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l\lello Mattos: 
(Pela ordem.) Pags. 871 e l.li:.?. 
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(Pela 01•dem.) Pag. 5\)9. 
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( Pela ordem.) Pag. 7:35. 
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( Pda ordém.) Pag. 647. 
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( Pela ordem. ) Pag. \!23. 

1\otlt·igucs Lima: 
( Pel<~ oL·dern. ) l'ag. 881. 
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780 e 781. 
( Refol'ma eleitoral. ) Pag. 004. 

fiá l"eixoto: 
(Para uma esplicaçiio pessoal. ) Pag. 37. 

Sergio Snboya: 

( Orçamento da Fa7.enda. ) Pags. 8~9.a 901. 

Soa•·es dos !!iiantos: 
(Pela ord<?JU,) Pag. 531. 
{Pela ordem.) Pllg, 532. 
(Pela 01·deru. ) Pag. 873. 

Teixeh•a de Sã: 
(Pela ordem, ) Pag. 320. 

Tbomaz Cavalcante: 
( O exercito.) Pags. 158 e :159. 
( V o to de pezar IJelo fallecimento do general 

Henrique VaUadares. ) Pag. ::!00, 
( Pela ordem. ) Pag. 38L 
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'W"anderley de 1\lendonça: 
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( Sobre a acta. ) Pag. 658. 

'W"ence11Iáo Braz: 
(Pela ordem.) Pags. 301 e 302. 

Hosanah de Oliveira: 
( Politica do Pará. ) Pags. 3 a 1G. 
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( Orçamanto da Viação. ) Paga. 16 a 30. 
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Aboli~ão nas rcp::>-rti~ões fetlerttrJS das clis~ 
tincções ·entre eropt·egallos do quailro e jot·
naleiros (Prujecto u. 1;.,8, de 1903) . Pags • .:2\Jv, 
302, 3u8, 331 330 e 3680. 

Cotnpunhlm:; <lo UPl':'IHli~n .:; nrti !ices nos ar
~e • .acs rl•l [;'UCi'L'O, . (Pt•oj.•clo n. 298, de 1903). 
Pags. :>03, 33!, -171, ·175, 515, 531, 587, 588, 
G:30, G5S, GS;), ôcln e 700, 

Acndemia de Commercio e Escola Pt·nLíco. Concessiio: 
do Comme1·cio c! e S. Paulo. (Proj.:!cto .) Pa;;s. 
50:5 e 506. 

Apo!;!entadorin: 

De José Maria Barcellos, cl:!leg-ado llscal em 
commissiio. (Projccto n. 219, de i!J:n.J Pags. 
Si e 95. 

De .Toão Rodrigues da Fonseca Rosa, thcsou
reiro da fazenda (P1•ojecto n. 280, de 1DU3), 
Pags. 81, 9() e 187. 

Dos empregados do Estra(la do Ferro Centt·al 
do BruzH. (ProJecto n. 195, B, de :1.908.) 
Pags. 151, i52, 83•1, 368, 380 a 38.2, 3SG e 387. 

AppUcação Da. lei ele junho de 18'.13, sobr~ 
concursos de lente, \•elativamente ao Dr .. Jose 
. Julio de c~,lazan;;. (Projecto ll. 293, dil :1903). 
Pags. 117 e 118, 155, 263, 2G0, 20'.!, 307 c 
333. 

Appl'O'Waçfto dos tosto.mento:; o os oscriviics 
das pretoritiS da Capital l~edcral. (Projccto 
n. 309, ele :1903.) Pa,g·. 5S7. 

Arsenal de 1\Io.l•inbo.. (P t•ojecto n. 2;37 de 
:1.903.) Pags. 333, !}G9, -172, :::>iü, ii37 a 530, 
587, i:J88e 51>3, 630, 63:1~63.2. 653; 685 (l700. 

Auditot•es de gllel•ra.e elo marinha {Projcdo 
n. 183 A, de i903.) Pags, 155, 2J3, .:ZüG c 299. 

Bens das ordens t•eHr.:~o~><:ae. (Projeclo). 
n. 207, de :1.903.) Pags. 277 a .í?SS, .)OJ c 305. 

Commissão : 
De inquerito parlamentar p:u·a verificar o es

tado do Banco da RepnLlica. ( Requet·imentos 
do Sr. Alfredo Varella) . Pags. 3.25 a 332, 
347 a 360, 368, 372, 373, 391 a 396, 540 a 
545, 608 a 62:1., 653, 65<1. Gi6 a 679, 706, 707. 
722, 723, 724 e 734. 

Para estuda1· o projecto de Codigo Ensino. i 
Pags. 323 e 333. 

De meio sol,lo c montepio n n. l\Iat·tinn Go
nhlUSOl'•) '\Va,n,lcn:;:oll:e, (l'roje~to n. 29:1, de 
1\)0:3.) Pi!gs. 118, 15G. 263, 2GG, 299, 30G e 
Gi2. 

De pt·ivi!cg ios aos csLahclccimentos de ensino 
superio1· e sccun,Jal'io ( l'rojccto n. 29:2, de 
100:3). Pags. 11:3 a 117, 29\1, 302 a 30·1, 309, 
310, 3:).[ a ~~:37, 3GS. ::w1 a 3SG, 471, 515, 
52:2 o. 5~6, Gt\2 a GS::í. 
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j.)cLo n. 160 A, elo 19U:l). l'ag-s. 5Hi, 517 o 
$13. 

De pensiio a D. :II:lria do Castt·o Sampaio. (Pro
j~cto n. ,?.lli de 1\lt:J:l) P:tg. 709, HO, 7:21, 73:J, 
73(i e 7\H . 

De um pt·cclío ao InsLitulo tlc I'l·otec~ii.o o In· 
fanci:l. ( Pl·ojccto n. :.ll.~ <.lo 1003.) Pags. G07, 
1)1)3 c (j:J~: . 

Do pensão :J. D. Flot·a Llu Q.ltciroz tla Camo.t·a. 
E .i ma~ ~(Pt•o)e3 Lo"'~~; :!0~ ~,do i \lO:.!). Pags. 7 43, 
dJ, 10\1, ;)j;;, v<lv C ,)U;>, 

De pcnsiio :1. D. AnLonb licnriquetn. Antunes 
2\ lafra. (Pl'ojccto n. 3.:?ií, do :1903-) Paga. 968 e 
GG9. 

De pensão a D. Fr<t11cisca Fl'::tncioni. da. Fonseca. 
(Pl'ojecto n. 32ll, de 1903) Pags. 969. 

Contracto De um cirurgião dentista pal'a o 
Cot·po ele ~omb~iros Projecto n. 251, de 1903 
Pags, •17, in5, 2iJ3, 29[), 307 e 308, 

Cor•po (D.e bombei~o!ll (A patctüe dos offi
ciaes) Pl'ojccto n. U2 de 1()03) Pag, 1G, 

Credito!'S: 

De 68:761$051, ao Min.istel'io da Fazenda, para 
restiluição do imposto sobre vencimentos de 
ministros aposentados do Supremo Tribunal. 
( Projecto n. 70, de 1903.) Pags. 81, 9ô, 18õ 
o 1S7. 
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PaJ'il l'cndmissiio d n~ np•!t•n•ios do A1·~Pn::tl ele I 
l\lal'inha da C*.P},L:tl ~?cctm:nl. )~ P ~'?)~r:lo n . ., ~IH 
A. dei903.) .l.t.,s. ~l, 9(1, i.J,J, ~o.3,2Gú,-:· 8, 
;~gg e 303. 

De 1! :550 ) para p:Jgamento a Joiio .Jc:J.f[llim 
dü OlivairJ., i ·> praticn oi:1s hal'ras d-~ Kcrgi]"le. 
( Pro_1r.cto n. :Z7ií, lhl 1()0:3.) P<\1;::1. 8~, 0G c 187 . 

Do St•, 
Do Sr. 
Do .Sr • 
Do :Sl'. 

Thomnz C:n~lcnnLJ. Pai?. 8~7, 
HPnriqnc Sallcs . Pug. 8~17. 
.-\rner·i,!o do ,U lm<jue:·quc. p.,,., 
Homem de Cat·valho. Pag. \:liO~ 

8~7. 

n~!f'>vn.ç;:to da pen.;;ão do i•• cadete 1·eformado 
Orot!mbo Cal'l9s C•n·r~iot elo Lemos. ( Projecto 
n • .21-1, de 190:J.) P;1g. 47. De~ 20:0JO) !Htl'it pt·~ mio :>o D1·. Vital Bt'<l:f.il. 

( Proj.)cto n. 103 A, tle 1\!03.) P~gs. 82, ~IG, 
97 c 187. En l.r•ep;a. dos papeis Cj)isc ·,paP.s. ( Proj.?cLo 

D:.<2:57ô$120 para pag:~nH~nlo a E;ln.ni~hu Lttiz n.2.:27 A.) Pags. 1;J2, 3!iS, :J7t, 515, 520 a 5:;0. 
Bonsq :Hlt, prepa rau•w lln. Escola Poly L:-wl1n i<•a. 
( P1•ojccto n. 2G-J, de 1DJ3 ) P:1gs. 82, tl7 e 
187. 

De :10-1:512)583 p:na pagnme11to elas gt·alifl
ca(;Ões ao~ empt'O)!ados elas a!r,uvlegas. ( Pt·o
jccl.on. :>OZ, de 1!11J:3 .) l'ag~. 3ti.2, :lG! , -171, 
. Ji5, 51;:;. ;j32, c u.J7. 

;:~!l!col!as ele Aprendizes :!\Io.l'inhcit•( s, Pt·atica 
ele Tot·pe:lo'. Col'pos da i\Iarinheiros Na
cion~e.;;, Inferioref! ela 1\t•:nada e l~scolas Pra
tic<.~s dJ Al'tllharit1, Foguista~, Timoneiros 
Sondaflot•eiJ e Si~·naleit· s. ( P1·ojecto n. 132: 
rle 100:3.) Pags. 20-1, 3'H, 3:35, :HiS, 3i8 a 3:30 • 

Uc 720: t:l:}~ pat·a de~pl'z:t:> com o llo;;picio 
e C'vlonia de Alicn :lli()R. ( Pl'njecto n. :30:~. dP. :E,.. cs·e"•entes jat•:tment.ados do Juizo Federal. 
-Hl.J:l) Pags. 3G:.l. a 3G7, 8~17, !liU, !)~13, ~\J5, 100:?, ( l'rojeclo n. :h o, de i~103.) Pag-. 587. 
to:n , ill2o o 1oo:J. 

De 1-!:IJ(j(i:) -lOO pa;·a pag-!lmonto, em vi:·tnde d<3 
sen\ença, :to 10 <'Sct•iptm·al'io da Colll:l•IO!'ia 
tle ~bt•inha !Ucarrlo Barradas i\foniz. ( Pa-

E~tt·:ula. de Fet'l',1 de Pallctral•i'io de i\Iossorô 
a ~;. Francisco. ( Proj-Kto.) "'Paga. 1037 a 
·[1),)~1. 

recer n · ·120, de h\03.) l'<•gs. 3G8, 3;1 • 47!, Di:xa:eu~:ão judidal con t1·a :1 Faundn. e a União 

D<~l~0~51~~Su7 paert pag-ammto ao :dferes tia ( Project·J 11 • 3:-, B, de HIU3 ) Pag;; · lu9 c 110. 

Dl'igad:1 Polici;,l ,\[fl'eclo Nailes Lie Andrade. l"l'ClJUencia livre nas E;;col:J.s rle Ensino Su
( Parec!'lr n. ~14, ele f\)():3.) Pags. 3J8, :371, ped -r. ( l'r,•jecw.) Pags. 8-13 a tij1 e SG3. 
471. 515 e 530. 

De 33:983:)303, para pagamento ao alfa1·~s da im(>ostoB: 
Bl'igad:l. Policial, Erne~to Pinto 1\Iachado. 
( Pat·~cet• n. ~13, de 1203.) Pags. 3GS, :371, 
47'1, 515 e 53l. 

De 13:897~; p:1ra indemni'l.a~;'.o e premio o.o 
Dt•. Sylvio ltom ,!ro 11eln. pu\,licação ela o\,m 
"HiHol'ia ela Liltet·at1u·n. Bra:~ilei1·a,. . ( Pro
j<wto n. 265, de :l<JDJ.) Pags. '171, •17::1, 515, Indicação: 
53i e 636. 

Do 30:000 p:wa repl'll>·~ntaçiio no Cong-re;so 1\re
dic" Latino-.:\m~l·ican(). ( Pt"Ojtl•~to n. :ll,l, 
clsl9!.l:L) P:t~fl. 7.'!:1, 7:?-1, 7-!'l, 7-11, 75':i, 815, 
::12.1. S'\G o S•.i L 

De :375:000-~ para pa!_(U.ll1PJlto da PtJnte do 
Flameng-o. ( Pt·ojecL'J n. :H5, 1h• ·1\\•}l.) P:1g,:;. 
74:?, st:-,, 8~)5 , 8\17, \171) , ~);10 :t \1'J2, ~)\) {, \)',lü a 
1.000, 1002, 1•}30, 1031 l) :ll)lil. 

Decl:u•aç:"'io de '\.'Otü: 

Dv St•, Dl'icio Filho. Pag. 21/l. 
Do St·. l•~lys<!O Gnilhemw. P<tg. 2\!9. 
Dos St•s. Frarlerico l3orges, ThomazC:tv:tlc:~ntn. 

Edttarclo Stuctart, Thomn~ i\ccioly, DeZI\ n•il 
Fontenelle, Virgílio l:lL'igiJ.o e Gon.;.alo :Souto. 
Pag. '112. 

Dos Srs. AngP-lo NeLto e He1·eclia de Sá.. P:1g. 
472. 

Do 81•, Joaquim Pit·es. P:1g·. 472. 

Do~ Sr3. Sit F1•eire, Amel•ico de Albuquet'rLne, 
Coneia [llth•:l, Het•ct:li :L rl.l Sa, Francisco S:'1, 
'fhomaz Cavalcante e f~!y;;eo Guilh~l·tne. Pag. 
472. 

Do s,·, \Vatldet·ley de i\leutlon,:.a. Pag. ·1i2. 
Do~ St•s. C:1ssiano do Nascimento, Fernando 

Prestes, Fct·t•oir:l. Bn<ga, Alvaro tle Carv~.lho, 
e Rebouças tlc C:u·vallto. Pag. tiS~>. 

Dos St•s .• To:1o Lttir. AI \'es c Carl':tlho Brilo. 
Pag. 8~'7. 

D.J Sr. Edlt:\rclo lta.nv,s. sol,t•u o R'·t·vii)O do. iln
!ll'ous:t Nacioual. P:tf;~. 2i(i e 217, 

llnHuhl'l;tUui~·&io: 

Do prCtlC~R • t.l<! fJilC ll'it!!l. o nt·t. 13 ib l1•i 
n, 221, tlol :?ú elo nrJVOJnht•u ela 18\H. ( Pl•0jecto 
n. :li) B , de J~,,:_;,) P~g-. HO. ' 

li.;;enç:'io d•l im po.q tos ~1-9 etn pns dos olficinvR d;' 
Bt•ignda Policial e Cot•po dl'l Bombeiro~.( Pro
j~cLo n. ·1\J.:-l A, ele ·tao;L ) Png~. 6S2, 709, 710, 
72-l, 7:)5, 743, 741, 75\), 815, 855, 8õj4, 897, 
SIJS, 970, 903, 100.2 a 102:3. 

.ILicea~a: 

De um nnno, :t Jorge Attg'tsto Sanliago, pt·a
ticnnte r!os Cot•rer,i .s de Mtnnq Geraes. (Pro
j ccto n. 211 ,\ , de 100.3. ) Pag. 46. 

De um anno, a J,Jsé Xa\·ict• de Miranda. Hem·i
qnes, p~rteiro da Bihlietheca Nacional (Pro
jceto n. 272 A, de Hl03.) Pags. '16 e 47. 

De seis me<r.c~, a Vulpiano de Aqtlino Fonseca, 
nmanuensc dos Co1·reio:; de Pernambuco. (Pro
jecto n. 273, de 1903,) Pag. 47. 

An St•. deputado l\I<~nocl Fulgencio. ( P:treceL' 
n. h'·l, ele i003.) Png. 3(10. 
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Da um anno, n Augu~to i\Iorcno d'J Alagão, 
amanuense do Tribunal Civil c Criminal. 
( 1'1·ojecto n. 1•JG, de 19;):3. ) l'a~s. 3Gü, :Jüi, 
412, 47G, M5. 51G e G3.2, 

De tres mezcs, em prorognçflo, ar> Dt•, Luiz 
Cruls, dit·ec:o1' llo Obsel·vatorio Astt•onotnic·• 
rlo Rio de Janeiro. ( Projc~·t :l n. 207, ele Hl03.) 
Pags. 361, 4/t, 47G, 515 e 53:?. 

De um anno. a 'l'n.cito Lnir. 'l'nw~.n;os, conf,~
rcntc da f~s!rada pe l?et•ro Cco tt•al rl•> Bt':t7.il 
i Pro.tc ... ~to n:,~9J, ele iWJ'J Pag~. 2<11, GiG, 
al7, vü:3 e (>.) 1, 

De um anno a Haymnn(lO .Joaqnim Vicil'a cl:\. 
f:ílva . . conLadot• do~ Con-aios tlo i\I:n:1.ahiio. 
{ l'ro~~~~o n~,:):)O, de i~l0:3. ) l'ag;. :3SZ, 5LU, 
vl7, a.3.:> e (M7. 

De tllll alllJO, a Manoel Cotegipc i\Iibne·r., 3·' es
criptnrario da Alfunúeg;t do Rio de .Jarwiro. 
( Projecto n. :w7, de i~lU3. ) f'<• g~, :JGZ, GW, 
517' 533 c (i57. 

l\larca de fahrica3 c de Cllllm ·~r.;io. ( l'rojed0 
n. 320, de i\!()3_ Paga. i i:i2 a 7S\J o 82 L a <-i2J 

1\lenengean : 

Do Sr. Pt·esidente cl:t RepnLlic;t, solicitando o 
ct·edito de :10:000) para representação do 
Brazil no 2 • Gongt·esciO l\le.lico La tino
Amet•icano, P11g. 1'il!. 

Do SL'. Pt·esidenta d<t Rcpnbllc<~. ~>oli.:iLD.ndo os 
creditos de GJ:!l77)1JG7, O!tt·o,' e SGS: 133$2.20, 
})apel, para p;l.gamento de didJas de exer
cícios findos. Pago, 6.)0. 

Do Sr. P1·esidcnte d t Ropublica, solicita.ndo o 
ct·edHo de ;) ·0)03 pat·a pngamento de :1juda 
de cu:;b ao Dr. A:rgasto Barbosa ela Silva. 
Pag~. G75 e 6iG. 

Do Sr. Pt•esidcllt~ da Rcpnblica, solicitanrlo o 
credito de ~:D ·!0.$012, pat•a pag-amento D. 
l<'t·ancisco tle l'aula Band<'il'a Nng-ueira dn 
Uamn, cmprogado :tposentatlo (h Eslt·ada de 
I•'t•no CeniA-al do 13razi!. Pa:;. 75t>. 

Do Sr. Presidente da Repnblka, sol i c i laudo o 
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a 40, 82, S:l a 94. Vi a 101, HS, 12J a !:3.?, 
155, iGl a 105 e 288 ;t 2\.ll. 
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I 'a~s. ~H3, ~l~H, \3%, 1002 e iO:iO. 
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Rit:t elos Santos Dias. l'ag.~. 9D-1, 0%, iú0.2 e 
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10,1:? e iOGú. 
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CAMARA DOS DEPUT.ADOS 
------~~-------

Primoira sBssão na uuinta lB~islatnra do Con~rosso Nacional 

'!2la SESSÃO .EM 3 DE NOVEMBRO DE 1903 

J>1·esidencia elo Sr. PC!ttla Gttimw·iíes 

Ao meio-dia procede-se á cbamadn., a que 
:respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car Guimarães, Tl1omaz Accioly, Wander
ley do Mendonça, .Joaqnim Pires, Eugenio 
Tourinho, Anthero Botelho, Sá Peixoto, Au
relio Amorim, Hosannah de Oliveira, Luiz 
Domíng-ues, Virgílio Erigido, Gonçalo Souto, 
moy de Souza , Fonseca e Silva, Tei
xeira de Sá., Ermirio Coutinho, Bricio Filho, 
Malaquias Uonça.l've:;. Julio de Mello, Cor
nelio da Fonseca, Raymundo de Mirtwda, 
~uzebio de Andrade, Ar1'oxella8 Galvão, Ro
drigues Doria, Jovinia,no de Carvalho, Folis
bello Freire, Domingos Guimarã.es, Bulcão 
Vianna, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, 
Tolentino dos Santo3, Paranhos Montenegro, 
Rodrigues Sald:tnha, Bernardo Horta, Mo
reira Gomes, Amcrico de Albuquerque, Erico 
Coelho, Fidelis Alves, João Ba.ptistn., Galvão 
Baptista, Silva Castro, Ln.urindo P ltta, Hen
rique Borges, Maul'icio de Abreu, Oliveira 
Figueleedo, Carlos Teixeira Brandão, Fran
cisco Veiga, Vi.riato Mascarenhas, Bernardo 
Monteiro, João Luiz, Ribeiro Junqueira, Pe
nido Filho, Francisco Bernard:ino, Bueno de 
Paiva, João Luiz Alves, . Adalberto Ferraz, 
Bernardes de Faria, Calogeras, Carlos Otto-

: ni, Carvalho Britto, \.Venceslau Braz, Ro
l dolpbo Paixão, Moreira da Silva; .Jesuíno 
I Cardoso, Doroingaes de Castl•o, Costa .luniol', 
Francisco MaJta, Candido Rodrigues, Hnl'· 
menegildo do Moraes Filho, Costa Notto, 

Vcl, VII 

Aquíno Ribeiro, c,wdido de Abreu, Carlos 
Cavalcan·te, Sot1l'CS dos S<Lntos, Juvenal. 
Muller, .Tarnes Darcy, Cassiano do Nasci
mento, Vespasiano de Albuquerque, Alfredo 
Varella, Campos Ca1·tier c Homem de 
Can,..alho. 

Abre-se a sesslo. 
E' lida e sem debate approvada a actu. 

da. sessão antecedente. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não haventi.o 
num9:·o leg-.11 pam se proceder ás votações 
das matel'ias constantes da. ordem do dia, 
passa,-se á materia em discussão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncínda a continuação da ga. discus
são do projecto n, 237 D, de 1903, com opa
recer sobre emendas offerecídas para a 3a. 
U.iscussão do I>rojecto n. 237, deste anno, 
que fixa a despezn. do Ministerio da Mari
nha para o exercício de 1904. 

O Sr. Presidente- Tem a pala
vra. o Sr. Cu.log(}ras. 

O Sr. Oalogeras-Sr. Presidente, 
na publicaçiio das omondas que tive oc
CIUlião de apresontar a.o projecto do Or
C}U.mento da Marinha. deu-su um erro llo 

l 
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impressão que me obriga a vir occupar a 
tribuna da Camara a.ftm de explicar não só 
a. intenção que tive ao redigir essa emenda, 
como, além disto, para., rectificado o ponto 
no qual o m·ro se deu, solicitar do digno 
relator do or<:;-U.meuto o seu pn.recer sobre 
& medida que eu propuz. Refiro-me á 
emenda n. 2, pela qual ou mandava trans
ferir para o corpo do Ol'Çamento varias 
ãütül'lZitÇÕeS de ue.speza que figuravam nos 
artigos a.dditi vos. 

Nessa emenda trocou-se um dos para
graphos que eu tinha indicado. Em vez de se 
tratar da lettra -C-, sobre a qual versou o 
parecer dn. Commisão e que diz respeito a 
mandar imprimir na. Imprensa Nacional o 
cátalago da Bibliotheca e Mnseu de Ma· 
rinha, era a lottra-E-, isto é, a que man
dava construir para ex.pcríencia os subma
rinos de invenção nacional que fossem jul
gados acceitaveis, depois de ouvidas e publi
cadas as opiniões competentes, autorizando a 
a abertura ue credito para esse fim até 
700:000$000. 

Quanto á publicação do catalogo, ou certa
mente não proporia que passasse para o 
corpo do orçamento a medida referente a 
este assumpto, embora não o fizesse pelo mo
tivo allogado pelo digno relator, qual o de 
não se poder orçar a quantia. precisa a que 
pó de elevar· se a dospoza. Nã.o seria p(Jr isso, 
mas, seria porque, para a publicações destas 
ha uma vm•ba no orQa.mento, a do-Eventuaes 
-pela qual costumam ser custeados serviços 
desta natureza. 

Ainda discordo, Sr. Pl'esidente, da dou
trina aqui defendida pela digna Commissão 
de Orçamento, em considerar obl•igatorio 
tudo quanto se inscreve no corpo do despeza. 
Não, senhor. 

A lei do orçamento se inscreve debaixo da 
epigraphe geral: o Presidente da Rcpublica 
é autorizado a despendor taes c tucs quu.ntias. 
Evidentemente essas quantias não represcn· 
i am uma obrigação absoluta quanto a.o esgo
ta,mento do maximo da verba a a ttingir-so, 
mas sim o limite que não póde ser trans
posto, a não ser em condições especiaes, mar
cadas, si não me engano, na tabella B do 
Orçamento do Ministerio da Fazenda, que é 
o que consigna as rubricas orçamentarias, ás 
.qua.es podem ser abertos credltos supple
mentares, c salvo ainda o caso dos credítos 
especiaes e extraordinarios. 

E, Sr. Presidente, si assim fosse, si fossem 
obrigatol·ias todas as despezas consignadas 
no corpo do Orçamento, isto é, o gasto total 
·das verbas incluídas nas differentes rubricas, 
não seria eu, mas a propria Commissão de 
Orçamento quem teria vindo dar o exemplo 
no que diz respeito ás viagens a. paizes es
tl·ar~eiros. 

Eífectivamente uma das autor·izações do · 
artigo additivo que pedi fosse computada no · 
Orçamento geral da d.espeza é a que se refere 
ao credito de 650:000$ para occorrer aos 
gastos com as viagens de navios da armada 
que porventura se destinP-m a portos estran
geiros. 

O meu plano não era tornar obrigatoria. 
esta medida. Disso eu não receio, porque, 
como já disse na 2" discussão deste Orçamento 
não comprehendo marinha parada nos portos. 
Comprehendo uma instituição desta natureza. 
preenchendo o seu principal fim. que é desen
volver todas as aptidões proftssionacs do 
corpo do officiacs e do de marinheiros, cousa 
que só se póde obter em viagens ou em ex
ercícios praticas constantes . 

Nem c1ue esta obrigatoriedade fosse o meu 
intuito, não teria partido de mim a inicia
tiva. de semelhante medida. A p1·opria Com· 
missão de Orçamento, na rubrica 28, do 
art. 1°, diz : «Commissões oro p11izes estran-· 
geiros». 

Portanto o que torna obrlgatorio, segun
do a doutriua do nobre relator dtt Mari
nha, opinião que, aliás, não cspóso, já 
não é a emenda, mas o propx·io orçamento 
confeccionado pela digna Cornmissão. 

Nas minhas emendas solicitei fosse suppri" 
mida a autorização constante do art. 2°, 
lcttra d, que é a que se refere <t autorização 
conferida ao Poder Executivo de abrir os 
creditos supplcmentares nccessarios para 
occorrel' ao pagamento de vencimentos, 
vantagens e material, á medld:J. que se for 
preenchendo o numero de praças, cujo ma~ 
ximo está determinauo na lei de fixa.ção dé 
força navaL 

Diz a Commissão a este respeito, que 
pouco razoavel parece que, mandando a lei 
certos serviços sejam feitos, não dê as me
didas nccessa1'ias, não habilite o Governo 
com os precisos meios para to1·nar efiectiva 
esta ordem. 

Peço liceóça pa.rn. pondern.r á dignn. Com
missão de Orçamento. especialmente ao meu 
particular amigo, o digno relator do Orça
mento da Marinha, que esta faculdade de 
abrir creditos supplementares não deveria 
figurar no Orçamento da Marinha. 

Evidentemente é na tabella B, annexada 
ao Orçamento da Fazenda, que semelhante 
autorização devia ser incluída, além de que, 
é preciso notar, que nas leis , que todos os 
annos são votadas, de fixação de força na vai, 
existe a precisa. autorização para se abrirem 
os creditas necessaríos para attender-se a. 
este serviço. 

Assim é que, recorren,io ú. retlacçã.o final 
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do projccto deste anno que :fixa a força naval: çõcs das qua.cs algumas fatalmente hão de 
para HlO-l, encontro, no a.rt. 2°, o seguinte: ser postas em effcctividade. 

«Em tempo de guerra a força naval se O expediente pari.\ figurar esse equilíbrio 
comporá do pessoal que for neccssario. » fictício é tão ingcnuo, é tão pueril, que é 

Ahi é uma questão logic<.>.: em caso de per- caso de se perguntar a quem se quer eu
turbação da. ordem, de guerra, revolução, ga.nar. 
que exija um desenvolvimento de defesa. Passo agora a occupar-me da c1uestão que 
desta natureza, quando mesmo não estivesse se me afigura a mais séria e grave neste 
especificada em lei a neces.sa.ria autoriza,ção, Orçamento, que é aquella que tão patrioti
lnstaria a. simples razão do salus populi para ca.mente foi desvendada aos olhos da Nação 
justificar esta medida. pelo Sr. Ministro da. Marinha, isto é, o e.>tado 

La.stimo não estar presente o digno relator e.ll'ectivo de nossa osc1uadra. 
do Orçamento. para explicar o valor de ccr- . Si estivcssemos em situação mais folgada, 
ta.s infJrmações que veem exaradas no pa.- s1 pudessemos recorrer, quer ao credito, 
l'Ccer que S. Ex. elaborou, quanto a abusos quer a excesso de recei~a de ordem tal que 
que se teem dado em rolaçao ao a.ssumpto nos fornecesse os me10s de dar cumpri
contido no art. 4°, pelo qual se manda coo- manto a um programma naval, e admit
tinU<11' em vigor ccl'tas disposições das leis tido que haja este programma, fa.cil seriv. 
de orçamemto de 190i e 1899, tornando dezer-construam-se navios. A difficuldade 
extensiva às praças e inferiores asybdos não está em a.lludir á situação lastimavel a 
aquartelados, o abono quo se faz da etapa á a que chegou a nossa mal'inha de guerra, 
mulher c a um filho do asylado, aquartelado, mas em, divulgada esta situação e conhe
no Ministcrio da Guerra, o cujo casamento cidos os recursos de que podemos disnôr, 
se ha,ji1rcalizad.o antes da. invalidez. dar a devida solução, e solução immediâta, 

A Commissão allude a abusos que não co- ás necessidades que todos os annos são re
nhccemos o de que os rela.torios não fazem veladas nos rela.torios dos Ministros da. 
menção. Marinha., especialmente no rela.torio de;ste 

Lt\stirno que a ausencia do nosso digno anno. 
collega nos impeça do obter as informações Pela.s informações que teem sido divui-
necessarias sobre este ponto. gadas sobre este assumpto, tem-se verificado 

Estas rtuestões. Sr. Presidente, referem-se que tres são os principaes defeitos de que 
a um lado interessante, sob o ponto de vista ~;e resente a nossa marinha. ele guet•ra, l ·•, 
de technica orça.mentaria, menos importante, 1 poder otrensivo multo deficiente; 2° poder 
porém, do quo o assumpto propriamente em I defensivo que não está de accordo coro as 
discussão, isto é, o conjuucto de medidas re- actuacs exigenclas da tacticu. naval e com o 
fereutes aos serviços na.vaes. desenvolvimento das at•mas offeusivas re-

De um modo ou ue outro, com observancia }Wesentadas pelo canhão; 3°, finalmente, 
incompleta dos bons preceitos orçamentarios fa.lta de homogeneidade n"-S di versa.s classes 
ou sendo estes desrespeitados, o orçamento da esquadra. 
ha de apresentar-se, finalmente, de fórma a Pela lição colhic.la nas ultimas O'uet•ra.s 
não corresponder <.'Lcluillo que devo ser a entre a China. e o Japão, n:1s luctas "'navae.c; 
norma directriz em assumptos desta natu- que se doram entre a Hespn.nha e os Esta.
rcza; quero uizer, a fidelidade e a verdade dos Unidos e pelas experioncüts colhübs n:ts 
orçamontaritt. ultimas manobras navacH, quer nos Estados 

Não nos é licito junto n.o computo das des· Unidos, quer na Europa, verificou-se quo 
:pczas norm:tlmente estabelecidas em um or- um dos pontos cardeaes, pelo qua.l tem de 
çamento qua.lquer, organizar orçamento :pa.- orientar-se fatalmente a evolução da forç:1 
rallelo de creditas, que venha exercer todas naval de um paiz qualquer, é a homoo-enet-
as suas consequencias damninhas no equili- d<tde em cada classe. "' 
brio final da receita com a úespoza., sem tra.- Ora, Sr. Presidente, ao a.brirem·se os rela
zet• nenhuma vantagem equivaleme tts oriun- torios dos varios ministros da Marinha, vê-se 
das do principio mwdeal na orga.nização desse que é esse, mais que outro qualquer, o 
computo, que vorn a ser a inscripção univer- defeito principal de que se resentem os na
sal de todn.s as despezas no corpo da lei. vios de guerra, que poJeremos considerar 

O resultado será, uma vez acceitas as duas como unidades de combate, no momento 
leis, d:::. Receita. Geral e da Despeza Geral da actual. 
Rapublic~~. chegar-se a equilíbrio puramente Qual, porém, o meio de dar immediat::. 
ficticio, que será seguramente tl'a.nsformado solução a esta necessidade? Não será a con
cm deficU inilludivel, desde que sob1'e este strucção de novos navios que solverá o pro
equilíbrio Yiorcm peu.r todas as sobrecargas blema, e ainda mesmo que esse meio fosse 
provenientes das a-utorizações contidas nos adaptado, seria tardio, porque sabemos que 
alditivos de differentes projectos, autorizn.-. os estaleiros onda as construcções mais ra· 
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:pidas se fazem, e que são os da Inglaterra., Verificou-se, Sr. Presidente, em expe
exigem para a. construcção de um cruzador rienCias a que dentro em pouco alludirei, 
um :prazo mádio superior a 24 mezes. que se referem a quatro :pontos inteira-
Lembrei-me,pois,de apresentar uma emenda mente differentes as vantagens oriundas do 

autorizando o Governo a fazer o ensaio do emprego dos turbo-motores. 
emprego de um novo systema de motores, Estas vantagens que vou procurar consi
substituindo os alternativos, que até aqui derar mais especialmente, referem·se ás 
teem sido empregadbs e que eu desejaria ver macbinas marinhas. 
substituídos por motores rotatorjos. Não se Deixo inteiramente de lado o que diz res
trata de uma. questão puramente technica peito ás machinas terrestres que, entre
sobre a disc•1ssão e vantagens deste ou da- tanto, já representam ceJ•ca de 500.000 ca
quelle systema de motores, m::t.s de, verifi- vallos -vapor e:ffectivamente empregado 
cada a. exactidão das experiencias feitas em turbo-motores. 
:por outros pa.izes, em larga escala, ver si Referindo-me ás macllinas marinhas, devo 
não haverá conveniencia. de empregar esses lembrar que as vantagens do emprego dos 
apparelhos na nossa esquadra, de modo turbas-motores dizem respeito: 
a chegarmos ao estabelecimento da homo- Em 1 o logar·, ao proprlo casco, á disposição 
geneidade de velocidade em nossas unidades interna do n::tvio, ao seu deslocamento, á 
navaes·. pri1ça disponível; 

Pelo estudo feito sobre essa sérje de mo- Em 2° logar, ás caldeiras de vaporísação; 
tore ;-e não quero rememorar o celebre Em 3Q logar, ao funccionamento destes 
eoli:pylo do Heron de Alexandria-lembrarei apparelhos motores comparativamente aos 
que em um seculo já 86 typos desses moto- de typo diverso, e ftnn. lmente, as que são 
res foram estndados, estudos de que não relativas aos :propulsores. 
me occuparei por constituirem materia pu- No que diz respeito ás vantagens refe
ramente technica. . Devo lembrar, porém, rentes ao deslocamento, á praça disponível 
que o problema a soh·er, nesse caso, era o nos navios e ao proprio casco, devo alludir 
a.provei.t\l.mcoto da maior frttcção possível perfunctoriamente aos seguintes pontos que 
da energia cinetica de um jacto de vapor o emprego dos turbo-motorns vem resolver. 
sob dad<.~ pressão, isto é, com velocülacle co-)' I-Ia, uma, reducção de pezo nos apparelhos 
nhecida, agindv sobre uma roda movel de . motores que póde attingir a 50 °/o nas ma
:palhehs, da qual o fluído deve sahir com i, chinas alternativas lentas e que desce até 
pressiLO consto.nte e velucida.d0 unifo1·me I 15 o /o nas machinas rapidas. Convem notu.r 
para n;:Lo pl'ejndicar as fnncções do motor. I que .esta r0ducção de pezo das ma.clünas 

O problema., portanto, depende elo traç-ado 1 1'a))hlu.s só :póde ter attingida com prejuízo 
!la ajustag3m, do lias p:tlhetas dircctrize.:;, ! da segma,nça (\ da economiu. tle cu::;tcio do;, 
quando estas existem, do das palhetas rc-l ;~pparelhos alternativos cmp!·egaclos, desde 
ceptoras c, emfim, de consiclel'ações de or- t que ha. nestes mudanças de sontiJo das 
dem cinema.tica, solJrc a com1wsição <le !' roacções, muito intensas, devidas ú. furça elo 
fo1•ças e de vr,!ocld<tdcs. inercia. 

Ha, portanto. dous pontos de vis:.a a con- 1 Estas reacções são inteiru.monto ínocuas 
sidel'at• aqui. E en insisto sob1•o C'3t:.t qucs-~ d:.tda a, mudança para o systom<t J.c mo\"i
tã.o; p .Jrquc ú indíspcnsavel que este !Jl'O- mento. rotatorio qu3 tí u cai•actnl'istico dos 
blema. que, pe1o menos publicu.ment•J, ainda turbo-motores. 
n~o foi díscutiuo nem na, imprensa nem na Ha ·reducç·ão, e muito grande, no Jogar 
tr1buna dn. Camara, e que deve ser estudaJo occupado por ollas nos navios, pelos motivos 
muito se ·imnente pela nossa administração seguintes : todos os appa.rclhos, todas as 
naval, sej<t desde j{L exposto nas suas ditfe- peças que nos n.pparelllus altm·na.tivos se 
·rentes minucias, afim de suscitar o exame erguem em sentido vertical, nos turbo-mo-
e o estudo dos competente:> na matcria. tores estão collocados em sentido hor•izontal. 

O dupliee ponto de vista, debaixo do qual Dahi nm accrescimo de espaço que pôde 
nos devemos collocar para o estudo deste ser aprovettado, nos navios communs para 
systema de motores é o do problema ther- a.ccommodações para o pessoal e nas ~nida
mico e o d'o propriamente mechanico ou ci· desde comllate para maior defeza do navio 
nema.tico. . cxcepçã.o feita ·,tO espaço para. as claraboia.~ 

Devem, por~;anto, ser estudados, quanto á necessa.rias á aeração e á distribuição de 
parte thermica, as passagens do vapor, a luz· na praça das machinas. 
temperatura, a pressão no interior da ma- Resulta dessa mesma disposição em plano 
china; e sob o ponto de vista cinematico, a horizontal o facto de se acharem as machi
f~rma especial_ e os perfis a ~arem-se a<?s nas motoras muito mais protegidas. 
dltferentes orgaos afim de evtt::tr o mais Isso no caso dos navios de guerra e indis
possivel os attritos o deperdições de energia. tinctamente, em navios de comba'te' e em 
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navios mercantes apresenta-se a vantagem 
a.ddicional de se abaixar notavelmente o 
centro de gravidade dn.s machinas-motoras, 
e, portanto, do navio inteiro, o que pormitte 
dar ao conhecido p - a, ao coefficiente de 
estabilidade do navio, maior amplitude, per
mittindo assim dar melhores condições nau
ticas ao navio. 

Cllego, tin~tlmente, n. umo:t consequencia 
natural do emprego dos turbo-motores, que 
é a ausenciu. completa de vibrações. Pelo 
facto de não se poder estabelecer o synchro
nismo entra as vibrações da,s machinas de 
movimento I'otatorio e as do proprío casco, 
desapparecem as trepidações constantes, que 
se notam nos navios onde são empregadas as 
machinas de movimento altcrn[l.tivo, nas 
quaes uma das componentes das forças de 
inercia. mud.ando de rumo, muda portanto, 
tle signal, e n.ge de modo inten.~o no sentido 
de augmentat· as vibrações do navio. 

Dada a t> .. u~encia de mudança de signal, ha 
IJermanencia, portanto, da orientação dos 
componentes; póde-se, pois, tornar muito 
mais eshvel, muito Ir.ais tr:tnquillo o regi
meu a que esti submettido o casco, o que é, 
IJara os navius, umn. das condições princiiJacs 
para se lhes prolongar a duraf;ão. 

Do mesmo modo, Sr. Presidente, (1uanto 
üs caldeiras ll<:t notavel va.ntagem no em
prego dos tnrbo-motores. 

Nus machinas de movimento alternativo, 
onde ha mud::.nça no sentido da disti'ibuiçã.o 
do va.pol' peln.s gavetas, ha necessidade de 
<tberturas e fecllmnentos successivos dos ori
ficios de tomJ.da do vapor ; estabelece-se na 
caldeira. um regimen de pulsação constante, 
tttnto m:1is intenso quanto mais lenta. é a ma
china, de fó t·ma que o regimcn das pros:;õcs 
:\present:t uma cutTa. de ma.ximos o um:1 
cut·va de mínimos, rnuitissimo difl'ereutes da 
curva d:1. pres~['io m~Jia. 

O fact•1 de so adaptar o turbo-motor pcr
mitto l'cgula.l•izal' as pressões, fazendo com 
rtue diffira. muito pouco da pressão média o 
t•egimem no1•ma.l da~ pressões nn, caldeira e 
no pt>oprio motor. 

A const1·ucção especial d'este genero de 
apparelhos pePmitte eliminar de modo com
IJleto a lubriíic::cção intermt. 

E sabido como é que nas macb.inas ma
rinhn.s se emprega a condensação, vê ·se que 
se evita, pela ausencia da lulJriticação 
uma causa muito séria de estrago, não só 
dos proprios motores como dos condensa
dores e principalmente das caldeiras, porque 
ü vapor que segue para o apparelllo de con
densação não vai polluido por substancias 
graxas arrastadas, e que sob a acção da 
pressão mais forte e do aquecimento cons
tante, vão, quando do condensador voltam, 
para a caldeira, atacar muito seriamente 

esses apparelhos de vaporização, exigindo 
despesas muito grandes de custelo, princi
palmente no que diz respeito ás juntas dos 
tubos, obrigando, portanto, novas tubulaçõos 
constantes. 

Da ausencia do l'egimen pulsa.torio, dn. 
attenuaç:ão do rPgimen de compressões e de
compressões continuas do fluido existente 
na caldeira. e nos apparelhos motores, re
sult.<t umo novn. vantagem :a diminuição do 
arrastamento 1~eca.nico de parcellas de a.gu:.t 
no proprio vapor, o que vem diminuir as 
condensações nu apparelho motor, augmen· 
tando, portanto, o coefficiente elo seu rendi
mento. 

A pureza das aguas de condensação é um::~. 
Yantagem que se torna tanto mais notavel 
quanto a acção perniciosa dos acidos graxos. 
levaúos para u.s caldeirD.s, v <.\i se ex:ercef, 
principalmente, produzindo corl'osões nas 
paredes metallicas e nas juntD.s dGs tubos 
com as placas de implantação.E, com o des· 
envolvimento qne hoje se nota, e que natu
ralmente se acclmtuará, do empt•ego das cal
deiras, quer simplesmente tu1JUlares, quer 
aqua-tubularcs, as pr·obabilidades de estrago 
diminuirão á meuicla que se pueificil.r a agua. 
de alimentaç:ão fol'necida pelos condensa
dores, fa.cto que se nota nos turbo-motores. 

No motor tambcm vautaaens muito no
ta.veis existem decorrentes elo emprego dos 
appa:;.>elhos rot"ttol'ios. 

Refiro-me em IJrimeiro log:n· :\. maio1' fi1-
cilida.do do emprego do super-aquecimento 
do ;-apor; c pa.r<t justificar a.:> econo;uias que 
daili resu!tam, basta lembrar que um super
actnecimcoto de 55 grá.os. apcD<LS, rcpre
sent:l, uma diminuiç:ã.o de consumo U.e vapor. 
de lO 0 /o, I}Ue. em appu.relho-5 especiaes, póde 
clcvar-~e a 12 °/o . 

O super·atltlCCimen to na.s machinas :11 ter
nativas onde lm condcnsaç·ã.o é muito me
nos pt·oyoitoso, porque as aguas de <tlimen
tt~ção cn.rregltdas de a.cídos graxos, prove
nientes da. lubrificação interna, Y:lo sob u. 
acção tlo calor mais intenso, corroer m:.üs ror· 
tement~ as caldeiras. 

Po1' outro lado, supprimido o r :)gimen :.tl· 
ternn.tiYo do apparalho distribuidor, cassam 
as communicações <1lter·nativas com umn. 
fonte de calor (a caldeira) e uma fonte de 
frio (o condensador). D'ahi resultn. fixar-se a 
constancb do regimem thermico no inte
rior do aiJparelho, o que diminue as proba
bilidades das condensações internas no mo
toi', cujas differentes partes ficam em equi
líbrio de tempera.tura. com a do vapor. 

Por consequencio.,esta estabilidade ca.lorica. 
vem trazer ao apparelho nova vantagem .pela. 
elevação do coetficiente economico do seu 
rendimento. 

Sendo importantes a.s rcacç:ões devidas ao 
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attrito nas ma.chinas alternativas, pelo em
prego do systema rotatorio,carn.cteristico dos 
turbo-motores, acontece que os exforços a 
serem desenvolvidos no interior do motor, 
são muito mais bem aproveitados, porque 
nesses ultimos a.ppa.relhos não ha attrito tle 
qualida.U.e alguma, a nã.o ser a do vapor 
sobre as palhetas iirectrízes e receptoras. e 
o que se nota nos mancaes; mesmo assim 
exerce se alü sobre uma camada de oleo, 
debaixo de pressão, o que permitte a per
feita centragem do systema e consequente
mente estabelece a coincidencia do eixo de 
rotação com o eixo geometrico do apparelho. 

Esta causa de attrito é tão limitada que 
~m experiencias feitas em Cambrid~>e com 
turbinas a vapor, notou-se que depois de 
dous annos de serviço continuo, sem cuidado 
especial, o gasto, a diminuição de diametro, 
notada nos eixos, na parte relativa aos 
ma.ncaes, foi ~e l f 4 de millimetro apenas. 
Quanto ao uttrlto do vn.por sobre as palhetas 
é praticamente insignificante. 

Passo por alto sobre outras va.nta"'ens re
ferentes á constancia de temperatum no 
interior do apparelho, e á regularidade de 
velocidade angular do motor, que se tradu· 
zem em vantagens correspondentes na. con
ducção das macbinas e na ausencia de embal
lement no· caso de omersã.o das helices. 

Deixo de falar tn.mbem na maior resisten· 
c1a a avarias provenientes de causas meter
nas, qualidade especial desses motore~. que 
se acham dentro de involucros inteiramente 
fechados. Le1llb1•o, entretanto, sob o ponto 
de vista de conservo.çã.o e custeio dos appa
relhos, que se chegou com os turbo-motores 
a resultados realmente notaveis; e em um 
caso especit~.l, q_uo foi o de um navio o l{ing 
Edward depois de seis mezes de trabalho, 
abertas as tu1•binas dea.nte de uma com
missão de inquerito allemã, nã.o houve ne· 
cessidade de sutJstituü·-se peça. alguma, nem 
siquer palhetas. 

Em Schüpaln, do mesmo modo, após 7. 000 
horas de funccionamento continuo um tul•bo
motor foi aberto e examinado por uma com
missão fiscalisadora, dando, em seguida a.o 
exame, resultados identicos aos obtidos por 
occasião de suas primeiras experiencias de 
Installa.ção. 

Passo agora, Sr. Presidente a estudar as 
vantagens referentes aos propulsores empre
gados e directamente ligados aos turbo-mo· 
tores. Devo em primeiro logar lembrar que 
nas antigas turbinas de a.cção directa,como a 
turbina Laval, a connexã.o directa era impos
sível pela grande velocidade angular de que 
eram animados esses apparelhos. Por lnodi
ficações posteriores, porém, chegou-se a. re
duzir o numero da rotações por minuto a 
quantidade tal, que já se póde calçar directa· 

mente os propulsores sobre os eixos que 
supportam essa machina. Resultct, cntr·e· 
tanto, da sua. ainda grande velocidade an· 
gular e da necessidade de impedir que a 
extremidade das azas dos propulsoJ·es tenha 
velocidade Iine01.r incompatível com a segu
rança e a resistencia desses appa.rclhos ; re
sulta dessas considerações, a necessidade de 
se reduzirem as dimeniiões das helices. Do 
mesmo modo e obedecendo ao mesmo intuito 
reduziu-se o seu passo. 

Diminuída por esta. forma a superíicie de 
acção, foi mist:lr multiplic:tr o numero dos 
propulsores. 

Du.bi, porém, o poder chegar a um coeffi.
cientede utilização mais elevado e diminuir a. 
probabilidade da cavitaçiio aquillo que Nor
mand,salvo erro,charnou a ruptura doscylin
dros líquidos propulsionados, pelo tacto de 
serem mais profundamente immersas as he
lices. 

Dahi resulta maior facilidade na colloca.ção 
desses apparelhos em bôas condições de clle· 
gada dos fi letes líquidos, e de forma tal que 
todos elles se pudessem alojar na.s reentl'an
cias do casco, projectando-:;e todos dentro 
da secção transversal dos navios. 

Passo por alto pela quo:;tão da maior pro
tecção dos propulsores; desde que se acham 
em logares menos accessiveis e a.o mesmo 
tempo sobre uma. camada liquida mais es· 
possa,, é obvio serem menos vulnoraveis. 

Não alludo, sinã.o de passagem tambem, á 
probabilidade muito attenuada de disp<trar a 
helice quando emergido., pelo facto de iníiuír 
sobro ella. o regimen do tnrbo-mo toe o tam
bem pelo facto de estar mais immorsa do 
que as helices communs. 

Contra estes apparelhos, Sr. Presidente, 
foram levantadas varias criticas. A primeira 
é a que diz respeito á elasticidade ínsuffi· 
ciente do motor. 

Effectivamontc, para que, sob o ponto ele 
vista do consumo do combustivcl, haja eco· 
nomia no motot• rotatol'io, preciso é que tra
balhe com carga plana ou mesmo com corta 
sobrecarga, porque, deslo que a no1•mal 
diminua, o a.ugmento de consumo de car
vão póde olevar·se até um terço tt mais do 
que sej!t necessa.rio para. nma machina nas 
mesmas condições, porém de typo alterna· 
tivo. Entretanto, esse inconveniente, muito 
justamente apontado, foi completamente 
posto de lado, desde que se admittiu, em 
vez do um a.pparelho unico, uma bateri.a. 
de turbo-motores, organizados de iOrma 
tal que, postos em connexão e devida
mente conjugados, fo.~se aproveitada a. effi· 
ciencia de cada um, de accordo com a carga 
especificada a. cada apparelho e com o typo 
de velocidade que se visava obter.Para sim
plificar a questão, supponhamos um na.vio 
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·com 36 nós de vclocid.ade maxi ma., proYid.o 
de tres turbinas de n.lta, média e baixa pre,;
são, monta:ias em sél'ie, e dun.s turbinas SUl)· 
plementa.res menores, de alta pressão ambas 
·C collocadas no prolongamento dos eixos das 
turbinas anteriores de alta, e de ba.ixa 
pressão. Conjugar1do esses jogos de modo 
ade:Jua.do, poder-se-lla. chegal' approximada
mente aos resulta.dos do seguia te qua.dro : 

J • funcciona.ndo com so bre-ca.rg~~ das tur
binas, HP .MP,BP,30 a 36 nós. 

2• funccionanrlo com carg<L normal das tur
binas, HP,MP,BP, 25 a ;30 nós, 

3° funccionando com :,;obre-ca1'ga das tur
bi.n:::.s. HP 1,HP,MP,BP, 20 a 25 nós. 

4° funccionando com carga normal das tur
rbinas, HP 1,HP,MP,BP, 15 a. 20 nós. 

5° funccionando com sobre-carga das tur
b'lnas, HP2HP1,HP,MP, lO a 15 nós. 

6• funccionando com carga normal, 
HP\HP',HP,MP, 5 a lO nós. 

Quer dizer que,com a devida el<l.sticiuade, 
apenas com o uso de appa.relhos conveniente
mente conjugados, pôde dotar-se umr~ uni
dade nava.l, com o mo.>mo result<.~.do eco
nomico, de velocidades vencendo de 5 até 
36 nós por hora. 

No caso espeeial das pequenas velocidades, 
as turbinas de baixa. pressão só podem ser
vir de }lassa.gem de vapor entre os out1•os 
motores e os cond.cnsadores. 

Alludiu-se ú. ditficuldade do se obter uma 
superficie propulsora conveniente, da.da.s as 
:pequenas dimensões das helices. 

Estn. critica é fundada, porém só se rea
liza a desvantagem apontadt~o acima de 35 
nós e pa.ra os navios do grande deslocamento. 

E, r1 mtndo mo refiro a n:wio:-> de grandes 
dcsloc<tmeotos, basta. dizer que nã.o póde 
a.pplicar-so o dito aos cruzadores, porque, 
neste caso, temos ma.is de um, aos quaes já 
se tnm a.pplicado o systoma tl.e turbo mo
tores. 

Dovo alludü• ainda lt ct•itic:~ que se funda 
na diiHculdade de inversão tl.e marchn. com 
esses a.pp;~relhos. 

Est<~ tl.usvantagem rui inteira.monto annul· 
lada com a adaptação nas proprias turbinas 
do ma.rcha dirocta do outras de marcha inver
sa, devidamente calculada, afim de permittir 
a. murlança muito rapída. do movimento ; 
transforma-se em grandes vantagens ahi o 
e111p~ego do motor rotn.torio, porque a resis
tencm do. vapo~ no motor directo, quando 
se dá a mversao da mat•cha, actúa. como 
poderosissimo freio elastico. 

Chego, finalmente, a uma serie de incon
venientas que foi largamento debatida por 
·occa.sião d~ dous desa.stees que se deram em 
:navios munidos desses a.ppa.relhos. 

Refiro-me á acção gyroscopicn. d·.ts massas 
,em rotação. 

Nos apparelhos providos de uma turbina. 
sómcnte, esta desvtwtagcm é real e effectiva. 
Coníb1•me observação foit<L pelo grande con
structor Sir Hiram Maxim, porém, veri
ficou-se que, ao ser.Jm empregados os sys
temas de turbinas conjugadas symotricas de 
força. igua.l. os momentos dos esforços gy
roscopicos são igmL8S e de signa.os contrarias, 
om plano o em elevação. 

Ha, portanto em plano horizontal bem 
como em plano vertical, compensação c:nn
plota. dos esforços o d:i. se a.ssirn o Jesappa
recimento comp'!.cto do'-oJas as desv;~ntagens 
ol'iundas da acção das massas gyrantes sobrt> 
o governo do navio. 

Foi como resultado destas investigações, 
feitas em um navio construido especial
monte para o estudo dos turbo-motores em 
1897, foi em resultado d:1s vantagens üo
monstr:l.J:l.s quo o ::l.lmil·a.nta.do inglez mandou 
adoptar este systcma, a principio, em dous 
contra-·torpcdoiros-o Vipe1· e o Cobra. 

Ambas na.ufragu.ra.m, porém em condições 
espsciaes. 

O Viper, salvo erro, perdeu-se no mar d;:. 
Mancha, batendo contra rochedos, junto a. 
Guernesey não havendo ligação de qualidade 
alguma entro esto acontecimento de natu
reza. especial e o motor. 

O Cobra desapparoC'eu no mar <lo norte 
por insufficiente resistuncia. transversal do 
ca.sco. 

g• isto o que resultou do inqucrito aberto 
pelo almirantado. 

Portanto, em ambos os casos, não corre 
por conta do :tpparelho rotn.torio a perda do 
ua.vio; e t:wto assim foi, que continuou o go
verno iuglez nas mesmas tentativas e, até 
junho deste anno, já existiam construidos 
com esse apparolho o contra-torped.cil•a Ve
Zox o um cruzador de 3° classe A.methyst. 

Os governos europeus seguira.m a. mesma 
orientação e, conforme um quadro que tenho 
organizado o publicarei a.nnex:o ao meu dis
curso, verifica-se flUO na Allema.nlla e na 
França. a. mesma. tendcncia ~ scguiua. Pro
cm·a-se transfurma.r o material ex:istente em 
navios typos de rapidez, applicando-so-lhes 
em vez de ma.chinas alternativa.s, machinas, 
rotatorias, o que permitte eleva.!' sua velo
cidade até 37 nôs, que foi a. velocidade ma.
xima verificada nas experiencias feitas com o 
Viper. 

Estas observações referem-se ás machinas 
maritimas e ahi devo notar que existem 
construidos apparelhos desta natureza. que 
se elevam a. uma. energia total de 56. 000 ca
vallos-vapor, e em construcçã.o estão cerca. 
de 55.000. 

Si eu me occupasse especialmente das ma.-
chinas terrestres, atludiria. ao g1•a.nde desen
volvimento que tem tido o emprego dos 
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turbo-motores, achando-se já em eifectivo 
emprego cerca de 500.000 cavallos, assim 
obtidos. 

Acredito que, embora esta minha exposi
ção seja muito technica. ê este o unico modo 
de poder iembrar não só a Nação corno á ad
ministração da. marinha, á frente da qual se 
acha um distincto official general que 
no seu relatorio revela o intuito de orientar, 
no sentido de objectivos praticas, a sua n.c
ção naquelle ministerio; acho que este modo 
de discutir é o unico proficuo e que póde des
pertar, não só entre os interessados como no 
seio da Naçio, o estudo indisp2nsavel da 
transformação do nosso material naval, 
aproveit::tndo-se o que actualmente existe e 
procurando-se, tanto quanto possivel, ado,
ptal-o ás novas exigencias da marinha de 
guerra moderna. E, ap0s os devidos ensaios 
e estudos, veri:ficatla n. procedencii1 das affir
mações feitas sobre essa esnecie de motores, 
convirá dotal' com elles os-nossos navws de 
guer•ra, quando menos os nossos cruzadores, 
tão diversos no typo,tão heterogeneos quanto 
a velocidade, tão tardos no cumprimento da 
missão que lhes cabe de éclai1·eurs d'escadre. 
Não estaria a Gustavo Sampaio indicada para. 
um ensaio desta natureza ?-

E,a dar bons resultados a tentativa, poder
se-hia em pouco mais de um anuo, com dis
pendio not<1velmente reduzido, obter a trans
formação desses vasos de guerra, tão pouco 
efficientes actualmonte. em yerdadeir<l.s uni
dades de combate, capizes de prestar touos 
os serviços quo se fizessem mistér 

Observando-se o que foi dito no rel.atorio 
do holll'<tJo Ministro da Marinha, as indi
cações brilhantemente feitas no parecer re
latado pelo meu illustl'e amigo o honrado 
Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro 

Sr. Laurindo Pitta, acredito que corre n. 
S. Ex. o dever de offerecer á conside1•ação 
da Camara um plano de reorganização naval 
que venha substituir as nossas resoluçües 
au jour le jour, no que diz respeito á nossa. 
marinha. Haverá necessidade tambem de 
observar este plano de modo continuo e per
tinaz, e procul'ar quanto possível obter o 
desenvolvimento dos esforços e aptidões pro
fissionaes, não só do distinctissimo corpo de 
officiaes como do de marinheiros. Para isto 
lembraria ao relator a necessidade de pro
procurar substituir o pouco desenvolvimento 
dos serviços da Carta Mar i tima por uma acção 
mais intensa e de dar maior impulso e in
tensidade ao nosso serviço hydrogra.phico. 

Basta. lembrar que até hoje são constante
mente usados, nos navios mercantes e do 
guerra, os mappas de Mouchez. 

Dado o facto a que allude o Relatorio da. Ma.· 
rinha, quõtnto ao numero excessivo de ofii
ciaes proporcionalmente ao numero J.e pra
ças. e attendendo-se ás ex:igencias da situação 
actual da nossa armadr., não haveria vanta
gem, e muito grande, em aproveitar a _apti
dão nota vel desses officiaes na confecçao de 
mappas que permittam substitui!• os estran
geiros por outros nacionaes mais ~xactos ~ 

Feito isto e aproveitado o enseJo lia reco_n
strucção dos actuaes vasos e da construcç<l.u 
de novos no sentido de serem dotados todo,i 
de appar~lhos mais perfeitos e mais rapid~;, 
acredito que será encaminhada .a soluç:w 
da.quillo que, ao começar, affirme1 ~er ObJO· 
ctivo principal de todas as marml.ms de 
guerra, isto é, a homogeneidade ma1s pnr
feita em cada classe de navios, o augmonto 
do valor efficiente das unida.des de combato 
e a intensificação do seu poder defensivo. 

Tenho concluido. (1lfuito bem; muito bem.) 

.Navios providos de tttbo-moto1·es ate junho de 1903 

l T~wbinia (experimental) ................... . 
2 Vi per (contra-torpedeira) ...•..............• 
3 Cobra (idem) •....••.....•...•....... , •. - · .• 
4 King-Edtwnl (paquete) •..............•..... 
5 Queen Alexand1·a (jdem) ..•..............•..• 
6 Velox (contra-torpedeira) .................•• 
7 Tarentula (yacht) ......................... . 
8 Lorena (idem) .....••........•......•••.••.• 
9 Emerald (idem) .....•....••...........•...• 

10 The Queen (paquete.) ...........•..........• 

1897 
1900 
1900 
1901 
1902 
1902 
1902 
1903 
1903 
1903 

Navios em const1·ucção 

1 Newhaven-Dieppe (paquete) ..........••.•..• 
2 Donvras-Calais (idem) ..• · •.•••....•..••.•.•• 

1903 
1903 

Nós 

34,5 
3i 
35 
20,5 
21,5 
33 
25,5 
16 
15 
'? 

21 
21 

Cav. 

2.300 
12.300 
11.500 
3.500 
4.500 

10.000 
2.000 
4.000 
1.500 

~ 

6.300 
7.300 

Ton. 

44,5 
370 
400 
650 
750 
370 
134 

1.400 
800 
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Ton. 
:~ Eden ln.~lez (contm-torpedeira) ......•...••• 
4 Arnethyrt ioglez (cruzador de 3a clu.sse) .. . •. 
G N. 293 fra.ncez (torpedeira) .•.............. 
G Uont1·a-torpedeira al!emt''f .••.••............•. 
7 Sem numero franccz (torpedcira) ...........• 

1003 
190:3 
1004 
1004 
1004 
100,1 

Nós 

25,5 
21,75 
24 
27 
24 

Cav. 
7.000 
9.800 
1.800 
6.300 
1.800 

3.000 
95 

95 
H Cnh:;ado1· allemiio .......•...•...........•.. 

Comparecem mais os Srs. P<tssos Mirn.n
il<l, C:1l'los de Novaes, Rogerio de Mirn.ndn., 
Judio do Brazil, Antonio Bastos, José Euze
hio, Urba.no Santos, Christino Crnz, Anizio 
do Abreu, Bezorril F0ntenelle, Thoma.z Ca 
va.Lcanti, Fra.ncisco Sá, Frederico Borges, 
Eduardo Studart, Sergio Sa,bJya, Paula c 
Silm, Abdon Mihtnez, José "Marcellino, Pe
reir<t <Lo Ly1•a, Esmeraldino Bandeira. An
;..rolo Neto, 'O!iveim Valladã.o, Noiva, To:;ta, 
Folix Cl<tsp-w, Satyro Dias, Augusto de Frei
t:t:-.>, r ·~dll<Lrdo R<LlllOB, Galdino Lol·eto, .rusé 
}[unj:;,rdim, Mel!o l\fattos, Augusto de Vas
eoncdlos, Sá Freiro, Belisario de Souza,. 
L'mronço Baptista, Julio Santos, Cruvello 
C:tva!cn.nti, .U::stevam Lobo, .José Bonifacio. 
Gustito ela. Cunhét, Carlos Peixoto Filho, Da.vid 
C:~mpisttt, Carneiro de Rezende, LeoDel Fi
Uw, Antonio Za.ca.rias, Sa.bmo Barroz•J, Ole
;.:ado Maciel, Galeão Ca.rvalhal, RebouçJ.~ . 
de Carvalho, Feueira Braga, Joiié Lo bu, 
Paulino Carlos, Alva.eo de Carvalho, Rodol
pllo Miran:la,, Benedicto U.e Souza, Lindolpho 
:-:im·r~t, Eliseu Guilherme, Marçal Escobar, 
Barbosu. Lima, Germano Hasslocher, Angelo 
Pinheil'o, Domingos :Mascarenhas e Diogo 
Fortuna. 

Dob:a.m de comparecer com c::m.sa p:~.l'ti
cipada., os Srs. Enéas Martins, Raymundo 
Nery, Arthur LemoJJ, Rodrigues Fernandes, 
Gucucll1 ·; Mourão, Dias Vieira, Jo"io Gayoso, 
'I':tva.l'CS de Lyra, Pereira Reis, Triud;;.de, 
W:tlfrodo Leal, Soares Neiva, Moreira Al· 
vos, !'edro Pernambuco, Elpiuio Figueiredo, 
l~p:1minonda.s Gracindo, Leovegildo Filguei
ras, Milton, Vergne de Ab1•eu, Pinto Dantas, 
:Ma~'colino Moura, Bezamat, Pereil':::, Lima, 
Pa.ulino de Souza, Ca.millo Soares Filho, Ma
noel F'ulgencio, Lindolpllo Caetttno, E(luardo 
Pimentel, Francisco Romeiro, Valois de Ctts
I.I'o, A1·nolpho Azevedo, Eloy Chaves, Aze 
vedo M:~rques, Berna.rdo Antonio, Lamenha. 
Lins, Fra.ncisco Tolentiuo. Paula Ramos, 
AIJdon Baptista., Xa.vier do Valle e Victorino 
Monteiro. 

E sem c:tusa os Srs. Raymundo Artlmr, 
. Totio Lopes, Affonso Co:;;tn., Celso de Souza., 
.João Vieira, Estacio Coimbra, A1·tllur Or
lando, Castro Rehello, Heredia de Sá, Cor
reia Dutra, Astolpho Dutra, Lamounier Go
dofred.o, Henrique Salles, Nogueira, Padua 
Rezende, Fernando Prestes, Amaral Cesa.r, 
Leite de Souza e Joaquim Teixeira Brandão. 

Vol. VII 

O Sr. Presidente--Continüa ::1. 
3"' discussão do projecto n. 237 D, de 1903, 
com o parecer sobre emendas offerecidas para. 
a, 3"' discussi'i.o do projccto o. 237, deste a.nno, 
q_ue fixa tt despeza uo Ministerio da Marinha 
p<trn. o exercicio do Hl04; 

Tom ::1. paléLVra. u Sr. Alfrcuo Varella. 

O §r•. Alf.11•edo Varela- Sr. 
Presidente, um •~nt.ul'izado orgão d.csí.::t Ca
pit:1l ucda.L·un q1u cst ;t C<t:<: tL está sob a acção 
de um ,•oni'ltt•a.n:.dmont;" illcgu.l c, :por isso, 
peço n. Y. l•:x. IJito m:tnuo l'Otil·ar os soldados 
r1uo vojo LJ.ts galuri:ts. p:.1.l'l\ ctue não pareça. 
que Slllllfl~ JH'il!illlliiÍL'IJ.~ ·.la lJOliciLt. 

O Sn. l'rn:~I 1 ,g:-;TE - De,·o dnc1Ltra.1' ao 
nobt•e !Jcput:Ldu qno a policia. desta Ca.sa é 
f'eir.a. pola. t•u:;pec· ~. iv<t Conunh;sã.o e que não 
h a hoje n:1. ::t llill'uron to du que tem siuo feito 
scmpt•e. 

O Sn..Ar,Fn.Jwo VARI>r,\.-:ilã.o é o que vejo, 

O Sn. P!~ESIDE:'<iTE-V. Ex. v ê hoje o que 
\"in SO!Ill)l'e. 

0 Sn.. ALFREDO VARELA-Não é O que 
tenho visto. 

0 SR. PRESIDENTg-E' porque não olhou. 
cntfio, pam as ga!e1·ias. 

O SR. Au<r.r:no VAnEL,'.--:\a. sessão pas
sa.da, vi mais do 50 p1·aça.s em torno desta 
Casa .•. 

O Sn.. PRESIDE:'íTE-A :Mesa da. Camara 
nadll. tem a vc1· com o que se pass::t nas 
ruas. 

0 SR. ALFRIWO VARELA-Só do lado do mal' 
havia umas 20, eom um corneta ú. frente. 

0 Sr:,. PRESIDENTE-A Mesa SÓ tem que 
ver com o quo se pa.ssa no recinto. 

0 Sn.. ALFREDO VARELA -Quando Ulll 
orgão Lia imp1·ens:1 diz o q_ue citei, torna-se 
necessario que os DcputaJos varram a sua 
testada., pa1·a que não se cliga. q_ue agem sob 
a acção da policia • 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. dirige uma. 
censura l1 Me&'l. e li Camara, mas deve ver 
que a. Mesa cumpre o seu dever. 

0 Sn.. ALFREDO VARELA- Peço apenas 
providencias e creio que estou no meu di
reito. 

2 
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o_ Sn.. Pra:S~Dl:XT:::-Dcntyo do Regiment?, I' Eu vou p~·ovar ag:ora. que havia. o. propo. 
est;.L no seu d1rmto de pedu· todtts as p1·ov1- s1to. determmado de 1mpedir-me con tnlUasse 
deocia~. na. tribuna. 

o S!t . Ar.FRtmo v Aw~r.A _ Pcrfeitamen- Fa.llc~, senho~es, ao discutir-se o Orça.mento 
te. estou dentl'o uollo cl·cio. Jrla. _Ma l·wha, scientc,_ Sr. PresHl.cmte, d.eque 

' ' se ra tratar de negocws do Paraná. 
O Sr.. PRr~~IDt~;>; l'J':- Fúra. tia Cas:t e do Como é , portanto, que me interrompeu 

l'ecinto, o Pr·c:>tdcnto da Mesa. na.da. tem que mais ele uma vez, decln.rando quo eu «não 
-ver com o que se passa. p odia tratar deste assumpto, po1' sel' alheio 
. O SR.. ALFn.Eno V AREL.I.. - Pci·dã.o ; as gur 
lertLs fazem p:n·te do rooínw. 

O Sn. Pm:SIDEl'>'TE-0 que ha. hoje é o que 
houve somp1·e ; n:io ha :tbsoluta.mcnte mu
d<tnça. 

0 Rn. ALFREDO VAHELA- A Cu.sa 11:~. de 
me pe1·roittir tn,mbcm que proteste cunt r a 
a. pa.rcia.lidado dn. Mesa., que, na sessão de 
sa.bbado, tinha o dctermim~do proposíto de 
intenomper o or:~dor, que se achava. na. tri· 
buna., e a prova é que se escolheu a.q uc ll3. 
infeliz occa.sião. . • (Soam os tympcmos. ) 

O Sn.. Pnr-:smJ·:;.;n: - Lembl'D a.o nobre 
Deputado que nli.o pódc apreciar de modo 
desfa.vo1•avel o que faz ou t'oz qualquer Depu
tado, e muito menos aqu:·lle que representa 
a autoridade d<t Ca.ma1·u. . (Apoiados . ) 

Toch a Ca.mara. sa.lJe que sou incapaz de 
tomar uma medida desias , absolutamente 
ioc~paz. (tl]loiados.) 

O Sa. ALFREDO Y AREr.A-De fór roa que, 
no scculo XX. temos esta nova infullibi· 
lidade ?- ( Summ·o .) 

A do papa tem sido di.>cutida; não sa pódo 
discutir a. da Mesu. ~ . 

a.o Orçamento da. Mar·iuha ?» 
Logo, S. Ex. cst.ava. com o proposito de

terminado de interrompot·-me, po1•que , si eu 
estava fa.llando, era por c.fi'oito de umv. com
binação com S. Ex. 

Ma..c:, sonhares, vou provar que, dei>de n, 
sessão do _dü~ 20, hav ia o mesmo p1•oposito 
que mcncwno . 

Tenham pa.cicncia os Srs . Deputadofl; não 
defendo causa, minha, deftmdo a de todos, 
porque anumllã , meus caros ssnhorcs, i;;;to 
póde mudar e a mo1•da.ça. ser empregad•t em 
qualquer dos meus co!le~as. E' a. Eberdade 
da tribuna que eu estou uefendeudo. 

Vou provar com as nota.s tachygraphicas 
da sessão de 20. 

Fazia uma referencia a insultos que me 
h aviam sido atirados aqui ; não o admittio. 
o Sr. Pl'esideote, e eot'í.o diL•igiu-me va.1•ias 
obse1•vaçõcs, terminando do seguinte modo: 

« . • • faça o obsequio o Sr. Deputado de não 
voltar a este assumpto ; a liberdade da. ~ri
buna tem limites . 

O S1·. A.lfredo Va1·ela - Ha. de permittir 
V. Ex. que encontre parcia.lida.ô.e no juizo 
da Mesa. d3. Ca.ma.ra. O Sa. Pa:&:srDGNTE- E a prova é que 

V. Ell:.. está fallando... OS;·. P;·esidente - Em que? 
0 SR. ALFREDO VARELA- Mas, si V. Ex:. 0 S r. Al(1·edo Vareta - Si a :Mesa ainda. 

está me chamando á ordem, att1•ibuindo á. não me ouviu, nem sabe o ~ue vou dizer !1.> 
}Ilesa. uma infaltibilidade que cllu. não póde Veja.m que 1•arcialldade. (Coníintl,mdo a 
ter... lm·.) 

O SR. PR r,;smENT&-v. Ex. esW attl'i- « O S;· . P;·esidente - V. Ex. disse cru e se 
huindo ao Presidente da camara uma inter· vae 1•efarir ao assumpto .•• 
vençi.i.o indobitu., que n3.o teve . «O Sr. Alfredo Vw·ela-E quem m~ o póde 

O SR. ALFREDO VAnELA-E si eu provar prohibir ~ 
que esta intet•vençlto sa deu ~ « O·'S;· . P1·esidente- Perdão ! Peço a V. Ex. 

Pois, a 'Mesa não int~rrom}Jeu o ora.dor, que não volte a este terre no; dei por ter
em nma occMiã.o inopportuUéL, ll..izeudo que minado o ineideutc daquella. sessã.o e n9o 
ss d irigia a um Deputa.do, quando Alle ape- posso consentir que a elle se refira o nobre 
nas dissera:« O porta-voz da bancada para· Deputado. 
naense ?» (Pausa.) « O St. AlfJ·ed o Varcla- Em nome de que 

Dirigia-mfl á. Mesa, veja.- se b(3m, e fui io- artigo do Re~thncnto V. E:(. me prohibc que 
terrompido,com o pretexto de que me dirigia faça r efercncias a um fa.cto occorrido em 
a um Deputado.·· sessão anterior ~ 

Dapois, classificou-se de impertinente a. 
phrase. .. O ~~·. Presidente-V. Ex. pódo fazer reí'e-

Ora, o leade1· da. Ca.mara deela.rou que uão renc1as, mas em te1•mos. 
era tal; logo, a Mesa interrompeu-me quao· O Sr • • -tlfredo Va.·ela- V . Ex. n?io sabe em 
do não devia.. I que termos vou fazel·o 1 !:. 
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Vejam a parcütlidacie patente aqui ! (Con· 
timtando ct ler.) 

« O Sr. P1·esidente -Estou prevenindo a 
V. Ex. pa.ra. cpw nKo me leve a. ponto de 
·~er de invocar o Regimento. · 

Espero que V. Ex:. se 0onserve em 
·termos.» 

Or<t, isto é assombroso ! Nào me tinha 
pronunciado ainda e já. o Sr. Presidente dc
·darava. em que termos eu devia fa.Har! ... 

Vejét-se a. parcialidade que ma.nifesta a 
Mesa! 

Não é só isto: tomo eu um livro á. mào e 
digo qual o seu titulo. 

Não quct•o fazer monção delle. que ta.nto 
escandaLizou o Sr. Presidente. S. Ex. disse 
·immediatamentc : «Chamo <1 ordem o Sr. 
Deputado!» 

.Mas chamar á ordem por que'? Porque 
·cito o titulo de um livro! ! ! 

E' o caso do eu repetir o que disse na 
sessão p<tssada.: a que triste miseria chegou 
a libarJ.a.de da tribuna no Brazil ! 

0 SR. PRESIDENTE- Chamo â ordem o 
S.r. Deputado Alfeedo V areia.. S. Ex. não 
póde reincidir naquillo que na sessão an
terior a Mesa prohibiu; não pôde repetir 
,essa phrase. 

0 SR. ALFREDO YARELA-Eiltou mostrando 
a parcialidade com que a Mesa procede ; 
·4 Casa. que julgue, e a Nação tambem. 

0 SR. PRESIDENTE-Pois bem, a Casa que 
julgue, e a Nação! A Mesa não responde. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Onde, porém, 
senhores, está patente o pcwti-p1·is que aqui 
lmvia, é no proceder do Sr.le((der da t;amara. 

Que fiz eu para provocar as iras do nosso 
Jupiter tonante ? Pedir-lhe ..• 

0 SR. CASSIANO DO NASCE\IENTO-Não tenho 
.iras contrét V. Ex. nem tenho parii-p1·is, 
asseguro-o. 

0 SR. ALFREDO VARELA... um proTIUU· 
ciamento sobre caso que, a meu ver., feria. a 
mol'al poLítica. de Julio de Ca.stilhos ~ 

Por que, si lhe pa1•ecia. impertinente a per
gunta. não fez como o nobre Deputado Bar
bosa Lima., que evitou dar-me resposta? 

S. Ex. preferiu partir a funJ.o contra um 
velho comp<tnheiro político. 

Ah, sim ha de ficar sabendo o Rio Grande 
do Sul que eu não provoquei dissídios ntL 
minha bancada : o dissídio já existia, não 
originado por mim, e disto dou provas. 

Aqui chegado o orador, não se mostrou tão 
melindroso o leadm· desta Casa, quando no 
seio da bancada mineira, o viu aggredido 
por dous collega,s. 

UM SR. DEPUTADO-Na bancada mineira? 

0 SR. ALFREDO V AREL.\.-J.tefiro-me ao 
ponr.o em que eu estav:.t, qutLndo fui atacado: 
era exacta.mente junto ü, bancada mineira. 

O SR. CASSIAi'IO Do NASCDJEl'\To-V, Ex. 
foi aggredido '? ! 

0 SR. ALFREDO VAllELA-Sim, senhor j OU 
ouvi. .. 

0 SR. CASSIAi\0 DO NASCil\IEi:'\TO-Quando 
f<Ü?! 

0 SR. ALFREDO VARELA-Na SCSSfiO dG 14. 
O SR. CASSL\NO no SASCDIENTo-Ah! O 

noh1·e Deputt~do se refere áquillo do que foi 
S. Ex. o primeiro a d.izer que nunca l'C~ul
tava. cou8a alguma; pois, eu penso exa.cta
mente como V. Ex., aguillo não tinha, con
sequoncia ••. 

O Sn..ALFREDO VARELA-0 Sr. Dr. j\Iarçul 
Escobar, que tambem conhece essa.s enca::
ta.dor<.~os pra~,ica.~ <ia Casa. correu, entretanto, 
p1·essur0so para o lado do seu collega. 

I\Ia,is ainda.: o nob:·e leade;· ouviu chamar
me de desmoralizado ... 

O SR. CA.SSIANO no NAscnm~To- Eu? ! 
Quando? 

O Sa. ALFREDO VARELA-Toda. a C<1mrr:.·a. 
ouviu. 

0 SR. CASSIANO DO ~ASCBIEi\TO-EU não 
ouvi. .. 

O SR. ALFREDO VARELA-0 nobre Depu
tado não se melindrou então; <tgora, porqu'3 
faço referencias á representn.ção do Paraná, 
de cujo apoio se p1·ecis:t, não sei par;\ que, 
os meliQ\h·es ele S. Ex. a,ppa.recem, e de 
que maneira 1 ! 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIE:'iTO- V. Ex. 
é que está. revelanlo parti-1n·is contra mim. 

O Sa. ALFREDO VARELA-EsM enganado, 
meu caro senhor. Tão longe estava eu de 
qualquel' parti·J)í··:s que consultei o leader da 
C::tsa, sobre o que ia fazer; e csteanlw qLlG 
S. Ex. tenh::t. dito aqui: «Onde as provas?», 
pois que a mim S.Ex. disse:« Só vi um ponto 
f'raco na tua accusação: a parte relativa. :.w 
genera.l Bormann ... » 

O Sn. CASSIAN'J no NA.scn.IEKTo-0 que? ! 
O SR. ALFREDO YARELA-V. Ex. disse-me · 

isto. (Riso.) 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCIMENTO- Não é 
real ! Todo o mundo viu, todo o mundo 
soube. desde o p1·imeiro dia, qual a minha. 
impressão, qual a minha opinião. 

O SR. ALFREDo YARELA-Attenda V. Ex. 
a uma. pondm·aç5.o intoressantoquevouiihzer. 

0 SR. PRESIDENTE-Peço a V. Ex. que se 
dirija á Mesa. 
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O SR .ALFP.E:no VARELA-Peça. entã.o V .E:~:. De nullo valor, entre outras, uma cort i-
ao leader da Casa que não me iut~r~·ompa. dão de cadorio desta. Capital I 

o SR. CAsstA~o no N.\scrME~To-E não E não basta ; ba aqm seis ou sete ; aqul 
interromperei. estão (most1·a1tdo). 

A do n. 17 {tenho os documentos numerJ.-
0 Sn. ALFREDo VARELA- E note-se, Sr. dos), além de mostl•ar que Vicente Mo.chado 

Preside ate, por qn<~ investiu contr:1. mün o paLL'i.miuou quesLties de irrdeumiza ção contr:J. 
Sr. Dr- Ca.ssiano "? a. União, advocacia que um illnstr e estadista 

POL'IJ.Ue camme•ti o peccado, disse elle, de do Imperio, conforme parecer que li, quali-
estar em dialogas 11csta Ca.~<1 I ficou de imrnorJ.lissima, t arnhem mostra. que 

E S. E:r.:, agora! foi advogado de Hii.rlma.nn & Cump., em 
O Sn. CASSIA:\O no NAScnm~;T;J - Não uma execução de 3S con i<os, p:1.ra cobranç~t 

investi contra ninguem; V. E~. fez um de dirr-itos devidos por um contrabando, 
a.ppello a mim. vim responder a esse appel- Vejam ClUB moraUs~ima advocacia ! 
lo, como entendi. O Sr. Murtinho fez o possível paro. conse -

O Sn. ALFRBDO VAR'~LA- A que vlnha 11 guit' esb cobrançt•;_ o Srf. Vicente ~acha.do, 
defe<~ do s~ ,,!. ente 1\f-:>cll"'dO l j;" pot• ( ue Semlllor d!: Repubh~a, ez: o poSSIVel p<1P4~ 

~'" · " · ,. c . - ·" _ ~ ·. ~ . 1,?. que ella. nao fosse feita ! 
a h(l.o.cado. p:~.I üUé\ense se nll.o podw. a.efender ' Documento n. :20 _ mostm (são notas do 

O SR. CA~~IANo no ~ ·\!'>CT\IEKTo - ê'Jão fiz 1 ouh·a. pessoa; hão de permittil• que ou leia) 
uefosa. nonhumct. lllüSGr~L que Vicente MaclHLQO ê laclrão de 

O S1o;.. ALFR:CDO VAnELA -Fc1: completa. autos em um cal'tol'io! 
Subtrahiu autos de u m c:trt ol'io (estão 

0SR. CARLOS CAVALCA:\TI (co:;z.(oJ·ça }-A aqui as IJI'OVS.S), o Senador Vicente Machado, 
·bancC~nu"' ptti'comenlSu Lem b<J..sbnte tlignida- <\quem defendeu o nobre tcader ucst(~ Casa. ! 
de pn.rct l'_espoudcr ~o seu accustLúor:_, em E' assombroso. senhores ! 
qualilUf!l' ctrcumstancia, em qualquer L8l'l'e· Quereis mais urovas ~ Aq_ui e~tão. 
no, om qua.esqner tm·mos · . O:> documentôs ns . 21 c 22 t ratam do 

O Srt. Aummo VARELA (-,·indo)- Isto é [ cll.so da certidão falsa p::t!'<t obter entrada no 
um uesa.flo solmnne, é LJ.ma. segunda pu,rte I Senu.dlJ. A t a.l certidã.o de c1uo eu f:.ül :wa 
da.quella. sce!la do t~~l desforço pl!ysico. . . e.stá aqui ! 

o Sn. . CARLOS CAYALC.\.:.\"TI-:\~o fallei em D_ocumentos ns. 30 e 31. Provam um facto 
de;;for~o phvsico. mUtto escn.ntlalo: o, t.n.mbem . 

.,. · , Tendo feito, por mero de carta, um tr:1to 
a" ~n .. ' ;\.LFr:E~O ,~f-l.tELA - -!'-,s no ;a,s_ t:t· com a Compc\nhia. Frlgorifica, para. percehel· 

ci1Yóla.pLiC'l.s ah.1 e~t,w, trago ·,<::; commrgu. uma certa porcentagcm d"s co1)ranças que 
a Sn.. CARLOS CAVALC_\.NTI-Eu me l'efira realizasse no juizu federal, o só t endo neste 

<W momento actual; V .. Ex. disse que a ban- liquidado 17 contos (doc. n . 31), propoz, cn
cadél })ar:1.nacnse nao tmlm animo par<J. r es- tl't"tllnto, i;,CÇii.o executiva por n.queHa por
pondera V. Ex.; eu disse que responderia. ccut:!.gem, como si houvesse r ealizado toda 
e m tempo opportnno. u. cobrança. A companhia p:~.gou , porque não 

O SR. Au'Rtmo VARELA- C-:mtinurtm os sabi~t }ntra quem recorrer . . , Jâ cu disso 
dialogo~, ca.pitubdos de gl'J.JHle crime nesta aqui e:n quo situação se aclw. :t justic.·a do 
Casa. P;::,rana. 

o SR. PRgSIDE!';TE-Peço <tos nobres Dopa· 
tado.s que não interrompam o orador. 

O Sn . C AssJANo DO i'i"ASOIMt:;\ITo-~ão ca· 
pHulei d e Cl'ime ; no men discm'so não exü;te 
isto, nem semelhante express~o foi pl'On un.· 
ciada. 

a S!t. ALFREtlO VARELA-Mti.S, senhores, 
não se limitou o ~ea[ler a responde!' <1 minha 
p ergunta; tornou logo a defeso. dn. olygarchia, 
a def<JS::J., dCl quem~ De Vicente Machado I 
O homem a quem mais desprezava .Julio de 
Castílhos l O homem a quem m ais Julio de 
Ca.stilhos desprezava, n o scena.rio politico do 
paiz! 

E de que fúrm<J. o l~:ader produúi.L a. tlef~;sa? 
Dizendo que as provas que eu havia apre· 

sentado eram de nullo valor. 

O documento n.Jg diz respeito i questão tlo 
indivjduo a quClm per~eguiu Vicente Macha.dl} 
e de quem foi depois advog,tdo-pa.ra incluil
o cntl'e os favorecidos no celo bl'G caso do 
Pl'Otocollo rohttivo ás roclaroaQões it:J.Iiana.s. 
Estã.o aqui us documentos, meus senhores 
(moslnmdo ); vuu pul.iliecl-us ll<~ s un int egra. 

O leacle1· da maioria achou im:ufficienteg 
aq_uelles que eu 1llwia produzido •. -

O Dr. Julio de Castilhos, ou juro, consi de
rai-os-ia. de primeira ordem ! 

Vamos ver si o meu ataque agora é ainda 
considerado simples fructo de paixões p es
soaes, como disse o leo.dm· da maioria. 

Jâ. affirmei e dou minha. palavra. de ca· 
VlÜh~iL'U, que S. E.x:. sú achou fJ.'ac.:. a 
minha a.ccuso.ção naquella parte em que eu 
me referia ao Sr. general Bormann. 
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Mudou de idéas •.• Ha. um Lethes nesta sido impertinente a minha. acção, como 
Republica, para tudo que nãoé agrad;tvel aos S. Ex. já classificou uma das minhas inicia-
seus presidentes ! tivas, mas sempre fiel a meus principias. 

Os motivos que deu o leader da. Casa para Eu quiz a Julio de Ca.stil110s como se quer 
move1·-me aquella crúa, investida foram es- a uma. noiva aos 18 n,nnos ; podlu. chamar 
tes: primeiro, atacara vidaprivadadarepre- para attestaJ-o os meus adversarios politi
sentação paranaense ; segundo, pertut'bar a cos do Rio Grttnde do Sul. 
sessão da Camaea . com dialogas; terceiro, Em Montcvidéo, om um hotel povoado por 
envolver a momoria de Julio ele Castilhos na gente exé\ltad~L do partido federal, estive 
minha acção politica. sujeito a. uma. yeeJadeira violencia, porque 

Quanto ao primeiro, ahi estão as notas ahi defendi com entlmsiasmo e calor, com 
tacbygra.phicas. Eu apenas tinha qualificado amorosis.simo zeLo, o lUCLl amigo ausente. 
com um vocabulo um pouco aspero -covar- Um sobrinho do Dt•. Prudente de Moraes 
dão-, o Sr. Vicente Machado. Dito is,,;o, podia cuntar ne:>ta Casa, si actui estives.~e. 
sabe-se da S<traivada de desaforos que me que no Arsenal de :Ma1•.inha., no tempo em 
atiraram. que h.Juve perseguiç:ões nesta cidatle, o iu-

0 leade1· esta.va sentaclo na cadeira rlo 2° spcctor deste Arsenal, não longe de mim, 
Secretario c não deu signn.l do si ; agora. f0z uma refeeencin. deshonesta a. Julio de 
mostra-se sensibilíssimo com UlU(l.S 1·eferen- Ca~tilhus. 
cias que faço (t representação do Par<tná, não P<trti immedlatameutc cont1•a eHe (de
pelo gosto de as f<tzel>, mas porque precisava cl[hl'O o nome, si me for exigido ) e inti
:produzil-as com o nobre intuito politico que mei-o a dizer a vorllade, o c1ue consegui, 
me trouxe á tribuna. porque de fctcto este oflicial superiul' estava. 

Depois, disse aqui e ninguem contestou, caLumnlando o meu amigo. 
que tive o desassombro de a.tacn.r o Sr. Vi- Quem deu smnpl'e provas deste a.lfecto e 
cento Machado, face a face, assumindo a ti,Jelidade, em todos os terrenos, a Julio de 
r·esponsabilidade do que dizia, e que S. Ex. C<tstilhos, pódo tambem falbr em nome 
me mandara insultar vilmente em algumas delle. 
folhas. Eera, portanto, a T;·ibuna e oatro jorna,i 

Quanto ao segundo motivo, isto é, pertm•. desta Capital, <liz :m do quo o Sr. Cassiano 
bar a sessão com dialogos, tenho a dizer o poz-me fól'a da ktucada. 
sélguinte. · 1 Não tem autoridade p:1ra. isso. 

Para que se ve.ja. quão l)Ouco apto está o Alexa nJ.re, ao mo1·rer, não designou o sen 
leade1· pat•a. dar lições ne:3te pc.nto, veja·se o succes;;;or. Nft.o sei qual é elle, por emquaoto. 
provrio dialogo que acaba de estabeLecer E entre iguaes não ha. suprema.cia. 
commigo. Devo a.gora uma ]Xtlavra de cordial cxpli-

Terceiro motivo: envolver a memoria d<~ C<wão ao mea amigo, o Sr. Ba,rb:Jsa Lima. 
Julio de CastiLhos na minh<t acção poli- ConVl~nho em que tinha mutivos para 
tica. evitar a deci:;ão que solicitei. 

Senhores, afoitamente digo: que sacrilogio Extranho, e.ntreta,n(;o, que encrmtrasse en· 
é acobertar com css<~ veneranda sombra um sejo de respoodora um discurso meu, fazendo 
criminoso como esse que denunciei ú, Casa. uma prc,lieé~ especiaL contra. a anarchüt, 
Eu buscava g.lorifical' Julio de Castilllos, f<~- quando níngnem mais do qne o amigo sa.be 
2.endo deste grande nome um latego contra que não l!a,, neste p:Liz, niuguem mais con
os m<íos, aM mesmo depois de sua mo1•te! servaJor do que en. 

Questão de methodo, disse eu, na sessão Logica. a minhr~ o.tW;ude agora, como 
pa.ssad<L. sem pro ! 

De f<tcto. I-Ia CJ.ucm entenda que n.s vir- Em S3ssão .ele 22 ele n,g·Jsto de 1901, o 
tudes !lo illustre morto recebem a. melhor meu nobre <~migo leu neclta Casa. nmn, de
:las homenagens, em um discurso elogioso. clat'<.Lção por mim üJitn. em nome da, banca

Acno eu que não ha melhor homenagem da, que assim terminava: 
do CJ.Ue esta: continuar na. rota politica que « Podem declarar em face do actual, como 
em vida seguiu. de qualquer Govemo vindouro, que o apoi-

A bandeira politica da JuUo rle Casti- am qua,ndo seus actos se conformem com o 
lhos ! . . . bem publico : si não, não! » 

A 23, na presença de dous collegas de ban- Accrescantou o Sr. Barbosa Lima: <<Eu 
cada, disse eu ao Dr. Cassiano que mats estava presente, quando o meu honrado 
es~a,va rias minhas mãos do que nas delle, collega terminou e ta.mbem declarei : si 
:Pois que, em tres annos nesta Casa, eu não não, não.>) 
transigi jámais. S. Ex.. não póde dizer o Pois, senhores, o que dizia neste tempo 
mesmo. é o que digo hoje: o Governo do meu 

Nunca transigi, Sr. Presidente; podia ter paiz não procede de conformidade com o 
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bem publico e aqui repito como sempre : não 
estou de accordo com o Governo da Repuhli
ca; estou disposto a l'esistir a seus desman
dos. 

Em que a discordancia a que se referiu o 
meu nobre collega? Não vejo. 

O mais curioso é que se me fu.lla na ne
cessidade de uma iuva.riavel attitude cün
sel·vadora neste momento ..• 

Mas, conser<;.-at• o que?-« A Republica 
que ostâ. ahi, diz-se, pois de outra fórma 
o1fendemos a Constituição de 24 de feverei
ro, codigo admiravel.» 

Admiravel ta.mhem a.quella construcção 
da que falla. Milton, no primeiro canto· do 
::;eu immortal poema. ma.gestoso e soberbo 
editicio que adrnir:.tl•am todos os hal)itantes 
do inferno: mas om. habitação Je demo· 
nios! ... 

Conservar o que? O saqu.:~ systematico 
e desca1•ado no Amazonas?! (Murmw·ios.) 

C~nservar o que-~ O desapparecimento 
da liberdade de reumao no Pará ? ! 

0 SR. HOSANNAH DE 0LIYEIRA - V. Ex. 
não tem razão. lá. nilo se supprimiu a li· 
herdade de reunião. 

O SR. ALFREDO \-ARELA- Conservar o 
que? O escraYiS:imento do Cea1•á. á dy
nastia Accioly ? ~ 

UMA YOZ NAS GAL~:~IAS - Apoiado. 
O SR. Pn.ESIDJ:NTE: (d9poi:; de faze;· socw 

fo;·temente os tympcmos) - Attençilo ! Man
darei retirar o eSl)ectad.Ol' que se p:·onun
ciou. 

0 SR. FREDERICO BORGES-Só ::tgvl'<J. Y. Ex. 
viu isso. A influencia. do Senador• Acciolr 
no Ceará foi sempre um facto, desde a mo
narchia. 

O SR. ALFRl':Do VA?.EL A. -Conservar o 
que '? A fome no Rio Grande do Norte ? ! 

Conservar o que ? A!agôas entl•eo-ue, 
como uma feitoria, <1 filmiiiã. :NI::üta. ( "' 

0 SR. ~UZEBIO DE ANDRADE-Kão :tpoin.do. 
V. Ex. nao está a par da politica de Alagôas. 

0 SR. ALFREDO VARE:.A-Conservar o 
que?- A omnipotencia elo padre Olymnlo 
em Sergipe?! · .~: 

O SR. JoVINL\1'\o nz CARYAUio - Não 
apoiado. 

0 SR. ALFREDO VA?.ELA-Conscrvar o que? 
A decadencia da Bahia., plumal outr'ora da 
Patria Brazlleira? ! (P:·otesto da üw;cmla ba
hiana.) 

Ú SR. BuLClo VIANNA - A Bahia nito pre
cisa que V. Ex. a defend~\. Eth tl?m quem 
defenda os seus dü·eitos. 

O SR. FREDERICO BoRGES - Para substi
tuil• tudo isso por quem? Pelo Sr. Alfredo· 
V areia. 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Que idéa ge
nial a do nobre Deputado ! 

O SR. FREDERICO BoRGEE-A do nob1•e De
putado tem sido sublime, estupef:~ciente. 

O SR. AI,FREDO V ARELA - Conservar o 
que?- O anniquilamento do Espírito Santo~! 

O SR. BERNARDO HoP.TA- Peço a p:tlavra. 
0 SR. ALFREDO V AR ELA. - Conservar O 

que?- A aceplmlia do Rio de Janeiro ~ ! 
0 SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO -Está muito 

enganado. 
0 SR. ALFREDO V ARET,A.- Conservar O 

que~- Ma.tto Grosso barba,rizado, reduzido 
a um verdadeiro matadom·o?! 

O SR. BENEDICTO m: SouzA - Não apoiado •. 
Protesto. 

O SR. FRANCISCO SA (oo o1·ador)- Pol'
que V. Ex. nunca :protestou contra tudo isso '? 

0 SR. ALFREDO VA.RELA- Ha opportuni~ 
dade para tudo. 

0 SR. FRANCISCO SA.-Ha opportun.idadé 
para as suas p:1ixões irrequietas. (Ela outros 
apm·tes.) 

0 SR. ALFREDO VARELA.-Darei resposta 
a c:1da um dos Srs. Depu ta dos. 

Estou usando de direito constitucinnal e 
dando minha opiniã·) sobre esta pobre Repu
blica. 

0 SR. FREDERICO BORGES-SÓ lastimo que 
V. Ex. tivesse commungado comnosco, 
sustentando esta Republica, silencioso, sem 
um protesto. 

0 SR, ALFREDO V A RELA ( di1·igindo-se ao 
Sr. P1·ederico Borges)-·Está. enganado ! Ahi 
estão dizendo o contrario os Anuaes da Casa.. 

0 SR. FREDERICO BORGES-Era um silen
cioso até pouco tempo. (Soam os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção! 
Peço aos nobres Deputados quo não in

terrompam o orador. 

O SR. ALFREDo YARELA-Conserval' o 
que, senhores 1 

O SR. FP.AN"Cisco SA-.A musa do patl•iotis-· 
mo está no Paraná.. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Tem graça a 
lembrança de V. Ex. 

Qual set·á a minha musa ? (Soam os tym
panos.) (Com energia. )Asseguro que_,tem mais 
condições de inspirar a precisa moral poli· 
tica do que aquetla que inspira a V. E~. 
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0 SP.. PRESIDENTE -Attcnção! Attenção ! 
Ordem! 

O Sa. FnEngmco BoRGEs- Póde rom
per completamente o V<~o. ( Ha out1·os apm·· 
tes. Soam os t1.1mpanos.) 

O SR. ALFREDO VARELA.-Peço a V. Ex., 
Sr. Prosidentd, que consiga um pouco de 
silencio, para que eu seja ouvido. 

O SR. Prm.siDE;'I;TJ::- Não estou fazendo 
outra cou:·n, como vê o nobre Deputado. 

O Sr:.. FREDERICO BonGES - Niio podemos 
ouvir certas co usas ssm protestn.r. 

O SR. ALFREDO VAm~r,A.- Por que me 
não mandam logo para a forca ? 

O Sn. FRJmEruco Bonm~s- Está o nobre 
Deputado a oifendcr a todos nós ! 

O Srt. ALFREDO VAREI,A -Em que? Faço 
a critica da situação di1 Republica. Será. i:;to 
offender? 

0 Sn. FREDERICO BoP.GES -Está affir
mando novidades. 

0 Sn. ALFREDO V ARELA - E' novitlade 
fallar da velha dynastia Accioly... (Tro· 
carn-se muitos apuxtes. Soam os tympanos.) 

Conservar o que, senhores~ . 
O arbitrio em s. Paulo, a :ponto do Pre· 

sidente dispor dos dinheiros publícos, sem a 
re~pectiva licença do orçamento da terra ? ! 

0 SR. JESUINO CARDOSO (com forr;a)-E' 
falilo ; peço a palavra. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHo-Falta á ver· 
dade o nobre Deputado. Protesto ! 

VARIOS SRS. DEPUTADOS DA. BANCADA PAU
LISTA-Isto é uma diffamaçl'io. uma. indigni
dade ! O illust.re Deputado não tom respon
s:J.bilida.de, ê um indigno ! (PI"otestos. Ttt· 
1nttlto. Soam fortemente os tympanos.) 

0 SP •• PRESIDENTE- Attenç·ão ! Ordem ! 
Ot'dem ! (Continuam os protestos po1· 11m·te de 
va·rios 81·s. Deputados.) 

O SR. Ar,FREDo VARELA-Mas, senhores, 
dá-se CJ.Ue estejll· cu dizenuo uma novidade? 
Pois quem o diz não sou eu. é o leadm· do 
Congres~o do Estado de S. Paulo, o Sr. Her
culano de Freitas, que em parecer declarou 
muito licito haver o Presidente retirado 
500:000$ dos cofres publicas pa.ra. favorecer 
um banco em crise. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHo-Com auto. 
rização do Congtcsso, como o mesmo leader 
declarou. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Isto é que é uma. 
falsidade. Não ha. tal. Não é verdade. 

Uma commissão do Congresso, não este, e 
? commissão não tem competencia :pn.rt\ 
ISto, 

o SR. ALV.\RO 
aparte. 

DE CARVALHO dá UnJ 

O SR. JESUINO CARnoso- Não intei'rom
peremos mais o Sr. Deputado, para que não 
diga. que a. sua voz é tLbafada. Depois será. 
esmagado, sob o peso das suas accusaçõos 
infundadas. 

0 SR. ALFREDO VARELA- DesE'jo muito, 
Excellentissimo. 

O SR. JESUINO CARnoso- Pois sel-o-ha. 
O SR. AJ,FREDO VARELA-Descjo para que 

a Repuhliclt não conte entre muitos, mais 
este desdouro. Não é uma demoli('ão, é uma 
obra de justiça a que faço. 

Mas conserva.r o que, senhores? 
O Bra.zil de:,llonrado, exanime, mutilado, 

sem. exercito, sem armada. sem justiça e 
sem moralidade administratiYa ! 

O Sn.. JESUil\'o CARDoso- Pa!'a ser salvo 
por peralvilhos revolucionarios. 

O SR. Ar,FREDO VARELA- Como diz o no
bre Deputado ?, 

O SR. JESUil\'O CARDoso- Digo: para ser 
salvo por pernJvilhos revoluciunarios. 

0 SR.. ALFREDO VARELA- Mas que disso? 
Quem são elles ! 

0 S.a. JESUI!'íO CARDOSO- V. Ex. é UJU 
dellcs. (Soam fo-.·temente os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE- Attonção! 
Chamo á orúem o nobre Deputado. 
O SR. ALFREDO VAREL.\ - Vê V. Ex., 

Sr. Presidente, esta bonita idêa '? ! 
O Sn.. PRESIDE~TE (f'a:.endo soar os tym

panos)-Chamo <."L ordem o Deputado Jesuino 
Cn.rdoso e convido-o u. retir::w a. expressão 
offonsiva ao seu collcgn.. (.·lpcwtes.) 

O Sn.. JESUINO CARnoso-Em consideração 
a V. Ex., Sr. Prcsldcnte, e unicamente pro 
(01·nwla pm·lamenta.r, retiro a expressão. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Sr. Presidente, 
peço n. V. Ex; que deixe a maximn. li bor
de a homens que toem esta bella educação. 

0 SR. PRESIDE:\TE-Chn.mo a attenção do 
nolJrc Deputado ! A liberdade aqui é dentro 
do Regimento. 

VozEs-Deixe-o fallar .. . (T;·ocam-se muitos. 
apm·tes .) 

O SR. PRESIDEl\'TE (f'asendo som· os tym
panos)-Attenção! Peço aos nobres Depu
tados que não interrompam o orador. 

0 SR. FREDERICO BORGES -Mas está. in
sultando collectivamente a todas as depu
tOtçõos. 

O SR. PAssos MmANDA - O nobre De· 
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:putado pelo Rio Grande do Sul é um dos 
1'at·i nantes in gw·gite vasto ! 

0 SR. ALFREDO VARELA --Quem sabe, 
collega? ! Não lhe pareça que sim ... (Sus
sut·ro .) 

Mas, senhores, por que tamanha celeu
ma ~ Dis~e eu alguma cousa. extraol'tlinaria, 
pintando a Republica da fórma por que o 
estou fazendo ? 

Pois o Sr. Rochinha, jornalista desta 
Capital, sabidamente benevolente p:1ra com 
todos os governos, diz isto, meus senhores : 
«... a Republica que os nossos desvarios 
desmora.lisam, corrompam e desvirtuaram 
per~tnte o paiz e perante o mundo». 

Senhor0s, que novidade, pois, foi a que 
eu disso, que pudesse provocar tamanha 
repulsa,, si um jornalista qun.si official, se· 
guramente amigo do governo, já disso que 
desmoralizamos a Republica, que ella está 
desmoralizada pera.nte o mundo?! 

0 SR. JAMES DARCY- n't\S essa. é umn, 
affirmação va,ga. 

Ul\I SR. DEPUTADO- O mesmo se disse do 
Rio Grande do Sul, que V. Ex. representa. 

O SR. ALFREDO VARELA (com h·onia)
Não posso defendei-o ; fui posto fóra da ban
cada pelo Sr. Nascimento. (Apartes; inter
;·upções.) 

Conservar isto, senhores ! 
A verdade é que o Brazil dissolve-se, roida 

a sua suhstancia por uma m:1tula de ra.taza
nas politicas,fdissociado por uma repugnante 
hypocrisia democrn.tica. ! 

De ha muito fôra das leis! 
Só nos fica para sa,lval-o este recurso apon

tado á nação pelo actualMinis tro da. Justi(~a, 
em 1892. 

Eis o r a medi o proposto pelo Sr. Sea.bra: 
a.rmm·-s ,) , para resistir a uma tyrannia que 
a avilta! (Pausa.) 

Fallou tambem o illustee e sempre querido 
i3n,rbost~ Lima «em dcmonios que habitam 
o coração dos nossos comptttr-icios». 

Cuidado, <.tmigo ! T<tl qual vos qualificou 
a intoler;mcia de alguns, de quem eu vos 
defendi, em 1901! •.• 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Nessa época O 
representante da bancada fez a devida jus· 
tiça aos elevados mcritos do Dr. Barbosa 
Lima. 

Fallava em nome do Rio Gl'~nde do 
Sul, @v. Ex., então, estava com tod~ a 
bancada. 

O SR. ALFREDo V ARELA. - Aqui está. Pa
gina 466 dos Annaes: 

« Demonio que chamarei da discordia 
. quebrou a solidariedade da bancada.» 

Dizia isto o Sr. Ri·vadavja Corrêa, e não 
vejo 1·egistrado um protesto. (Apa1·tes.) 

Dessa intolerancia que tambem hoje me 
alveja, quanto poderia, eu dize1• ! Desprezo-a 
hoje, como a desprezei hontem ! 

Passemos, porém, á pal'te mais essen
cial. 

Veja-se o que diz aqui um notavel parecer, 
sobre a parte mais interessante do incidente 
que nos occupo. 

Perguntei a. um illustre estadista do velho 
regimen, si um representante podin. advogar 
contra <1. Nação. Respondeu negativamente. 

Pois, senhores, contra essa opinião do um 
estadista do Imperio, diz um estadista da 
Republica que sim, com distincções ... 

· « Quando o Deputado, dist,ingue S. Ex., com 
a força po :itica. d.e que dispõe, advoga, está. 
fazendo advocacia administrativa; e, quando 
não tem e~sa força,, não faz a.dvocacia admi
nistrativa ! ... » 

Nlio sei como é que se póde descobrir o 
momento em que o Deputado tem e o mo
mento em que deixa de ter a fo1•ça de que 
falta o nobre leo.de1· •• . 

Ficam em confronto, em um infeliz con
ft'onto, o juizo de um homem político do Im· 
perio e o de um homem politico da Repuhlica! 

E dizi<t isto o Sr. Cassiano do Nasci monto, 
depois de eu apresenbr uma pl'ova p1•ovada 
da, t;OUJé\mna vel ad Yocacia a.dministru.tiva 
do Sr. Vicen~e Ma.cll~tdo, prova. a que juntei 
out2·as hoje ! 

3-Lts, se;1hores, tonho á pag. 438 dos 
flnnaes, de l90:l, uma, opinião d.e muito valor, 
a que me qnet·o referir. 

E';::, clt) illus tro St', B:1rbosa. Lima sobre o 
pomo cuntroYel'tido, muito de accordo com· 
migo. 

í~stá ~~qui a doutrina. manifestada pelo men 
nob1·e amigo. Elle não a. manifestou na 
scs~V:.u de sabbado, pdos mo ti vos que ui ::;~e e 
C:l o.tcl!o :nuito l'OSlit'ÍtlWCÍS. 

0 Sn. BAIWOSA LBIA-Dis.;o que era uma 
qu·JSGâo de ex trmnu csct•npulo. 

O SR .. \.LFREDo YARELA- Perfeit<1mente, 
eu .iá fiz l'efcrcncin. a esta parte do discur·so 
d.c V. Ex., e (tisse que respeito os mo oi vos 
que V. Ex. tinha dado pc~ra. evitar o pro
nunciamento. M>s, como eu o pudia. fazer, 
recJrri aos .-lnnaes em busca de uma opinião 
de tamanh~~ aut01·idatle. 

Portanto, 81·. Prusidente, duas definições 
apt'esento, ambas em desaccordo com a do 
Zearier, uma. .~o Sr. Ramiro Barcellos, e agora 
a definição de um dos mais queridos e mais 
fieis discipulos de Julio de Castilhos, o 
Sr. Barbosa Lima ! 

Eis a razão por que eu dizia. que a bandeira 
do grande homem não está nas mãos do 
Sr. Cassiano do Nascimento • 
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E, senhores, a proposito da bandeira do 
meu illustre chefe, notem q ne disse a.gora o 
Dr. Cassiano do Nascimento que, si elle não 
estivêr em condições de defender essa lJan
deira, iria ter a outras mãos, etc. 

Dizia S. Ex. a mesma co usa nn. sessão de 
28 de mn.io de 189.2, quando guerreava. o 
marechal Floriano Peixoto. 

Um mez depois S. Ex:. tinha al):J.Udonado 
a bandeh'a que desfraldara ..• 

Não v:.t :;ucceder o mesmo ti. de Julio de 
Castilhos ! 

0 SR. CAS;SIAr\0 DO NASCDIENTO- Peço a. 
p::tlavra. 

0 SR. ALFREDO V ARELA - Tratarei agora 
du, resposta que estava dando a.o Sr. Cal'los 
CaYalca.nti, quando fui interrompiúo. 

Eu produzi 47 arguições contra a tyrannia 
que existe no Pn.ra.ná.. Alguem disse por ahi 
que me ha vütm dado uma cabal res:posb ; 
mas eu j:i fiz saber ú. Camara que o nobre 
Deputado, o Sr. Carlos Casa.lcanti, apenas 
tinha feito referenda a. 22 e, qunnto ás 
outras .•. nem tru,tou de!l:.ts! 

Qu<tndo fui interrompido, aliás indevida
mente, já. eu tinhu. reduzido a pó 17 argui
çõos do nobre Doputado paranaeuse. 

Vou anniquilar agorJ. us outras pondera.
çlíes de S. Ex. 

Leio o qt1e disso o Sr. Cavalcanti quanto 
<'t rsa. arguiç[o: 

«A lei eleito1•al! 
Até disto se nos a.ccusa ! 
Eu disse ao nobre Deputado que não re

cuava deantc do meu dever. 
Decla.ro a S. Ex. que eu sou autor da lei 

elo i toml ClliC vigora no Paranú. 

O 81· •. ll(rcdo Yw·ela- Deuominada, pelo 
poyo -lei esquife clct libe>·clacle eleitoral. 

O S1·. Cco-los Cal!alcanti- Lei esquife, diz 
muito bem o nobro Deputado. 

Esta lei, Sl'. Presidente, foi moldadu, sobro 
a lei promnlgatla. no Rio Grande do Sul pelo 
bencmerito republicano, o Sr. Julio de Cas· 
tilllos. N:io pod.i<l. ser ípsis verbis a repro· 
ducção daquella. lei, ma.s eu, batendo-me por 
ella cont1•a o illustre Sr. Generoso Marques, 
tive de citar trechos da bella. justificação de 
motivos que precedeu no Rio Grande do Sul 
o plano do seu legislador.~ 

O defensor da olygarcbia julga que con· 
testou o meu ataque contra o vergonhoso 
regimen eleitoral de seu burgo, allegando 
que em defesa da. lei esquife da libe1·clade 
eleitoral «bateu-se contra o illustre Dr. Ge· 
ne1'oso :Marques )> e «teve occasião de cital' 
trechos da bella justificação de motivos que 
precedeu no Rio Grande do Sul o plano do 
seu legislador >•, quer dizer aqui justificação 

Vol. VII 

que precedeu o prQjecto de lei eleitoral posto 
em publico debate pelo eminente Julio de 
Castilhos. 

Formidavel al1egado!! ! 
Não faria melhor defesa o celeberrimo .•• 

Calino ! ..• 
Eis o que disse, quanto <.t 19" arguição, o 

Sr. Cavalcanti: 
« A commissão permanen to de camaras 

municipaes, Sr. Presidente, que existe na 
as:>embléa do Estado, para decidir em gráo 
de recurso das eleições procediLlas nas di
versas municipalidades, é crea.çiio do hu
milde orador, mas não para jungir as mu
nicipalidades no dominio da situação e antes. 
pelo contrario, paea tirar-lhe a decisão desse 
recur::>o, que era outrora commettido sim
plesmec to ao governador do Estado. 

E' uma creaçU.o esdruxula, noYa, que ma
nieh as municipalidades aos pés da situação 
dominante? 

Não, Sr. Presidente, é uma instituição 
quo existe na Hollanda e em outros paizes 
que agora me não occorrem, mas cuja le
gislação me inspirou a apresentaç~ão do sub·· 
stítutivo a um projecto do honrado Se
nador pelo Paraná o Se. Vicente Machado, 
quando apresentava um ontPo no mesmo 
sentido.» 

De fórma que se gaba S. Ex:. de ter liber
tado as cam.was municipaes do arbítrio do 
governador e sujeit[tdo esses gremios ao 
arbítrio da commissão de camaras do Con· 
gre~so local, commissão de que é presidente 
invariavelmente sempre Vicente Machallo, 
senhor absoluto da mesma assembléa.. 

Em que ganhou a lib3rdade dos povos'? 
Agora a. 20~ arguição - Allegou o Sr. C a· 

valc:..nti: 
« S. Ex. o nobre Dcputttdo, üisse r~qui, Sr. 

Presidente, que vencia a stu.t repugnancia 
pela. tribuna, porque o que trazia era o éco 
dos gemidos de angustia de um povo tyran
nizado pola negra olygarchia do Paraná. 

Ta.es brados de angustia, Sr. Presidente, 
só agora cl10g:wam até aq ni ! t 

A imprensa amordaçada ! Essa imprensa, 
na. c1ual o nobre Deputado escreveu, sobre a, 
situação dominante, as injurias, os apodos 
que os honrados collegas ouvil'am ! Ess:.t im· 
prensa, não de hoje, mas de outr2ora, essa 
imprensa quo produziu tão violentos ataques 
contra a situação domimmée no Estldo, que 
a.inda. agora vieram servir ele documento 
contra a mesma situação ! 

E não ha liberdade de impressa em noss<l: 
terra ! E todos os mais sagrados direitos- de 
que, em todos os paizes civilizados, gosam os 
cid:~dãos, todos esses direitos desapparecera.m 
por completo ! 

E' singular, é extraordinarlo que em um 
Estado povoado, não só por nós ouü•os, os 

3 
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sel'vicolas, como tambem por immensas colo
nias estrangeiras, não haja, a correr pela 
nossa chancellaria, nem uma reclamação, 
nem um protesto contra denegação de jus
tiça a quaesquer estrangeiros alli domici
liados ! 

E, entretanto, Sr. Presidente, não foi só
mente o nobre Deputado que fez viagens ao 
Paraná : os ministros do imperio allomão, 
von Treutler e Dr. Krauel; o ministro da Bel
gica, barão AllJeric de Fallon ; o ministro 
americano coronel Pttge Bryan ... » 

Pms, senllol'cs, entende o nosso collega 
que não está amOJ'daçada a imprensa. onde 
cinco officiae3 de policia apunhalam e osbor
doam em pleno thcatro o unico jornalista ~a 
opposição! 

Se ali consegui manter a minha folha é 
Jlorque me resold a mostrar a este paiz, ar
riscando a vida, que a liberdade, como disse 
Caiiltellal', não se conquistn. de joelhos! 

Foi usando daquelle remedio extremo acon
solhado pol' Danton, para. o -vencimento das 
grandes crises : auda.cia, audacia e ma.is au
ducia.! 

Queria. a repre.:entação paranaense que os 
djpJomatas estrangeiros, viajando no Paraná 
e hospedes do governo local, attestassem que 
reina insegu:·ança geral, ali. .• 

Curiosa lembrança! 
O que podiam elles attestar discretamente, 

attestou o secretario de legaçãJ Henrique 
Beaumont, em relatorio a seu governo, no 
anno de 1896 : 

«UJII DOS ESTADOS MAIS MAL ADJIIINISTRADOS 
~ o Do PARANA. Ha annos que não ~pago o 
;juro dtt sua divida c:msolidada.. As divida.s 
não cobertas durante 1896 elevaram-se a 
559: 79i$000 ou ·5::, 20.992. O resto do deficit 
d'esso ànno, ·SS 13.033, foi pago por adian· 
tamentos temporarios do Banco da Republiea 
e pol' sommas tiradas de fundos á disposição 
do govemo.» 

Vou tratlLr de dous pontos importanti::;si
mos da defeza. 

Ouça o exerci to ! 
O SR. JESUINO CARDoso- V. Ex:. parece 

que está. assustanJo a Camara com o exer-

tado rio-grandense, está. um official do 
exercito-nós perseguimos officiaes ; nós fa
zemos intrigas para arredar de nossa terra 
o general Menna Barreto ! 

O Sr. Alfredo Varela-Não fallei sinií.o no 
Senador Vicente Machado e em seu a.eolyto, 
a quem V. Ex. acabou de referir-se. 

O Sr. Carlos Ca·valcanti-Decla.ro ao nobre 
DeputadG e â Cama.ra que o Governo. Federal, 
o Governo da RepuMico, ao quf.\1 S. Ex. 
pl'esta apoio, não procedeu, não procedo e 
não procederá por intrigas e artimanhas de 
quem quer que seja: sempre procede honesta 
e lísamente, e, si transferiu o Bayard do 
exercito brazileiro, fel-o em virtude de in· 
formações prestadas por autoridades compe
tentes c regulares. 

O 81·. Alfi·edo Va1·ela - G1•ave revelação, 
senhores, bem confirmatoria dos meus juizos ! 

O Sr. Cm·los Cavalcanti-Não comprehendi 
o apa.rte do nobre Deputado. 

O Sr. Alfredo Vm·ela - V. Ex. decla.rGu 
que o general tinha. sido transferido por 
informações. 

O St. Cm·Zos Cavalcanti- ••• regulares. 
O Sr. Alfredo Vw·ela- ••• regulares da 

autoridade. 
O Sl'. Ccwlos Cavalcanti- Da autoridade 

competente. 
O Sr. Alfi·edo Va;·ela- Pois, vou declarar 

nesta Casa que o commanda.nte do districto, 
deanto de te.>temunhas, me autorizou a. 
aflirmar que não interviera om tal facto.» 

Agora pergunto: Qual foi o autoridade 
regular que deu inforroa•;ões sobro o general 
Menna Barreto ~ 

Não ha outra sinão o commandante do 
Distl'icto o eu affirmo, em nome desse ge
neral, que taes informações não foram dadas, 
e desafio a representação do Para.ná. a des
mentir-me ou com um documento officia.l 
ou com uma palavra do general Borma.nn. 

Mas ainda tenho a palavra do Ministro da 
Guerr'~ para desmentil• a do Deputado pelo 
Paraná ... 

cito. Eu não tenho medo. 0 SR. CARLOS CAVALCANTI dá um aparte. 
0 SR. ALFREDO VARELA- Então, dizer- 0 SR. ALFREDO VARELA.-Peço de.;culpa a 

ouça o exercito-é assusbr a. Garoara? Posi- V. Ex., não tive intenção de o offender. 
tivamente esta gente anda assustada! ( L.iso.) O que eu digo é que discordam em absoluto 

O SR. JESUINO CARDoso dá um aparte. das info·:mações do Exm. Sr. Deputado pelo 

0 SR. ALFREDo v A.RELA. _ Eu não fallo Paraná aquellas que tenho directamente do 
Sr. Ministro da Guerra. 

especialmente de V. Ex. a quem muito con- E' curioso, não é assim ~ 
.siderei e a quem devo uma gentileza que a Dlílse-roe 0 Sr. Ministro, com quem man· 
gentile~a de hoje não fará esquecer (lê): tenho cordiaes relações atê esh hora, pelo 

«0 Sr. Carlos Cavalcanti-Paro aqui. menos: - «Varela, não se trata de parsc-
Nós, Sr. Presidente, intrigamos; nós -e guição a militar algum. Precls!tvamos collo

nesta conectividade, manchada pelo Depu-. car no Paraná o Sr. tenente-coronel Faro, 
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por isso transferimos o Menna Barreto, 
·que não soffre cousa alguma com isso, por
que continúa na inspecção em que está.» 

Quem diz a verdade ~ Quem diz a verdade 
é o orador, que sustenta que foi por meios 
insidiosos que se obteve do Governo da Re
, pubiica a transfe1•encia desse illustre mi
litar ... 

O SR. JuVENAL MILLER-V. Ex. não pôde 
esta1• pondo em duvida a p~la vra de um ge
neral, principalmente V. Ex., que leva a 
prégar aqui a disciplina do exercito. 

0 SR. ALFrtEDO VARELA-De um general~! 
E que general ~ 

O SR. JuvENAL MrLLER - Do general Mi 
ni.stro da Guerra. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Pois si eu estou 
jogando com as palavras delle... E' assom
brosissimo ! 

0 SR. JUVENAL MILLER-V. Ex. disseque 
o geneeal Ministro da Guerra tinha explicado 
o motivo da transferencia, e agora diz que 
quem está com a verdade é V. Ex. e V. Ex. 
não está com a verdade e sim o Sr. Ministro 
da Guerra. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-E, á vista do 
que disse o Ministro da Guerra, não houve 
perseguição ao general Menna Barreto. 
Effectivamente não houve perseguição do 
Ministro da Guerra ao general Menna Bar
reto. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Eu opponho á 
palavra de V. Ex. a do leader, que me de
c!atou que o Presidente tinha até resistido. 

Elle está presente e pôde dizer si é verda
de ou não que o Sr. Presidente da Repu
blica tinha resistido a solicitações que lhe 
lhe haviam feito, mas que afinal se deram 
motivos que obrigaram S. Ex. a mudar de 
opinião e ordenar a transferencia do refe
rido general. Todos os informantes officiaes 
·se contradizem ! ... 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Eu até digo 
mais: si dominasse no espiri to dG Sr. Minis
-tro da Guerra uma perseguição, elle daria 
uma commissão ao norte ... 

0 SR. ALFREDO VARELA-EU estou mos
trando que o defensor da olygarchia do Pa
raMt não disse (t Casa como a cousa. era. 

UMA voz-V. Ex. estáladen,ndo a quest!o. 
O SR. ALFREDO VARELA-Oh! Eu estou ci

tando palavras de outrem. (Trocam-se varias 
. apartes que inte1Tompem o orador. O S1·. Pre
sidente reclama attenção. Dirigindo-se ao S1·. 

·Soares dos Santos.) V. Ex. não continue nes
te dialogo, porque o chefe da. banca.da é ca
paz de pol-o fõra della, como fez a mim. 

0 SR. JAMES DARCY (com (orça)-0 nobre 
Deputado está enganado. Nós não so1fre111os 
um jugo desta natureza. Damos os apartes 
que entendemos dever dar e delles assumimos 
plena responsabilidade. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Eu não disse 
que VV. EExs. soffriam um jttgo dessa na
tureza. 

0 SR. JA:\IES DARCY- V. Ex. disse que 
não dessemos apartes porque o chefe de 
nossa bancada era capaz de nos pôr fóra 
della. Está enganado. A bancada do Rio 
Grande é independente, e cada. um de seus 
membros tem a coragem de assumir a in
teira responsabilidade e responder pelo que 
faz. 

0 SR. ALFREDO VARELA - Ninguem con
testa a independencia da ba.ncada rio-gran
dense e a prova de que lla independencia 
nella aqui está no humilde orador. 

O SR. JAl\IES DARCY- V. Ex. disse que 
está fôra da bancada. V. Ex. hoje não per
tence a bancada nenhuma, porque a Camara 
na opinião de V. Ex., não está na altura de 
possuil-o. V. Ex. é um homem puro e toda 
a Camara é corrupta. (Apoiados ; bravos e 
palmas no recinto_ O Sr. P1·es·:dente faz soar 
os tympanos e reclama attenção.) 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI - Peco aos 
nobres co!legas que deixem O nob1•e accusa
dor continuar. 

O SR .. JESUINO CARDoso- Requeiro a li
berdade da tribuna po.ra o orador_ 

0 Sa. PRESIDENTE- A liberdade da tri
buna será sempre garantida. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Hei de 
responder. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Podia dizer 
que está em perfeito desaccordo oommigo, 
mas não pôde defender Vicente Machado 
quem é portador de nossa bandeira ..• 

0 SR. SoARES DOS SANTOS- Perdôo, não 
fez defesa, V. Ex. é que appellou para elle. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- V. Ex. 
appellou para mim no caso relativo ao Sr. 
Alencar Guim<trães. 

O Su. ALFREDO VAm:LA - Consta do 
Diario do Congresso. 

0 SR. CASSIANO DO NASCBIENTO - Hei de 
responder a V. Ex., precisando os termos. 

O SR. ALFREDO VARELA - Ouvirej a 
V. Ex. com o maior acatamento. 

0 SR. CASSIANO DO N.\.SCIMENTd-ª.. t'Jofuo 
eu o estou ouvindo. .G7.'J J :JIJ r: 

11(" [1 CIJE:~··~ o ~111:.. 
O SR. ALI~REDO VARELA- Mas, d!SS(} 
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ainda o Sr. Carlos Cavalcanti, a pl'Oposito fo~me declarou o Deputado Sr. Capitão Ca-
da hecatombe de 1894: valcanti ! 

«Assassino. Sr. ·Presidente ! Assas.sino do 
Pico do DiabÓ ! 

·Levanto a accusação mais uma vez. Não 
tenho ter1'or, não tenho medo de fitar o gol· 
fão tenebroso do kilometro 65. 

Emquanto s. Ex. se batia pela Republica 
nos campos do Rio Grande do Sul, eu me ba
tia aqui, como S. Ex. mesmo pódea.ttestn,l', 
tambem po1· esta Republica. Não estou man
chado de sangue, nem o meu pal'tido o está, 
por qualquer fórma. 

Sr. Presidente, nesse tempo o Estado do 
Paraná estava debaixo da lei marcial, a au
toridade civil era uma entidade n.bstracta, 
nulla e sem valor, e quando o governador 
do Estado, a primeirn, autoridade civil da
quella terra, dizi:J, em lagrima.s que protes
tava contra aquelles Cl'imes, tamborilava-se 
nas vidraças e dizia-se: Si duvidares, iràs 
tambem. 

Era a lei marcial, o domínio da força ar
mada, em toda a sua plenitude. 

Juizes ! Pois ousa dizer que houve um 
juiz civil, que houve uma n.utoridade da 
terra que chamo minha, que tivesse autol'i
zado os assassinatos do Pico do Diabo ~ 

Ousado o Sr. Deputado pelo Rio Grande 
do Sul! 

O Sr. Alfredo l'm·ela - Juizes ! ••. Eu sus
tento nesta Casa ... (Soam os tympanos.) 

O Sr. Presidente- Peç~o ao no IJre Depu
tado que se dirija á Mesa. 

O S~·. Carlos Cavalcanti - Perdôe-me 
V. Ex. 

Pois bem ; o conselho era marcial ... 
O Sr. Al{1·edo Ym·ela -Eu darei a prova. 
O Sr. Cm·los Cm:alcanti- ... e as auto-

ridades que executaram as penas eram mi
litares.» 

O Sr. capitlo Cavalcanti, cego em seu 
amor ao chefe paranaense, para. indultal-o, 
enxovalha com os crimes delle o exercito 
nacional! 

Note-se que o Sr. capitão Cavalcanti, nos 
extremos da sua defesa ... 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção ! Deve 
dizer :- o Sr. Deputado Carlos Ca nJcanti. 

O SR. CARLos CAYALCA;.'>;TI- Apezar de 
não ser parlamentar, acceito e honro·me com 
o titulo. 

O SR. ALFREDO V ARE LA - S. Ex. , po.ra 
defender o Sr•. Vicente Machado, imputa os 
crimes deste ao exercito a que pertence! 

Diz que foram autoridades militares que 
fizeram a. hecatombe do kilometro 65 ! 

Fique o oxercito brazileiro sabendo que 
é elle o responsavel pelos crimes de 94, con· 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Responderei. 
0 SR. ALFREDO VARELA -« A tanto arrastas 

ambição de imperio ! » 
0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Ambição de 

imperio ~ 

0 SR. ALFREDO VARELA- Sim, senhor. 
O que póde ser, sinão isto ? 

0. SR. CARLOS CA V ALCAJ.'\TI - Si V. Ex:. 
conhecesse a minha vida não faria seme
lhante affi.rmativa. 

0 SR, ALFREDO V ARE LA. - Prometti mos
trar que o responsa vel ].)Ol' esses crimes era 
o Sr. Vicente Machado. Vou demonstrai-o. 

Depõe, em primeiro Ioga r, um magistrado 
que o Sr. Carlos Cavalcanti decl<.u·a honrado 
e nobilissimo e que assim tambem foi quali
ficado pelo Sr. Barbosa Lima - o Sr. Car
valho de Mendonça. 
. Pois esse magistrado, em artigos assigna.

dos a que já alludi, declarou que o Sr. Vi
cente Machado era o responsa vel por esses 
crimes. 

Depõem, em segundo logar, os seraphins, 
isto é, o actual Vice-Governador do Paraná, 
o futuro Vice-Governador do Estado e o 
actual Secretario do Interior, que, nos 
numeros do Estado de 4 e 5 de janeiro de 1895 
e de 27 de Dezembro de 1894, declaram 
positivamente que Vicente Machado é ores
ponsavel pelos tremendos attentados que 
horrorizaram o Brazil inteiro. 

Antes de proseguir, Sr. P1•esidente, pre
ciso fazer uma ligeira remem oração. 

Como se accusa de violenta a linguagem 
do representante do Rio Grande do Sul e 
como desejo ser fiel á Histori.a até na 
escolha dos vocabulos, trouxe e~criptt\ a 
grave revelação quo vou fazer. Assim, creio 
não dar elemento a futuras reclamações. 

Antes de p1·oseguir, pergunto á Mesa si 
póde mantel' a liberdade da tribuna {Pattsa.) 

O SR. PRESIDENTE-Naturalmente. V. Ex. 
tem tido a prova continuamente. 

O SR. ALFREDO VARELA- Tenho razões 
para perguntar. Si, ao fazer a accusação de 
um homem geralmente desestimado neste 
paiz, houve o que houve, agora, tendo de 
referir-me a uma alta personalidade, colll 
justo motivo pergunto si me está. ga.rantida 
a liberdade· de· tribuna. 

0 SR. PRESIDENTE-Dentro dos limites do 
Regimento e desde que seja mantido o de;
eoro da Camara. 

0 SR. ALFREDO VARELA (rindo)-De fôrma 
que, si não me mantiver dentro dos limites 
do Regimento, caem-me todos em cima l 
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O Sn. PRESIDE~TE-Selll dtn'ida.. A Mesa 
tem deveras a cumprir. 

0 Sn. ALFREDO VARELA--A proposito de 
que V. Ex. diz isto~ 

0 SR. JESUINO CARDOSO-A pt•oposito de 
v. l.i!x. pergnnta.r si, mesmo sem decoro, 
v. Ex:. podia falla.t•. 

O Sn. ALFREDO V.ARELA (ao S1·. Jesu.ino 
Cardoso )-A Mesa. não está no seu loga.r ~ 

O Sn. PRESIDENTE (ao oraclor) - O nobre 
Deputado de S. Paulo respondeu llem, por
que eu jí~ tinha. respondido a V. Ex . 

0 SR. ALFREDO VARELA- Bem, V. Ex. 
deu procuração ao nobre Deputado para 
respondc1•-me. (Murmurio.) 

Dizia cu que h:wia. escripto a remomora.
ção que p1•etendo fazer aqui. Que o Brn.zil 
inteiro me ouça. ! 

« Fni do numero daquelles que no seio <la. 
bancada rio-grandense se oppuze1•am á accei
tação da ca.ndidatum do Dr. Francisco de 
Paula Rodrigues Alves. 

Submetti-me, quando a julguei inevita.vel. 
Um amigo, com o tempo, incumbiu-se de 

dissipa1• de todo as minhus prevenções, o 
illustre 01'. Custodlo Coelho. 

Quando o Presidente da Republlca veiu 
tomar conta do poder, esse amigo lhe havia. 
conr1uistado as minhas syropa.thias. 

Não fui, entretanto, com a leva dos mesu
reil•os, receber o chefe da Nação, nem corri 
prossuroso á sua casa, renlet11, da manhã á. 
noite, de todos os adoradoras do sol na
scente. 

Creio que se havia passado um mez após á. 
sua chegada, quo.ndo pedi ao Dr. Custodio 
Coelho que me proporcionasse umn. entre· 
vista com o seu querido amigo. 

Esta s~ realizou á. noite. Recebido gen
tilmente pelo Dr. Rodrigues Alves, expoz-me 
esto, com a.dora.vel singeleza, os seus nobres 
intuitos e alevantado pla.no do governo. 

Confesso que fiquei captivo da. pessoa de 
S. Ex. e onca.ntadlssimo com o que me dizia 
sobre a administração da. Repuhlica. 

Vi no reputado paulista um desses puros 
homens publicos do velho rogimen, que hoje 
tanto estimo, sem desconhecer os muitos 
err os de que é rcspoosavel. 

- « Que posso eu f<tzer, <len. tro dos meus 
deveres consti\uciona.es ~ ~ respondeu o D1•. 
Rodrigues Alns. « Sn.be que não posso inter· 
vir .•. » 

-Não peço á V. Ex. que intervenha em 
favor dos opprimidos: que simple~mcut.e 
deixe de favorecer o opprcssor. 

Ouvi nessn. occa.sião o sincero pensar ilo 
Dr. Rodrigues Alves sobre o Dr. Vicente 
Mo.cha.do e daqui peço (L S. Ex. me :l.ntor1ze 
a. divulga.l-o . (Pausa.) 

Ha.vi11 eu dito o sufficieute em uma. prí· 
meira. entrevista. Deixei corre1• o tompo 
necessrn1o :pl"lra a.s meditações que o caso 
devia suscitar a um estadista (io tamanha 
responsabilidade ; o opportunamente solici
tei uma segunda. conferencia. . 

Antes desta, r1ue se effectuou nos aposen
tos particulares do Presidente da Republica.. 
em um domingo, communicara. ou ao emi
nente concidadão os poderes de que me 
acl1ava investido, por parte do partido oppo
siclonista do Paraná. 

Nessa. momoravel conferencia, de novo 
expuz lar~amente a 1,riste situação do refe
rido Estauo e de novo appellei para o Pre
sidente da Repuhlica. 

Ouviu-me em religioso silencio, e a.ssim 
continuou depois de finda a minha narrativa. 
Como por muito tempo persistisse o mu· 
tismo de S. Ex., 1•enovei o meu appello ter· 
ceira. e qm1.rta vez. 

S. Ex., meditativo, aind(l, se conservou 
calado uns dez minutos, talvez. 

Vendo que era preciso interromper a con
ferencia (pJis ma.l interpretara eu o silencia 
do chefe da nação) , commovidissimo com a 
míL sorte dos meus constituintes, que mais 
urno. vez eram desouvidos, dirigi-me a.a 
Dr. Rodciguos Alves nestes termos: 

- << Não me deixe sahir daqui V. Ex. sem 
uma palavra de aleuto. Abra-me V. Elt. o 
coraç.ão, como si f ttlln.ssc a. um filho. Eston 
convencido de que mo dediquei a uma. boit 
obl'a., mas, si V .Ex. pensa que ó indi~creto. a 
pe1•turbadoru. a. minhn. intervenção no Pa· 
rantt, diga-o, quo renuncio immedio.ta.mr.nta 
a el!a.:t> 

- << Proslga, que é umtt boa. obra», res
pondeu-me o Exm. Sr. Presidente dos Esta
dos Unhlos do BruzH ! (Pausa.) 

Sahi de patacio como se pôde imaginar: Entendi immadiatamente pôr á. prova. os 
sentimentos que me manifestara, fazendo á 

. S. Ex. um solemne appello para que contri· 
bui~se, sem violar as leis, para a facil libel'
ta.çao de um povo cl.ignissimo. 

Descrevi ás. Ex. o estado de r uioa moral 
e material a. que um perverso politicante re· 
duzira o fo1•moso Pa.r·aná, assegurando-lhe 
que bastava a boa vontade do chefe da Nação 
para. que cessa.ssem os abusos du uma. feroz e 
impura olygarchia. 

orgulhoso, desvanecidissimo do resulta.do da 
minha. cspontanea ínicia.tiva, porque foi sem 
solicitação de pessoa algum<1. que rne otfereci 
aos tyranniza.dos paranaenses, para a em
preza que via tão bem encaminhada. agora. 

Continuavam; com bom exito, .os trabalhos 
destinados á. emancipação do Paraná, quand() 
se deu em minha vida eplsodio que me.des
vendou todo o .primor cavalheiresco da. hy
pocrita burguezia que nos afunda em um lo~ 
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daçal, mui ostentosa de melind!•es em pon
tos de honra, cousa. desconhecida para ella, 
e fazendo, entretanto, grande matinada em 
torno de um, para o julgamento do qual 
lhe faltavam os dados mais indispen
saveis ... 

Preciso dizer com a devida coragem, 
deante de meus contemporaneos que, na hora 
dos juizos definitivos, hei de approximar-me 
tranquillamento do supremo, inflexivel pre· 
torio. 

Batendo antes as minhas sandalias á 
porta do templo da eterna justiça, deixarei 
ahi, hlvez, em montões o :pó de escabroso e 
penosíssimo caminho ; entro, porém, com a 
alma cheia de mundos de affecto, clesse que 
tudo absolve-pois em qualquer phase de 
minlw. existencia, posso dizer como o ·grande 
épico: 

Amoi· mi mosse che mi (a pa~·lm·c t 

Amo1' aos meus, amo1' á liberdade do povo, 
amor á independencia. do paiz, amor a um 
sublime ideal politico a que consagrei vinte 
annos de, talvez insignificante, mas püro e 
immaculado labor! 

Que attenua.nte-3 formulará. em seu favor a 
decrepita, ridicula e caricata democracia 
que ousou petulantemente julgar um homem 
de caracter e coração? Famosos principaes 
desta hora de decadencia, j ntimados a di
zerem a verdade Je si,certos de que é impos
sível negai-a deante da Posteridade, mur
murarão, corridos de vergonha: 

Venut:: cl mondo sol pm· (a1· le tame ! 
Não me impressionou o conceito de uma 

estulta opinião, a que consi(lerei, do alto, 
com o mais soberano desp1•ezo. O incidente 
lamenta.vel para. mim só POR. IsTo: interrom· 
pia, no Rio de Janeiro, a boa obra a que me 
entreo·ara 

Tive de mudar o plano da campanha li
beral. Segui para o Paran(L e tão certo es
tava da neutralidade do Chefe da Nação que 
(já o disse em meu discurso de 20) impedi o 
pronunciamento armado com que os meus 
amigos pretendiam responder ao hediondo 
attentado do Guahyra. 

A campanha de imprensa, eis ao que logo 
me entreguei : necessario pintar primeiro 
ao Brazil em peso o despotismo sob que 
gemia. a opposiçã.o, e depois,opportunamente, 
reagir, na fórma conhecida polo illustre 
Presidente da Republica. 

Bastou o embate intellectual para. abalar 
até os fundamentos a indecorõsa tyrannia 
Vicentista ! Certos os mandões de que se 
approximava o momento da sua l'uina,cheios 
de pavor augmentaram o seu exm•cito, mul
tiplicaram a policia sem•ota e começaram do 

··Urdir nesta Capitalas mais indignas intl'iga.s 

contra. os militares que ainda. não barganha·· 
raro a nobre farda do soldado brazilciro pela. 
ignominiosa libré dos mais repulsivos oly
ga.rchas do seculo passado e deste. 

Soube logo das tramas infemaes de Vi-
cente Machado e Fra-Diavolo. Não tive re-· 
ceios; pois tinha absoluta confiança na fé· 
jurada, na palavra do illustre Presidente da 
Republica. Tinha eu, além disso, ouvido o 
Exm. Sr. Ministro da. Guerra e Exm. Sr .. 
chefe do estado-maior, e convencido fôra 
por elles do que o,s perseguições politioa,e. 
sel'iam repellidas, de oru. 0111 deante, da Se· 
cretaria. da Guerra. · 

Infelizmente, factos alarmantissimos vie·· 
ram abalar a minha. confiança na pt•omet
tida isenção dos meus amigos do governo. 

Transferido primeiro o capitão Velasco, 
depois o major Ferreira e o general Menn.a.. 
Barreto t 

O governo já se me mostrava incorrecto, 
pois feria a camaradas meus, sem ou viL-os o 
sem ouvir-me. Ainda quiz eu acreditar que· 
o Presidente da Republíca teritt agido por ef'
feito de algum bem combinado enredo. 

Apresentei-me á Camara e aqui ficou des·· 
vendada a iniquidade da perseguição. 

Agora (pensei eu, confiante na boa fé do· 
Presidente) todas estas injustiças vão ser do· 
vidamente reparadas. 

Vergonha eterna. da administração da Ro
publica : o Presidente se tinha dofi.niti v a·· 
mente a.lliaào ao regulo do Paramt, ao bo· 
bedor de sangue de 1894, ma.ximo concussio· 
nario deste regimen, fl.agello de um povo
intejro t 

A 23 .•. » 
A 20, minha accus:tÇão aqui; a 21, :t defos<1; 

deixei pass:11' um dia para que o S1•. Pl'esi· 
dente meditasse mm e outra ; a 23 fui pt•o
cnral-o. 

(Continuando a lm·) : 
« A 23, solicitando eu uma entrevista im

mediata com o chefe da Nação, evitou-r. 
S. Ex., a pretexto de urgentes negocias de 
Estado, que não podia. adiar. Pouç:> ante~· 
de minha chegada, tivera longa entrevista, 
com S. Ex., o Senador Vicente, com quem 
naturalmente poude perder tempo que não 
teve a dispensar, não a mim, humilde pa· 
triota, mas ao Rio Grande do Sul que repre-
sento ... (Pausa.) 

A alliança. com a negeegada figura poli·· 
tica a quem combato e ::\ quem combaterei 
emquanto viva, impossibilitava de facto, 
qualquer encontro entre a minha e a illus
tre pessoa do Presidente da Republica ; não 
mo podoria fitar S. Ex., pois h a. via faltaM 
n. religião do um compromisso ê á fé de suao 
pnhwJ•u. do cavalheiro ! (Pausa.)» 
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o Sa. JESVINO CAnDosc-0 Sr. Dr. Ro
drigues Alves é conhecido de todo o pa.iz : 
está. acima. de accusa.ções destas 1 (Apoiados.) 

O Sn.. ALFREDO VARELA-Estou fazendo 
um:t. nal'rativa. historicn., Exm. senhor, c 
creio quo em termos convenientes. 

0 SR. BBLISAIUO DE SOUZA-E' um Jornal· d 
Goncom·t, mas um pouco precoc\l, .• 

O Sn.. ALFREDO V.\RELA-Dirá o paiz si(! 
Pl'ecoce. 

O Sa . BELISA.Rro DE SouzA.-V. Ex., que 4! 
litterato, sabe que não ha offensa. no que 
estou dizendo : ta.mbem Rénan queixou-se 
bem do Jor'YW.l d os Goncottrts • •• 

0 Sa. ALFREDO VARELA. (continÍ(Q. a. [e,·) 
- « Anniquiladas de todo n.s esperançil..<l que 
manifestat•a noDiario claTmYle, em artigo de 
2 de outubro, nos termos que a.quí repl'O
du:,-;o : 

" Cessam assim as perseguições deste ho· 
roem malvado ou na connivencia irrctra. 
tavel de outr os, <t quem nosilo libalto escla
recel'á, verificamos os patriotas que nn.da 
temos a. espera!' no tJrreno da legalidade
pensamento quo nos conturba, porque ao 
perderem os c:tl'acteres de fibra a confiança 
nos recursos da lei, em vez de fraqueza. 
deantc da. prepotenci<t, S'}ntem n'a.lma. o 
sopro ardente de indomito civismo, que 
arrasta as naciona.ll.do.des vivazes pa.ra o 
recurso do desesp(Wo, c1ue é sempre e em 
toda a pM-ta o mesmo: a luta, o levante, a 
REVOLUÇÃ.O ! " » 

0 SR. JESUI!'\0 CARDOSo-Nessa hora, ve
remos, 

0 . SR. ALFREDO VARELA (colltimia a ler) 
« NADA MAIS T.EMOS A ESPERAR, OS PA.TniOTAS, 
NO TE!R.RENO DA LEGALIDADE.,, ) {l{a, 'llal'Íos 
apartes.) 

Peço aos meus amigos que não me in ter
romp~m : isto é uma narrativ,, hititorioa.. 

0 Sn. SOARES DOS SANTOS -V. EX. é 
quem receita isso ? 

0 SR. ALFREDO VARELA- Eu, EKm, ! 
é o que o meu patriotismo me aconselha. 

0 SR. SoA:RElS DOS SANTOS dá. outro a, parte, 

0 SR. ALFREDO VARELA. (contiwúa q, le1·) : 
< E' pois chegado o solemue momento de 

dirigir á Nação inteira as pabvras que eu 
disse, na. hor a da partida, ás victimas de 
Vicente Machado, e constam de um decisivo 
manifesto. Eil-as : 

•• Guerra Santa. ! A meus amigos do Pa
raná. ~ - Abe1•t.1. a campanha contra. o infa.· 
mwte dominio actual, eu me t enho servi1o 
das armas limpas do ca.va.lheí.-o, com· as 

qulles deixei silencioso e aterrado o fraco acl· 
ver.aarlo ; vencido a.q,ui no ca.mpo da im
prensa, soccorre·se ullo das que sempre mo 
repugnaram: a intl'iga, do que vieram a. SJf· 
fr:er alguns militares independente&, que me 
honnm com a sua estima pessoal. Preciso 
dar combato a esse mísera veZ ardil do co
val'dissimo contendor, junto do poder pu· 
hlico que teve a leviandade de aeolhet• a 
torPQ ma.lodicencia. <lc um h.omom sem pres· 
tígio moral, ha. bons lO annos ! Vou, pois, 
descntorpccor · com o clamor de um po ,.o' 
inteiro, a. percepçáo do Governo fedel' <\l. 
quo acceita sem exame as dolaçõe.~ do mais 
corrompido dos politicantes e castiga. sc;n 
ouvir illustrc5 amigos sçlll!, nobres figlll'(.\fi 
de immaculado civismo, fardas em cujos 
galões ou bot·da.dos scintillam sorviços h~· · 
roicos á. Pa.tria. e á Republica I 

Aqui es tou prapar::~do para manter o fog.J 
contra a neg1•a. oligarchia. dominan te, f;<
mos:t. em todo o geoero de cdme, o.r.~ 
jugulal-a. o vo.rret• do Paraná o ba.:1do ma.l
dicto, mas os estra.t:J.gemas de que ora se 
lança mão, reclamam a minha presonço. n :J, 
ca.pit~l do paiz, pa.1•a que outras -..·ictim:.).•' 
não faça alü a insidia quo espero dem:1.~
carar, impossibilitando-a para sempre tl.) 
obter da. fraqueza. alheia., perseguições q a e 
deslustram a. administração superior rlcl 
l:lrazil. Mlstet', portanto, deixar t1•aasitori.a.
mente este posto, p::trn. corre<· um rt>probo 
das salas p1•esidencia.es, on!la se insinua. 
para. põr em pt·atica. a.s machinações tiia.
bolica.s a q uc deve :\ f'unesh perma.oencia. 
no pode1• : pat·a. que o Senado se convença. 
ele qtte em sou seio deu ~ fra.uue entt·~da. ::~. 
um r~o de policia, que junta â fojreza. tlo 
I'Omaoo pl'imitivo a dis::;olução dos da . mais 
ba.ixa. dcca.dencia., nilo apresentando na vida. 
moral, nada do que recommendava os filhos 
tia cidade oterna : mais degl:'adado que o 
intimo sevn.nllija. da. Subut'rt\, quarteirão tb, 
miserla cynica, da c••apula vioolenta e 
« 3.Sy lo do sicarios ! » 

Desvendada a face hedionda do ca1•ra.sco ch 
.socieda.de parann.ense, dea.nte dos altos po
deres da. Rcpublica, voltarei immecli;l tu.
mente a occttpa:t• com o desa!Sombro anta· 
rior, este baluarte dasliberdJ.d.:ls publleas, 
do onde, com o apoio do povo, fuhuinnt·ei 
os tyronnos que nos envergonham e barbil.· 
riza.m. 

Calam as baterias nost[l, tel'ra, por dut\. 1 
semanas, mas recome:;v. logo o nutrido t 
rotear no Rio de Janeiro, com a. dupla o 
innegavel vantagem de punir um malvado 
e patentea.l' aos opprimidos de toda a. part e 
que 4 faeil a. derrocada das oliga.rchias, qltO 
tudo escravizaram : a. de cá estremece até 
os fundamentos, dous mazcs depois da atra· 
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cado com ella um patl'iota de audacia e re
solução! 

O ensinamento ha de aproveil·w fóra 
daqui e breve conjugamos os esforços re
generado1•es, os brazileiros em quem o ci
vismo não é a mentira de tartufo para 
acoberta,r os cuntrabandos do mercado po
lítico. 

Curta será a minha demora na Capital, 
estejam certos os meus bons amigos do 
Paraná. 

Continuem, por conseguinte, a, manter nos 
lares. escondido por emquanto aos olhos in
quisidores de uma policia assassina, o fogo 
sagrado que reavivei, animado das mais 
lisongeiras esperanças: não se passn.rá muito 
tempo que elle irrompa dos altares do culto 
e abrase a. atmosphera nacional, purifican
do-se nas basta,s chammas o ambiente pes
tilento onde a custo respiramos no paiz; que, 
salvo em raros pontos, mais nos parece 
hoje um departamento do inferno que um 
sitio de convivencia politica, aprazível ou 
mesmo suppol'tavel! 

Continuem a cultivar os heroicos propo
sitos que tenho suscitado nesta livre tribuna 
e vejo por toda a p:trte acolhidos com o mais 
nobre euthusLsmo, inclinados os cidadãos, 
como eu, a tutlo sacrificarem pela boa, fama 
e pm•eza das instituições. Mil vezes preferí
vel guardar como mm. reliquia. sacro-sanr,a, 
a bandeira dos priDcipios, enrolada n.J pre
sente, mas signo promissor de um regimen 
normal no futuro, a ver de pé a Republica, 
transformada pelas clas~es dirigentes em 
regatona deslavadissima, messalina de gorro 
:phrigio, que allla ás pro~tituições da antiga, 
o animo de tudo barganhar e tudo vender, 
-trafico immundo em que se hão manchado 
os que mais deveram n:i.inar a impolluta cas
tidarie d.o systema vigente, objecto dentro 
em pouco do tlesproso e desencanto geral, se 
ma,l succedido o grandioso intento em que 
empenhados neste momento os JK~triotv.s so
breviventes ao cn.taclysmo de 1889, -antes 
moral do que politico: ruina moral, slm, pa
tente no universalissimo desmoronamento 
dos caracteres!- Os que ficaram, esses mes
mos, sombras mofinas dos gigantes do p::tssa
do, cuja grandeza nos acabrunha e envei•go
nha!. .. 

Continuem a. dispor-se para o magno p~'e
lio, mau grado os aprestos incessantes do 
despotismo, porque impotente a tyrannia 
contra um 11ovo intei1•o e é a. tota.lilla.lle do 
nosso, affi1·mo, quo vao erguer solcmne pro
testo cont1•a as col'l'upteln.s da actualidado e 
os desmandos do bandoleirismo ofllcial. Na 
hora suprema,nadtt. resguardará do vendaval 
que se avizinha as oliga1·chia.s do hoje, por 
mais precatados que se mostrem os seu man
tenedores, no panico em que vivem ... Armas, 

regimentos, policias, que importa 1- voa. 
tudo deante das incontrastaveis forças mal
contidas da verdadeira opinião, soberana. 
sempre, a despeito dos elementos que lhe 
opponham, sejam quaes forem! Depois (ouça. 
bem o povo) a industria fornece agora aos 
opprimidos recursos formida veis quanto ín
falliveis: soffre nestes tempos o despotismo 
c1uem nasceu nas vestes do homem livre, 
com a. alma vll do escravo, porque a au
dacia nos designios assegura aos que teem 
sangue nas veias, a suppressão immediata 
dos predomínios odiosos. 

Ainda que não aconselho aos meus que 
usem dos meios extremos, pois que nos af
fronta aqui uma autoridade cruel, quanto 
desprezível ; para que tenham confiança as 
suas victimas, relembro a todos os compa
nheiros de jornada que não ha resistencias 
praticaveis de·mte de uma vontn.de atre
vida ... Voj<t-se uma alta mont::tnha de gra
nito: a dynamite (e ha coma mais terrivel !), 
num apice, mina., gréta, parte, esboroa, 
derrue a rija. mole imponentíssima. Quanto 
mais o fl'agil edificio de paredes grudadas í!, 
lodo e palha, castello feudal onde a estru
meira. transborda, pelos torrões sinistros por 
q_ue antes es:padanavam as ondas iunocentes 
de sangue irmão, tangidas pelos punhos 
scelerados dos magarefes do vicentismo ! 

E' inabalavel a oppressão quando o imperio 
da força bl'Uta estarrece a covardes e :pusila
nimes. 

Aqui, além de que esses fica.rn.m com o 
go-vernícho do Senador ~!achado, iguaes (1; 

csaa farçoln. na poltronm·ia, os amigos da li
berdade teem por si o immenso nu moro. A':.;, 
caladas mesmo consultem sua.s fileira~, 
alinhem as legiões que se me dizem prom
pta.s para a boa olmt, e verão com assombro 
os republicanos dignos deste nome, que nin
guem da p:trte da, oligarchia: moitt duzia de 
soldados apenas, os quaes featernizam· segu
ramente com os libertadores da Patria, 
quando abram os olhos o percebam quo são 
tambem os libertadores dolles. 

Eia, poi:S, de pé, para t1. grande luta! De 
que serve trabalhar, sl no imposto iníquo on 
em outrr.s extorsões, tudo nos rouba um fisco 
aladroado? De que se1'Ve poupar para a fa
milia, si o peculio della á mercê dos velhacos, 
apoiados em juizes venaes ~ De que serve 
amar a vida, ~i de um instante a outro des
apparece ingloriamente, sob o bacamarte dos 
mandões ?-Mell1o1• e mais bello, tudo arris
car em lance arrojado, legando aos descen
dentes um nome imma.culo de ~viltante ser
vilismo, si a fortuna. impropicia, ou arran
car das energias do deseSlJero a dignillctlçã(J 
da Republica, que po1• outro modo se nãCJ 
poude obter ; premio do uma victoria certa, 
infallivel, inarredavel,-gloria eterna do Pa-
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ranâ, porque lhe terá cabido as honras da · blime mandato ! Provas contra miseravei 
iniciativa, na campanha decisiva contra os Vicente Machado abundantes no Estado do 
usurpa.dores o em prol da l'egeneração nacio- Paraná, quão abunrlantes dolorosas lagrimas, 
.nal. desesperos e innumeras victimas, viuvas e 

Fiquem de rojo os poltrões ..• " orphãos ! 
O S.R B R 8 L E t- s e - Deus seTá pelos opprimidos! Pensamentos, 

• A BO A Il\IA- •n ao, o qu nao 1 v E D -
forem nessa campanha, são poltrões ? 1 palavras e passos c e . x. por eus serao 

protegidos ! · 
O SR. ALFREDo VARELA-Dirijo-me aos Avante, obreiro verdadeiro da justiça e 

poltrões. caridade ! 
0 Srt. JESUlNO CARDOso-Então y. Ex. re~ Assignada - BARONJ~ZA DO SERRO AZUL." 
l l (Sensação. Silencio p1·olongado.) 

con 1ece que 1a valor do outro lado. Tenho mais este outro telegramma,de uma 
O SR. ALFREDo VARELA.- Por que não '? digna vi uva, cujo marido foi sacrificado no 
Si não houvesse em alguns, a victorin. ainda Pico tlo Diabo: 

nos fôra mn.is facil. "Dr. Varela- Victim<tS tyr:mnía Vicente 
o SR. FREDERICO BoRGEs-Ficava a.ssim vos felicitam por vossa. nobre attitude. As-

V. Ex. sozinho em campo. signada- Emilia de Jfattos G~tedes..'' 

0 SR. ALFREDO VARELA-BOa lembrança a. 0 ALLIADO do Sr. Presidente da Ropublica 
de y. Ex!.... é, pois, este vulgarissimo ASSASSINO !» 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção! Lembro a 
O SR. FREDERICo BoRGEs-Pois não; é v. Ex. que a. hora está tel'minada; só tem 

conclusão. um quaTto de hora. de tolerancia. 
O SR. ALFREDo VARELA.- Como· con- o Sr... ALFREDO VAP.ELA- Vou t<'rminn.r. 

clusão ~ O ALLIADO do Presidente da Republica é este 
Pois si eu acabo de dizer que ro- vulgarissimo ASSASSINO ! 

conheço que h<t pessoas de valor que se 
oppõem a nossos designios ! Si não 0 re· O SR.. PRESIDE!'iTE-Attenção ! Ordem ! 
conhecesse, nenhuma difficuldaae encon- O SR. BELISARIO DE SouzA-Não apoiado. 
traríamos em nossa campanha. E' um Senador da Republica, cujo apoio o 

Para que V. Ex. ha de envenenar as Presidente da Republica não póde recusar. 
minhas expressões~ (Gontinita a lê1·): (?;lttitos apoiados.) A discutirmos isto teremos 

''Fjquem de rojo os poltrões, aquelles parl\ de ahrir um inque1•ito desde 1894. (Apoiados.) 
os quaes o estomago é o centro da existencia O Sr.. .. JESUINO CARDoso-Sem querer in· 
e não uma dependencia sulxLlterna do ce· terrompe1' o orador, eu desejava que S. Ex. 
rebro, dadiva 1}reciosa. da natureza, desti- dissesse a sua. opinião solJre os outros Es
nada. aos mais sublimes surtos da humana. ta.dos. 
individualidade, convertida om serviçal ex· o sn. Euzíi:BIO DE ANDRADE - Sobre os 
clusivo do appetite pantagruelico de mandu· qul\GS silenciou, talvez calculadamente. 
oadores insaciaveis ! Nós, os desta empreza 
de salvação, nós, os paladinos do partUo ro- O SR. ALFREDo VARELA (com ironia)
generador, prégamos a guer1•a, a boa. guerr1,1, Diílse muito bem o nobre Deputado: calcula
que tudo aproveita na obm emancipadora: damente não fallel em outros Estados. 
a epistola, o jornal, o pamphleto, o livro, O SR. FREDERico BoRGES -Pois devia 
toda a so1•te de predica, e quando estes estar isso em seu programma. 
meios não bastem, outros que o patriotismo 0 sa. ALFREDO VARELA _Mas não está; 
inspire e a decisão de morrer pelo Bem 0 Pl'Ogl•amma é 0 meu e não 0 que inculque 
commum ! Prégamos a guoera contra as 
oligarchias que nos devoram, quer dizer, a V· Ex· 
guerra moralizadora, a guerra purificativa, O SR. CoSTA JuNIOR-Deixem; é o plano 
a GUERRA SANTA ! " do homem ... 

Quer agora saber este pa.iz, quer saber a o SR. ArJFREDO VARELA (sorrindo)- E' o 
R epublica, quer saber a America,, quer saber que o Sr. Costa Junior affirma: é o plano do 
o Mundo quem é o novo ALLIADO do Dr. homem, o plano da tenelilrosa conspiração do 
Francisco de Pa.ula Rodrigues Alves!~ (Pau~a.) CJ.Ue se falla ... (Risos.) 

Vão dizer estes dous irrecusa. veis teste· 
munhos: (Continuando a ler:) .•. «Chumbados na 

mesma grilheta, a mesma sorte os espera 
"Dr. Varela- Acompanhada meus filhos deante da Posteridade! O ferrete com que 

respeitosamente comprimento V. Ex., bei· assignale a face hedionda de um, para ver
jando-lhe as mãos, pelo .mais justo, mais su· gonha nossa. estampar-se-ha. indelevel no 

v~. vu 4 
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rosto, que tanto venerei, do chefe do meu 
pa.iz! · 

Eu os deixo unidos na. mesma corrente-o 
principal criminoso e o cumplice-marcados 
com o sello inapagavel de igual, de identica 
j gnominia ! » 
dcaiam so1)re clles as maluições do Brazil, e 

a Historia! 
Tenho concluído. (T1·ocam-se apcwtes vio

lentos. Tumulto.) 
O SR. PRESIDENTE (com, força, fazendo soar 

os tympanos)-Chamo á ordem o Sr. Depu
tado Alfredo V areia. (Palmas nas galm·ias.) 

O SR. PRESIDENTE (com força, fazendo 
som· os tympanos)- Reclamo attenção. Faço 
evacuar as galerias. 

Documentos a que se refere o discurso 
do Sr. Alfredo Varela 

DOCUMENTO N. 17 

dia 7 de julho de 1900, que se acha em tras
lado nos autos de execução promovida pela 
Fazenda Nacional contra Hüt•limann & 
Comp. é do teo1· seguinte: Audiencia. Aos 
sete dias do mez de julho de 1900, nesta ci· 
dade de Curityba, em audiencia publica que 
aos feitos e partes prestava no logar d<> 
costume o Dr. Manoel Ignacio Carvalho de 
Mendonça, juiz federal da secção deste Es
tado, compareceu o Dr. Vicente Machado da. 
Silva Lima, que exhibiu procurclção pela 
qual Hürlimann & Comp. negociantes desta 
praça lhe concedem poderes para acom
panhar os termos da execução que contra. os 
mesmos move a Fazenda Nacional, e re
queria que, em vista de, na ultima audiencla, 
ter o representante da Fazenda Nacionall·e
querido que, sob pregão e á revelia dos seus 
constituintes, se procedes:;e á nomeação de 
avaliadores para seguir os seus termos, e 
como não houve citação dos executados, como 
consta da certidão 1av1•ada nos autos, só 
depois de satisfeita essa exigencia da loi, pro· 

I seguisse nos termos regulares do processo. O 
« Juizo da Secção Federal do Paraná. Aos que ouvido pelo juiz foi indeferido, porque 

dous de outubro de mil novecentos e um. - nas execuções fi.scaes, sendo sómente sub
O escrivão deste juizo certifique em rela- stancia.l a pr lmeira citação e esta já tendo sido 
torio ao pé desta quaes as causas que per- realizada, como demonstra o proprio facto 
ante a Justiça Federal tem patrocinado o de já t.erem os executados opposto embargos 
bacharel Vicente Machado da Silva Lima á penhora, que, decididos por este juizo, 
contra. a Fazenda Nacional, qual o valor do subirão n.o Sup1•emo Tribunal, o proeedi
pedido e qual a decisão final que tiveram as monto actual não é ma.is do que a contí
mesmas. Outrosim certifique verbo ad ver- nuação nos termos da execução pelo facto de 
bum o requerimento que, em audiencia. de 7 terem sido rejeitados os referidos embargos 
de julho de 1900, fez o mesmo bacharel no e, portanto, não se trata da citação inicial 
.executivo fiscal da União contra. Hürlimann da causa. Em seguida, pelo Dr. Procui•ador 
& Comp. e qual o despacho que teve o Seccional, foi dito que, tendo requeJ•ido na 
mesmo. Curityba, data sup1·a. O juiz da anterior audiencia. que fossem citados. sob 
secção federal -Manoel Ignacio Om·vallzo de p1•ég-ão, Hül'limann & Comp., para nesta au
Mendonçn. Certifico em cumprimento á por· diencia. louvarem-se em avaliadores, que 
taria retro e supra que as causas que tem avaliem o predio que lhes foi penhorado em 
advogado o D1•. Vicente Machado da Silva execução promovida pela Fazenda Nacional, 
Lima perante este juizo e constam dos res- sob pena de se proceder á louvação á revelia 
pec:tivos autos existentes em mou cartorio, dos mesmos, offerecia como avaliadores o3 
~ão as que passo a declarar: Em quatorze de cidadãos Nestor do Castro e capitão Francis
janeiro de mil oitocentos e noventa e sete co Pereh•a Alves e requeria que, apregoados 

. a da Oo?npanhia Frigo1·ifi.ca e Postorit B1·a- os executados ou á sua revelia, se procedesse 
zileira contra a Fazenda Nacional, pedido de nos ulteriores termos da execução. O que 
du.:entos e cincoenta e sete contos quinhentos ouvido pelo juiz, foi deferido. Presente o Dr. 
e de$ mit 1·éis, sendo julgada. a acção em Vicente Machado da Silva Lima, procurador 
'Parte improcedente e condemnada a Fazenda dos executados, declarou que se louvava nas 
a pagar á A. a quantia de dezesete contos e pessoas dos cidadãos Augusto Silveira de
cincoenta mil n!is, em vinte e sete de feve- Mirauda e Arthur de Souza Ferreira para 
reiro do anno acima referido.-Da mesma avaliadores. Pelo procurador dos executados· 
Companhia Frigorifica, contra a ?'e{erida Fa· foi, em seguida, escolhido o cidadão Francis
::enàa Nacional,- cujo pedido foi de cento co Pereira Alves e pelo D1•. procurador 
e guarenta e seis co1ttos qwnhentos e trinta Sccaional o cidadão Augusto Silveira de Mi
-mit 1·éis (146:530$000). Acção essa que ficou randa, o que foi approvado pelo juiz. E' o 
sem andamento desde nove de dezembro de que a l'espoito se continha no termo da au· 
mil oitocentos e noventa e sete, estando diencia. antes referida, cuj1 cota para. l'.qui 
preparada ·para. subir á conclusão. Certifico trasladei do livro respectivo, ao qual me 
mais que o requerimente da audi.encia do reporto e dou fé .-0 escrivão, Gabriel Pe,":" 
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1'ei1·a. E' o que a respeito cumpro certificar 
ao pé Llesta e consta dos re3pectivos autos, 
aos quaes me reporto e dou í'é-Curityba, 2 
de outubro de 1901.-0 escrivão seccional, 
Raul Plaisant.» 

DOCUUENTO N, 19 

« Juizo da Secção Federal no Paraná, aos 
11 de dezembro de 1901. 

O escrivão deste juizo, reventlo os autos de 
processo crime, em que é a.ppellante a justiça, 
e r~o Alexa.nd1•e Sechelero ou Schclero, tran
screva ao pé desta, ve1·bo ad ve1·bum. os 
documentos que instruíram a. denuncia. e 
constantes de fls. 3 e 4, dos mesmos autos. 
Guri tyba, data supra. O juiz da secção federal, 
Manoel Ignacio Carvalho 1le Mendonça. 

Oerti'tlco que, revendo em meu cartorio os 
autos crimes em que é réo Alexandre Se
chelero, dclles constam os documentos de que 
fa.lla esta portaria, e, em cumprimento da 
mesma. passo a transcrevel-os; 

Quanto ao de tis. 3, é do teor seguinte: 
Repartição Central da Polícia. do Estado do 

Pa1•an<i, Curityba, 24 de maio de 1804, digo 
é do têor seguinte: 

Governo do Estado do Pa1•aná-la secção 
-N. 63-Curityba., 25 de maio de 1894. 

Ao Exm. Sr. general Fl'ancisco Ra.ymundo 
Ewerton Quad1•os, commandante do 5° dis· 
Meto militar-Capital- Tenho a lwrwa de 
traasmítti·r a V. Ex. em ol'igirwl o inclttso 
of{tcio do capitcio chefe ele policia, dlttado de 
24 do COl'l'ente, no qt~al pn·sla infOi·mações a 
raspei to do italiano Alexandro Sechelero.-

· Saude e fraternidade.- Vicente .Machado. 
Quanto ao documento do fls. 4: 
Reparti~;ão Central d :~ Policia do Estado do 

Paraná-Curltyba, 24 de maio de 1894-Ao 
cidadão lo vice-governador do Estado-Satis· 
fazendo o que rue foi ordenado, em officio 
n. 42, de 17 do corrente, tenho a hom•a de 
informar-vos que o itn.liano Alexandre 

. Sechelero acha-se preso á 01•dem do Exm. Sr. 
general commaoda.nte do districto, por ter 
degollado um allomão fumeiro na Lapa., e 
quanto a Perreti Bat·tholomeu não me consta. 
qu3 esteja detido e nem que houvesse ordem 
para sua prisão.-Saude e fraternidade.-
0 capitão Antonio Lago, chefe de policia. 

~· o que consta dos documentos aqui tra.n
scrzptos dos respectivos originaes, aos quaes 
me reporto e dou fé. Eu, Raul Plaisant, 
escrivão, o escrevi, conferi e assigno.-0 es
crivão, Raul Plaisant.» 

DOCUMENTO N. 20 

dinaria. proposta pela, Companhia Frigor-1-
fi.ca contra a União Federal pelo Dr. Leo-
nardo Ma.cedonio Franco e Souza, certifiq1,1e · 
'IJerbo ad ve1·bttm o teor dos documentos
com que o mesmo advogado instruiu o caso
o constante de fls 12 a 13 e de fls. 19. Cum
pra. Curityba., data wpro.. O JUiz seccional, 
1lfanoel Ignacio Ca1·"alho de Mendonça. 

Certifico em cumprimento deste que os
documentos com que o advogado Dr. Leo
nardo Macedonio Fran:!o e Souza instruiu,a , 
causa. acima referida. e que constam doe · 
1·espectivos autos a fls. 12, 13 e 14, são as que · 
passo a trasladar:- quanto ao do fls. 12 . 
13 é do teor seguinte: Exm. Sr. Dr~
Juiz da Secção Federal. Diz a Companhir · 
Frigo1·i(ica e Pastoril Brazileim, com ;:,édv 
no Rio de Janeiro e aqui representada pos 
seu advogado abaixo firmado, constituid0 
no instrumento do procuração o substabeleci· 
mento juntos a esta petição, que tendo em· 
6 de março de 1897, proposto uma acção 
ordinaria contra a Fa.zonda Nacional para 
ha-ver indcmnização da quantia de cento e
quarenta e sois contos quinhentos ~ t1·inta 
mil réis, provcnümte de gado e ammnes de-
sua p1•opriedn.de, de que se apropriaram, em 
Palmas, a.s foroas federa.es alli em operaçõr.s.
de guerra em 1894, foi a dita acção po.;ta.. 
em prova em 3 de julho do mesmo anno 
e feito o lançamento de mais provas em. 
4 de setembro do dito anno sem que a ré · 
houvesse produzido prova alguma, redu- · 
zindo-se a prova do pedido da. supplicante · 
âquella que se devia. effectuar em Pt~lmas, 
para o que expediu este juizo carta prec<tto
ria. de liquidação que foi alli cumprida. 8u
cedenclo pm·em, te1·em-se exl1·aviado em mtio 
do entao advogado da supplicante, D1·. Vi
cente :Machado da Silva Lima, os autos da 
sob1·edíta ac.çtio, de modo que atd esta data 
ndo tem sido possível prosegui1··se nos te1·mas 
do 1·espactivo p1·ocesso, q~tm• agor_a a suppli
caltte desisti1• da acçao intentada,protestan
do renoval·a em tempo opportuno, pa.gr.~s
préviamento as despozas judiciaes feitas .. 
Assim pede a supplícante a V. Ex. que· 
tomé\dos por termo não só a. desistencia que· 
faz, da referida. acçã.o, como tambem o pro· 
testo de renova.l-a. em tempo opportuno, pa
gas as despezas ja feitas, e ouvido a res
peito o Dr. Procm·ador da Republica no-· 
Estado, como representante legal da Fazendtt 
Nacional, se sirva V. Ex:. julgar por seu· 
tença a. desistencia e protesto pedidos, en· 
tragando-se-lhes os autos respectivos em, 
original, para. o uso que lhe convier, 
ficando trasladado em cartorio, na. fórma... 
da. lei. Nestes termos e por ser de jus-

« Ju:zo da Secção Federal do Paraná- tiça o que pede, espera o supplicante que· 
·Aos sois de novembro de 1901. O escrivão autoada esta com os documentos que otfere
deste juizo, revendo os autos de acção or- ce, seja deferido na. fórma requerida e E. R... 
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M. (Com um instrumento de procuração 
e substabelecimento e um documento 
rafe1•ldo ). Estavam tres estampilhas fede
raes no valor de duzentos l'éis cada uma 
assim inutilizadas : Curityba, 18 de agosto 
.de 1898. Leonardo .Ll[acedonio Ji'Tanco e Sott.za, 
advogado. Quanto ao de fls. 19 é o que se
gue: Gabriel Ribas da Silva Pereira, escri
vão do juizo federal deste Estado-Ce1·tijico, 
a pedido do Dr. Leona.rdo Macedonjo Franco 
e Souza, adV'ogado da Companhia Frigorifi.ca 
e Pastoril Brazileira, que, revendo o pl•oto
collo das audiencias do juizo da. Secção Fe
deral em meu poder e cartorio, delle consta 
o seguinte, em relação ao pedido feito: Em 
audiencia de 6 de março de 1897, foi pro
posta uma acção ordlnaria contra a Fazenda 
Nacional, por parte da companhia acima re
ferida, para. haver o pagamento da quantia. 
de cento e quarenta e seis contos quinhentos 
e trinta mil réis ( 146:530$ ) ; em audiencia. 
de 3 de julho do mesmo a.nno foi assignada a 
dilação pro bato ria na mesma causa ; em 
audiencia de 4 de setemb-ro seguinte foi feito 
o lançamento de mais provas, não tendo a 
ré produzido mais prova alguma. e a com
panhia autora pedido unicamente, dm•ante 
a dilacção do termo, urna carta de inqui
rição para a comarca de Palmas, a qual 
voltou cumprida em dezembro do mesmo 
anno. Certifico mais que os autos respecti1Jos 
não se acha?1~ em ?lMU podm· e cat·torio, tenclo 
sido po~· mirn enh·egues, em confiança, ao 
entcío advogado da companhia, que n(ío m'os 
?'estituiu. ( Estavam duas estampilhas fedc
ra.es no valm• de duzentos reis cada uma, as· 
sim inutilizadas:) E' o que me cumpre scien· 
tiftcar em virtude do pedido mencionado. 
Curitybn., 18 de agosto de 1898. O escrivão, 
Gabriel Ribas da Silva Pereira. E' o que a 
respeito me cumpre certificar ao pé desta e 
de tudo me reporto e don fé. Curityb:.t, 6 de 
novembro de 1901.- O escrivão Raul Plai
sant.» 

DOCUMENTO N. 21 

« Publica-fórma-Attesto que, quando re· 
cebi o archivo parochial desta matriz de 
Cast1•o não me foi entregue o livro novo de 

publico.-Joaquirn JosrJ Belarmino BittencoU1·Ç. 
Curityba, 31 de maio de 1895. Bittencmt1·t. 
Assignado sobre uma estampilha repres~:m· 
tando o valor de 500 réis, sello (lo Estado do 
Paraná. Era este o contendo de um a. ttes· 
tado que me foi apresentado em um reque· 
rimento dirigido ao Illm. e Revm. Sr. vi
gario da pa.rochia de Castro, para fazer ex· 
trahir a :presente :publica fôrma e ao proprio 
e referido apontado me reporto em poder 
do apresentante a quem entregasse com esta 
que conferi, subscrevo e assigno nesta ci~ 
d.ade do Rio de Ja.neiro, Capital Federal dos 
Estados Unidos do Bra.zil aos vinte c cinco 
dias do mez de julho do anno de 1895. Eu, 
Affonso Herculano da. Costa Brito, ta.bellião 
interino que subscrevi e assigno, em publico 
e raso. Em testemunho da verdade. · . Affonso 
Herculano da Gosta Brito, Rio, 25 do julho 
de 1895.» 

DOCm.IENTO N, 22 

. registro de baptismos, constantes dos annos 
de 1859 a 1862, tendo me declarado o ex-vi
gario co nego Sizenando da C1•uz Dias que o 
dito livro achava-se em :poder do Dr. Vicento 
MachadodaSilvaLima:queaté estada.taa.inda 
não foi restituido ao archivo: que consta que 
o mesmo· Dr. foi baptisado nesta pa1•ochia. 
·casti'o, 25 de maio de mil oitocentos e no
venta e cinco .-0 vigal'io, João Baptista de 

·Oliveira. ·Reconheço a assignatu:ra supra, do 
que dou fé. Curityba, 31 de maio de 1895. 
·Em testemunho da ver.iade estava o signal 

« Public::t-fórma - Os abaixo a.ssignados 
decla.1·am ser publico e notorio nesta. cidade 
que o doutor Vicente Machado da Silva Lima 
aqui nasceu e foi baptizado ; quo o mesmo 
doutor Vicente Machado no mez de abril do 
n.nno passado obteve do sachristã.o da Mn.
triz desta cidade um dos livros de assentos 
de baptismo desta p:.trochia, no qual acha· 
va-se o assento do mesmo doutor e até hoje 
não restituiu esse livro. Castro, seis de ju
nho de mil oitocentos e nuventa o cinco. 
A.ssignados.-Hercttlano de Albttquerque.
Antonio Bteij .-Joc7o 111ille.-R. Pimentel. -
Benedicto Jose de Gama1·go .-JJioysr.Js de Al
bttguerqt!e.- Sebasti(ío Jose de Can,alho.
I.zdUno Jiascm·enhas,-VirgiUo de lliasca
t·enhas. -111anoel Ribas .-Euclides Jlfartins de 
A.'t·aujo.- Be1tjamirn de N, Mussa- Reco
nheço verdadeiras as doze firmas e rubrica 
supra e dou fê. Castro, sete de junho de mil 
oitocentos e noventa e cinco. Em testemu
nha de verdade estava o signal publico.
Jotío Bern<J.Tdo de .A.lbuqttenzue.- A' margem 
estavam colladas tres estampilhas repre~ 
sentando o valor total de quinhentos réis, 
sello do Estado do ·Paraná, devidamente 
inutilizados pela fórma seguinte: Curityba, 
sete de junho de mil oitocentos e noventa e 
cinco. - A.lb·uque,·qtte Amparo, -Do outro 
lado esGa.V'a tambem collado uma estam
pilha do mesmo Estado do Paraná represen
tando o valor de duzentos réis, devidamente 
inutilizada pela mesma fórroa que as outras. 
Era este o contendo de um abaixo assignado 
que me foi apresentado para fazer extrahir 
a presente publica fórma e ao .proprio ori
ginal me reporto em poder da parte apre
sentante a quem entreguei com ·este que 
conferl, subscrevo e assigno, nesta cidade do 
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Rio de Janeiro, Capital Federal dos Estados 
Unidos po Brazil, aos vinte e cinco dias do 
mez de julho de mil oitocentos e noventa e 
cinco. E eu, Affonso Herculano da Costa. 
Brito, tabellião interino que subscrevo e as
signo em publico e raso-Em testemunlla da 
verdade.-Affonso He1·culano da Costa B1·ito 

Rio do Janeiro, 25 de julho de 1895. )> 

DOCUMENTO N. 30 

« Ca,rlos da Motta Bandeira e Silva, escri
Yão vitalicio do Superior Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná. 

Cortifir.o, por me ser pedido, que revendo 
os autos de appellação cível, já findos, n. lli, 
de Curytiba, entre partes, n.ppellante, a Com
panhia Fl'igoriftca e Pa::1toril Brazileiru, e 
appellado, o Dl'. Vicente Machado da SilYa 
Lima, delles consta o seguinte: Exm. Sr. 
Dr. juiz de direito da 2a. vara da capital: 
Vicente Machado da Silva Lima, bacharel 
formado em direito e advogado dos audito
rias desta comarca, vem propor perante o 
juizo de V. Ex. acçcio executiva contra a 
Companhia Frigorifica e Pastoril Brazileira, 
1Jara have1· honm·arios e isto pelos factos que 
em seguida expõe: Primeiro- Em2l de no
vembro de 1895 contractou o supplicante com 
a. Companhia Frigo1•iftca e Pastoril Brazileira 
o pah·ocinio de dive,·sas causas de indemni
::ações contnt a Fazenda Nacional por pte
juizos que a mesma sof{reu. durante o período 
revolttcioncwio em diversas fazendas que pos
sue neste Estado, obrigando-se a. mesma a 
pagm· como hono1·m·ios quinze po1· cento sobí·e 
o total das quantias a receber do Go'lierno 11.3-
cleral (does. ns. 3; 4, 5 e 6). Segundo-Que, 
em vista disto, em 14 de janeiro de 1897 
propoz o supplicante a primeira acção con
tra a Fazenda Nacional, reclamando o pa,ga
mento da importa.ncia de 257:510$000, acção 
que correu os seus termos eegulares, tendo 
sido julgada pelo Dr. juiz da Secção Federal 
e ele cuja sentença inte1·poz appellação que 
se acha pendente de julgamento do Sup1·emo 
T1··ibunal Fede1·az (doe. n. 8). Terceiro -
Que em seis de março do mesmo anno propoz 
ainda o supplicante uma outra acção á Fa
zenda Nacional para haver a sua. consti
tuinte a indemnizaçã.o de 146:530$, prove· 
nien te de gados retirados palas forÇas legaes 
as fazendas da companhia, estando essa acção 
com prova feita e em ponto de 1·azões finaes 
(doe. n. 9). Quarto-Que pelo contracto feito 
montam os honorarios do supplicante na pri
meim acçci? à importancia de 38:620$500 e 
na segunda á qHantia de 21:979$500," pe1·ta· 
zendo tudo a somma de 60:606$, da qual em 
21 de novembro de 1895, por occasião de 
fazer o contracto, recebeu a quantiv, de cinco 

contos de rêis (5:000$), (doc. n. 4). Quinto
Que descontada essa quantia. fica. a Compa, 
nhia Frigorifica e Pastoril Brazileira devendo 
ao supplicante a somma de 55:606$, valor 
da presente acção. Sexto -Que em dias 
do corrente mez, querendo a companhia illu
dir as obrigações do contracto que tem com 
o supplicante e · sem motivo plausível e 
contra o expresso do que dispõe a Orde,.. 
nação, livro 3°, tit. 26, § 1°, pois ospo-· 
deres do seu procurador, não podem ser 
cassados sinão do accordo com o mesmo, cle-
1lois da contestaçcTo da lide, constituído por 
interm,edio de seu supel"intendente que assim 
deu lagar à presente acçao, novo aclvogado 
que funccionou illegalmente num dos feitos 
sob o patrocínio do supplicante, requerendo. 
até a d.esistencia da mesma accão (documen
to n. 12). Setimo - Que ao supplicanta 
compete acção executiva, para haver seus. 
honorarios. (Barb. e Peg. a Ord. L. lo, Tit. 
24, § 41; Alm. e Souza, Proc. Exect. § 130; 
Ramalho- Praxe Brazilei1·a Parte la, Tit. 
3°, §55, §§ 1° e 2° do art. 202 do Decreto 
n. 5. 737, de 2 de setembro de 1894). Oi· 
ta.vo- Que sendo este o fôro competente 
pa.1'a co1'rer a a.cção, pois que aqui teem cor
rido todas as acções em que tem sido ré a 
mesma companhia, tendo já em acção mo· 
vida por Manuel Corrêa de Freitas, sido 
desp1•esados os embargos que oppoz a com
plnhia, pol' motivo de incompatoncia do . 
foro, a precataria para iniciar esta acção 
(does. ns. 13 e 14) e porque é aqui a sêde 
de seu principal estabelecimento e de suas· 
operações, mantendo um superintendente 
com poderes amplos e espociaes para rece
ber citações. (Decisão do aggravo do juiz de 
direito do S.Paulo, de 5 de dezembt'o de 1873, 
Rev: n. 8.520, de 12 de agosto de 1874-Di
,·eito, vol. 8°, pag. 40; Orlando, Cod. Comm., 
nota 57 ao artigo 60 do Reg. n. 737; accor· 
dão do Supremo Tribnm\1 Federal de 12 
de julho de 1893.- Di1·eito, vol. 62, pag. 
32.-Nono-E porque finalmente dado o caso 
praticado pelo superintendente, procurador 
geral da companhia, não possa o suppli
cante haver por outro meio o que lhe é 
devido, vem requerer a V. Ex. que se digne 
mandar exp'!dir mandado executivo contra a 
ré, intimado o seu procurador geral e bas-· 
tante, com poderes constantes dos documen
tos juntos sobns. ll e 12 (art. 48 do R\3g •. 
n. 737, de 25 de novembro de 1850, Ord. 
L. 3•, Tit. 11, § 3°, Paulo Baptista, Pratica. 
Civil, L. 2o, Cap. Io, § 90; Reg. citado 
art. 56), procurador por substabelecimento · 
sem reservas Douto1· Leonm·do Nlacedonio· 
Franco e Souza (doc. n. 11) para vir no prazo 
de 24 horas, que correrão em cartorio, ap«?Z · 
a eitaçã.o, pagar ao supplicante a q:uant1a 
de 55:606$, ou não .o fazendo se proceder á 
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:penhora dos bens que offerecer ou que fo· 
. rem achados, pe1•tencentes á Companhia Fri

gorifica e Pastoril Brazileira tantos quanto 
bastem para pagamento da divida. e custas, 

·sob pena de revelia e assim pede que ao
toada esta seja deferida na. fôrma re:tuerida. 
E. R. M. (sob1•e quatro estampilhas no 
valor de I$600).-Curityba, 16 de agosto de 
1898.-Vicente 11fachado da Silva Lima. Vae 
acompanhado de 16 documentos e do talão 
de pagamento do imposto sobre demandas. 

Era ut supra.-Vicente Machado.-Autoada 
· ~amo requer. Curityba,26 de agosto .de 1898. 
-Bev·ila!;qua.-Docwnento n. 3-Rio de Ja
neiro, 21 de dezembro de 1895. Exm. Amigo 

·e Sr. Senador Doutor Vicente Machado. 
· ·Curityba: Recebi no mesmo dia suas esti
mada~ de 29 de no-vembro e sete do corrente 
mez e telegraphei o seg-uinte: Recebi cartas 
hoje. Agradecido -· Resposta primeiro cor
reio. 

Cumpre-me agora responder como pro
metti. Pela cópia aqui junta do recibo de 
lO contos de réis que V. Ex. reeebeu da 
Companhia Frigorifica, fica comprovado que o 
ajuste entt·e V. Eo;. e a companhio.. :para 
tratar da reclamação de gado que foi to
mado pelas forças legaes -é de quinze por 
cento do que a companhia recebe1· por essa 
reclamaçcro. Foram expedidas ordens ao 
Sr. major Gouvéa para entregar todos os 
·documentos e informações que tivesse sobre 
o assumptq, pois V. Ex. era advogado da 
companhia. Vejo as ponderações que V. Ex. 
faz e dellas deduzo a necessidade de ir a seu 
Estado para regulat'izar os assumptos da 
companhia, aguardando somente que V. Ex. 
me communique que é lei a pretenção da com
panhia para ir até lá.-P1·octttaçcio- Junto 
uma procuração especial por V. Ex. de
fender ahi os interesses da companhia, fa
zendo cumprir as p1•eca.torin.s juntas, e con
vem explicar que as diligencias a cumprir 
em Curityba são as seguintes:- promover o 
depoimento de Leite, Gentil & Comp., sob 
:pena de confissão ; inquerir testemunhas 
sobre a cont9stação e treplica .da acção, sob 
J;>ena de revelia ; e sob igual :pena. proceder 
a exame nos livros da firm::~. autora. E' pos
sível que em Paranaguá se procedesse a al
.guma diligencia o requerimento dos mesmos 
Leite, Gentil & Comp., convindo, portanto, 
que a Companhia. tenha alli representante 
·substabelecido por V. Ex.E logo quo aqui se 
·,tenha conhecimento desta su:pposição, será 
··confirmado pol' carta.Escrevo hoje ao Sr.ma
_jor G;)uvêa, a quem aliás já escrevi -quando 
V. Ex. seguiu, dizendo-lhe que era V. Ex. o 
advogado da companhia. Aqui fico espe· 
rando a solução acima para ter o prazer de 
<visita!-o ahi. Sou com toda n estima e 
.consideração de V. Ex. amigo attento 

e criado obrigado. - Pela Companhia 
Frigorifica e Pastoril Brazileira, Camillo 
de And1 ade. Estava o sello de 400 réis. 
Reconheço verdadeira a firma supra do que 
üou fé. Curityba, 2S de agosto de 1898. Em 
testemunho da verdade. Est:wa o signal pu
blico.-Romão Rodrigues de Oliveü·a Branco. 
(Estava o sello de um mil réis) 10:000$-Re· 
cebi da Companhia Frigorifica e PastorilBra
zileira a quantia de 1 O: 000$ .sendo cinco contos 
para attender ás despezas judiciaes que fizer 
na acçlio que a mesma companhia vae mo
ver pela justiça federal do Estado do Pa
raná, para havel' do Governo da Republica 
o pagam.ento do gado vaccum, muar e ca
vallar :pertencente á mesma companhia, de 
que as forças estaduaes e federaes lançaram 
mão durante a. luta contra a revolta de 
6 de setembro de 1893 e depois delln.; e cü~co 
contos de 1·eis pm· conta de meus honorarios 
como advogado da companh~a na mesma 
acção, que se,·ão 15 °/o da somma que a com· 
panhia recebe do Governo Federal. E, para 
constar, firmei o presente. Rio de Janeiro, 
21 de novembro de 1895.-(Assignado) Vicente 
Machado da Silva Lima.- Documento n. 5-
Rio de Janeiro, 27 do janeiro de 1897. 
Exm. Sr. Dr. Vicente Machado-Curityba
Tenho presente suas estimadas cartas de 12 e 
15 do corrente. Quanto á questão de Pal
meiras ficamos muito agradecidos pelas in· 
formações que V. Ex. nos dá, e vejo, com 
prazer, que es:pera sentença favoravel. Tam
bem lhe agradecemos as informações dadas 
quanto á reclamação ao Governo Federal, 
pelas quaes se vê que, além de 257:510$, im:. 
portancia liquida, ha ainda a parte sujeita a 
liquidação. Acreditamos que o documento 
em :publica.-fórma, que ultimamente lhe en
viamos em carta registrada de 16 deste 
mez, demonstrando a retirada de 2.467 ani
maes diversos, vaccum, muar e cavallar, 
das fazendas-- Floresta, Santa Ba1·bara, 
Mal'recos e S. José do Bom Retiro, irá. ac· 
crescer as nossas reclamações, que sendo 
justamElnte avaliadas, devem ser muito im
portantes. Em todo o caso confiamos no 
cuidado com que V. Ex. tratará deste as
sumpto de tanto inte1•esse para a companhia; 
como para V. Ex. Pede V. Ex. a di visão do 
contracto desta acção em dous pagamentos, 
como ê do estylo, determinando-nos a en
trega de 14:313$250 ao Banco Nacional. Si, 
no momento, nos fosse facil esse dispendio, 
a. nossa. consideração pela pessoa de V. Ex. 
é tamanha que i> attenderiamos prompta
mente ; não o é, :porém, porque a compa· 
nhia. tem de momento urgentes pagamentos 
a attender, que não :póde demorar. E 
por essa 1·azão pedimos a V. Ex. que at-; 
tenda ao que ficou combinado e consta do 
seu recibo, cuja cópia ahi tem. ~ Nas 
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condições desta questão ella não póde ser Certifico que a pedido do Dr. Vicente Ma
regulada pelos outros contractos forenses chado da Silva Lima e rcven.lo o livro espe· 
·de somma certa e determina la. So 110 fim chl de registro de documentos a folhas oiten
da questao d qtce se pode sabe1· o quantum a ta etres,encontrei o lançamento de um accor
pagar. Eetretanto, logo que fique a compa- do que ora me é pedido por certidão, o qual 
nhia mais folgada, a. sua. directoria pro- ó do teor seguinte : Lançamento de um 
curará. a.ttender a V. Ex., fazendo novo accordo que me foi apresentado pelo Dr. 
adeantamento pelos seus honora.dos. Em Vicente Machado da. Silva Lima c;)mo adian
relação ao pedido que V. Ex. faz da nomea- te se dechra: Escríptorio de advogacia do 
ção do Sr. Dr. Xavier,a directoria, logo que Dr. Vicente Machado da Silva Lima. Nós 
se resolv:tm as questões pendentes c que deci- abaixo assignados Vicente Machado da Silva 
dam de tudo, tel'ú. o maior prazer em fazer Lima. Manoel Joaquim Valladão, o pri
.essa nomGaçã.o. Somos com a maior estima meiro advogado no fôro de Curityba. c o se
e consideração de V .Ex. amigos obrigados e gundo director da, Companhia Frigorifica. e 
criados. Pela Companhia. Frigorifica e Pos- Pastoril Brazileira,de passagem nesta cidade 
toril Bra.zilcira, CamiUo de Andrade.-Es- e com poderes consta.n tes da procut•a,ção re
tava o-sello de $400.-Reconheço verdadeira gistt•ada na nota do primeiro tabellião José 
a firma supra, do que clou fé. Curityba, 25 Fe1•reira d.'1 Luz termos accordado o seguinte: 
de agosto de 1898. Em testemunho de ver- 1. 0 O pl'imeiro desi,;t9 da accão executiva 
dade estava o sjgnal publico. - Romao Ro- que move á Companhia Frigorifica c Pastoril 
drígues de Olivei1·a Branco. Estava o sello de Brazileira p::tl'a cobrança de honorarios, 
l$000. Documento n. ô. - Exm. amigo st,spendendo a . execuçao nos tm·mos em que 
Sr. Dr. Vicente Machado.-RESElWADA - estive1·, 1·ecebendo no acto da assignatum desta 
A companhia em carta official respon- a quantia de 40:000$ em moeda conente, da 
deu ás suas de 12 e 15 <lo corrente, e qual por este acto dei. quitação á mesma acção 
cu, particularmente, lhe venho dizer que ficando em todo o caso salvo o di1·eito do mesmo 
só mente pelas razões positivamente reaes, d po1·centagem ele 15 o f 0 sobre o valol' que se 
allegadas pela companhia,não se póde atten- Uquidm· na acrúo que a companhia move à 
der ao seu pedido. Logo que seja possivel eu Fazenda Nacional, no 'Dalo1· de 257:510$, e 
lhe escreverei. Creio que no ~ocumento ulti- cuja acç(ío em g1·do de appeUaçao acha-se no 
mamente enviado foi l'eforço a reclamaçrto n·ibunaZ Federal, desconhndo-se, entl'etanto, 
e peço-lhe, como amigo, todo o empenho dessas porcentagens a quantia. de 5:000$que 
nessa questão. Qua.nto á nomeação do Dr. o mesmo recebeu da cJmpanhia em 29 de 
Xavier nestes trinta dias se decidirá uma novembro de 1895; obriga-se comtudo a 
questão que a resolverá. Será com ox~re· acompo.nhar em todos os termos a liquidação 
mo prazer que nssigna.roi tal nomeação. da sentença, si o mesmo superior tr1bunal 
Disponha do amigo aílectuoso obrigado ordenn.r a liquidação, julgando illiquiJ.o o di
·criado.-Camillo de And1·ade. 27 de janeiro. reito da companhia.; 2. o o segundo se obriga 
Reconheço verdadeira a firma retro, do que a requerer ou ma.ndal' reque1•er a desistencia. 
dou fé. Cur:tyba., 25 de agosto do 1898. Em da. appellação interpo!lta. da. sentença. do juiz 
testemunho de verdade (estava o signal pu- da segunda vara. desta c'l.pital pa1•a o Supre
blico)-Romao Rodrigues de Oli'Vei1·a Branco. mo Tribunal de Justiça., onde se acha, não se 
(Estava o seno de 1$000). Exm. Dr. desom- responsabilisando por custas o despezas juli· 
bargadorrelator do feito n. 117. Diz Vicente ciarias, que já. estão pagaspelas partos na 
Machado da Silv::t Lima. que, pa acção que acção executiva. Para todos os eifeitos, assi. 
moveu a Companhia. Frigorifica o Pastoril gnam ambos es te instrumeuto particular, em 
Brazileira para a cobrança de honorarios, duplicat:.t.,ficando cada um com um exemplar, 
llomo advogado e que se acha por via de que poderão se quizerem registra1· nas notas 
appellações no Supremo Tribunal de Justiça., de qualquer tabellião. Estavam duas estl\m· 
chegou a um accordo com a mesm:.t Compa- ~ilhas no valor de 400 réis assim inutiliza
nhia constante da escriptura junta. e por ?as. Cul'ityba, 30 de dezembro de 1898.-Vi
isso requer a V. Ex. que se digne manda.r centelllachadodaSilt:aLima.-ManoelJoaq~tim 
tomar por termo a desistencia que ora faz Valladão. Reconheço verdadeiras as duas fir· 
e que será afi.n~l homologada.; e assim junta mas supr.:t, do que dou fé. Curityba,2l de de
esta. aos autos, pede deferimento. E. R. zembro de 1898. Em te~temunho da verdade 
Mce. Curityba, 8 de feveeeiro de 1899. - (estava o sigoal publico).-Jose Fert·ei1·a da 
Vicente Machado da Silwx Uma. Estava o Luz. Estavam duas estampilhas no valor de 
sello de $400.- Como requer. Curityba, 10 1$, assim in·utílizadas. O tabellíão interino, 
de fevereiro de 1899.- Olavo de Mattos. JoseJ•en·ei?·adaLtez.Nadamaissecontinhaem 
José Ferreira. da Luz, ta.bellião do publico o dito accordo aqui lançado a 31 do dezembro 

_judicial e notas e oftlcial do registro de de !898. Eu, José Ferreira da. Luz, tabellião 
.hypothecas nesta cidade de Çurityba.. - interino, o subscrevo e dou fé. Era. o qu~ se 
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continha em o dito lin•o, ao que me rep:~rto 
e dou·fé, que bem c fielmente fiz·-oxtrohír. 
Eu, José Ferreira. da. Luz, ta.belita.o, que a 
subscrevi e assigno. Curityba, 7 do fevereiro 
de 1899,..-José l•'er}'(JÍJ'a da L~IZ. (Sohre uma 
esta.mpilb de I$.) Conferido por mim. -José 
Luz, 

Nada mais se continha nem doclara.va 
na.s peças acima. transcl'iptas,que lleiY. e fiel
mente fiz e:s:tra.hir dos prolJrios origiaaes,a.os 
quae1! tue repot.>to e dou fé . Eu, Ga.rlos da 
Motta. R(l.ndeira. e Silvo., escri-vão do tribunal, 
a. subscrevi, conferi e a.ssigno. Ctll'ityl.m., 20 
de DO'lel'llbro de 1901. -Cm·los da l.J.otta Bcm
ào;l'"- o Silva. Conferido por mim, escl'ivã.o 
.M. C, Btmdeiva u Sitva.- IJ. B. e S.-
24-1-00.» 

l>OCUi\!ENTO N. 31 

« Juizo da. Secção Federal do Paraná- A 
21 de norembro de 1901. 

O escrivão do juizo, revendo os autos de 
acç;ões provostas coutra. a Fazenda Nn.cional 
pela Cornpanhi:.J. Frigorifica, das q11aes foi 
advogado o bacharel Vicente Machado da 
Silva Lima, ce1•tifique ao pé desta verbo ad 
t~erbt.m-t o tGor das sentança.s com que esté 
juizo as decidiu. Cumpra. Curitvba, data 
supra. - O juiz da secção federai, /lfcm.oe~ 
Ignacio Ca1·1Ja~ho de Meitclonça. 

Em cumprimento ao que está m9ncionado, 
na portaria supra, tenho a oeditlcll.l' que do 
at'chivo existente em men cartnl'iJ só con· 
stam tres autos do acções de iudemnizaçio 
intentados contra a Fazendo. Nacional pela 
Companhia Frigoritlca.; ll.estas acç:ões, thms 
propostas pelo Dr. Vicente Machado da Silva 
Lima e out1•a pelo Dt'. Macodonio Franco lia 
Souza, em 1898, que U.eclut•a em uma. pr;ticão, 
quo se acha a fl. 12 dos l'OS}>ectivo:; uutos, 
tGrero·se extl•a.viado, om mã.os do então ad· 
v ogado da companhia Dr. Vicente Machado 
da. Silva. Lima, uns autos de· acçã.o de in· 
demnlza.ção intenit:.da p:1Ia. refer ida co mp<t
nllie. contra e. Fu,:z.enil.a. Naciona.l. Certifico 
mais, que a unica sentença exarada em auto 
de accão de indemniza.ção intentad:J. aoutra 
a Fazenda. Nacional pela Compa.nhia. Frigo
ritlca e que consta. em roeu ca.rtorio é a do 
teor seguinte:-Yistos estes autos, consta 
dellcs·na petição inicial de fi. 2 que a Com
panhia. Frigoritic::t. Brazileira., por seu pro· 
curador, propõe contra a. Fazenda Naciona.l 
a. presente acção com o firo de ser indemni· 
zada. da. quantia de 257:510~, allegando que 
a.s· forças federaes em operações neste Es
tado,_em 1894, por orde.m de diversos com
ma.ndanies se utilizaram de dlvers~s partidas 
de a.nimn:e3 ca'Va.l.lares, muares, vaccuns o 
lanigeros das differentes fazendas qu) a A. 

posstic neste. Estado. Allagando minuciosa.· 
monte o numero, qualidade e preço de tae& 
antma.es, conclue a A.: 

a) que seus prftiuizos na fazenda. da 
Pra,ia, sita em Ponta GrOS$a., montaram a 
39:400$000 ; 

b) que Da fazenda da Boa Vjsta , sita em 
Tibagy , subiram a 26: 000$000; 

c) que na de Santa Helena, comarca. de 
Tibagy, a. 5 de maio de !894, 1bram a. 
2:050$000; 

d) que na. de S. João Castt•o, a. 8 do maio 
de 1894 elles importaram em 23: 150$000; 

e)que na Nova Tiba.gy foram de 14 :610$000; 
f) que nas de Santa Branca e S. Bento, oro 

10 de maio de 1894 a 48:400t , de uma vez, a 
10 de maio de 1894,e de outra a56:500$000~ 

g) que ainda. da fazenda da Praia, a 13 de 
maio de 1894, sahiram animaes no va.tor de 
15: li 0$ e a 16 de rna.io du mesmo anno oa
tra porção no valor de 2G:090$000 ; 

h) que ainda da fazenda da. Boa Vista, a 2 
de setembro de 1894, sahiram animaes .no 
valor de 2:200$000 ; 

i) fiaa.\mente, que todos estes pr.:ljuizo spre· 
fazem o valor do peuido já referido. O que 
tudo vistu e bem examinado : considerando 
que a Constituição Federal mo.ntem o direito 
de propriedado am toda a sua. plenitude 
(art. 7~, § 17) ; considet•ando q uc esse di
reito, como todos os outros não é a.bwluto e 
sim limitado pelo inter·esse social (cH. Const. 
" tutti diritti sano rehtivi e limita. ti d'el· 
l'intoressi sociale » Cava.gneii, Scienza dcllc 
Amm. pn.g. 47); considerando que ent rem 
esses intot•osses go1•aes nem um cede em 
impor~a.ncia. u.o ifo segUl'a.nça publica o de·· 
feza. nacional (loi de 9 de setembru de 1826; 
art. l• ns. I e li « esse (limitazione) di pia 
importante sono le che la lagge stabillce 
n'ell'intcres . .;l d'ella. difesa. nu.ziona.le ... 
(cit. Ca.u.vo.gneü) ; considerando que, embol'a. 
cessam todas as formalidades nos casos do 
-perigo imminonte o de commoçã.::l e não possa. 
se effectuar a indemnização prévb, nem por 
isso fica dirimido o direito do prejudiuudo 
para. liquidar em tempo habil o valor da 
mesma (art. 8• da lei de 9 de set embro, cit".; 
Bluntschli-Theoria Pen. de l'Etat, pag. 219 
225-Droit Pub. Pco. pag. 236); Gonside
ra.ndo que. os comm.andautes das f()rça.s 
em operações neste Estado em 1894 obravam 
em nome do. Poder E:tecutivo e como taes 
fo:ram verdai eiroo rna.ndatarios, sendo con- · 
st-guintemente a União responsa. vel pelos pl~· 
juizos. causados para a execução do mau
dato (Sande, De La responsabllité, n. 750 e 
segs.) ; considerando que a. A. demonstra 
com as . declarações· n.utentico.dao do fls. 23. 
e 24, .que· tias fazendas de Boa Vesta. e do 
V orá foraDl retiradas pelas fórças le~aes . 
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daquella 22 bois e destn. 95 bois e 22 cava.Ucs 
~consider-Jndo que nem uma outra prova 
foi feita acerctt de outros prejuizos allegados 
porquanto: 1", as publicas-formas de ti~. 7 e 
22 não .teem valor juridico por não terem 
sido extrahidas com citação da parte nos 
termos do art. 169 do decreto n. 84~. de 1890. 
e 153 do regulamento n. 737 de 1850 ( Rev. 
sn. 8.080, de24 de jull10de 187.2) n. 0.462, 
de 27 de setembro de 1870; n. lO .835, de 2 
.íunho de 1888; e Acc. H.ev. da Relação do 
Rio de d de fevereiro de 1889, na. Gaz. 
Jurid. L. 383 e Direito vs. XX e XLVII 
pags. 653, 46 e 49 o 208; 2°, a declaraçf!o de 
fts. 25 ruío estd authenticacla com o reconhe
cimento du. lettl-a de quem, a fir-ma ; ;)o. a 
pro'Oa p>·odu::ida em Cast1·o é nu/la de pleno 
di1·ei/o pm· te1· sido 1·equedda po1· aduogado 
se1i~ p1·ocuração, visto como a que foi junto, 
constitue uma simples publica-fórml de 
traslado e tirada, sem assistencia da parte. 
(Trindade, nota 69 Rev. n. 9.519, de 5 de 
fevereiro de 1880. Dir. XXI- 510.) Nem 
se diga. que sendo a publica-fórma de 
í[s. 37, a reproducção da defls. 6 a presença 
desta justifica aquella, pois que a publi
ca.·fórma de tls. 37 reporta-se a um instru
mento extrahido de fls. 171 do livro 
origina I, emq uanto o tuslado de 1ls. 6 
se reporta a um de fls. 177 do li vt•o de 
11otas, o traslado de tls. 6 é extrahido por 
um escrevente juramentado, emqu:1nto a 
publica. forma. de fi. 37 reproduz um instru · 
mento encerrado pelo proprio tabeiUão
de onde se deduz que a pçblica fot•ma. não se 
combina com o traslado de fi. 6; 4°, nulla e 
a proDa p1·odu::;ida 11a comarca de Tiúagy, 
porquanto quem a assistiu por parte do A. 
nü.o tinha poderes legítimos, pois que o ad
vogado substabejecido não tinha poderes 
para substabelecer como igualm~Cnte não 
os conferiu a procuração de fi. 6, que não 
rectificou ao impresso. Or<t, ê doutrintt cor
rente que no mandato ad negatio n.o Judi· 
ciario é nec~ssario que se declare na pro
curação ser outorgado o poder para. sub· 
sta.belecer, conforme a Ot•d. L. 1° Tit. 48 
§§ 15 ,e 28 ( ub~ u.s p1·octwator ad judicia, et 
litem,opus est, quod expe1··:"menturn in mandato 
datam esse potestatem mbstituendi ) e mais 
que, quando mesmo esse substa1Jelecido o seja 
. em forma legal, não pode sulJstahelecer por 
sua vez sem os mesmos poderes expressos, 
sob pena de nullidad() dos actos praticados 
(Trindade§ 14 n. I; T. de Freitas a P. Souza 
nota 124 ; Cons. das LL. Civ. a.rt. 4i0: P. 
Bueno- Form. Proc. Civil n. 92, caso 7o
Ramos- Contra.ctos at·t. 653 a. 1: Mafr11; 
Juiz dos Feitos a I. procurador; M. Carv. 
§ l3i e nota 52)- Considerando que as tGnicas 
testemunhas legalmente inq~ti1·idas - as de 
Ponta Grossa -depõem vagamente e de 

Yol. VIl . 

ouvil' dizer sobre o allegado na petição de 
H. 2; considerando o mais dos autos, con· 
demno a Fa:enda Nacional a pagar á Com
pllnhia Frigorifica e Pastoril B1·asilt!i1·a a 
quantia de 17:050$000,importu.ncia. de 22 bois 
retirados da fazenda <la. Boa Vista, ao preço 
de 100$000 cada um, e mais 95 bois a 110$000 
e 32 cavallos a 200sOOO, retirados da. fazenda 
do Vo>'á, o julgo a ·A. carecedora de acção, 
quanto ao restante do pedido. Pague a 
Fazenda Nacional a. decima quinta parte das 
custas proporcionalmente ao pedido em que 
decahiu e a. A. o restante das mesmas. 
Curityl1a, 3 de novembro de 1897.- O juiz 
da secção federal, llianoel Ignacio Carvalho 
de Mendonça. Hei esta publicad<t em mão do 
escrivão. Data supra.- Car'Oalho de Men
donça. E' o que a respeito me cumpre cer
tificar e de tudo reporto e dou fé. Eu, R.aul 
Plaisant, escrivão do juizo, a escrevi e as
signo.- Curityba., 21 de novembro de 1901. 
-0 escrivão seccional, Raul Plaisant. » 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

O Sr. Jesuino Cardoso (JleltJ. 
onlem)-0 nobre Deputado por S. Paulo tinha 
:pedido a P'\la.vra. 

0 SR. PRESIDE~TE- 0 nobl'G Deputado 
acha·se inscrlpto para fu.llar sobt•e o pro· 
jecto de Orçn.mento da Marinha. 

O Sr. Oandldo B.o(lrigue•
Poço a palavra para uma explicação pes· 
soa. L 

O Sr. Presidente-Vou dar a pa· 
lavra n.o nobl'e Deputado pal'a tl11H1 explica.
çã.o pessoal e pa,rtt -não pt•ejudic:\1' a ordem 
do dia e preciso quo sejà. l'ospoitado o 
at't. 139 do Regimento. 

O Sr.Candldol\oda"fgues(para 
uma explicaçao pessoal) - Sr. P1•esidente, 
V. Ex. e a. Casa ouviram os protestos vehe
mentes e indignados da bancada paulista ..• 

0 SR. FREDERICO BORGES- E de outras 
bancadas tambem . 

0 SR. CANDIDO RoDRIGUES- .... quando .· 
a.o nobre representante da nação aprouve 
vir trazer ao tribunal da sua caricat:L 
accnsação o nome respeitavel do illustre 
presidente de S. Paulo o Sr. Bernardino de 
Campos. 

Nôs não poderíamos ouvir de animo tran· 
quillo que este nome que a. naç:ão toda res 
peita (apoiados) e que por muitos annos teve 
a honra da presidir os destinos desta Casa, 

s 
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este nome respeitado e sempra consagrado 
aos mais altos inter-esses do paiz, fosse tra
zido a.o tribunal da caricata accus~tção, 
:repito, de S. E,;c, como um esbanjador dos 
dinheiros pnblicos em beneficio de um insti· 
tuto bancaria. 

Sr. ·Presidente, foi pnhli.co e notorio que 
o acto do honrado :presidente de S. Paulo, 
tomando a responsabilidade de salvar o insti
"tuto de credito que continha nas suas car
t'.'.üras o.s m~is importantes interesse.~ da so
ciedade paulista,e cuja queda represent:1va 
no momento um desastre :pu.ra a praça de 
S.P::wlo, pa.r::t aquelles que alli tinham,como 
os orphãos,a.s suas economias empt•egada.s,o 
11octo do digno !JL'esidente, zelando os grandes 
interessas que lhe estavam confiados mereceu 
apoio da. enorme mi1ioria que cont:t em todo 
o Est'tdo e no seio do Congresso Estadual. 
E foi apoiado nessa. enol!me rruüoria que 
elle entendeu, e muito bem, como medida, 
urgente, vir em auxilio do estabelecimento 
de credito, certo, como so verificou, que en
contraria da p[).rte de seus amigos, os repre
sentantes de S. Paulo, tod.o <~poio para a 
iniciativn. que ·vinha de tomar, como admi
nistrJ.dor omec·ito e presi:iente que é. 

Portanto, Sr. Presidente, por estas sim
ples palavras V. Es. vê que a accusação 
do nobre Depubuo não podia attlngir ao 
alto posto em que se acha colloca{lo o pre
sidente (to Estado de S. Paulo. Quanto, 
Sr. Presidente, ao 11onra.d.o Sr. Presidente 
da Rcpublica, pego licença para não de
(endcl-o d<l.S accusações do nobre Deputado. 
[Apoiados ye;·<!es.) 

Elias não :cttina:ern a S. E:(. S. Ex, não 
ouYe, llem onvü·ú ··o,s pE~!~:vTas do nobre re· 
prescntantc da nação. (Jit~Uo hc1;1 ; m11ito 
bem.) 

O S.r .• Jesui11.o Cardoso- Peço 
a pala nn. Pil.l'a umn. cxplicaçflo possoal. SI 
porventura o Regimento me impede, peço a. 
V. Ex. que consulte a Casa si me concede o 
tampo preciso para 10.ll.u.r, porque a.ccusa
ções de certa. ordem não podem durar sem 
ter umn. regpoata, immcdiata 0 prompta. 
(Apoiados.) 

O Sr. Pre;s.!den~e - Tem a pala
na o nobre deputado. 

O Sr. Jesuin.o Cardoso (movi· 
mento de attençiio)-Ao peuetra~' hoje neste 
recinto, não esperava occupar o precioso 
tempo de meus dignos pares, vindo á tribuna 
desta Cama.ra.. 

Estimaria ta.nto que o houvesse de fazer, 
si empenhado por atgum importante negocio 
publico, aventado em elevado debate, quanto 
sente fazel-o agora., coagido :pela apaixontl.da. 

aggressão feita. pelo Sr. Deputado Alfredo V a~ 
rella aos illustrês Sril. President es da Re
publica e do Estado de S. Paulo. 

Apozar do. completa defesa, produzidu. 
pelo seu l'espeitavel amigo e collega, o Sr. 
Candido Rodrigues, ,;ente necessidade de tra
zer tambem o contingente da suil. poJavra,em 
desaggruvo daquelles estadist as, honrados 
servidores da Patría e da R.epublica. 

Rem facil e grata lhe é a condigna ta.refa.> 
Falia, por isso, com serenidade e desassom
bro, apenas inspirado pelos seus sentimentos 
de justiça. e amor á verdade, l:tmentando a 
a.usencia do nobre accusttdor, que preferiu 
il' confra.t~>.l'nisal' hí. f6ra com as al"J'na.ças 
que p1•omove, como enscenaçao, a perma· 
necel' agora entre seus pares, ouvindo a 
uefesa corttl'aposta. ao libello a1•ticulado, no 
pretor lo que escolheu para juizo plenario ..• 

o SR. C,!..ssrANo Do N.A.scnm:-.-To -Mas ha 
de ouvir amanhã .•. 

U)I SR. DEPUTADO-E V. Ex. fa ll:t pa.ra a 
Cama1~a, e para a opinião escla recida do 
paiz. 

O SR. JJ~surNo CARDoso- Os Srs. Rodri
gues Alves o Bernardino de Ca.mpos esti:io 
u.cimo. de affrontus, injurias e insidiosu.s cu.
lumnias. (Muito bem; apoi ados ge~·aes.) 

O hom'ado President e de S. Paulo, chefe 
republícn.uo de grande prestíg io, q_ue l'e
monta, o.os tempos da pro,Paganda, é um cor
recto administrador, um homem de Estado 
de caractel'lstica individualidade, quo se ha 
revelado com ren. lce nos posto3 de respon· 
sabilidade que tem occu].)ado no rogiffii)U 
republicano, quor n o Congresso quer no Go· 
verno. 

Ao Sr. Bemardino de Campos S. Pll.ulo, o 
o Bra.zU devem inolvidavois serviços, q tHJ 
tru.duzem a':'lsignalados feitos. (.11Hit o b~m; 
apoiados ge1·aes.) 

Na. presidencia. do Estado de S. Pu.ulo olle 
operou uma. reorga.ni:w.ção completa em todo~ 
os depariamentos administmtivos, notavel
mente em ma teria de instrucção pulJlica e de 
hygieno e defesa sa,nitaria. (Muito bem .) E, 
quando a invasão das hostes que vinham do 
sul, secundadas no m ::t.t• pela esquadra r e
voltada, ameaçou a Rcpublica e convulsio· 
nou o paiz em tremenda g uet'ra civil, a be
roica resistencia que á ella oppoz, no go· 
verno do Estado de S. Paulo, com i rnpa;vida 
firmeza, o Sr. Rer nH,rilino de Campos, foi, 
ao lado da que desenvolveu, no Rio Grande 
do Sul, o mallogrado 81•. Julio de Oastilhos, 
a ante-mural que auxiliou o governo de. 
Flm'iauo a. jugular a r evolução. (Ap oiados ge· 
~·aes; muito bem; muito bem.) 

Quanto ao facto articulado contra a admi
nistl•ação do Dr. Bernardino de Campos, re-
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porto-me á. defesa cabal que acabade S:3r feita 
pelo meu il!ustre collega, o Sr. Candido Ro· 
drigues, e que evidencia que o honrado Pre-

. sidente de S. Paulo é de todo incapaz de 
qualquer procedimento menos consentaneo 
com a indefectível probidade, que é a norma 
invariavel da sua austera. linha de conducta 
publica e pa1•ticular. (Apoiados geraes .) 

O 81•. RodL'igues Alves é, igun.lruente, typo 
exemplal· do homem publico, tambem nota
vel por suas virtudes p1·ivadas, de impolluta 
probidade, po·,· todos reconhecida, e por todo<; 
acatado como estadista que tem merecido o 
respeito do pa.iz e do estrangeiro. (Apoiados 
geraes; mw:to bem .) 

Não preciso recorda!' os se1•viços prestados 
pelo illustre Sr. Presidente da Republica. 
Elles são de todos conhecidos e t eemsido pres
tados, desde o inicio do actual rogimen, com 
plena dedicação e inteira consciencia, em 
todos os cargos e funcções que tem exerciúo 
esse eminente Bra.zlleiro, já no parlamento, 
já na administra.<;ão, serviços esses que 
S. Ex. vau, prudentemente, coroando com 
a digna, pratriotica e operosa direcção quo 
vae imprimindo aos negocios publicas, como 
chefe da. n<1çã.o. (Jiuito bem ; apoiados.) 
S~o serviços esses quo desconhece o Sr. De

putado Varcl!<t, na. cegue:ra. c injustiça. da 
sua p:1ixão opposicionistu., mas s5.o clles, de 
certo, úignos do out1•o ga.lardiio. (Apoiados 
getcr.es ; muito bem.) 

Ao Deputa.tlo a. quom l'cspondo, se afi
gura a Pa.tl'ia Sttbmct'S<t em um P'IDtttnu.l, 
mttltL'<tplllm., autlrttjos:L, cus:~nguontttda e de.$· 
1i1llocídu., .. 

S. Ex. no:-1 a.mo:tÇtt cum uma. imminente 
l'nvoluç:-io, Pl'OCUl't~mlo oxplot•:u• os nobre;; 
suntimuu tus tla.iJ c:l:~»scs <Ll'tUtdu~, !'ulizmen to 
ll1·mus mt doi'<Jsu. d:t~ lns~ltll!çi>os naclona.os o 
tia. :;ogm·u.nr.~:t Llít tunllh ln·:~zlluit·:~. (Apoi
wlos ; mHi/o lir:Jill.) 

O Sn.. ALVJc~ BAJwosA-- A:-: clatlses M•ma.
tla.s estiLo <~.dnut das inslnu ~~çõcs reforidu.s ... 

0 SR. JESUIN O CARDOSO-.,, que OU esto u 
de~venuando e rebatendo. 

U:11r SR. DEPUTADo- Os soldados da. Repu
blica não se po~lem prestar a ser capangas 
de arruaceiros. 

na.mite, como symbolo da sua promettido 
regeneração,pelo amor, para a ordem o para 
a paz .. ! !.. (Mttito bem; muito bem. Palmas no 
recinto. O orador é effusivmnente felicitado 
pelos s,·s. Deputados p1·esentes.) 

O Sr. Ber-nardo Horta (para 
wm.a explicaçtío pessoal)-Sr. Presidente, o 
digno Deputado pelo Rio Grande do Sul re
feriu-se a. diversos Estados da Republica e 
tive de ouvir tambem o quo dhse sobre o 
Estado do Espírito Santo, que represento. 
Disse S. Ex: 

«Conservar o que? O aniqnillamento do 
Estado do Espírito Santo. » 

E' um axioma sem base e illogico, e não 
preciso. 

Aniquillamento em que :ponto de vista,'? 
No ponto de vistn. administrativo? 
No ponto de vista economico '? 
No ponto de vista de caracter ou do digni

dade ? 
S. Ex. não precisou qua.l es.)c aníq,uilla.

mento. 
Pois bem, cumprinuo o meu desejo de dar 

resposta immectia. ta, em hora succin ta., direi 
que, qué\.nto <to aniquillamento administl'::t
tivo, S. Ex. ,que pretende ser um dos unicos, 
sínão o unico portador da. orientação polí
tica ue Julio de CétStilhos, não póde igool'ar 
quo no Estado do Espil'ito S:.~.nto tem sido 
acompanhada pal'i passit essa politlca do 
Julio Lle CLtstilhos do;;de o contexto consti
tucional até a ultima. fórmula administra
tiva. 

A nossn Constitui~~ãu é modelada. pela do 
Rio GPando do Sul. com algumas alterações; 
n.s nossas leis organicas sã.o, nos seu>J dis
positivos, idontlcas ;is do Rio G1•ande do 
Sul. 

Porbnto, !li o auiqoillamento a que S. Ex. 
se rofel'C t~ ad ministra.tivo, por deducçlio. 
olle ha. de existir em outl•o Estado mais,além 
J.o do ~spirito Santo. 

O aniquillamento do caracter~ 

O SR. JESUINO CARDoso - Sim, senho
res, por honra da Nação, do povo, do 
exercito e da armada, não podem peri
clita.r a ordem e a lei, nem contlagrar-se a 
Pa.tria, só porque, na sua morbida phantasia 
de agitado agitador, apraz vel-a perdida, 
para ~alval-a. com a anarchia das ruas e 
movimentus subversivos, ao Sr. Dt>pubdo 
Alfredo Varella, que parece ter ,já em uma 
das mãos uma bandeira vermelha, gotte
jando sangue, e na outra uma bomba de dy-

Poderia. deixar de tocar neste ponto por
que n.té hoje ainda não houve motivo para 
accusação nem para suspeitas; governo 
algum do meu Estado tem sido accusado em 
qualquer cousa que o d!JSdoire no conceito 
publico, na administração, no cumprimento 
de seus devere:s, no zelo peJa applicação das 
receitas publicas. 

E isto, eu o declaro, tem ficado mais uma. 
vez revelado por parte da propria opposi
çã.o daquelle Estado, das mais ferrenhas. 

0 SR. MOREIRA GOMES-V. Ex. póde dn.r 
disto testemunho, porque foi opposicionisto. 
por muito tempo. 

O SR. BERNARDO HoRTA-Nunca, Sr. Pre
sidente, opposicionista. algum no Espírito 
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Santo, atacou a honra, a, dignidade de qual
quer dos :presidentes que se teem succedi,io na 
administração do Estado. 

E o p1•oprio Governo que se refel'iu a uma 
época bem agitada da vida politica do Espi
l'ito Santo, a do Sr. Graciano Neves, de
clarou, na sua. mensagem, que naquello Es
tado a política do partido existia. por si 
_propria, com independencia, sem descer a 
ataques pessoaes e sem perturbar a marclm 
política dos administradores. 

Portanto, essa justiça é reciproca, da parte 
do Governo, como da parte da opposição. 

Sr. P1·esidente, fallo deste modo, porque 
fui opposicionista ao governo do Estado do 
Espirito Sttnto até bem pouco tempo; ataquei 
a orientação política do Dr. Muniz Freire 
em todos os sentidos, sem tocar na sua digni· 
dade ou na sua honra. (Apoiados.) 

O SK. Jos:f: MoNJA.RDE\I -Traz, por con
seguinte, um depoimento insuspeito e honro
sissimo. 

O SR. BERXARDO HoRTA -Ao entmr para 
as fileiras do parthlo Constructor Autono
mista, S. Ex. declm·ou que o meu logar 
estava reservado desde os primeiros dias de 
sua existencia e que a luta com elle empe
nhada, durante nove anoos, podia ser re
novada no seio do partido, porquanto ella 
se refe1•ia. (\ questões puramente adminis
trativtts. 

Portanto, quanto ao aniquillamento de ca
racter, acredito que S. Ex. não te.-e esta 
intenção ••. 

Aníquillamento economico e finJ.nceiro? 
Quem conheceu, como eu, os haveres, as 

rendas, da província do Espírito·Sa.nto, no 
tempo da monarchia, e ho,ie vê o Estado do 
Espirito-Santo, comprehende logo a grande 
difi'erença. que vae do burgo podre daquelle 
tempo par11 o Estado n.utonomo, indepen· 
dente ... 

U!II SR. DEPUTADo-E florescente. 
O SR. BERNARDO HoRTA-..• e florescente, 

que hoje existe. 
Teem diminuido as exportações do Estado 

do Espírito Santo~ Não: ahi estão as estatís
ticas; ainda ha pouco tempo, fallando sobre 
auxilios á lavoura, tive occasião de citar as 
estatisticas da exportação. por onde se vê 
que não tem havido diminuição, e sim au
gmento extraordinario; o que ha di.minuido 
é o pre(!o, a cotação do producto no mer
cado. Pôde-se dizer que isso seja. o aniquil
lamento do um Estado? E' uma causa geral: 
concorreu o Estado do Espirito Santo para a 
crise economica que assoberba. o paiz? 

Temos nós culpa da depreciação do papel· 
moeda, da baixa cambial '(. 

Não, de certo. 

O aoiquillamento consistii•á em ter o ES
tado do Espiriío Santo contrahido um empres
timo externo com a garantia. de suas rendas. 
internas~ Então, S. Ex. que disse ropre-· 
sentar aqui a. bandeira de Julio do Castilho, 
terá de confessar, commigo, que aniquil
Iado se acha o Estado do Rio Grande do Sul' 
porque na ultima mensagem do Sr. Borges. 
de Medeiros, digno e illustre presidente 
actual da'}uellc Estado, encontro a mesma 
orientação do Estado do Esp~rito Santo: con· 
trahir emp1·estimo externo com garantia das 
rendas internas. 

Assim, ainda nesse sentido da obtenção 
de emprcstimo externo com garantia das 
rendas internas. não lla aniquillamonto ; e 
deixo de entr<tr até no caso do funding·loan, 
em que tambem houve garantia de rendas. 

Supponhamos, porém, ainda, que a expres
são aniquilamento seja relativa á má appli
cação da renda, ou por outra, que poderia. 
ser melhor applic!tda a receib do Estado do 
Espirito Santo. 

E' que S. Ex. não tem, como eu tenho, o 
resumo de todas as mensagens do governo 
do Estado, provando que mais de 65 % de 
toda a receita daquelle mesmo Estado teem 
sido applicados, unicamente a melhoramen· 
tos publicas. . 

Nós temos um colosso, de construcçãO> 
linda, de traçado difficilimo, que se chama 
Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, es
trada que foi iniciada pelo actual presidente 
do Estado, Dr. Muniz Frciee, de accordo com 
o gove1•no de Minas, quando presidido este· 
pelo Sr. Dr. Affonso Penna, actual Vice· 
Presidente da Republica. 

Como se sabe, o Estado de Minas, contra
ctou com o Sr. visconde de Guahy e o Es
tado do Espirito Santo com o visconde de 
Ferreira Pinto e foram construidos, no Es
tado do Espírito Santo, oitenta e tantos kilc
metros c 11 Estrada continuar<t, desde que 
os rendimentos augmentem com a melhora 
de preço do pl'incipal genero de exportação 
do Estado. 

Nessas condições, absolutamente não vejo 
em que esteja o aniquillamento a que sere
feriu o nobre Deputado. Si S. Ex. tiver a 
bondade de precisar mais o ponto, então 
desde já me comprometto, não a pulveri
zai-o, porque não se pulveriza pessoa alguma 
com argumentos, mas a apresentai' factos, 
dos quaes terei o direito de exigir contra~ 
prova. 

Tenho concluido,, (.iliuito bem; muito bem.~ 

O Sr.Eduardo Studart(·) (pa.ra 
uma explicaçtio pessoal)-81'. Presidente, pedi
a palavra simplesmente para declarar â,. 

(·)Este discut•so n;io foi revisto pelo oro.dol'. 
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· Camara que a bancada. cearense aguarda 
. calma e tranquillamente 03 factos que o 
Sr. Dr. Varella apresentar contra a política 
do nosso Estado, a proposito da missão refor
madora que o trouxe a esta Cl\sa, parare~
ponder na altura da aggressão que for feita, 
resposta que será completa e ct~hal. Tenho 

·dito. (Mttito bem.) 

O Sr. Sá Peixoto (•) (pal"a uma ex
plicaçao pessoal)-Sr.Presidente,a b:1ncada do 
Amazonas ouviu silenciosamente a referencia 
que á administração do Estado fuz o Sr. 
Dr. Varelh. porque não desejava que S. Ex. 
sa pudesse dizer coacto, e ao mesmo tempo 
para que s~ não pensasse que ella. receiava. 
a critica e a apreciação que S. Ex. pudesse 
fa.zer a respeito. 

Protesta, entretanto, contra a opinião ag~ 
gressiva por S. Ex. manifestada; sendo, 
porém, simples referencia. sem que S. Ex. 
houvesse posítivado um só f<tcto, compl'e
hende a Camara que é impossivel fazer a 
defesa. Basta, portanto, que eu apresente 
em seu nome o protesto que ora faço, aguar
dando que as provas e aUegações sejam fei
tas, afim de dar respost::t conveniente e 
fazer a defesa que, gat'anto a S. Ex., ser:l 

·cabal e completa. (.Muito bem.) 

O Sr. Costa :Netto (·)(pa1·auma ex
.Jllicaçcio pessoal)- Sr. Presidente, o nobre 
'Deputado pelo Rio Grande do Sul Sr. Al
fJ.?edo Varella, na sua apreciação da politica 
dos Estados, disse que o Estado de Matto 
Grosso era um m:.tta.douro. 

S. Ex. não positivou factos, consequcnte. 
mente nós, da lxtncada. matt~-grossense, não 
podemos ainda uar a S. Ex. lt rcsposttt cabal 
e decisiva que es:;e seu impatriotico asserto 
merece. 

Esperamos que venha :.t cita.ção de Jh.ctos, 
par~ então prvcedermos á nossa justifi

·caçao . 
. Emquanto, porém, 'não vêm os factos, 

para responder a S. Ex. quo Matto Gt•osso 
nõ.o é alJsolutamente um matadouro, hasta
ria dizer que aquelle Estado possue na sua 
zona sul cerca de 5.000 rio-gt'tl.ndenses, 

·compatricios do Sr. Alfredo Varella, que 
. alli. gozam_ d~ mais absoluta paz e que 
dalh podera.o mformar a est::t Cama.ra si 
naquelle E.:~tado dá-se a anarchia que S. Ex. 
denunciou. 

E;perando as accusações om termos do no
.bre Deputado, desde este momento, entre
tanto, p1·otesto, em nome da ])ancada de que 
1faço parte, contt•a a aggl'essiva allusão, 
sobretudo impatriotica., do nobre Deputado. 

,pluito bem.) 

(') E~tc tlbcu:·so 1:d:o foi revi. to pelo orador. 

O Sr. Rodrigues Doria ( pa1·a 
~.mw explic!!ção pessoal)- (·)-Venho á tri
buna porque tambem aprouve ao illustre 
Depabdo pelo Rio Grande do Sul, Dr. Al
fredo Varella, referir-se á omnipotencia de 
mon~enhor Olympío, no Estado de Sergipe. 

Benefica omnipotencia, Sr. Presidente, si 
omnipotencia se póde chamn.1• a influencia 
legitima e salutar que clle exerce no meu 
Estado. 

Est<L na memoria de todos a defesa cabal, 
complet::t, exhaustiva, proJ.uzidn. por este 
illustre Senador. na outra Casa do Con
gresso, em relação a essas í'uteis n.ccusações 
de omnipotencia e tyrannia do mesmo Se
nador. Nada devo mais accrescentar. 

Politicamente. Sr. Presidente', essa phan
tn.siada omnipotencia do monsenhor Olvmpio 
se desfaz pelo exemplo vivo da bLtncaclà Ser
gipana ( apontando para o general \Tal/adão), 
na qual está representada a op:posição pelo 
meu illustre amigo e companheiro generaL 
Valladão, que hi. esteve por occasião das 
eleições e attesta a liberdade e (t lisura com 
qne cllas foram procedidas. ( Signaes de 
ccf!irmaçao elo S1·. VaUadao) 

Administrativamente vae tudo alli bem 
e todos satisfeitos com o governo do actuat 
presic!cnte, o digno Sr. Dr. J osino Menezes ; 
e, quanto ao pí.n'iodo presidencial de monse
nhor Olympio, encontrou nma avultada 
emissão de apolices de pequeno valol', mais 
de 800:000$, e para seu recolhimento foz no 
Banco da Republíca um emprestimo de 
400:00D$, pagaveis em quatro annos. Fez o 
recolhimento das apoliccs, que alli corri[tm 
como moeda, o em tres annos e dous ou tres 
mezes saldou a divida no Banco da Repu· 
b~ica. Eis o estado em que se n.clla. Ser-
g~e. . 

Si o illustrc Deputado riograndense, e 
injusto censor, adduzir mais alguma. cousa 
acerca do Estado que tenho a honra de 
l'ep!.'esentar, terá completa resposta e refu
taçao ás suas accusaçõos sem o mínimo 
fundamento e feitas de oi ti vn.. 

E' o que por ora tenho a dizer.(llfuito bem,) 

O Sr. Julio Santos- Sr. Pre
~idente, não me achava presente quando o 
1llustre Deputado pelo Rio Grande do Sul fez 
uma _referencia .á direcção superior do Estado 
do Rw de .Tanell'o ... 

VARio~ Sas. D.EPUTADos-:-O.s Srs. Depu
tados Joao Bapt1stu. e Ollveu'a Figueiredo 
protestaram na occasião. (Apoiados.) 

O Sn.. JuLIO SANTos-Acabo de ser infor· 
mado de que os rricus dignos companheiros de 
bancada presentes protestaram immediata-

(·)Este dt~rurfo tão foi re'l'isto pelo orador. 
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mente contra as palavras do representante 
do Rio Grande do Sul. 

Não me levanto, Sr. Presidente, por 
outro motivo. Venho igualmente protestar 
contra o procedimento do quem, sem a menor 
justificativa possível, levantou a sua voz 
para injuriar aquclle que até agora tem sido 
o prototypo dos republicanos, o fundador da 
Republica no Brazil, que, assumindo a su
prema direcção do Est11do do Rio, em con· 
dições difficilimas, tem lutado contra o 
impossível, em virtude da circumstancias 
fataes que teem actuado para o collocarem 
nas más condições em que se achava (apoia 
dos da bancada do Estado do Rio), tem feito 
uma administração digna da confiança, não 
só dos seus correligionarios, mas de seus 
concidadãos do Estado. 

Não é possível Sr. Presidente, justificar o 
procedimento do digno representante do Rio 
Grande do Sul, fazendo uma referencia inju
riosa sem, siquer, apresentar um unico facto 
que a pudesse explicar. (Apoiados.) 

Que justifica as su<ts palavras ~ 
Que tom S. Ex. a dizer contra a dire· 

cção do Estado do Rio de Janeiro ? 
O nome de Quintino Bocayuva 11or si só 

não é um attestado valioso da morn.lida.de, 
da admiuistração do Estado do Rio ? 

O SR. BELISARro DE SouzA- O mais illus· 
tre republicano que assumiu a presi
dencia do Estado, encontrando-o nas mais 
criticas condições. 

O SR. JULIO DOi! SANTos-Como explical', 
:pois, o Pl'ocedimento de S. Ex. ? 

Não ha. explicação, e tanto basta. . 
Era esta, Sr. Presidente, a ligeira. explica.

ç,ão que eu prccisa.V<\ fazel', protestando 
contl'a a.s paJttVl'aS do Deputa.uo lJOlo Rio 
Grande do Sul, certo de que a Camtu•a e o 
paiz inteiro me acompanharão neste pro
testo. 

O SR.. BELISARIO DE SouzA-Fez o maio1• 
sa.crificio acceitando a. direcção do E:;tado 
doRio. (Muito bem; muito bem. o Otad01' e 
felicitado.) 

Passa-se á hora destinada a.o expediente. 

o Sr. Alencar Guimarães (1° 
.Secretario) procede-se á leitura. do se
guinte 

EXPEDIENTE 
Offi.cios : 
Do Sr. Deputado Arnolpho Azevedo , com

municando que pol' motivo de força maior 
deixará de comparecer a algumas sessões-In
teirada. 

Do Sr. Deputado Bernardo Antonio F. Al
l>ernaz, communicando que necessita ausen-

tar-se desta capital para trata.mento de saude 
em pessoa, de sua familia pelo que deixará de 
comp11recer ás sessões por algum tempo-In
teirada,. 

Do Sr. l o Secretario do Senado , de hoje, 
tra.nsmittido um dos autograpllo ~ da Resolu· · 
ção do Congresso Nacional, prorogando nova
mente a actual sessão legislativa até o dia 
l de dezembro do corrente anno e que foi 
devidamente publicado pelo decreto n. 1.086, 
de 29 de outulJro ultimo-Inteirada.. 

Do mesmo Sr. e de igual data, transmittin
do um dos exemplares dos autographos, devi
damente sanccionado, da Resolução do Con
gresso Naciona.l, autorizando a abertura do 
credito da 2.184:637$, supplementa.r ti verba 
10 .. -etapa- do art. 16 da lei n. 957, de 
30 de dezembro de 1902-Inteirada. Archi· · 
v e-se o autographo. 

Do mesmo Sr. e de igual data,transmitt in· 
do,com emendas,a proposição desta Camara, 
q ne fixa a despeza do Ministerio da Guer1•a. 
para o exercício de 1904-A' Commissão de 
Orçamento. 

O §r. Eduardo Ra•nos (•)
Sr. Presidente, V. Ex. sabe que não sou 
habituado a qaeixumes. Tenho um pouco do 
caracter de V. Ex. Um tn.nto de spartano, 
deixo ás vezes as entranhas roi<:las pelo dis
sabor e vou devorando as minhas agonias 
de fórma que só eu as conheço. Mas, ás 
vezes, a intensidade do mal chega a. tal 
ponto que não ha remedio sinão proromper 
- não direi em um soluço - a. Ca.mara não 
é feita para ouviL· soluços (Riso), mas em 
reclamações que possam trazer o uecessario 
romedio. 

Tomo c1ue a. expectativa,que essas minhas 
pa.la.vras podem esta.bolocel' nos que me 
ouvem, dê logat• a um :-Jentimento de bom 
humor, diversamente do QUO Cl'a de espe1•ar 
do sua prosumida gravidade. 

Quero referir-mo ;t minha terrível. fatal 
o ioacabavel luta com o Diw·io elo Congres
so! (Riso.) 

Na ultima sessão chamei a attenção de 
V. Ex. para o engano inexplicavel de sub· 
stituirem o meu nome pelo de um dos nos
sos collegas, que se acha neste momento a 
cem leguas desta. Camara... Deram-me o 
nome de Paula .. , (Riso.) Igual ao nome 
que (dirigindo-se ao Sr. P1·esidente) V. Ex. 
tanto illustra. 

A alteração limitou-se a tirarem-me opa
tronímico de Eduardo, que recebi na pia 
baptismal. Si não substituíram o Ramos, 
foi talvez porque os revisores do Dia1·io . 
do Congresso quizeram ter essa attenção 

(•) Este discurso r:d.Q foi rúyi~t.J pelo ur~lJor. 
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com o seu illustre chefe, que se cha.mu. 
Ji"'loresta. (Riso.) 

Pu.rece que só devo esse respeito a um so
brenome pelu.s analogias vegeta.es que elle 
tem com o do iliustre director da, Imprensa. 
Nacional. (Eiso.) 

Entretanto, mal estavam terminadas as 
minhas considerações, feitas com n, cordura. 
propria do meu temperamento, eis slnão 
qu~ndo, precisa.mente no dia immediato ,eu 
veJo na publlc:tção dos trabalhos da, Camara 
o seguinte: 

« O Sr. Ale:<ea't· GttimarcTes (I o sec1•etai•io) 
procede á leitura. do seg-uinte expediente ». 

Procede-se á leitura do expediente; aca,bu.
~e de ler uma mensagem do Sr. Presidente 
da Repub!ica a, proposito das porcent.•gens 
devidas aos empregados das alfandega,s alli 
mencionadas e, apenas o Sr. Secretario 
acabou de le1• a mensagem do Sr. Presi
dente da, R.epublica, começa a f;;tllar (diz o 
Dia:_io do Congresso), o Sr. Eduardo Ramos. 

Nao se dncla,ra., como é de uso e cortezia., 
que eu tinha pedido a. palavra a V. Ex. 

Parece que saltei pu.ra u. tribuna. por mi
nha propria conta, interrompendo os traba
lhos. Isto é, figm·am as minhas pa.lavras 
como um appendice da mensagem do Sr. 
Presidente da. Republica que o illustre Sr. 
! o Secrebrio a.caba. de ler. 

Mc1s isto não tem importa.ncia ; é uma pre
terição c1 ue podia occorrer na Iuudança, de 
um paquc:t no serviço ap1•essado da composi
ção typograpllica.. 

Mas o ponto mais s::tliente é este: na mes
ma reclrtmação que eu fazia contra a in
exactidilo typogra.phica, attl'ibuiram-me o 
seguinte: (LG.) 

« · .. m~~~, es~a. confusão do individualidade 
pótle Pl'e>judic:'.l' a S. Ex., porque lhe attri
l>uem actos, palavras, projectos meus, ace1·ca 
tlos quaes cu 11(To sei si S, E";. cstà na deU
beJ·açtío de subscJ·cval-os .•• » 

«Acerca dos quaes eu não sei si S. Ex. 
osttt na delibet•ação de suhscrevel-os ». 

V. Ex. comprelwnde que isto é um trecho 
lle estylo cassange .•• 

Um tal disparate poderia ter sido typo
graphado para en tl•ar nos Annaes ; está 
l>em ; mas com a condição de ser feita esta 
d~claração usual:« Este cl·iscurso ncío foi ~·e
'lasto pelo O'l'ado7• ». 

0 SR. PRESIDENTE-E é o que devia ter 
sido feito. 

'í) SR. EDUARDO RAl\IOS-Mas não se fez. 
Vejo, por exemplo, o discurso do Sr. Bar· 
bosa Lima. 

Sou, Sr. Presidente, dos Deputados que, 
<tpparentemente pouco assiduos nesta Casa, 
nao perdem, entretanto, uma palavra do 

que aqui se passa, annotando silenciosa
mente no retiro do meu estudo os discur
sos, meditando-os, como V. Ex. poderá. 
ver no discurso do eminente Sl'. Bar
bosw Lima. ( 1liostrando o. «Día:·io O(ficial».) 

Estes traços de diversa colora.ção signi
ficam, por uma combinação pessoal, ~s .P~'O 
posiçõos que applaudo, as de cgte dlVIl'JO , 
as que estranho. 

No discurso do Sr. Barbosn. Lima h:J. o 
seguinte: 

« ..• de um elo sacrosanto consolidado ú. 
beira de uma tumba querida em que eme;·giu 
o chefe inesquecível. » 

Emm·gi1· qu3r dizer entrar? Não. 
Ao contrario, quer dizer sahir. Na fórrn:;. 

dada á proposição do Sr. B : ~rbosa Lima, at
tribue-se-lhe ter dito que o Sr . Julio de Cas
tilho apertou os seus laços com o nosso illus
tre collega ... depois que sahin do tumulo. 

Este ernm·oiu repete-se muitas vezes. Mas 
o que quero observar é que, neste caso, para 
poupar dissabor es ao autor do discurso, de
clararam: « Este discurso não foi revisto 
pelo orn.dor. » 

Quanto a mim, não daria grande impor
tancia a essas incorrecções. Nuncn. tive pre
tenção de pass:1r á immort:.tlid3.de pelos meus 
discursos. 

Pronuncio-os aqui com esta. singeleza com 
que cada um de nós se des~mpanln de uma 
ll.rdua obrigação. 

Mas, a repetição iterativa , pertin:.1,z, fa.ti
dic~~ com que o Dial"io (lo Con.rFesso concentra 
os seus descuiuos typogrtl,phicos em minha. 
humilde pes:;oa, om trocando-me o nome, 
ora arreb::mtando-me as :phr:tses, iatrodu
zindo o vocabulo «unidades». onde eu disse 
« medidas», isto é, tornando intraduzivel o 
meu pen,;amonto, isso não me parece t :J
leravel. 

Na. Ingli.tterr::t attribuem-se a uma. infin· 
encia infernal certos erros de ituprcnsa: 
print's devil, o diabo dos prelos. 

Pois bem; esto diabinho desencadeo11-se 
contra mim. E quer V. Ex. ver uma cir
cumstancü.\ muito curiosa '? 

Eu percorro a lista de todos os Doputados 
desta Casa. Os caracteres typograplücos estão 
no seu logar para designar o nome de cada 
um, sem nenhum defeito, sem nenhuma 
suppressão. 

Chego, porém, ao meu nome : é o uníco 
que está com a primeira lettra fóra do seu 
logar! ! 

Ora, devo estar, ou não, incommodado 
com essa perseguição mysteriosa. dos typos 
da Imprensa Nacional~ 

Tinha outras reclamações a fazer. So!l um 
sujeito de minucias, artista, como d1zem. 
(Riso,) 
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Não tenho meio de corrigir as minhas na
turaes tendencias, de modificar a massa de 
que se fôrma o meu cerebro. 

Tenho que reclamar desse pobre ma1•tyr, 
que é o Sr. Floresta de Miranda,martyr, sem 
cmvida, pois ostou certo de que S. Ex. tem 
todo o empenho em corrigil• os defeitos da 
organização do estabelecimento a seu cargo. 

Não o pôde, talvez; e o não púde porque 
S. Ex. não está habilitado a fazer, como 
aqui se fez, a. instituição do concurso para a 
admissão dos revisores. 

Animei-me a fazer estas considerações. 
Sr. Presidente, poeque não roubavam temp(} 
á Casa. 

Exponho-as no fim de uma. sessão tumul
tuaria, de uma sessão am·imoniosa, em que 
o ambiente desta, Cas • ficou, por assim dizer, 
cheio de vibrações, cuja n,djectiva.ção me 
es~apa neste momento, e por me não pare
cer descabido estabelecer uma compensação 
de bom humor ás tempest.'l.des sublevadas 
nos discursos que coustitnirmn a ordem do 
dia. 

Tenho concluído. (Jildto bem ; 'tlwito bem.) Acha-se, provavelmente, o infortunado e 
illustre administrador debaixo da pressão de 
quantas solicitações impertinentes se lhe :th- O Sr. President.e -D3vo dizer ao 
zem para nomear taes auxiliares,desservindo nobre Deputado que a Mesa ha tempo provi
assim, sem o querer, os verdadeiros interes- denciou para que fossem publicadus no diê~ 
ses da Imprensa Nacional nas publicações a seguinte todos os discursos proferidos na 
seu cargo. sessão da vespern,, e :1 acta fosse a m~tis mlnu-

V. Ex. abre, por exemplo, um livro dos ciosa possível, mn,ndando qne taes discarsos 
1 t fossem publicados na. integra com a decla-1,!1-naes, ~ncon ra as margQns (deixem-me - d . "d · t 

mzer assnn) castradas; margens cortadas até raçao c não terem SI o rcv1s .os pelos re-
? _text~ _do~ d!scursos, formando pbrases spectivos o~·~dores que não ~-tivessem feito, 
Imntelho-1vms mca.pazes dos beneficios co _ o!! O!fl tercena pessoa. res-'11\.Lndo. por~r:n. o 
servado~es ela' encadernação n d1relto n,os orado1·~s de novn,mente publtc:.~.l-

. os, quando os revissem. 
Os exemplares do Diario Official não se I . 

P!'estam a. isso, porque entenderam, contra- O SR. E_nuA.RDO RA:-:ros - Perfmtamer:t~. 
r1amente ao que se pra,tica em toda a parte Reclamo Just~mente _contra ~ prei;~l'Iça.o 
do mun~o (o que se póde verificar dQsde 0 d~ssa declaraçao de na;:> ter s1do rcnsto o 
sebo mms humilde até 0 melhor dos li- d1scm•so a que me referi. 
:reil:os), enten~eram que era mais e~thetico o SR. PRESIDE:-I'TE-Já disse que V. Ex . 
. 1paru.r at~? VIvo as brochuras saludas d:t- tem toda razão na sua reclamação. O di~:
quel!as on:tcmas; e, graças a esses processos curso devia sahil' na integra.. com a decla
ml!-tilatorws, convel'te!ldo discursos, aWis ração de não ter sido revisto pelo orador·. 
brilhantes, em verdadeiros textos de 'IJolapuh . . 
ou espcmnto absolutamente indecifraveis A Mesa, ass1m pr'?ce~eodo, teve e:n YIS!-<:t. 

, ., ' . . · fazer com que do Dza1·w do Oong;·esso do di~t 
S·,E I::;S? o que tenho a dizer a V. Ex., seguinte constasse uma noticia completa dt> 
"

1 
·, Pre~1d~nte. que se tivesse passn.do na sessão da vcspera, 
Eu fut JU forçado, por causn. destes e ele para não continua.1• a succeder que, :1 respeito 

outros eng_anos, a. pedil' aos meus illustres de um discurso, cujo assmnpto fosse, pur 
companhmros, auxiliares desta Casa, re- assim dizer, o oixo sobre quo gyrou toda a 
U.a.ctores. de debates, que não publiquem os S0.5São, nn.da se publicasse, ao pn,sso que o 
meus ª1scursos,_ porque, mal pronunciados Dim·io do Cong1·esso publicava a.s rosllOstas 
como sao, poderao ser ainda em cima defor- que foram da.das. 
mados em sua publicação. 

Estes e outros inconvenientes me obri
garam a utp.a despeza pesada, que não cabia 
na P~'oporçao dos nossos subsídios. 

Fui forçado a munir-me de uma machina 
de escrever,que custouseiscentose tantos mil 
réis, ainda que aminha calligraphia, V. Ex. 
sabe2 não seja das peiores. 

Nao sou daquelles de quem disse Bismarck 
que, escrevendo com lettra má, revelam má 
educação. 

;Não; entretanto, apezar da clareza da 
mmha calligraphia, vejo constantemente 
desnaturado o pouco que digo e que sou ata
cado,sem cessa1•, nos meus humildes fóros de 
sabedor dos elementos do gramma.tica. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Commigo não ha 
perigo: os meus discursos nunca, são eixo. 

0 SR. PRESIDENTE-Isto é um~~ explicação 
para outea qualquer reclamação que, por
ventura, possa surgir. 

Lamentando que ainda hoje se tivesse per
dido o dia, prejudicando os trabalhos da Casa, 
espero que pelo adeantado do tempo c pela. 
circumsta,ncia de ainda se acharem muito 
atrazados os nossos trabalhos, haja por parte 
dos Srs. Deputados todo o maior interesse em 
discutir as ma terias constantes das ordens d(} 
dia.. (ll'Iuito bem; muito bem.) 

Foram offerecidas, na sessão de 3 de no, 
vembro de 1903, ao 01•çamento da IndustriaL, 
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Viação e Obl'as PulJlicas para o exercicio de 
.de 1904, n,s seguintes 

E::'lrENDAS 

Ao p1·ojecto n. 286, de 1903 

(Orçamento dn. Yíação) 

Ao art. Lo, n. 1 (Secret...<tria de Esta.do)
Modifique-se a. redacção da tabella explica
tiva, do modo a não se dar a creaçã.o do 
emprego novo permanente, pela, fórma. se
guinte: 

! .Ministro doEst~do ~ Vencin1ento~:· 24:000~ 
( Representaçao 12:000$ 

Passou.l do gu,binett~ (technico e u.u-
xmu.res). .. .. . . .. .. . . . .. . . . . . .. . 2-1:000$ 

1 continao....................... 1 :GOO$ 

Sala das ses~õas, 3 de novembro de 1903.
CalogeJ·as. 

Ao art. 1° n. 3 (Correios da, Republica)
Restabeleça-se a verba da proposta para a 
conducção de malas por administração ou 
por contracto, etc., diminuindo-se assim de 
~~00 cQntos o projecto. (Em 190.2 gast.'Lram
se menos de 1.300 contos com esses serviços, 
diz o relatorio, e não houve desenvolvimento 
de serviço que ,justifique um augmento de 
{iespozas de 1.000 contos.) 

Reduza.-sc a, 84:000;,:;, como no exeecicio 
corrente. o custeio cl<ts 'succurs~es da Cu.pikll 
aa Rcpuhlica, custo e CO!lS3l'Vação de vchi
culos e al'rcio5, diminuindo-se do 58:000$ o 
projecto. 

Ao art. 1°, n. 9 (Est~·~da de Ffwro Cen
tral) : 

Corrija-se um engano da tabella, na parte 
rel<1tlva á. 4"' di visão - Offlcio.as do Engenho 
de Dentro-, e inscrevam 13 e não tres ser-
radores e ajudantes. . 

Corrija-se o numero de fundidores e aJU· 
dantes, que são 58'-" não 38. 

Façam-se as mesmas correcções em toU.a. _a 
ta.bella das offl.cinas, que est<í, errada. em mm-
tos pontos. . _ 

Snbstitna-se a epigr~pho da cons1gnaçao 
- Acquisição de matería,l rodante e de tra
cçã,o- pela seguinte:- Acqu~::lição de ma
tel'ial de tra.nspol'te e de tracçao_. 

Na 5a divlsio- Linha da a.nttga Estrada. 
de ~Ielhora.mentos tlo Bra,zil- elimine-se a 
ta.lH31h propost.:1.. 

Sala. da'~ sessões, 3 de novembro de 1903. 
-( 'dü!JCI"O.S. 

Ao :1rt. Jo, n. ll (01J;•a.s Public::1.s na Capi
tal Federa,!) : 

'Na consignação da. 1" divisão (Pessoal) 
reduza.·se tt seis o numero de engenheiros, 
feita. a. devüh correcção na verh:t, afim de 
não crear-se emprego novo. 

Faça.-se oorrecção igaa.l uo calculo das 
diarias. 

Sa,h d.as sessões, 3 de novembro de 1903. 
-Calo geras. 

Ao art. 1 o, n. 14 (Fiscalização) : 
D~mintn-se a consigna.çã.o de 600$, cores

pJndeut.; a.o Engenho Central de Quissamã.. 
S::1h da.s sessõ::.s, 3 de novembro do 1903. 

-~~C!logeras. 

Accrescento 000~ na verll:>. de age nelas Ao .art. 20: 
sujGita~ <l Administra.ç~o . do~ _Cor1•eios de corrij:t-se um Cl'~'o de impressão que al-
~uro Pre~o, pu.m ~~ d/s~r1 buiç,<Lo da. corre-~ tet'<t 0 sentiuo d<ts nntorizações; entr~ os 
~P<~udenct,t. OLU Ponte .. ~ova. , . aJgarisrnos XXII e xx:.vm escreva-se: XXV 

h.ed.uz<t-se de 1 :5G6:) a ver o~ d'3stmada, á. em vez de XV. ' 
3gencm~ de Pamnagná, quant1a que rJpre-
sent:t um:t eleva.çào de vencim:.!ntos ~ car- S:.tla, dn,s se.3.'lJCS, 3 de novembro de 1903. 
teiros c a um servcn te. -Calo geras. 

Sala. d.:ts sessões, 3 de novembro de 1903, 
-Calogetas. 

Ao art. 1 o, n. 5 (Auxilios á agricultura) : 

Restabeleça,-se a. discriminação da tabella 
quanto a. publicações scientifica,s, isto é, con
tribuição para a li'lom Bra:riliensis 10:000$ e 
Publicações scienUticas perlodicas, indeter
minadamente, 40:000$ pago.i por prestações 
mensaes á proporçã.o da. puMicaçü.o dos nu
meros. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
-Calo geras. 

Vol. VII 

Ao art. 1°, n. 9 (Estrads. de Ferro 
Ceutm1): 

'Na. 2"' divis.:.'to (trafego) reclija-se a. verb::t 
para matsrial como seglle: expediente, des· 
pezas miud:.ts, publicações e o necessario pa.ra. 
todos os serviços da za divlsão, inclusive o 
serviço chronometrico e 40 contos para a. 
a.cqui:>igão de lampadas a. alcool destinadas a. 
substltuü~ as actuaes lampad:1s a pt>troleo. 
706:000$. 

Sala das ses3ões, 3 de novembro de 1903~ 
- Caloge1·as.- Tosta.- Candido Rod1·igu.es. 
-Christino Cru.::. 

6 
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Ao art. l ", n. 9 (Estrada de Ferro 
Central): 

Na 4a divisão (locomoção), redija-se a verba. 
:para material, como segue: combustível, Iu-
1Jrificantes, estopa, sendo 20:000$ para a 
acquisição de lampadas a alcool destinadas a 
substitui!' a actual illnminação a petroleo 
Llos deposi tos, officina.s, etc., 5. 000:000$. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
-CalogeJ·as.- Tosta. -Candido Roddgues .
Cltristino Cruz. 

Ao art. 1°, n. 3 (Correios): 
Augmente-se, na verba Materia.l, ele 20 

contos a sub-consignação-lllumina,ção-dtls 
tinado esse augmento exclusivamento á com
pra de lampadas a alcool em substituição 
rlas de petroleo,actualmeute empregadas. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1003. 
-Caloge1·as. -Tosta.- Candido Rodrigues.
Chl-istino Cruz. 

Ao art. 1°, n. 4 (Teleg1'aphos): 
A.ugmente-se, na verba Material de esta

ç~ões, de 20:000$ a sub-consignação-Moveis, 
utensílios e despezas miudas-destiMdo o 
augmento exclusivamente á compra de la,m
padas a. alcool em subsliituição das de pe
troleo. actualmente usadas. 

Augmente-se, para o mesmo fim, de 5 
contos a su1J-consignação-Mo1·eis, utensilios 
e despezas mindas-do material para. os es
criptorios dos districtos. 

Sala das ses3ões, 3 de novembro de 1903. 
-Calogm·as.-Tosta. -Christi;w Cruz. -Cem
dido Rodrigues 

Accrescente-se onde convier: 
A1•t. Fica o Governo autorizado a. pro-

mover v. construcção da Estrada de Ferro 
entre Catalão e Ara.guary, concedendo a este 
trecho os mesmos favores de que goza a 
linha de Catalão a Palmas. 

Esses favores poderão ser concedidos á 
Estrada de Ferro Mogyana, actual concessio
naria. da estrada ou, mediante desistencia 
desta, á empreza cessionari::t da. linha de 
Catalão a Palmas. 

Sala das sessõe3, 3 de novembro de 1903. 
-Calo geras. 

Art. Na vigencia desta lei, o Governo 
só· poderá applicar a verba para constru
cção. de novas linhas telegraphicas ás cana
lizações que fecharem circuitos e áquellas 
para as quaes tiverem sido fornecidos re
cursos. pelos Estados interessados. 
· Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 

--:-Calogeras. 

Art. Na vigencia desi;a. lei, fica o Go
verno autorizado a dcsonvolvm· os sm'viços 
a cargo do Jardim Bota.nico,llomotlo a serem 
ahi estudados e selccciomtrlo~ os fermentos 
alcoolicos, e distrihuindo-so gr:d.ltihmente 
pelos lavradores as culturas a;o;sim obtidas. 
Para o fim deste artigo prHlcr!l o noverno 
contractar pessoal idoneo, dontt•o ou fór<.t. 
do paiz, abrindo o neccs:-;ariu crmlito até o 
limite maximo de 50:000.';1)00. 

Sala das sessões, 3 de nu\'omhro de 1903. 
-Cc1loge~·as.-Tosta. -C h l'isl in o C:n!Z. -Oan
dido Rodrigues. 

Accrcscentc-se onde conviCl': 
Art. Na vigonci:l. dost:1 lei, o Governo 

entrará em accordo com os at•t•orHlatal'ios 
das estradas de forro folieraos p:tl':1 o fim de 
ser substituída nellas a illnnliuu.r;ão a. pe
troleo :pelas lamp,tdas <1 alcool. 

Para facilitar esse accortlo, }JO!lcr:t o Go
verno a.dmittil• que ficgto :1 eompl'a deSSG,S 
lampadas nas contas do cust;olo. 

Art. Na vigencia dost:1 lei, o Governo 
entrará em accordo com as ompt·cza.s de 
estradas de forro concedidas pol:1 União e 
que gozem do ü.t.voro~ pormni:t.l'ios, para. o 
fim de promover a sul>stiliulr;i·,o do petroleo 
pelo alcool na illumi nnc;fí.o d1ts cstat;>ões, 
depositas, officinas n doponrlencias. 

Para facilitar esse :waot•,Jo, poderá o Go
verna, admittir q11o llrliiO i\ compra. das 
lampadas nas contt~s tio cnstolo. 

Art. O Governo mantlo.t•:t pt'oceder á 
substituição do petroloo pelo ltlcool em todas 
as repartições fedoraos, colllll sc>,inm hospi
taes, quartois, capitanias do plll't.os. 

Paragrapho unico. Se!':'to l'oltos os neces
sarios estudos pelo Govrrno pln'a 11 substi
tuição do petroleo pelo u.lcnnl nu.lllnminaçtio 
dos pha.róes. 

Art. Na vigencio. dcsl;n. lo!, mandará. o 
Governo procedel' á substitniç·ã.u nas estradas 
de ferro faderaes dos mo toros a ga.zulina. ou 
a petroleo por motores •~ o.lcool. 

Sala das sessões, 3 de novcmht•o de 1003.
Calogeras.- Candido Rocl;·igucs.- Uhristino 
C1·uz .-Tosta. 

Ao art. 1°. n. 4: 'Accrescento-so á rubrica 
Construcções e reconstrucções o seguinte : 
inclusive o prolongamento da linhn. telegra
phica. de Soledade a. Caxambú. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
Antero Botelho.-Bueno de Paiva. 

Inclua-se onde convier o seguinte: 
Art. Fica o Governo autorizu.do a. n.bri?r 

o credito necessario para ultimar a. con~ 
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strucção do rn.mal tolographico do Pão de 
Assucar a Sant'Anna do lpanema.. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
- Raymundo de Mimnda. - Arroxella 
GalvlTO.- Eu~ebio de Andrade. - Waade<-ley 
de ilfendonça. 

Onde convier: 
Art. Os empregados que ficarem ex· 

cluidos por e:ffeito dns reformas ou transfe
rencins ele repartições autorizadas nn. pre
sente lei, serão considerados addidos si ti
verem 10 annos de serviço publico, com di
reito a aposentadoria; 

Sn.la das sessõ3s, 3 de novemhro de Hl03. 
- Ignacio Tosta. 

Acresceu te-se onde convi e r: 
Fica o Governo autorizado :t lka.t• 

telegrapho Jaguarão no Herval, · nu 
Grande do Sul. 

Sala das sessões, 3 de novemhro de 
- Gennano Hasslocl!er. 

Acrescente-se onde convier : 

pelo 
Rio 

l 003. 

10:000$ para auxiliar n. impresã•J do j•n•nal 
Le B1·esil, que se publica em Pal'iz. 

Sala das sessões, 3 de novumbl'o de 1903.
R. Saldanha. 

Fica o Governo autorizado a. arbitra.r na. 
vigencia desta lei, aos engenheiros e de1.;ais 
empregados da fiscalização do se1•viço a car/J'o 
da Ci~y . Improvements Company, Limite~!, 
uma d1ar1a corrida como indemnizaçã.o ás 
constantes. viagens_qu~ são obrigados a fazer 
nas suas C1rcumscr1pçoes, não excedendo os 
limites da importancia com que contribue 
~nnualmente a mesma companhia. 

S. R. 3 de novembro de 1903. - B(Jruosa 
Lima. 

Onde conviel' : 
Fica o Poder Executivo autorizado, na vi

gencia da presente lei, a entrar em accordo 
com o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, no sentido de apressar a. conclusã.o dns 
obras da barra. do mesmo Estado, podendo 
para t:1l :fim conceder a cobra.nç:~ das taxl\s 
de que trata. o pa.ragrapho unico do a.1•t. 7o 
da lei n. 3.314, de 16 de outubro de 1886 (lei 
n. 957, de 30 de dezembro de 1903, art. 22 
n. XXVII). 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
s;oa,·es dos Santos .-Ju?JenaZ .ilfiller.-Bm·bosa 
7ima.-1lfarçal Escobm·.-Angelo Pinheiro.
Ge,·mano lfasslocher. - Domingos JlfascaJ·e
nhas.-James Darcy. - Vespasiano de Albu· 
<jum·que.-Diogo Fortuna.-Campos Ca,·tiel'. 
-Homem de Cm·vallw. 

Onde convier : 
Fica o Poder Executivo autorizado, na 

vigancia da. presente lei, a conceder aos 
governos estaduaes, quo pretenderem ex
ecutar as obras de melhoramentos de portos 
dos respectivos Estados, segundo os planos 
approvados ou que forem approvados pelo 
Governo Federal, os favores constantes das 
leis n. 1.646. de 13 de outubro de 1869 e 
n. 3,314, de 16 de outubro de 1886, indepen
dente de concunencia (lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 190.2, art. 22, n. XXVI). 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
- Soares dos Santos. - JwiJenal Jliiller-. -
Bw·bosa Lima. - Jlic:1·çal Escobm·. - Angelo 
Pinl!ei1·o. - Germano l!asslocluJI'. - Domin
gos Jl!asc.:o-enhas. - James Darcy. - Vespa
siano de Albuquerque. -~ Diogo Fortttna. -
C(Oí<pos Cm·tie1·.- Homem de Carvalho. 

Accresceute-se onde convier : 
E' o Poder Executivo autorizado, na vi

gencia desh lei, a despender até a quantia 
de cem contos de réis (100:000$) com a acqui
sição de um rebocador destinn.do ao serviço 
de melhora,mento dos portos e barras do Es· 
tado de Sergipe, serviço este que :ficará 
provisoriamente a cargo da Capitania, do 
Porto do mesmo Estado, applicando-se ao 
seu custeio a quantia de 24:000$, inclui~a. 
na verba 7"' do orçamento para subvençao 
do serviço de rebocagcm a cargo da Asso
ciação Sergipense. 

Sttla das sessões. 3 de novembro de 1903. 
- Oliveira Vallada:o. - Rodrig<tes DD1·ia.
J oviniano Cw·valho. - Felisbello F1·ei1·e. 

Accrescente-se onde parecer melhor: 
E' o Poder Executivo autorizado, na vi

gencia desta lei, a contractar com a empreza 
ou companhia de navegação a vapor que 
maiores vantagens o1ferecer a realização de 
tres viagens mensaes entre os portos do Rio 
de Janeiro e de Maceió, no Estado das Ala
gon.s, com escalas, na ida e na voltn., pelos de 
S. Salvador, na Bahia, da Estancia, de Ara
cajú e Villa-Nova, em Sergipe, e de Penedo, 
em Alagoas, tocando em uma dellas no de 
S. Chrístovão, em Sergipe; a ímportancia 
da subvenção que for ajustada será deduzida 
da consignada para o Lloyd Brazileiro, em
preza esta que não tem feito o serviço de 
·que se trata, de modo a satisfazer os inte· 
resses do commercio, da lavoura e da pro· · 
pria administração publica. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
OUveim Valladão. -Rodrigues Doria.-Jovi
niano Oarvalho,-Felisbello Freire. 
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Estra.da de Ferro Central do Bra,zíl: 
Onde convier: 
A gratificação concedida. em geral aos 

empregados desta Estrada que captarem 
mais de 20 annos de stJrviço terá este pe
riodo rc:iuzido a 15 annos para os empl'ega
dos do movimento-trens e estações. 

Sah das sessões, 3 de novembro de 1903.
Amel·ico de Alb~lqne1·que.-Gonçalo Souto.
.Jttg11sto Vi!sconcellos.-Sa Frei1·e. 

Estraua, de Fel'ro Centr::tl do Rrazil: 
Onde convier: 
Att.emlendo ao desenvolvimento que tem 

tido neste;; ultimos annos a Estrada de 
Ferro Central do Beazil, com o prolonga
mento de suas linhas, inauguração de esta
ções, pontos do parada, serviço de offi.cinas 
e de electricidade, e ainda mais com a 
annexação da, ex-E:::trada. de Ferro Melhora
,mentos no Brazil, fica o Poder Executivo 
autorizado a reformar o regulamento dessa 
importante reptwtiçã0, attendendo tambem 
ás respectins t:t1Jellas de vencimentos. 

Sala das sessões, 3 de novembeo de 1903. 
- A.merico de AZ.buque1·qtte.- R. Saldanha. 
-Gonçalo Souto.-&i F;·eire. -J . .-1. Neiva. 

Estrada, de Ferro Central do Br.tzil: 
Onde convier: 

Fica resta,belccido a todos os operarias a 
porcentagem de 20 °/o :>obre seus sa,hwios 
logo que contem mais de vinte ::tnnos de ser
viço etiectivo nestn, EstradtL. O tempo será 
contado desde a entrada para as diversas offi.
cinas da citada Estrada, ainda que comecem 
o exercício de sua::; profit:sões pelo apren· 
-dizado. 

Sala das sessões, 3 de no\·embro de 1903. 
-Americo de .4.lbnquel·que.-Gonçalo Sm~to. 
__:.Augusto Vasconcellos,-Sá Frei1·e.-J. A.. 
Neiva. 

Estrada de Fa•ro Central do Brazil: 
3a. divisão: 

com o vencimento annual de 5:100,$, em vir
tude da exigencia do serviço. 

Sala das sessões, 3 do novembro de 1903.
Amedco de A.lbttqwwqt!e.-Gonçalo Sot~to.-Au
gusto Va.~concellos.-Sà F1·eire.-J . . A. Neiva. 

Estrada de Fel'l'O Central do Brazll : 
Onde convier : 
Aos empregados de trem, de q_ualquer ca

tegorüt, sel'á abonada uma. diaria. de 3$ a 
5S, q_uando destacados no interior, ou quando 
o'pt·azo de suas viagens excederem de 24 
horas ; sendo ta.mbem concedida. como ajuda. 
de custo aos empl'egados de estação quando 
removidos por exigencia do serviço. a im
portancia do 15$ a 30$000. 

Taes gratificações serão proporcionaes. 
Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.

.-lmerico de AlbHque1·qtte.-Gonçalo Santo.-ilu
gusto Vasconcellos,-Sa Fteil'e.-J . . ·L .1..Veiva. 

Onde convier : 
Os empregados da Estrada. de Ferro Cen· 

tral do Brazil gozarão de passe gratuito 
quando em serviço. ou qu::~.ndo, mol'anéJ.•) em 
pontos servidos pela moilma estrada, tenham 
de por ella se transportar para. o exorcicio 
das funcções de seus cargos. 

Saia. das sessões, 3 de novembro de 1903. 
--.!lmerico de Albuqw:,l'(j!te,- Attgusto Vo.s
concellos,-Sci FJ·eii·e.-J. A . .NeiDa. 

Onde convier : 
Na 2" divisão -Teafego- E~cl'iptorio Cen

tral-seja accrescido de dons o nnmel'O de los, 
2o•, e 3os escripturarios; assim, em vez de 
quatro los, q_uatro 2°' c quatro 3os escriptu
rarios, ficarão seis l 0 ' seis 2"" e seis sos 
escripturarios. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
-AmeJ·ico de Albuque1·que.-Uonçalo Souto.
Augusto Vasco;1cetlos .- Sei Frei;·e. 

Sub-emenda á emenda dos Sril. Candido 
Rodrigues e outros: 

Depois das palavras «Ramal da Penha» 
accrescente-se-e proLongamento da. Estrada 
de Ferro Tl1ereza Christina até o porto de 
Massiambú. » 

Onde convier: Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
Existindo 15 sub-secções na 1a secção da -Elyseu Guilhenne.-:-F. Tolentino. 

3a. divisão, dirigidas por sub· chefes, loo-ares I · 
estes que não constam do quadl'O anne~o ao Accrescente-se onde convwr: 
regulamento approvado por decreto n. 2.417, «Art.-Fica o Governo autol'izado a man-
de 28 de dezembro de 189ô, mas que são dar prolongar a linha ferrea-Barra Mansa 
exercidos :por escriptmarios tirados do re· a Catalão-até a cidade da Formiga, abrindo 
ferido quadro accrescente-se onde convier: desde já o credito par;~, esse fim neces-
. Ao quadro dos empregados da la secção sariO.>> 

·da 3" divisão da Estrada de Ferro Central do A med.id::.L proposta nesta emenda importa 
Brazil, 15 logares de chefe do sub-secção, em pequena despem, attendcndo-se a qua • 
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o -prolongamento limita-se tt pequena dis- Ao art. 3o do lH'ojecto. Accrescente-se : 
tancin. de vinto o poucos kilometros e inclusivo serviço postal no interior dos 
que o leito da linha acha-se todo feito, Estados e no Dlstricto Federal. 
dependendo apenas de ligeiros reparos, es· 
~'tudo feitas as o1m.ts de a.rte e existindo o 
ma.teeial necessal'io p~trn, as pontes, de pe
quena. importancia., que teem de ser assen
tadas. 

O enca,rgo insignificante que tr<tria p:tra a 
União essa pequena de.;;pezn. será purmnente 
nominal, visto como os rendimentos com 
que concorrerá o commercio consumidor o 
exportadol' da.quelle município e do outros 
que o circundam e que se dirigirão p:un. 
aquelle ponto, serão mais que sufficientes 
:para fazer face a esse encargo, além de quo 
a natural exp~tnsão que levará aquella vi:1-
1errett a tão fertil e promissora região do 
nosso Estado será garantia. segura. da com
pensação desse beneficio. 

De parte o pensamento que porventura 
tenh~ o Governo da Repulllica sobre os dcs· 
tinos a (hr (t E:lGrad:.t de Ferro Oéste de 
Minas, pensamos que, mesmo no caso de um 
arrendamento, esse serviço terá a vanta
gem de valorizar aquella propriedade nu.
cional, porque seus trilhos serão lev::tdos 
até um centro vopuloso dos de maior im· 
portancia daquella zona, estendendo-se para 
além do ponto em que se acham, que é lagar 
despovoado, ermo, onde nenhuma commo
didad~ e nenhu111 conforto podem seL' en
contrados, senclo de difficil a :cesso, mor
mente na estação chuvosa. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
Bernardes ele Fada. -Cm·los Ottoni. -R. 
Paixao.-Vi1·iato "11ascm·enhas. -.Antonio Za-
ca1·ias. 

Sub-emenda tt emenda dos St•s. Tosta e 
outros, reüt ti v a ao art. 2°. Accrescen te-se 
in fine: e Sociedade do AgricuLtura de Flo
rianopolis. 

Sala das sessões. 3 de novembro de 1903.
Elyse~!· Gu-ilhe;·me~ 

Rubrica 4"-Telegraphos- Consignação
Construcções e Roconstrucções: Eleve·se a 
dotação de 300:000$ para 500:000$000. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
Luiz Domingues.- Jose Ett::ebio. - Ch1·istino 
Or~t:;, 

Na rubrica lO", Iettra G, in-fine, depois das 
palavras- contra os eifeitos das seccas
accresconte-se: inclusive as que facilitem o 
transporte por terra e por agua. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
Lui:: Domingues.- José Et1.~ebio.- Chdstino 
Cruz 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
-Ltti.: Domingues. -Jose Eu~ebio. --Ciwistino· 
Cnt.:. 

Accroscenta-se onde ('Oriviet' : Fixa,da a 
dhría dos fiscaes de hydl'ometros em 8$ ; 
alerando-se a respectiva snb·COD:signação. 

Sala da.s sessões, 3 de novcm1)ro dlj 1903 •. 
-!lfello .Mattos. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a innoV[tr o 

contl'acto com ~t Companhia de Naveg<.'l,ção a 
Vapor do Maranh:io pelo prazo de cinco 
annos, respeitadas as clausu!<ts do dito con
trn.cto e elevada a subvenção de mais 120:000$ 
annuaes, n.ugmentn.mlo as vi:.tgons a seu 
cat•go e abatendo as suas tarifas actuaes, 
taes como cstã.o no corpo da tabella., de 50 % 
para os generos de producção nacional e 
20 °/o para os demais' fazendo as dibs 
viagens da ma.neiru. seguinte: 

a) Linha uo sul-Primeira viagem do mez: 
S. Luiz, Tutoya, Camocim, Acarahú, Forta
leza, voltando pelos mesmos portos. 

Segunda viagem: S. Luiz, Tutoya. Camo· 
cim, Fo1•taleza, voltando pelos me:3mos 
portos. 

Terceira vbgem: S. Luiz,· S. José do 
Riba-mar,Prlmeira Cruz ou Miritiba (quando 
puder) e Barreirinhas, voltando pelos mes~ 
mos portos. 

b) Linha do nol'te-Primcira viagem: 
S. Luiz, Guimarães, Curtu'UP~t, Tury-assu, 
Carutapéra, Viseu e Belém, voltando pelos 
mesmos portos. 

Segund.a viagem: S. Luiz, Guimarães; 
Cururupú, Tury-assú, Carutapêra e Belém, 
voltando pelvs mesmos po1•tos. 

c) Linlla do centro-Quatro viagens men
s:J.es directas de S. Luiz a S. Bento, voltan
do ta.mbem directamente a S. Luiz, 

Duas viagens meosaes directas de S. Luiz 
a Alcantara, voltando tambem diPecbmente 
a S. Luiz. 

c~) Nas viagens da linha do sul, a compa
nlua fará escala pelo porto da Amarração 
tres vezes por mez, podendo ser na ida de 
S. Luiz a Fortaleza. ou no regresso, confor
me as marés o permi ttirem. 

e) A subvenção dada á companhia será au
gmentada com a. .de 15:000$ por viagem 
quando a companlua se promptiticat' u. fazer 
viagens regulares entre os portos de Belém; 
S. Luiz, Fortaleza, Recife o Rio de Janeiro 
em vapores adequados, com accomrnodações 
para 40 passageiros de ré e 300 de conve2l e. 
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de marcha. sufficiente para faze1~ n; viagem 
do Rio ao Pará. pelas escala.s indicadas, no 
maximo em 1 O dias. 

Sala dn.s sessões, 3 de novembro de 1903. 
-Josê Euzebio.-Chl'istino Cru.:r.-Ltti:: Do
mingues.-U1'bano Santos. 

Telegraphos 

Onde convier: 
Para construcçã.o de um ramal telegra

phico dn, cidade dB Taubn.té ê.t de Ja.mbeiro, 
passando pelas cidades de S. Luiz do Par:.t
hytinga, Redempção e Par:.thybuna., do Es
tado de S. Paulo, 50:000$000. 

Domingues de Cast1·o.- A. Candido Ro
llrigues.- Rebouças de Cw·valho.- Jesuino 
Canloso.-.:.1/oreira da SiZvcl.-Alvaro de Car
valho.-Paulino Cm·los .-Estevtío Lobo.-Ga
letío Ca1·valhal.-RocloZpho Jfiranda-Fe1Teira 
Braga 

Continúa em vig-or a disposição contida no 
n. XLIII <lo art. 22 da lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 1902, estendendo o favor alli 
contido aos contínuos e correios da Garoara 
dos Deputados e d.o Senado Fcdm·al. 

Em 3 de novembro de 1903-J .. A. Neiva.
. Hosannah de OZ.iveiJ·a.-Antonio Bastos. 

Emenda á rubrica 12a-Esgotos da C:.tpital 
Federal; 

Fica autorizado o Governo a conceder ao 
:Pessoal da Repartição Fiscal do Governo 
junto êl Compa.nhia. Rio de J:.tneiro City Im· 
provements, limidet, uma diaria. da 5$ a 10$ 
sendo essa despeza. feita por conta do saldo 
da con~ign:.tção de 80:000.~ com que, a com
panhia ontrt1 para os cofres publicas, desti
nada. u.o gagamento da. fisc~tlização. 

Sala das sessõe:;, 3 de novembro del903.-
J. A. Neiva. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 142 E -1903 

. Redacçao final do projecto n. 142 C, deste 
anno, emenda destacada na 2a discusséío elo 
projecto n. 142, clete1·minando que os offi
ciaes do corpo ele bombei1·os do Dist1·icto 
Federal perderão a patente, quando con
demnados em pi·ocesso crime, a essa pena 
Ott a mais de dous armas de 1Jrisc7o e dando 
outras providencias 

(Vide projectos ns . 244, de 1902 e 142 D, 
de !903) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I,o Os officiaes do corpo de bom

. beiros do Districto Federal perderão a pa-

tente, quando condemnados om processo 
crime, a. essa pena ou a ma.is de dous annos 
de prisão. 

Art. 2.° Compete ao Governo reformar os 
ditos officiaes, com o soldo propo1·cional ao 
tempo de serviço effectivo, nos casos de: 

1°, pratica de acção avilt::mte; 
2°, insubordinação reiterada ; 
3°, incontinencia publica e escandalosct; 
4°, vicio de jogos prohibidos; 
5°, embriaguez repetida ; 
6°, desidia habitual no cumprimento de 

eus deveres ; 
7", falta. de gravidade excepcional, ni'í.o 

comp1•eh3ndida nos numeras antecedentes; 
segundo as fórmas est:.tbelecidas na legislação 
rel:.ttivo. ao referido corpo. 

Paragrapho unico. Nas hypothese:>,poréro, 
dos ns. 3°, 4° e 6° deste artigo, dependerá a 
reforma de seu-Gença proferida em processo 
crime (Codigo Penal Militar, art. 147). 

Art. 3. 0 Applicar-se·ha o Codigo Penal 
MilittLl' aos processos submottidos á juris
dicção dos conselhos organizados de accordo 
com a legislação referente ao mencionado 
corpo. . 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 
1903.-Domíngos Guima;·Líes.-Vii·iato Jfasca-
1'enhr:s. 

~. 271 A- 1903 

Redacçtío final do p1·ojec!o n. 271 deste anno, 
qttc autori:;a o Presiclente ela Republica g 

conceder um anno ele l-::cença, com orde
nado, para t;·atanumto ele saucle, ao pi·ati
crrn!e elos Correios de JH1tas Ge1·aes, Jo1·ge 
Ali !JHSto Santiago. 

O Congresso NacLonal resolve : 
A:::·tigo uni co. Fica o Presidente da Repu

blica ~utorizado a conceder um anno de li
cença, com ordenado, para tra.tamento de 
saude, ao praticante dos Correios de :Minas 
Gen1.es, Jorge Augusto Sa.ntiago ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala dn.s Commissões, 3 de novembro de 
1903.-Domingos G~eimcmíes.- Viriato Jlas
carenhc:s, 

N. 272 A-1903 
Redacçtío final do projecto n. 272, deste anno, 

qtte 6:utoriza_ o P1·esiclente da Republica c~ 
conceder um anno de licença, com ordenado, 
a Josd Xavie,· de Miranda Henriques, aju
dante do porteiro da Bibliotheca Nacional, 
para tratar de sua saude 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co. Fica autorizado o Presidente 

da Republica a concede!' um anno de li-
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cença, com ordenado, a. José Xavier de Mi
randa Henriques, ajudante do porteiro da Bi
bliotheca Nacional, para tratar de sua saude, 
onde lho convier ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala. das Commissões, 3 de novembro de 
1903 .-Domingos Guiman1es.-Viriato .J.lfasca
J'enhas. 

N. 273 A- 1903 
Redacção final elo projecto n. ~73, deste anno, 

que autoriza o Presidente da .Repttblica a 
conceder seis mezes de licença, com orde· 
nado, para t1·atamento ele saude, ao ama
m~ense dos Correios ele Pen~am!Juco, Vulpiano 
de Aquino Fonseca. 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica. o Presidente da Repu

blica autorizado a conceder ao amanuense 
dos Correios de Pernambuco, Vulpiano de 
Aquino Fonseca seis mezas de licença com 
ordenado, para tratar de sua saude, onde lhe 
convier ; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 
1903.-Domingos Guimarttes.-Viriato Jllasca
l'enhas. 

N. 2i4 A-1903 
.Redacçtío final elo p;·ojecto n. 128 B, de 1902, 

emendado pelo Senado, que eleva a 2$ dia
rios a penstío de 400 1·eis diados que pe1'
cebe o 1° cadete 1·e(o;·mado, com honras de 
alfeYes do exercito, Oro::-imbo Carlos C01·rêa 
ele Lemos 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica elevada a 2$ diarios a 

pensão de 400 réis <liarios que pe1·ce1Je o 1° 
cadete ref0rmado, com honras de alferes do 
exercito, OrozimlJO Carlos Corrên. de Lemos ; 
revogadas as disposições em contrario. 

S<:tla das commissões, 3 de novembro de 
1903 .-Domingos GL!imai'cTes.-Vil·iato Jlas
carenhas. 

Vão a imprimir os seguintes 
PROJECTOS 

N. 251 C-1903 

.Redacçcio pm·a 3a. discusslio da emenda des
tacada na 2"' discusscío do pr<decto n. 251, 
deste anno, autol'izando o Pode1' Executivo 
a contract .tr com ttm ci1·urgüTo dentista os 
se}·viços da sua profissiio no Corpo de Bom
beiros do Districo Federal, mediante a gra
tificaçcTo annuo.l de 600$, preferido o que 
já tenha prestado esses seJ"viços gratuita
mente no mesmo Co~·po. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autori

:zado a contractar com um cirurgião-deu-

tista os serviços da sua profissão no Co1•po 
de Bombclros do Districto Federal, mediante 
a gratificação a,nnual de 600$, preferido o 
quo já tenha prestado esses serviços gra
tuitamente no mesmo Corpo. 

Art. 2, o Para execução desta lei abrü·-se
ha o necassn.rio credito. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissõcs, 3 de novembro de 
1903.-Cassicmo elo Nascimento,pi'esidonte.
Comelio da Fonseca,rolator .-Urbano Santos. 
Galeiio Carvallw.l. -Francisco Sd. - D(wid 
Campista.-F1·cmcisco Veiga. 

N. 288 - 1903 

Emeí1cla sub.;tihttiva do Senado ao p1·ojecio 
n. 234, de 1902, que autoriza o Pode1· Eo:
ewtivo a concedm· ?'efm·ma no posto de f o te
nente, com as vantagens legaes, ao fo tenente 
honorario ela m·mada, phcn-maceutico em 
comm·issao, Atttonio Candiclo da 8ílva Fi 
íi!entel. 

(Vide projec~o n. 330, de :!.901) 

A' Commissiío de Marinha e Guerra foram 
presentes os papeis relativos á pretonção do 
1 o tenente honorarío da armada, pllarma
ceutico em commii>são, Antonio Candido d<L 
Silva Pimentel, com o subst,itutivo do Se
nado, que autoriza o Poder Executivo a con
ceder ao mesmo funccionario, quando este 
se lnva.liüar, a aposentadoria correspondente 
á que teem direito os funcclonarios da Con
tadoria da. :Marinha quo por sua categoria 
teem tL gmduação do lo tenente. 

A Commissão, considerando que no casu 
se trata de um favor, ao qual entret,tnto tez 
jus o supplic::~,ntc, que desde 1865 encon
tra-se no exel'cicio daquelle cargo e no qual 
tem prestado serviços <le paz e de guerro.1, !] 
de parecer que o projecto do Semdo póde 
merecer a approvação da Camara dos Depu
tados. 

Sala das Commis:;ões, 3 do novembro de 
1903.- Alues Barbosa, presidente.- Som·es 
dos Santos, reln.tor.- Roclolpho Paixtio.
Car~os Cavc(leanti .- OHvei1·a Vallacltlo. 

Projecto n. 234, de 1902, da Cama i' a dos 
Deptdaclos, que autori:a o Poder Executivo 
a concede1· reforma no posto ele 1° tenente, 
com as vantagens legaes, ao 1° tenente hono· 
1·ario ela armada. plwrmaceutico em com
missão, Antonio Candido da S·f.lva Pimentet 

(Vide projec~o n. 330, de 1901) 

O Congresso N a.cionn.l decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a. conceder a reforma no posto de 
1° tenente,com as vantagens da lei em vigor, 
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attcndendo ao tempo de serviço como phar
maceutico pratico da armada, ao 1° tenente 
honorario da armada, pharmaceutico em 
commissão, Antonio Candido da Silva Pi
mentel; revogadas as disposições em con· 
trario. 

Camara dos Deputados, 3 de outnbro de· 
1902.-Carlos Vaz de .Jlfello, Presidente.
Ca?"los Augusto Valente de Novaes, 1° Secre· 
tario. -Angelo José da Silva Neto, 2° Secre
tario. 

Emenda substitutiva do Senado ao 1n·ojer:to n. 234, de 1902, da Camamdos Deptttados 

(Vide pt·ojacto n. 330, d~ 1901) 

O Congresso Nacional decret:l.: 
Artigo uni co. Ao pharmaceutico prJ.tico da armada, lo tenente honorario Antonio 

Candido da, Siivn, Pimentel ser:t concedida., nas condições da lei vigente. quando se in
validai', aposentadoria correspondente á. dos funccional'ios da Contadoria de Ma.rinha, que 
por sua categoria teem a graduação do posto de 1° tenente. 

Senado Federal, 6 de outubro de I'J03.-Af!onso .-hegusto Jio1·eim Penna, Presidente~ 
-Joakim d'O. Catunda, l • secretario. -..-1lberto Jose Gonçalves, 2• Secretario .-Henriqtte 
da Silva Coutinho, sct'\'indo de 3° Secretario.-Cleto Nunes, servindo de 4" Secretario· 

N. 289 - 1003 

Crea os logares de contc:(dor e p1ocw·adoí· fiscal e restabelece as juntas administrativas da 
Fa::enda Fede1·al em cada uma das Deleg.tcias Fiscaes da Republica e dà outraS" 
providencias 

No p:11•ece1' com que. o anuo pa.ssado, a Commi.ssão de Orçamento justificou o projecto 
:fixando a despeza do Ministerio da Fazend:.t para o corrente ex.ercicio de 1903, sendo 
relator o mesmo que e5te assigna,, sob o titulo Delegacias Fiscaes, lê-se o seguinte : 

Delegacias Fiscaes 

«Torna-se cada dia mc.is ul'gente e impl'escindivel a reforma destas repartiçõ:ls, não s& 
par~ serem dotadas do pessoal indispensavel ao serviço, como tambem para se completar 
sua organização, de modo a que ellas, effectivamente e com vantagem, exerçam a elevada 
tarefa que lhes cabe na administração fiscal dtt Republica. 

As reclamações n2sse sentido são constantes e de todos os Estados ; e o:; Ministros da 
Fazenda, nos ultimos annos, as teem t:>azido ao conhecim~nto do Congresso, a quem cabe 
providenciar. 

No relatorio deste anno (1902), tratando do Thesouro Federal e repa1•tições annexas, 
diz o Sr. Ministro da Fazenda, Dr. J. Mmtinho: 

«Antes de entrar na. exposição dos assumptos peculiares a cada uma das ra
mificações desta, importante repartiçii.o, seja-me permittido solicitar novamente a 
vossa mais efficaz inteevenção, afim de que não se demore por mais tempo a. 
autorização, tantas vezes justificada quantas pedida, para reforma radical das re
partições de Fazenda, cujos serviços estão a excitar unanimes reclamações, de 
natureza que não permitte desprezai-as, ainda mesmo quando não versassem, como 
versam principalmente, sobre os consideraveis pr·ejuizos que da imperfeita execução 
dos mesmos serviços resultam para os cofres publlcos. Ouve-se a cada passo que 
o Tbesouro e as suas succursaes não funccionam como outr'ora, com a precisão que 
dava aos seus actos o cunho dn. maior autoridade. 

E' verdade; mas cumpre levar em conta que os encargos dessas repartições cresceram 
consideravelmente htt doze anuoa a esta parte ; que não se lhes tem dado passoa.l corre· 
8pondente ás novas incumbencias; antes diminuído o que já. tiveram; e que, de algumas
das~reformas feitas, maiores foram os inconvenientes do que os beneficios colhidos pelo. 
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.serviço publico, como jit tive occasião de ponderar-vos em meus pl'acedantes rala· 
torios. 

Para dar-vos idéa do atrazo em que tem cahido um dos mais importa.ntes trabn.lhos a 
cargo da Dírectoria de Contabilidade, basta dize1·-vos que, não obstante terminantes e 
reiteradas exigencias minhas e do respectivo director, não fot•am recebidos em tempo, 
de algumas delegacias fiscaes, e até de tres repartições desta Ca.pital, os dados que lhes 
cumpria prestar :para organização dos trabalhos annualmente destinados ao Con
gresso. 

DesculpJ.r.a-se os respectivos delegados com a falta de pesso~Ll pltra tr:tzer em dias 
t:ws trabalhos, chegando um delles a allegar que até foi obrigado a occupar no serviço 
da escripturação o servente da delegacia., por não ter outro emprega.do mais gro.du.1do da 
que lançasse mão. 

Ha, com e1feito, verdade na carencia de pessoal, com que os chefe.> de todas as repn.r
ições se desculpa.m ; não é menos certo, porém, que ha, tn.mbem da p;1rte de alguns 
demasiu.da tolera.ncia. para com os seus subord.inn.dos menos zelosos, e incontestavel 
vicio na organiz:1ção dessas repartições, a p:1r de reconhecida. superfluida.dn de serviços 
que podem e devem quanto antes ser simplificados, sol) pen<J. de, na, proporção em que vão 
crescendo, não haver nunca. pessoa.! que chegue: qua.esquer que sejam os a.ugmentos, nem 
espaço pn,ra ::wcommoda.r os papeis que elles produzem. 

ParallGlamente ~,necessidade de5sa reorganização, que poderít oper:1r-se com pequeno 
augmcato das respectivas verbas, corre a da cousolida.ção das leis de Fazenda, trabalho 
não menos inadia.vel, que nunca se fez sinão parcelhtüa.mente, so1n·e legislação. hoje em 
grande parte obsoleta, e que deve ser emprellendido antes mesmo daquelle outro, pelo 
grande vacuo que vem preencher e pelo incontestavel proveitl) que delle lliio de tirar todas 
as repartições de Fazenda..» 

Abundando na. mesma ordem de considerações e pondo em relevo os males provenientes 
do actual estado de cousas, o intelligente e dedicado chefe da Ia Sub-Directol'i.a de Conta
bilidade do Tllesouro Federal diz, em informação prestada á Cor.amissão: 

«A falta de pessoal, que be. muito se nota nas repartições de Fazenda., tem aaarre
tado um atrazo de tal ordem aos ha.tanços do Thesouro, que reclama providencias imme
diatas, afim de serem ultimados tão importantes trabalhos. 

Todos os rela.torios do Ministerio da Fa.zenda teem-se occupado do caso, solicitando a 
:.tttençiio do Congresso para assumpto de tanta. relevancia, sendo que, ainda no ultimo. se 
0 ncontt·a: cabalmente justificaua a urgencia de medidas que venham pôr cobro a essas 
a normalidades. » 

Do exposto, que outra cousa. nã'l é sinão o transmupto das informações oillciaes se vê 
que, som graves prejuízos tl.os mais altos interesses publicas, semelhante estado d~ cousas 
não pódo continuat' em matm•ia de tamanha relevancia. 

Sem podet' providenciar a respeito em lei de orçamento, pois veda-o disposição regi
mental, a Commissão limita-se a incluir, no projecto que offerece, a verba pt?dida e desti· 
nada especia.lmente á promptiftcação dos balanços em atrazo, das repartições de Fazenda 
compromettendo-se a propor, em projecto especial e depois de ouvido o Goveruo as me= 
didas que julgar mais acertadas e convenientes, visto que, como já disse, ella's devem 
partir, ao monos em seus lineamentos geraes, do Poder Legislativo, que é competente para 
1tecretal-as. 

No relatorio apresentado este anno pelo actual Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Leopoldo 
de Bulhões, e sob a mesma rubrica Delegacias Fiscaes, se lê: 

«Não ha necessidade de repetir aqui o que está dito á saciedade nos relatorios deste 
ministerio dos anuos anteriores a respeito da situação destas repartições, e não ha neces
sidade porque os extrn.ctos que se vão seguir se incumbirão de pôr essa situação numa 
evidencia, que não poderá ser mais palpitante de realidade e ainda porque a ídéa de sua 
reforma, tendo feito caminho, logrou da Commissão de Orçamento da Camara dos Depu
tados a enunciação do compromisso, que vae transcripto. no artigo - Directoria de 
Contabilidade. 

Das condições do pessoal que lhes deu a lei ajuiza-se pelo quadro que segue- doses
cripturarios d.as Delegacias Fiscaes, em 1903, quando coroprl,rados com os das antigas 
Thesourarias de Fa.zenda : 

Vol. Vli 
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Esta <los 

1 Am:.zona.s .......................••........•.. 
2 Pará .•...••....•.•........••.••••..•..••.... 
::l Maranhão .••...•••.......•....•.•...•....... 
~ Pia.u~y ...•...•.....•...........•.•.....•.... 
') Cea.l'<L ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ti Rio Grande do N ort3 ....................... .. 
7 Parahyba ...•......••.....•••...... , .....•..• 
R Pernambuco .••.•••.•.•....•..•.....•........ 
D Al<l.gôas •••••••••••••.•••••••••••••••.•••.••• 

1() Sergipe .••...•.•...••.••..•••.•.••••.•.•...•. 
li Bahia. •••...•....••.•••..•......•.•......•.•. 
12 Espírito Santo .......... , ................... . 
13 S. Paulo ......••.................•.......... 
1<1 Pn.raná •..•..•....••...••.••.•...••.....••... 
15 Santa Catharina ............................. . 
16 Rio Grande do Sul. ........................ • 
17 Matt() Grosso ............•............•..•..• 
18 Minas Geraes ............................... . 
lU Goyaz •..•...•••.•.•.....•....•.•.•.•.•...... 

ID 
Cll 
·g 

"'('$ 
eiS !lo 
~., 

'41 
A 

6 
13 
8 
4 
6 
4 
4 

13 
6 
4 

13 
4 

13 
8 
4 

14 
6 
8 
4 

142 

Pessoal .. .. 
.~ <110 

o->:: 
"' ::::<» 11l<ll 

('$ .. ~a A::l 
~o! ~ 

"' ·-'"' ..d ::::;~ .... 
10 4 
27 14 
27 19 
10 6 
12 6 
10 6 
12 8 
39 :26 
12 6 
12 8 
39 26 
lO 6 
34 21 
12 4 
lO ô 
45 81 
13 7 
23 lõ 
12 8 

369 ;&7 

E, quando se sabe que a lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897, deu, no art. 9°, n. 2, ás 
Delegacias Fiscaes as attribuições da;; n.ntigas Thesourarias de Fazenda, se reconhecerá. 
desde logo a impossibilidade de attingirem ellas o deside1·atum legal, pois não seria com a. 
reducção de 227 escripturarios que poderiam desempenhar todos os serviços a cargo da
quellas, sem disporem, além disso, dos precio::;os instrumentos de acção, que se concreti
zavam no contador e no procurador fiscal. 

Ao passo que as Delegacias Fiscaes funccionam com o minguado pessoal de escripta, 
que se acaba de ver, as alfandegas, que viio desempenhando regularmente os seus deveres, 
teem o que consta do quadt•o seguin.te, e não está apurado que sobre estas reca.ia. maior 
ttabalho 

QUADRO DOS BSCRIPTUltA.RIOS DAS DELEGACIAS FISCAES, Ellt 190:1, COMPA.RADOS CO)I OS 
ESORIPTURA.RIOS E CONFERENTES DAS ALFANDEGAS NO ll!lilSl\10 ANNO 

E!tados 

Amazonas .•••.••.•••••.•••••••••.•••••.•••••...••••.••••••.••••••••....••• 
Pará. •••.••••••••..•••.••••••••.••...•.••..•......•.••••..••.•.•..•.•.•..•• 

·Maranhão •...••.....••...•..............•................•...............• 
\ Therezina .......•.••.•••••.•.•.•........•....•• 

Piauhy ....•..•...•..•.• ) 
. , Parnahyba ............••.••.•...... _ ••••••..••••• 

~ara ........•....................•....•...............................•.. 
R1o Grande do Norte· ........••.•......•..................................• 
Parahyba ....••.....••....•........•.............. · .. · · · · · ·· · · · · · · • · · ...... 
Pernambuco .....•...•..•..•.....•..•............•......•........•.•..•...•• 

Pessoal 

"' Ul .e "' o ~o 
~ "' !lo '"O 

~ d 

"' ~ 
o ~ 

6 29 
13 64 

8 30 
4 

11 
6 27 
4 li 
4 13 

13 66 
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~ ~Iaceio .•....••••.•••••.. · ..... ·. · · · · · · · · · · · · · ·• 
Alagôas .........•..•..•• 

o • • I Penada .........•........................•.....• 
Sergipe-AracaJu •..•.•.•.•.....•.•.•..........•••..•.•...•.••.......•.•... 
Bab;a. ..•.. . •.....•...•.....•..••...••.. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Espirito Santo .....................................•••...•..•.....•••••.•.• 
\ Capital Federal. ............................... . 

Rio de Ja.neiro ........... 
1 
.. 

1-Iacahé ..........•....•....•................•... 
I S. Paulo .....•...•........................ . ..... 

S. Paúlo ................. i 
Santos ...................................•..... 

( Curityba .......•...................•....•• .•. ..• 
.Paraná .................. . 

1 , Paranagui ...•.•.....•......................... 
Santa Catharina ............................•.............................. 

{ Porto Alegre ...................................• 
Rio Grande do Sul ....... ) Rio Grande· · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·" · 

) Uruguayana .......•.•...•.......•............... 
t Sant'Anna do Livramento ...................... . 
\ Cuyabú. .•....•.........•.•....•....•........•.. . 

Matto Grosso ............ l 
( Corumbá .....•.••....•.........•...•.........••. 

Minas Geraes ..•.........•.•......•..................•....••...••••.••..... 
Goyaz .••.•.......••••.••...••..• , ..•.••..••.•...••.••..........•.•.•.....• 

Tot:tl .••.•••• , •••••••••.•••••••••.••...•••••.•..•••..•.•..••.•.•...• 

51 

6 21 

Ir 
4 11 

13 66 
4 13 

143 

li 
13 

5 
8 

16 
4 18 

14 46 
31 
14 
16 

ô 

13 
8 
4 

142 733 

Foi devido a esta clrcumstancia, sómente, de se poder lançar mão uo escriptu
rarios dn.s A1fa.ndegas para auxiliar os trabalhos das Delegacias Flsca.es, cahidos em 
deploravel atrazo, que tenho alcançado, e espero ainda conseguir, os resultados a que 
me refiro no artigo acima indicado. 

E' de ve1•, porém, que o expediente não póde, nem deve assumir fóros de norma
lidade, sob pena de transfel'ir para as Alfa.ndega.s a pessima situaçã.o das Delegacias. 

··Como disse no artigo alludido, serü. necessario imprimir-se a estas rep:wtições a orga
uização das thesoura.rla.s extinctas, com seus contadores, procuradores ftscaes e juntas 
da Fazenda. e dando-se-lhes o pessoal que devem ter, para poderem trazer em dia os 
trabalhos de sua incumbencia. 

«Serviços em atrazo nestas repartições, mol•mente o de balanços. denotam a existencia 
de vicias, de irregularidades, sinão de fraudes, cuja punição mais tarde constitue um 
embaraço á marcha l'egular do expediente,)) 

E porque se trate de cre:tr os logares de procuradm•cs flscaes . parece que nos Es
.t.ados, além das attL·lbuições proprias, se podem concedel' as seguintes, de que se acham 
investidos os procuradm·es seccionaes, a saber: 

1." Promover: 
a) os processos executivos para cobrança da divida aci.iva proveniente de impostos, 

taxas, multas e outras fontes de receita federal; 
b) os processos de incorporação de bens nos pt·oprios nacionaes; 
c) os de ar1•ematação de objectos depositados nos cofres nacionaes; 
d) os de especialização de bens para ftança de responsa veis. 
2.0 Officiar nos processos de ha.bilitações e justificações para haver meio·S)ldo, pensão, 

montepio, ordenados que tenham de ser proce5sados perante o Juizo Federal, devendo 
semp1•e ser ou v idos depois de produzida a prova testemunhal. 

Do que fica transcripto resulta, não ser o projecto qu(' a Commissão de Orçamento tem 
a honra de submetter a.o estudo e approvação da Camara outra cousa sinão a satisfação 
de uma necessidade, de ha muito reclamada. pela conveniencia. do se1•viço publico e, ao 
mesmo tempo, o desempenho do um compromisso formal que ella assumiu perante a 

'Camara. 
Baseando-se om informações officiaes, que lhe foram ministradas pela administração da 

Fazenda. Nacional, o inspirando-se nas idéas acceitas e proclamadas pelos competentes e 
·especialmente pelos ultimos ministros como as mais acertadas e seguras para. o restabele-
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cimento da ordem e reguhr funccionamento das repartições de que se trata, a Commissão 
synthetisa no seu projecto tudo o que o Governo julga preciso e conveniente para conse
guir-se o fim almejado. Assrm procedendo reconhece a Commissão que a opinião governa
menütl, tantas vezes manifestada, se funda. na experiencia e no estudo comparativo do que 
são as Delegacias Fiscaes com o que foram as antigas Thesourarias de Fazenda, cuja 
acção benefica se Pl'ocura restaurar, dotando as Delegacias Fiscaes do que lhes falta parn. 
completar sua organização de conformidade com os moldes daquellas antigas repa1•tições, 
de cuja suppressão tantos males provieram á administração fiscal da Republica. 

Tanto da nova e mais completa organização das delegacias, como do augmento do 
pessoal da Receberia resulta. inevitavelmente, o accrescimo de despeza e de não pequena 
somma, como se vê da.s tabellasjuutas,mas, diminuindo o pessoal de algumas da alfaudegas 
supprimindo as de Macu.hé e Penedo, como tem sido, repetidas vezes, pedido pelo 
Governo, e é aconselhado pelas conveniencias publicas, e fazendo outras economias, quaes 
as resulta,ntes do aproveitamento dos empregados extinctos e dos das repartições de 
Fazenda, tambem extinctn.s, e suppressão dos inspectores de Fazenda,, conseguiu a Com
missão diminuir de muito oa onus que a, reforma proposta acarreta para os cofres 
publicos. 

Assim, se veriaca das tabella.s que a este acompanham que o augmento da despeza 
com as delegacias e com a Recebedoria do Rio de Janeiro é de 621:004$648; addicionando-se 
a esta somma a. de 6:400$, que se augment:t na despeza das alfandegas, dá a ímportancia 
total do augmento 628:204$648. 

Deduzindo-se dest:J. somma a de 541:93i$656 em que importam as economias reali
zadas e ji menciomdas, temos que fica em 86:266$992 o augmento necessario para a 
effcctívidade da reformn. de que se t1·ata. 

Attendendo-se que, como foi demonstrado e consta. de numerosos actos ofliciaes, 
era imprescindível o augmento do pessoal nas numerosas repartições de que se trata, 
<J.Credita n. Commissão haver conseguido, qua.nto possível, conciliar os melhoramentos 
visados pela reforma, com o menor onus para o Thesouro, pelo que espm•a merecerLi. o 
proje.Jto, ora oiferccido ao exame e deliberação da Camara, a suv. approvação. 

Pl:<.OJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Ficn.m creados os lagares de contador e procurador fiscal e restabelecidas 

as juntas administrativas da Fazenda Federal em cada uma das delegaciu.s tiscaes da. 
Republica. 

Art. 2, 0 O numero, classes e vencimentos dos empregados da Recebedoria do Rio 
de Janeiro e das alfandegas e delegacias ftscaes serão os constantes d:.ts tu.beHas 
annexas a esta lei. 

Art. 3. 0 Os logares de delegados fiscaes e de inspectores das alfandegas conti
nuarão a ser exercidos, em commissão, pol' empregados de Fazenda, que perceberão, 
além dos vencimentos do seu logar effectivo, a gratificação marcada na respecth-a 
ta.bella ; o de procurador fiscal por doutor ou bacharel em scien,cias sociaes e jurídicas, 
que tenha pelo menos t1•es annos de pratina. 

Art. 4.° Ficam pertencendo aos procuradores :fiscaes as attribuições dos actuaes 
procuradores seccionaes, concernentes ao executivo fiscal, á especialização dos bens 
para. fianças da Fazenda, justificações de montepio e meio soldo, terrenos de marinha e 
outras de caracter administrativo. 

Art. 5. 0 O lançamento do imposto de industrias e profissões será feito annualmente 
por empregados da Recebedoria designados pelo director e revisto, pela mesma fôrma 
de dous em dous annos os de pennas d'agua. 

Art. 6.o A Recebedoria, de accordo com as Instrucções de 27 de junho de 1902, 
continuará a cobrar amigavelmente na Capital Federal a divida activa, que for liqui
dada., e as multas por infracções de leis e regulamentos. 

Art. 7. 8 Ficam extinctos : 
a) a 3a Secção da Alfandega do Rio de Jn.neiro, passo.ndo para o ajudante do respe

ctivo inspector o serviço de leilões dos volumes retardados ; 
b) a.s Alfandegas de Macahé e de Penedo ; 
c) os logares de inspectOl' de Fazenda á proporção que forem vagando. 
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Art. 8. 0 Os despachos de importação estrangeira. serão apresentados ás alfandegas 
em tres vias, sendo as terceiras vias, depois de conferidas e alteradas de accordo com 
a verba de conferencia das primeiras, envia.das quinzenalmente á Repa.rtição do Serviço 
da Estatística Commercial no Districto Federal, para servirem de base aos trabalhos 
a cargo da mesma, :ficando nesta parte alterado o § 1° do art. 32, do decreto n. 3. 732, 
de 7 de agosto de 1900. 

Art. 9. 0 No provimento dos novos ca.rgos, creados por esta lei , serã.o aprovettados, 
respeitada a respectiva categoria, todos os empregados cujos logares são supprimidos, 
·bem como os extinctos e da.s repartições de Fazenda extinctas e, só depois de todos esses 
collocados, poderá o Governo, nas primeiras nomeações que :fizer, preencher livremente os 
lagares que faltarem para completar os respectivos quadros. 

Art. lO. Os vencimentos, por substituição, dos empregados de Fazenda, se regularão pelo 
fôrma estabelecida na decisão do Ministerio da Fa.zenda n. 234, de 23 de abril de 1879. 

Art. ll. Nos regulamentos que expedir para execução desta. lei ás delegacias fiscaes e 
cecebedoria do Rio de Janeiro, o Governo consolidará. toda a legislação em vigor, relativa 
lRessas repa.rtições,a.ccrescentando o que for preciso para regularidade e rapidez do serviço, 
a podendo impor, como penas disciplinares, multas pecuniarias na importancia dos venci-, 
ementas, dos respectivos empregados, de um a trinta dias. 

Art. 12. Na insufficiencia das verbas orçamentaria.s, o Governo poderá abril• o preciso 
credito para completar a quantia necessaria á execução desta lei. 

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.-Cassiano do Nascimento, presidente.

F;·Q,r.cisco Veiga, relator.- Da,id Campista.- Ani;io de Abreu.- Cornel io da Fonseca.
Francisco Sá. - Urbano Santos.- Galeti:o Ca1·valhal. 

Tabellas a que se rerere o projecto supra, reorganizando 
as delegacias :fiseaes, al:f'anclegas da R.epublica e Rece
bedoria do Rio de Janeiro 

A - Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega do 
Rio de Janeiro 

LOTAÇÃO 65 .000:000$ - PORC, 0,75 % - QUOTAS 1.468 

QUOTAS 

~ 
o 

~ Total de cada <O 
o!~ -~ "' Classes Ordenado elasse ~<:$ ~os c.. ,si:O ..,._ 
<>f ~Q 
cu~ 
QE c$ 

Q) '1::1 

I Inspector .....•.•....••...............•... 8:0001000 8:0001000 36 36 
1 .i\.judante •••• , ••••••••• , •••••••••••• , ••••• 5:400 000 5:400 .'000 21 21 
2 Chefes de secção ••••• • •••. ; .•••...•......• 4:800$000 9:600! 000 19 38 

3'0 Conferentes .•.•••..•••.•••••.•.•.•.•.•.•• 4'100 126:000 000 17 510 
20 Primeiros escripturarios ..••••••••••.•••.. 4:000 000 80:000$000 10 200 
20 Segundos ditos .•••.•••••• · •.••.•••••.•..• 3:200 000 64:000,000 8 160 
26 Terceiros ditos .••.•.••.•••.••••..••••.••• 2:400 000 62:400 000 6 156 
lO Quartos ditos •••••••••...••••..••••••.•.• 1:600 000 16'01000 4 40 
1 Guarda-mó r .•.•..•.••••••.••••.•.....•••• .,BOT' 4:800 000 21 21 
2 Ajudantes (serviços na barra 1:800$) ...... 4:000 000 ll:600 000 10 20 
I Thesoureiro (quebras 1:000$) ............. 4:000 000 5:000·000 16 16 
7 Fieis .......................... , .......... 2:600 ·ooo 18:000$000 7 49 
1 Porteiro ..•••••••.•.••••.•••.• ••.••.••••• 3:600$000 3:6001000 6 6 
1 Ajudante ......... . ................ , ..•.•• 2:00!000 2:000 000 5 5 

lO Contínuos ................................ 1:300 000 13:000$000 3 30 
I Administrador de capatazias .••••.•••••••• 4:000 000 4:00~000 16 16 
2 Ajudantes ................................ 3:2881000 6:40 ·ooo 8 16 

16 Fieis de arrnazens ..•••.•••••.•.•.•••••••• 3:200 000 51:200$000 g 128 

152 .{92:800$000 1.468 
:j·· 
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30 Serventes da sala do expediente c do al'-
chivo a 100$ meusaes ............... ,., .• 

165 Pela bbwll<~ actual. ........... , ......... , 

l::i Diminui('ã.o de ordemdo •. ,, ...•...• . ....• 

DgMO:-\STl:tAÇÃO 

Diminuição 

36:000$000 

52i:S00$000 
537:200$;00 

111 :OOO$íl00 

1 Chefe de secção . . ... o o o. o o ••• o ••• o • • ••• •• •••• • •• o •••• o ••••••••••• 

li I Segundos escl'ipturar.i.o.~. o ••••••• o •• , •••• , • o • , ••••• , ••••••••••••• • 

ô Terceiros es~ripturariiJS, .... o ••• , •••••••• , ••••••• , ••••••••••••••• 

lO Quartos tlitos .•.••••..•....•• , ....• , .•..•... , , •. o •••• ,, •••••••••• 

AU,!lUOUto: 
6 Confurente3 ......... o, •••••••• , •••• , •••••••••••••••••• , •••••••••• 
8 Prin1cü·os escriptu:·~tdos .•..• , •. , •.•. , ...•........ . .•.....••••.••• 

Dirnintrlção, ....... t. I .. . ......... I .......... , ••••••• , ••• , ••••• ~." •• 
Porcentagem : 

Peln. b.hellrt em vlg-ot• . ....... o •••••••••• , •••• , •• o ••• , •• o ••••••••• 

Pela presente tabella ........ , ........... · ........................ . 
Sala das Com missões, ::; de novembro de 1903. - Francisc:J Veiga, relator. 

O:deno.do 

4:800$li00 
32:000f$000 
14:400::i00U 
16: ooo:;;ooo 

67:200$000 

25:200$000 
3~: 000)$000 

57:~008000· 
W:000$000• 

4Si:51J0$00CI 
48/:S00$000 

B-TalJelb do numero, classas íl vancilu~otos dos empre;;ados d:1 Alfaniega de Sil.nto3. 

LOTAÇÃO '27.000:000$000-RA.Z\0 0,57 %-320 QUOTAS 

Classes 

1 Inspcctor ................... . ........ , ... 
2 Chefes . ••••..•••••...••..•. • o •••••••••••• 

8 Conferentes .. . ... . ....................... . 
lO Primeiros escripturn.rlo:~ •.••..•.•.••• ,, .•. 
12 Segundos ditos ........................... . 
12 Terceiros ditos .......................... . 
12 Quartos ditos .................... , ...•.•. 
1 Guarda.mnr ............................. .. 
l Ajudante ... , ................. .. ......... . 
1 Thesoureiro (600$000 paro. qnebra.s) ....... . 
.2 Fieis .... ... ............................ ,. 
1 Porteiro .••• , .......... . , ............... . 

· 1,: 4'· Continuas ............................... . 

4;r:.~t: .·.~,- . 

Ord~nado 'l'ot.•l d~ C:\ da 
clo.sse 

4:000$0JO 
3:800$000 
3:200$000 
2:1300$000 
1:600$000 
1:300$000 
4:000$(}00 -
2:600$000 
4:000$000 
l:G00$000 

2:400$000 
800$000 

8 :000$000 
30: 400$000 
32:000$000 
31:200$000 
19: 200$000 
15 :600;j000 
4:000So00 
2:600$000 
4:6005,;000 
3 :200$000 
2!400$000 
3:200$000 

156:400$000 

QUOT.\·3 

~ "' -o o oo.:s 

"'"" 
,. 

"~ 
...,., 

"'"' ~~-
-o:.. "' ~~ ~-a 
"'ia ..:3 -.; ... o 
8 E'< 

30 3(} 

20 40 
18 144 
16 161} 
14 168 
8 9G 
7 84 

20 20 
14 14 
.20 2() 

8 lô 
12 12 
4 16-

820· 
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Pela tabella actual .••...•• ~ .••.••..•...•. 162:400$000 

Diminuição •••......••.•... , ...•..•..•.••. 6:000$000 

Porcentagem 

Pela tabella em vigor ......... ,......... 152:750$000 
Pela presente ta.bella.................... 152:750$000 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.-Francisco Veiga, relator. 

C- ':'abella. do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandeg:t 

Lotação 14.000:00:)$00;}- Pore. 0.89 % -Quotas 875 

Classes 

1 Inspector ...•.....•.•.•.......•.•.....••• 
2 Chefes de secção ...••.•..•••..•.•........ 
8 Conf2rentes .•.•.•.. · •....•...•......•..•.. 
6 -Pl'imeiros escripturarios •••.•••••..••••.• 

lO Segundos ditos ............. , ...•..... , .. . 
12 Terceiros ditos ....•.............••.••.•• 
12 Quctrtos ditos .......................... .. 
1 Guarda-mór ..........•.......•.......... 
1 Ajudante ..•............•.•...•......•... 
l Thesoureiro (600$ para. quebras) ......... . 
1 Fiel ..........................•.........• 
l Porteiro .......................•......... 
l Aju:lante ...............................• 
6 Contínuos ..................••...........• 
1 Administrador tie capatazias ............. . 
l Ajudante ....•......................•.... 
7 Fieis de armazens .•••.••...........•.•.. 

72 
7i Pela ta.bella actu::i.l .................... .. 

5 Diminuição ...•.•.•....•... 
l Primeiro escripturario...... 3:2008000 
2 Segundos rlitos............. 5:200$000 
2 Quartos ditos.............. 2:600$000 

Porcentagem •••.• 

Deduzido o ordenado do ins-
pector •..••••.••••.•.• 

Porcentagem : 

11:000$000 
8.400$000 

19:400$000 

6:000$000 

Ordenados 

4:000$000 
3:800$000 
3:200$000 
2:600$000 
1:600$000 
1:300$000 
4:000$000 
2:60C$000 
4:000::5000 
1:600$000 
2:400$000 
1:300$000 

800,$000 
3 600$000 
2 600$000 
2 600$000 

Pela tabella em vigor •.•••.•••••...•.••••••••• 
Pela presente tabella .....••••••..••..•..•••• · • 

Total de cada. 
classe 

8:000$000 
30:400SOOO 
19:200$000 
26:000$000 
19:200$000 
15:600$000 
4:000$000 
2:600$000 
4:6008000 
1:600$000 
2:400$000 
1:300$000 
4:800$000 
3:6008000 
2:600$000 

18:200$000 

164:100$000 
181:100$000 

li:000$000 

133:000$000 
124:600~000 

------
Di:trerença.... • . • • . . • • • • • . . . • . • • . • . • . • . 8:400$000 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903- Francisco Veiga, relator. 

82:) 

da B3.~ü;;~, 

QUOTA.fl 

e« ~ 

~.g 
..,., 
8 

O C'<! ., 
<DilO tt>~ 

"'<I> ~ ~~ .. 
.-:::>. s~ 
~~ o 
E-< 8 

40 f· O 
20 4íi 
18 144 
16 !JI.i 
14 l~PJ 

8 !}fi 
7 8:~ 

20 :2n 
14 i4 
20 20 
8 t) 

12 1~ 
7 7 
4 ~4 

18 '" I'' 
14 14 
14 !}8 

875 
933 

58 
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D-T&bella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega de Pernambuco 

LOTAÇÃO 18.000:000$000- PORC?::NTLGE:I.I 0,88 °/o - QUOTAS 875 

Classes 

l Inspector ...•........ · .•.•..•.•.•.•... . •• 
2 Chefes de secção, .......•.....•...•...... 
8 Conferentes .•.•. , .•.. , ..........•.. , .. , .. 
6 Primeiros escripturarios ............•..... 

lO Segundos ditos .......................... . 
12 Terceiros ditos .•..•.......••..•....•....• 
12 Quartos ditos .......•.•....•.•............ 
l Guarda-mó r •.••••.•.....••...•.•.••...... 
l Ajudante .......•.................... . ... 
l Thesonreh·o (inclusive 608$ p:1ra quebras). 
1 Fiel •......•.•.• , .......•....•.•........• 
l Porteiro .••.••.•.•...• , ......•.•.••••.•.. 
I Ajudante ..•..•..•......•..•.•...•.•..... 
6 Contínuos .............................. .. 
l Administrador de capatazias ....•.•....... 
1 Ajudante .......•.•••••.•.•••.•.........• 
7 Fieis de a1'mazens .•...•••....••.••...... 

72 

Ordenados 

4:000$000 
3:800$000 
3 : 20o~:.·ooo 2:600•.000 
l :600 •'000 
1:300 000 

4:0001000 2:600,'000 
4:000'000 
1:600 000 
2:400'000 
1 :300.'000 

80o ··ooo 
3:600$000 
2:600sooo 
.2:60CJ$000 

77 Pela tabe!la actual .......••....•.....•.•.•........•.• 

5 Diminuiçã.o ••...•..•......•................•...•.•..• 
1 - Primeiro escripturario.. 3:200$000 
2 - Segundos ditos .•.. ,.... 5:200$000 
2-- Quartos ditos.......... 2:600$000 

Total de cada 
class'.l 

8:0008000 
30:400~000 
19:200~000 
26: 000.~000 
19:200$000 
15:600$000 
4:000$000 
2:600$000 
4:600$000 
1:600$.·'000 
2:400$000 
1:300$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:600$000 

18:200$000 

164:100$000 
181:100$000 

17: 000.)000 

Jl:000$000 
Porcentagem......... 10:800~000 21:800$000 

Deduzido o Ol'denado do in5pector ..•..••••.••.••••..••••••••••••••••.••• , 

Total da dhninuição .•.••.•..•..•..•..•..•.•..••• . .•••• 

Porcent1gern: 
Pela tabella em vigor ...•••.••..••.• •••••••••••.•••.•••.•. 
Pela presente ta.bella •..•.•••••••.•••..••••.••••••..••.•.•• 

169:200$000 
158:400$000 

Differença................................................. 10:600$000 

QUOTAS 

~ o5 
-g_g -.::: 

"' "'c.! "" ~ CDbO ~~ .-c~ c.l 
-o. 3(3 
~8 
OCD o 

E--l 8 

40 40 
20 40 
18 144 
lG 96 
14 140 
8 96 
7 84 

20 20 
14 14 
20 20 
8 8 

12 12 
7 7 
4 2,1 

18 1s 
14 14 
14 9g 

875 
233 

6:000$000 

27:800$000 

Sala das Commissões, 3 de novemb:-o de 1903- F1·ancisco Veiga, relator. 
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:S:-Taoella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega do Pe.rá 

LOTAÇÃO 17, 000:000$000-PORC. m l ,24 % -QUOTAS 872 

Classes 

l Inspector ..•...•.•••..••.•• • .••••••.•..•• 
2 Chefes de secção .. , ...•••.••.••.•..•.....• 
3 Conferente3 ...•.•.••.....••••..•••.••...• 
6 Primeiros escripturarios .••••.••.. , ••••... 

10 Segundos ditos ........................... . 
12 Terceiros ditos ...••.•••.••••••••.• , .•.••• 
12 Quatros ditos ..••..••••••••••••.•••....... 

1 Guarda-mór. . • • .••.•••••...•..•.•.••..•• 
l Ajudante., ••.••••••••.••.••.•••••••••.•• 
1 Thesoureiro (600$ para. quebras) ••.••.....• 
1 Fiel ••••. ••••••••••••••••• ••.••••••.••••• 
1 Porteiro .•••.•.•..•.•• , .•.•• , .••••.•.•..• 
I Ajudante ..•••••••••.••••••••••••••••.••• 
5 Contínuos .•••.•.•..••.••.••••.•••...•.••• 
I Administrador de Capatazias .....•.......• 
1 Ajudante ..•••••••••••••••••••.•••••.•••. 
7 Fieis de Armazens ••.•••••••••••..••..•.• 

71 
74 Pela tabella actual, .......... , .......... . 

3 Diminuição ..•.•••.••••.••••••.••.••.• 
1 Primeiro escripturario.... 3:200$000 
2 Segundos ditos............ 5:200$000 -----

8:400$.000 
PorcentageEn .••.•••••••• 10:200$000 

18:600$000 

Or: denaclos 

,1:000$000 
3:800$000 
s :2oo~.:·ooo 
2 :600~000 
1:600$000 
1:300$000 
4:000$000 
2:600$000 
4:000$000 
1:600$000 
2:400$000 
1:600$000 

8J0$000 
3:600$000 
2:600$000 
2:600$000 

Total de cada 
classe 

8:000$.000 
30:400~000 
19:200$000 
26: 0001:' 000 19:200.'000 
15:600'000 
4:000 000 
2:600$000 
4:600$000 

1 : 6001··· 000 2:400'000 
1:600000 
4: 000 :000 
3:600 000 
2:600$000 

18:200$000 

163:600$000 
178:000$000 

14:400$000 

De1uzido o ordenado do inspector ••••.••••••• • •••.••.••••••••••••••••• 

Porcentagem: 
Total da. diminuição .............. . 

Pela tabelia em vigor •.•••.••••••.. 
Pela presente tabella ..........•••.• 

221 :000$000 
210:800$000 

Differença.............. 10:200$000 

QUOTAS 

CIS Cll 

].g 1 
CC\l cP 

~~I) ~: 
'3 8 e; c> 
~., ~ 

40 40 
20 4o 
18 144 
1'6 96 
I4 140 
8 96 
7 84 

20 20 
14 14 
20 20 
8 8 

12 12 
8 8 
4 20 

18 18 
14 14 
14 98 

872 
91G 

44 

6:000$000 

24:600$000 

Sa.Ia das Commissões, 3 de novembro de 1903. -Francisco da Veiga, relator. 

Yol. VII s 
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58 ANNAES DA CAMARA 

:F-Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandegado Rio 
Grande do Sul 

LOTA~~ÃO 800:00:1$000-0,7 %-QUOTAS 488 

QUOTAS 

Classes 

1 Insp~ctor ..•............................. 
2 ChGfes de secção •.•.....•................. 
5 Conferentes ............................. . 
5 Primeiros escripturarios. • . . • . . . • . • • • • . • .. 
6 Segundos di tos .............•......•...... 
6 Terceiros ditos •..•••.•.........•......•.. 
ô Quartos ditos ..........................•.. 
1 Guarda-mól' .•.......•...... , .....•....•.. 
l Ajudante ..•...•.•...•..•••.........•..•.. 
l Thesoureiro (600$ para quebras) •••••..•.• 
l Fiel .••...••....................•.... ·. ·. 
l Porteii•o ................................ . 
2 Continuas .....................•.......... 
l Administrador de capatazias ............. . 
4 Fieis de armttzem ....................... . 

43 
40 Pela. talJelln, actua.l ..................... .. 

Augmenta.: 
I Primeiro escripturario .....•.••.••..••••. 
2 Segundos ditos .......................... . 

Porcentagem ..........•................• 

Ordenado 

.. '4;ôõó$óôó 
3:800$000 
3:200$0:)0 
2:600SOOO 
1:600$000 
1:300$000 
4:ooo~··. ·ooo 2:600:000 
4:000'000 
l : 600.:'000 
2:400~000 
80~000 

3:600$000 
2:600$000 

3:200$00:) 
5:200$000 
----
8:4.00$000 
4:000$000 

12:400$000 

Po1·centagem 

Totll de cada 
classe 

............ 
8:000$000 

19:000$000 
16:000$000 
15:600*000 
9:6oolooo 
7:800$000 
4:000SOOO 
2:600$000 
4:600$.'000 
1:600$000 
2:400$000 
1:600$000 
3:600$000 

10:400$000 

106:800$000 
104:400$000 

2:400$000 

105 

~.g 
Q"' 
O)~ 

"'"' "" -c. 
~8 
~C> 

34 
17 
16 
14 
12 
7 
5 

17 
lO 
16 
7 

lO 
3 

12 
12 

Pela. tabella em vigor ...•............••................•. 
Pela presente talJella •.•..............•..•..............• 

Transporte .........................•.......... 
Menos, ordenado do inspector ......•...•.....•..••.•...••• 

52:000$000 
56:000$000 
12:400$000 
6:000$000 

Tota.l do augmento............................ 6:400$000 
Sala. das Commissõos, 3 tle novembro de 1903.-H·ancisco Veiga, reln,tor. 

oS 

"' "' Qa> 
o>"' 

"'~ 
~~ 
õ 
E-e 

34 
34 
80 
70 
72 
42 
30 
17 
lO 
16 
7 

10 
6 

12 
48 

488 
450 

38 
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SESSÃO El\1 3 DE !\OVEMBRO DE 1903 

G-Taoella do numero, chss3s e vencimentos dos empregados da. Alfandegada Porto 
Alegre 

LOTAÇÃO 4.000:000$000 -RAZÃO 1,15 % -QUO'l'AS 487 

Quotas 

C!! 

Classes Ordenado 
Tota.l de cada 

classe 

"Co 

~~ 
~pl!l.O 

l Inspector •....•......•...••...•..••..••••. 
2 Chefes de secção ....•.•................••. 
4 Conferentes ••.••.....••...•....•..•..•..•• 
5 Primeiros escriptura.rios ..............•... 
6 Segundos ditos ............••.............• 
6 Terceiros ditos ............... . .....•••••• 
6 Quartos ditos ................•..•..•..... 
I Guarda-mór .•...•. , ••....•••.....•...••.• 
l T~esoureiro ( 400$ para quebras) ...•....... 
1 Ftel. ..•..•..•.•.•....•....... . ....•..••.• 
1 Porteiro .•...•.........................•.. 
2 Contínuos ...•..........................•.. 
1 Administrador de capa ta.zias ........... , •.• 
3 Fieis de armazem .......•.........••••••• 

4:000$000 
3:8005000 
3:200$000 
2:400~000 
1:600$000 
1:300$000 
3:300$;000 
3:600$000 
1:6009;000 
2:000$000 

700$000 
2:6()0$000 
2:400$000 

8:000$000 
15:200$;000 
16:000$000 
14:400$000 
9:600$000 
7:800$000 
3:300$000 
4:000$000 
1:600$000 
2:000$000 
l :400$000 
2:600$000 
7:200$000 

"'"' ... _o. 
.!'16 
o"' 

E-< 

24 
20 
18 
16 
12 
8 
7 

17 
18 
8 

lO 
3 

14 
12 

40 
47 Pela tabella a.ctun.l. ....••..•• _ .........• 

93:100$000 
110:100$000 

7 Diminuição .••.•....••...........•..•••..• 
4 Segundos escripturios •...•••..•.....••.••. 
2 Terceil•os ditos ..•...............•.•.••.... 
2 Quartos ditos ............•..•..•.••. , . ...• 

Augmentou: 
1 Primeiro escl'ipturarlo ........•...•.•••... 

Porcentagem .•.. , .•••...•.........••..... 

Porcentagem 

9:600$000 
3:200$000 
2:600$000 
-----
15:400$000 

3:200$000 

12:200$000 
6:ú00$000 

18:200$000 

Pela. tabella em vigor •.•........••...................... 
Pela presente tabella. •...•.......•.•.••.•..•........•...• 

Ditrerença •••••.•••.•.••.. , •• - ••.• : .•••••.• , •• 
Transporta .....••........••.•.....•.......... 

Deduzido o ordenado do inspector •.•..•••• • ...•...•.•.•... 

17:000$000 

52 000$000 
46 000$000 
6 000$000 

18 200$000 
4 800$000 

Total da diminuição., • . . . • . • • . . . . • . • . . • . • • . . . . 23:000$000 
Sal:l das Commissões, 3 de novembro de 1903.-l'l·ancisca Veiga, relator. 

(':$ 
't:l 

"" t> ~' 
<!) rJl , 

"O~ 
d(j 
õ 
E-< 

24' 
40 
72: 
so 
72' 
48 
42 
17 
18 
8 

}O 
Ô · 

14 
36 

487 
549· 

G2: 
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tiO ANNAilS DA CAMARA 

H - Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfe..ndega de 
:Manáos 

LOTAÇÃO 7.000:000$000-1,8 %-343 QUOTAS 

,__. 
te 

~ 
.~ Classes Ordenado 

1 lns:pector ..••. :. ............... . ......... . 
2 Chefes de secçao .••••••.••.•...•••.•.•..• 
4 Conferentes .•••..•••••••.••••••.•.••.•••• 
3 Primeiros escri:pturaríos •••••.•••••••••.• 
4 Segundos ditos ...••.••••••••••..••••.•.• 
6 Terceiros ditos ......................... . 
6 Quartos ditos ........................... . 
l Guarda-mór •• , ..•••••••••••..•••••••••.. 
1 Ajudante ••.•••...••.•...•••••...•••••..• 
1 Thesoureiro (4:00$ para. quebras) ..... , .... 
1 Fiel •..••••..•••..•••••.•••••••.•••••.... 
l Porteiro •.•••.••••••.•••••••••••.• , •...•• 
2 Contínuos .•.•.•..•.•••••..••••••...•.•••• 
1 Administrador de capatazias .•••••..••••. 
1 Fiel de armazem ....................... . 

35 

3:300$000 
3:000$000 
2:600$000 
2:400$000 
1:300$000 
1:000$000 
3:300$000 
1:700$000 
3:200$000 
1:300$000 
2:000$000 

700$000 
2 :400$000 
2:400$000 

Pela tabella actual •.••.••.•..••..•••••..........•..•••• 

Porcentauem 

Pela tabella actual .•••.•..•.•••••.••..........•.•••.•• 
Pela ta.bella presente .•.••••.•••••••••.•...•..•••••••• 
Deduzido o ordenado do inspector ...................... . 

Total da diminuição .•.••••••••••••.•••.••••••••••• 

· Total de cada 
classe 

6:600$000 
12:000$000 
7:800$000 
9:600$000 
7:800$000 
6:000$000 
3:300$000 
1:700$000 
3:600$000 
1:300$000 
2:000$000 
1:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
-----
67:900$000 
72:700$000 

130:900i000 
130:900 000 

4:800 000 
-----
4:800$000 

Quotas 

30 
17 
15 
14 
10 
ô 
3 

17 
8 

14 
7 
9 
·::> u 

12 
lO 

';S 
t'; 
E-4 

30 
34 
60 
42 
40 
36 
18 
17 
8 

14 
7 
g 
6 

12 
10 

343 

Sala. das Commissões, 3 de novembro de 1903.- Francisco Veiga, relator. 
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SESSÃO EM 3 DE NOVEMBRO DE 1903 61 

I - Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega do 
Me,ranhão 

LOTAÇÃO 4:000$000 - POE.C, 1,36 % -QUOTAS 390 

Quqtas 

o 
Classes Ordenado Total m"t:: 

"Col 
de cada classe mbO 

C,) <ll 

I Inspector ................................• 
2 Chefes de secção ......................... . 
4 Conferentes ..•..•........•.••.••.. , .•...• 
3 Primeiros escripturarios ....•............. 
4 Segundos ditos ............... , ••. , ...... . 
4 Terceiros ditos, •••• , ••••••••••.•••..•.••• 
4 Quartos ditos ...•••••..••••••..•••.••..•.• 
1 Guarda-mó r ..••••••••.•••••••••••.••••••• 
l Ajudante ...........••••••.••••••••.....•• 
l Thesoureiro ( 400$ para quebras) ••••.•.•••• 
l Fiel. ....•........•..•.•••.•••.•.•..••.•.. 
l Porteiro .••••••••••••••.••••• ~ •.••.••••.• 
2 Contínuos •.....•••.••.•.••.•••••.••••.••• 
l Administrador de ca.patazias .•.•.•....••.• 
4 Fieis de armazem ......................... . 

34 

3:300$000 
3:000$000 
2:600$000 
2:400$000 
1:300$000 
1:000$000 
3:300$000 
1:700$000 
3:200$000 
1:3001000 2:000 000 

700 000 
2:400'000 
2:400$000 

... 
<llP. 
~8 

<ll 

30 
6:600$000 17 

12:000$000 16 
7:800$000 14 
9:600$000 12 
5:200$000 7 
4:0001000 5 
3:300 000 17 
1:700$000 8 
3:600$000 16 
1:300$000 7 
2:000$000 10 
1:4001000 3 
2:400 000 12 
9:600$000 12 

70:500$000 
36 Pela tilabella actual .••••••••••••••••..•••••••.•••••..••• 77:600$000 

------
2 Diininuição ••••.•...••.••.•.•••••.....••••..•••...•••••• 

1 Terceiro escr•ipturario.,... l :300$000 
l Quarto di to .. • .. • .. .. .. • • • 1:000$000 

2:300$000 
Porcentagem.......... 1:600$000 

-----
3:900$001) 

Porcentagem : 
Pela tabella em vigor ................................... . 
Pela. presente tabella. •••••••••...•••.••• , ............... . 

Differença .•....•••.••••••.•••••••••••••• 
Transporte .....••••••••.••••.•.••••••.•••.•.•••••.•••••• 
Deduzido o ordenado do inspector •..•.•••••••••••••••••••• 

Total da diminuição ........................ . 

7:100$000 

56:000$000 
54:400$000 

1:600$000 
3:900$000 
4:800$000 

8:700$000 

Sala das Commissões, 3 de novembro d.e 1903,- Francisco Veiga, relator. 

~ 
~· 

Q 
ol 

"t:: 

~ 
~· 

30 
34 
64 
42 
48 
28 
20 
17 
8 

16 
7 

lO 
6 

12 
48 

390 
402 

12. 
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62 ANNAES DA CAMARA 

J ~ Tab~ua. do numero, classes e Tencimentos dos empregados da Alfandega. do Ceará. 

LOTAÇÃO 2.000:000~000- 1,94-QUOTA.S 336 
Quotas 

o 
c;~ 'O 

Classes Ordenado Total de cada 
classe 

'"OI<! 
..silO 
<>f! 
mP. o a 

1 lnspector ....•.•...•.••••••.••.•••.•••••.• 
2 Chefes de secção ....•.•••••....•..•••.•..• 
3 Confercn tes .............•......•.......•• 

............ 
3 Primeiros escriptura.rios •••.•.••.•........ 
4 Segundos ditos ..........••.....•...•...••• 
3 Terceiros ditos ........................... . 
4 Quartos ditos ...•••••.....•.....••••. , •.•. 
1 Guarda-mór ••••••..••.•••.•.. . ..•••...•. · .. 
1 Thesoureiro (400$ para quebras) •.••••••.•• 
l Fiel ..••.•.••••.•••••.•.••••..••..••••••.• 
l Porteiro ....••....•......•...............• 
2 Contínuos .......•••..• . .... . ...•......... 
l Administrador de capatazias .....•.•.••••• 
3 Fieis de armazem ..••..••..•...••.••.•.•. 

3:300$000 
3:000$000 
2:600$000 
2:000$000 
1:000$000 

803$000 
3:300$000 
3:200$000 
1:300<tOOO 
1:6oo~:tooo 

600,000 
2:400 000 
2:000'000 

6:600$000 
9:000$000 
7:800$000 
8:000$000 -
4:000$00o 
3:200$000 
3:300$000 
3:600$080 
1:300$000 
1:601'000 1:200 000 
2:400 000 
6:000 000 ------

31 

33 Pêla. tabella actual ....................... . 

Terceiro escripturario .........•..••.•••.• 
Quarto dito .•... . ..••.•••....•••••...•...• 

Porcentagem .....•.....•••......•...•.•.. 

Po1•centagem : 

1:000$00;) 
800$000 

1:800$000 
1:200$000 

-----
3:000$030 

Pela. ta.bella. em vigor ..•.•.••.•••.....•.......•....•...• 
Pola presente tabella .....•.•.•••.••••.............•..• 

Dilferença. . •...•.•••.••••..••.•..........•.• 
Transporte •...•.•..•........•..••.•.••.•.•.....•..•.... 
Deduzido o ordenado do inspector .................... · .. . 

Total da diminuição •.••....••....•......•.• 

58:000$000 
63:800$000 

5:800$000 

40:000$000 
38:800$000 

1:200$000 
3:000$000 
4:000$000 

7:000$000 

Sala. das CommissÕQ$, 3 de novembro de 1903.- Francisco Veiga, relator. 

"' 
30 
17 
15 
14 
10 
8 
4 

17 
16 
7 
9 
3 

12 
lO 

C) 
1IQ 

"' ce 
Q 
«! 

'"O -as 
õ 
E-4 

30 
34 
45 
42 
40 
32 
16 
17 
16 
7 
9 
6 

12 
30 

336 
348 

12 
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SESSÃO EM 3 DE 'XOVEMBRO DE 1903 63 

X-Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados· da. Alfandega. de Maceió 

LOT.AÇÃO 1:700:000$000 R-2, 13% Quotas 259 

Classes Ordenado Total de cada 
classe 

1 Inspector ••••••.•.•••.•••...•.•.•.••.•.• 
2 Chef.:s de secção .•.....••..••••••. , •.••• 
2 Conferentes .••... . ...•••....•.•...•.•.•• 
2 Primeiros escripturarios ...••..•..•..••• 
3 Segundos ditos •••••.•.••••••.•.•. ,., ••• 
3 T~rceiros ditos ...•.....•..••......••.• ,, 
3 Quartos ditos •.......••.........•.••• . •. 
I Guarda.-mór .•.....•..•.••....•.•.•..••. 
1 Thesoureiro ( 400$000 para quebrcr.s) ••..... 
1 Fiel ..•.•....•....••.•............•. , ..• 
I Porteiro ..•••••..•.•.•.•....•.••.••••. , • 
2 Contínuos ..•.....•.•.....•.....••....... 
1 Administrador de cap:ttazias .••...••.••. 
2 Fieis de a.rma.zem ..................... .. 

25 
27 Pela. actual tabella •.••.•.••..••..•••.... 

2 Diminuição .•....••.•.••.••••.......•..• 
l-Terceiro escripturario.... 1:200$000 · 
1- Quarto dito............. 900$000 

Porcenta.gom •.•.••...• 

Porcentagem: 

2:100$0ú0 
1:190$000 

3:290$000 

......... 
3:300$000 
3:000$000 
2:600!000 
2:000 000 
1:2oo ·ooo 

900$000 
3:300$00 

2:600$000 
1:300$000 
1:600$000 

600$000 
2:400~000 
2:000$000 

Pela tabella em vigor ...•........•..... , .. , .• ,,,,,,. 
Pela presente tabella •. •.....•••......... . .•• , ••••••. 

Differença ....•.•.•............ , •. , ..•.••.. , •.. 
Transporte .•...•...........•.•.••.•...•.•.... , •.... 

Deduzido o ordenado do inspector •••• , •••••.• , , ••••.• 

. ....... . 
6:600$000 

·6:000$000 
!1:200$000 
6:000$000 
3:6001000 2:7oo ·ooo 
3:300 000 
3:000 .'000 
1:300$000 
1:600$000 
1:200$000 
2:400$000 
4:000$000 -----

46:900$000 
53:000$000 

6:100$000 

37:400$000 
36:210$000 

l :190$000 
3:290$000 

4:000$000 

Total da diminuição ................. ,., ... ,,....... 7:290$000 

:Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.-Francisco Veiga, relator. 

Quotas 

25 25 
17 34 
15 30 
14 28 
lO 30 
6 18 
3 9 

17 17 
!4 14 
7 7 
9 9 
3 6 

12 12 
lO 20 

259 
268 

9 
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64 ANNAES DA CAMARA 

L - Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega de 
Santa Catharina 

LOTAÇÃO 850:000$000-PORC, 2.40 °/0 -QUOTAS 203 

Classes 

l Inspector .•.••.••• -, ••.•.....•......••.•.•• 
2 Conferentes .•.....••..••.•••.••....•..••• 
4 Primeiros escripturarios ••••.•••..••••...• 
5 Segundos ditos ..•••••••••.•.•....•••.•••• , 
1 Guarda-mól' .•.......•...•.•........••••.• 
1 Thesoureiro (300$ para quebras) ..•.••••••• 
1 Fiel •.•••••...•....•...•••.......•.••••••• 
1 Porteiro-cartorario ...................... . 
1 Continuo .•••..•..••••.•..........•...•••• 
1 Administrador de capatazias .• . .•.•.•.•••• 
l Fiel de armazem .•...••..•.•.....••..•• , • 

19 
21 Pela actual tabella .................. . 

Diminuição: 
1 - Primeiro escripturario ..• 
1 - Segundo dito ........... . 

2:100$000 
1:600$000 

3:700$000 
Pore................. 1:400$000 

5:100$000 

Porcentagem: 
Pela tabella em vigor. • . • . . . . • 22: 100$000 
Pela presente tabella......... 20:400$000 

Dift'erença. ......•• 
Transporte ......• 

Deduzido o ordenado do inspe-
ctor ..................... . 

Total da. diminuição ••••••.•••• 

1:700$000 
5:100$000 

4:000$000 

9:100$000 

Total de cada Ordenado classe 

. . . . . . . . . . . . ............ 
3:000$000 6:000$000 
2:100$000 8:400~000 
1:6001000 s:ooo -·ooo 
3:300 ·000 3:300$000 
2:600*000 2:900$000 
1:400 000 1:400$000 
1:6oToo 1:600$000 

560 000 5601000 
1:800 000 1:8oo ·ooo 
1:600:000 1:600$000 

-----
35:560$000 
43:260$000 

------
7:700$000 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.-Francisco Veiga, relator. 

Quotas 

o ~ 
.:· 

~"" 'ü -...-. 
n éa 
CJ~ oi 

"'"" 
'"C 

i::: E "õí "' -o 
E-< 

20 20 
15 30 
ll 44 
8 40 

17 17 
14 14 
8 8 
g 9 
3 3 

10 lO 
8 8 

203 
222 

l\l 
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SESSÃO EM 3 DE KOVEMBRO DE 1903 65 

M- Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega de 
Paranaguá 

LOTAÇÃO 1.500:000$000- 1,91 % - 203 QUOTAS 

Quotas 

Classes 

1 Inspectoi' •.••..•..•••.•••.•.••..••..••••.• 
(·) 2 Conferentes .•..•..•••••••.•••..•...•..••. 

4 los escripturarios •.••••..•••..•...•...•.• 
5 2°8 ditos ......•••••••••.•.•.•...... · •. • •..• 

(') l Guarda-mõr ••...•..•.•••••...••.•..••.•.• 
l Thesoureiro (300$ para. quebras) .... : ...... 
1 Fiel •..•.•.••.......•••.••••••...••.•••••• 
1 Porteiro-cartorario .•••••••••••..•........ 
l Continuo ..••.......•••• , •••••••••••••••.• 
1 Administrador de capatazias ............ .. 
l Fiel de armazem .•..•••.•••••..•.••.....• 

19 
21 Pela ta.bella actual. •••••.•••••••••••••••. 

2 Diminuição .••.••••••••••.••••••••••••••.. 
2 I o• escriptUl·arios. 4:200$000 
3 2°• ditos......... 4:800$000 

9:000$000 

Augmento: 
2 conferentes....... 6:000$000 
1 Guarda-mór.. ... • 3:300$000 9:300$000 ----

300$000 
Porcentagem....... 150$000 

Augmento ......... . 150$000 

Porcentagem: 

Ül'denados 

. . . . . . . . . 
3:000$000 
2:100$000 
1:600$000 
3:300$000 
2:600$000 
1:400$000 
1:600$000 

560$000 
1:800$000 
1:600$000 

Total de cada 
classe 

. ........ . 
6:000$000 
8:400$000 
8:000$000 
3:300$000 
2:900$000 
1:400$000 
l :600$000 

560$00() 
l :800$000 
1:600$000 
----
35:560$000 
39:280$000 -----
3:700$000 

o 
c:! "C 

"C <'.I 
<'51:lJ) 
<:l<l> ... 
.. s::~o os .. 
20 
15 
ll 
8 

17 
14 
8 
9 
3 

10 
8 

Pela. tabella em vigor •• , ..• , •...••.••..••..••••••.•.•••• 
Pela presente ta.bella •••.•.•••••••.•.••.•.••.••..••..•.•• 

28:500$000 
28:650$000 

Differença •••.•••••..••••••.•.••.••.•.•••••••••••.••••••• 
Transporte (augmento) ................................. . 
Deduzido o ordenado do ínspector ....................... . 

150$000 
450$000 

4:000$000 

Diminuição ................... ,......................... 3:550$000 

o! -c .. 
111 _.., 

olo:l --~Q 
20 
30 
44 
40 
17 
14 
8 
9 
3 

10 
8 

203 
202 

(•) Decreto n. 964, de 31 de dezembro de 1902 (Dia1·io Otficial de 4 tle janeiro da 1903). 

Vol. VII 
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G6 A~~AES DA CAMARA 

N -Ta bel!~ do numero, clMses e vencimentos dos em11regados da Alfandega de Corumbá 

LOTAÇÃO 1. 400:000$ R . - 3,05%-QUOTAS 167 

CJMIICS 

1 Inspector .. .. . . . . •. . . • . .• • .•.• ... ....•. . . 
5 1•• cscriptura.rios . .... ... . ... . . . . .. .... . .. 
5 2<>• ditos ........... . . ... .... . .... . ... ... . · 
l Thesoureiro (300$ pa.ra. quebras) .. •.•.. •.• 
1 Fiel. . . . ..•. . ... •.•.....•.• . . •..•. . . . .. . .. . 
1 PortAiro-cn.rtorario •...•.•••.•••....•..... 
1 Continno ................................ . 
1 Administrador de ca.pa.tazia.s •• •... ....•• .• 
l Fiel de ;;~.rmazem ........................ . 

17 
18 Pela tabnlla a,ctual. . , ......... , . , . .. . , • , o 

1 Diminuição .. , •.•..•.••.•• .••• •• ••• •• . • .• 
1 2• escriptm•ario ••. , • • . . . • • . • 1: 600$000 

Poro ........ , ..... o.... 2:100$000 

Deduzido o ordenado do inspe. 
ctor .. . .. . ... .. , ............ . 

Total da. diminuição . . ........ . 

Porcentagem : 
Pela. ta.bclla. em vigor •.• , ••••• 
Pela. presente tabnlla. • •. o ••• •• 

Differcnça. .•.••••••• • •• 

3:700$000 

4:000$000 

7:700$000 

4 .. :800$000 
42:700$000 -----
2:100$000 

Ordebado 

..... .... 
2: 100$000 
1:600$000 
2:600$000 
I :400$000 
I :600$000 

560$000 
1:800$000 
1:600$000 

Total de cada 
clasee 

.. .... .. .. 
10:500S001) 
8:000~0 
2":900$000 
1:400$000 
1:600$000 

560$000 
1:8~000 
I :60 000 ----

28:360$000 
33:960$000 
------
5:600$000 

Sala. das Commíssões. 3 de novembro de !903,- Ji,·anci~w Veiga , relator. 

Quotas 

20 20 
11 55 
8 40 

14 14 
8 8 
9 9 
? 
•J 3 

lO 10 
8 8 

167 
175 

8 
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SESSÃO EM 3 DE ?\OVE:\IBHO DE 1903 

O- Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega. 
do Espírito Santo 

LOTAÇÃO 250:000$000-R.-4,7 %-QC:OTAS 137 

67 

Quotas 

Classe!! 

1 Inspecto1' ..•....................•......... 
3 Primeiros escripturarios .....•.......•... 
4 Segundos ditos .......................... . 
1 Thesoureiro (300$ para quebras) ......•.•. 
1 Fiel. ..............................•..... 
1 Porteiro-ca.rtorario ..................... .. 
l Continuo .•.••••.......••.........•.•.... 
I Administrador de capatazias .............• 
1 Fiel de armazem ......................•.. 

14 
18 Pela. tabella actun.l. .••..................• 

4 Diminuição ...........•.•••.•..••..•.•... 
2 l •• escriptura.rios. . . . • • • . . . • 4:2.00$000 
2 2•• ditos................... 3:200$000 

:Porcenta.gem ••••••••••••••••• 

Deu uzido o ordona.do do in::Jpo-
ctor .... . , .................. . 

7:400$000 
3:250$000 

----
10:650$000 

4:000$000 

·.Total da diminuição.......... 14:650$000 

Porcentagem 

Ordenado 

2:100$000 
1:600~000 
2:500 -000 
1:400$000 
1:500r00 

560, 000 
1:800 000 
1:600$000 

Pela ta.bella em vigor ..••.••....•.•..•..••.•..•• 
Pela pre~eute ta.bella ..•••..••••••.....••....•.• o 

Ditferença .... o ••••••••••••••••••••• -••••• 

Total de cada 
classe 

6:300$000 
6:4~000 
2:9 000 
1:400$000 
1:600$000 

560$000 
1:800~000 
1:600;:;000 

------
22:500$000 
33:0608000 ------
11 : 400.SOOO 

15:000$000 
11:750$000 

3:250$000 

:Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903o-Fl'ancisco Veiga, rel:.ttor. 

<!> 
o ~ ->'"d ce 

-iií~ gf ~ 
<:3 

.,o. ~ 
o E ] "' C• 

E-e 

20 20 
11 33 
8 32 

14 14 
8 8 
g 9 
3 3 

10 lO 
8 8 

137 
175 

38 
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68 ANNAES DA CAMARA 

P - Tabella. do numero, classes.e vencimentos dos empregados dt~- Alfandega 
de Araca.jú 

LOTAÇÃO 300:000$000 2,9 % - QUOTAS 112 
Quo~as 

Classes 

l Inspector ..•............••.•.•.••....•.•• 
3 .Primeiros escripturarios ••..•..••.......•• 
4 Segundos escripturarios .•••......••....•• 
l Thesoureiro (300$000 para quebras) ....... .. 
l Fiel .. ... ................................ . 
1 Porteiro·cartorario ...................... .. 
l Continuo ••••••..•.....•..•.••.•..••.••.•• 
1 Administrado:r de capatazias ..••...•.•••.• 

13 
16 Pela. tabella actual. ..................... . 

3 Diminuição ..••.•.. . ••..•.••••••......•.•• 
I Primeiro escripturario... ... 2:000$000 
2 Segundos ditos.............. 2:600$000 

----
4:600$000 

Porcentageru................. 1:800$000 

Deduzindo o ordenado do inspe· 
ctor ..........•.••.•••• • •.• 

Total da diminuição •••.••••• 

Porcentagem : 

6:400$000 

3:200$000 
-----
9:600$000 

Ordenado 

2:000$000 
1:300$000 
2:400$000 
1:200$000 
1:400$000 

480$000 
1:600$000 

Total de cad:t 
classe 

6:000$000 
5:200$000 
2:700$000 
1:200$000 
1:400$000 

480$000 
1:600$000 

18:580$000 
26:380$000 

7:800$000 

o 
c:l"O 

"Ool 
ollm 
OQl ... 
Q)P., 

~e 
Q) 

16 
lO 
7 

12 
6 
8 
3 
9 

Pela tabella em vigor..................................... 10:500$0(}(1 
Pela presente tabella.................................. •• • .. .. 8:700$00ll 

Differença. • . . . • . • • . . . . . . . . • . . • . . • • • . • . . . • • • • • . • • • • • . . • • • • • • .. 1 : 800$00() 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.-Francisco , V-eiga, relator. 

., 
r:l 
~ 

Q 
c;l 

':::! 

-5 
o 

E-<-

16 
30 
28 
12 
6 
8 
3 
9 

112 
136 

24. 
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SESSÃO EM 3 DE NOVEl\IBRO DE 1903 69 

--Tabella do numero,classes e vencimentos dos emprega.:l.os da. Alf~ndega. de Urllgua.ya. na 

LOTAÇÃO, 600:000$000- 3,9 % -QUOTAS, 156 

Classes 

l Inspectol' ...... . ....••••.........•.•...•• 
4 Primeiros escripturarios .•.......•....•.• 
5 Segundos ditos •.••..•.•.••........•....•• 
1 Thesoureiro (300$ para quebras) •.•...•••• 
1 Fiel .......•...•..... . ..••....•• , •...•.•• 
1 Porteiro cartorario .•.••..•...•••.......•. 
1 Continuo . •••.•••••.•.•••••••.•.••••.•••• 
l Administrador de capatazias ••••••••••.•.• 
I Fiel de ar01azenu .••••••.•••...••.••..••• 

16 
21 Pela tabella actua.l .................... .. 

5 Dilninuição ••..•.•..•.•••••.•••..••..•••• 
2 Primeh•os escriptura.rios ............... . 
3 Segundos ditos ••••••••••••••••••••••••• 

Porcentagem ............................ . 

Deduzido o ordenado do inspector .•.••••• 

Total da diminuiç~ão ................... .. 

; Porcentagem: 

Clrden ado 

·········· 2:100$000 
1:600$000 
2:600$000 
l:400JOOO 
1:600 000 

560$000 
1:800$000 
1:600$000 ----

........... 

.......... 
4:200$000 
4:800$000 
-----
9:000$000 
6:600$000 

15:600$000 
4:000$000 
-----
19:600$000 

Total de ca.da 
classe 

. ......... 
8:400$000 
8:000$000 
2:900 000 
1:400$000 
1:600$000 

560$000 
1:800$000 
1:600$000 
-----
26:260$000 
39:260$000 
-----
13:000$000 

-\'Pela tabella em vigor .•••••.•••• •••••••••••....••.•.•..•....•..•..•..•.• 
,,Pela tabella actual .••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•.•••••.•••• 

-Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.-Francisco Veiga, relator. 

Quotas 

20 
11 
8 

14 
8 
9 
•) 
•J 

lO 
8 

20 
44 
40 
14 
8 
9 
3 

lO 
8 

156 
202 

46 

30:000$000 
23:400$000 

6:600$000 
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70 AXXAES DA CAi\IARA 

R-Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandegada P3.rahyba. 

LOTAÇÃO 900:000$-1, 9 °/0 -QUOTAS 156 

Classes 

1 Inspector ..........................•.•... 
4 PrimeirJs escri:ptura.rios .•............•.. 
5 Segundos ditos .•.•.............••...•.... 
1 Tpesourciro (300$ para quebras, ••.•••.•.. 
l F1el. •..•....•••...•...........••.•..•.•. ~ 
1 Porteiro-cartorar·io .•....•...• , ••..••...•. 
1 Continuo ...•.••.••••..•..••.•••...•...... 
1 Administrador de capatazias· •..•.•...••.. 
l Fiel de armazem ..•...•..•....••.•..•.... 

16 

18 Pela ta.bella actua..l ••..••••••.•.•••••.•• 

1-l a esct·lpturario .......... . 
1-~· cscripturario .••..••.. ,. 

2:100$000 
1:000$000 

3:700$000 
Porcent'lgem................ 1:800$000 

Dednzido o orJena.do do inspe-
ctor •. , .•..•..•..••••..•...• 

Total da. diminuição .••......• 

Porcentagem : 
Pela. tabella em vigor ..•..•.• 
Pela presente tabella ..•••..•• 

Differençn. .••.•••.••...•.••... 

5:500$000 

4:000$000 
-----

9:500$000 

18:900$000 
17:100$000 
-----

1:800$000 

Ordenado 

2:100$000 
1:600$000 
2:600SOOO 
1:400$000 
1:1300$000 
560~000 

1:800$000 
1:600$000 

Total 
de 

cada, classe 

......... 
8:400$000 
8:400$000 
2:900$000 
1:400$000 
1:600$000 

5!30$000 
I :800$000 
1:600$000 

26:260$000 
33:960$000 

7:700$000 

Quotas 

20 
ll 
8 

14 
8 
9 
3 

lo 
8 

Sala. das Commissões, 3 do novembro de 1903.-Fi·ancisco Veiga, rela.tor. 

-~ 
o 

E-< 

20 
44 
40 
14 
8 
9 
3 

10 
8· 

156 
li& 
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SESSÃO EM 3 DE KOVE11BRO DE 1903 7t 

S - Tabella do numero, classes e vencim·antos dos empregados da Alfandega do 
Rio Grande do Norte 

LOTAÇÃ.O 100:000$000-8,3- QUOTAS 112 

Quotas 

Classes Ordenado Total de eada 
classe 

1 In.spector •...•..•.•..•..•.••..•••.....•... 
3 Pl'lmeiros escripttimrio.:l .•••..•••.....•... 
4 Segundos ditos ..•.............•........... 
l Thesoareiro (300$ para quebras) .......... . 
I Fiel .......•.......•...........•......... 
l Porteiro •.•.........•.................... 
l Continuo ..•.....•..................•.•..• 
l Administrador de capatazias .•...•.•.•.••• 

13 

2:000$000 
1:300$000 
2:400~000 
1:200:r;OOO 
1:400$000 

480$000 
1:600$000 

16 Pela tabelln. actual .••.•....•..••......•.....•......••. 

3 Diminniçã.o ••..........••..•..•.•...•..•...••...••••••• 
l Primeiro escripturario.. 2:000$000 
2 Segundos ditos.......... 2:600$000 

-----
4:600$000 

Porcentagem......... . • • • l :700$000 

Deduzido o ordenado do iuspe· 
c to r •.•••• , •••••••••••••••• 

Tota.l da diminuição .•.•.• 

Porcontt\gem : 

6:300$000 

3:200$00() 

9:500$000 

Pela tabella em vigor ...•••..•••........•..•••.......... 
Pela presente ta.bella •••••••••••.•••.••.•••••.••••••.•••• 

Ditferença ••••••••••••••.•.•...•.•••••••••••• , , .• 

6:000$000 
5:200$000 
2:700$000 
l :200$000 
1:400~000 

480$000 
1:600$000 

18:580$000 
26:380$000 

7:800$000 

10:000$000 
8:300$000 

1:700$000 

Sala. das Comrojs.sões, 3 de novembro de 1903.- F)·ancisco Veiga, relator. 

16 
10 
7 

12 
6 
8 
3 
9 

11:2 
13G 
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72 ANNAES DA CAMARA 

T-Tabella do numero, classes e Tencimentos dos empregados da Alfa.ndega da 
Parnahyba 

LOTAÇÃO 500:000$000 -2,24 % 

Quotas 

Classe Ordenado Total de 

l Inspector ...........•....•••....••••..•.• 
3 Primeiros escripturarios ..••.••....•...•. 
4 Segundos ditos ••••••••..••..•••..•••..••. 
1 Thesoureiro (300$ :para quebras) ......... . 
1 Fiel •.••••....••.•••••••.••..•••.•••••••• 
l Porteiro-cartorario .•••.•..•••.••••...••. 
l Continuo .••••...••••........••••.••...•• 
1 Administrador de Capatazias .•••..••....• 

13 

............ 
2:000$000 
1:300$000 
2:400$000 
1:200$000 
1:400$000 

480$000 
1:600$000 

16 Pela tabella actual: •.•..••••.•.•••••.•.••••••••.•. , ••• 

3 Diminuição •.•....••...•..•.•••.•.••.•..•••.. o. o ••••• o 

l Primeiro escriptura.rio..... 2:000$000 
2 Segundos ditos •.•....•... o o 2:600$000 

4:600$000 
Porcentagem .•. o ... o ............... . 

Deduzido o ordenado do inspector .•.....•.•.. o ••••• 

Total da dilninuição .•...••.••••....•..•••••.•••.•• 

Porcentagem : 
Pela tabella em vigor ..•..• , .••••• , , ••• , • , •.••• , .•• 
Pela presente tabella. • ....•....•..•• o ............. . 

Di:fferença .....••••.••........••.•..••...••.•....••• 

cada classe 

• ••• ~ ••• go ••• 

6:000$000 
5:200$000 
2:700$000 
1:200$000 
1:400$000 

480$000 
1:600$000 

18:580$000 
26:380$000 

7:800$000 

2:300$000 
----
6:900$000 

3:200$000 
-----
10:100$000 

13:500$000 
11:200$000 

2:300$000 
Sala dn.s Commissões, 3 de novembro de !903.-Francisco Veiga, relator. 

o ~ 
w-d c<l 

"Oc<l 'O c<lbll 
~ Qal ... 'O 

"'~ ~ ~s ., õ 
1:-4 

16 
lO 
7 

12 
6 
8 
3 
9 

16 
30 
28 
12 

6 
8 
3 
9 

112 
136 

.24 
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U-Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Alfandega de Sant' Anna 
do Livramento 

LOTAÇÃO 300:000$000- PORC. 3 % - QUOTAS 128 

Classes 

l Inspectol' ........•....•...••..•.•..•....•• 
3 Primeiros escripturarios .•..•..•.•...••••• 
4 Segundos ditos ....•...••...•••...••...•••• 
1 Thesoureiro (300$ para quebras) .•••.•.•.•• 
l Fiel. ....••.••••..•••.••.•••. , •• • • · .•.•.. • 
l Porteiro .......••.•..•..•...............• 
l Continuo ...•...••.•••..•••....••.•.•...•• 
1 Administrador de capatazias ...••....•...• 

13 
18 Pela actual tabella ....................... . 

5 Diminuição .••.•...••••.•.•..••••..•. , .•.• 
· 2 Primeiros ~scripturarios.... 4:000$000 

3 Segundos dttos. •. • • • • • .• . • • • 3:900$000 
-----
7:900$000 

Porcentagem............... 3:000$000 
-----
1 o: 900$000. 

Deduzido o ordenado do in-
spector •••••••••..•••••••• 3:200$000 

Total da diminuição •••••••• 14:100$000 

Porcentagem : 

Ordenado 

2:000$000 
1:300$000 
2:400$000 
l :200$000 
1:400$000 

480$000 
1:600$000 

Pela tabella em vigor •.•••••••••...•.....••.•••• , •• 
Pela presente tabella ••••••••••••••••••.••••••..••••• 

Differença .••.•••••••.••••••.•••.••.••....••..•••• , •• 

Total de 
cada classe 

6:000$000 
5:200$000 
2:700$000 
l : 2001··: 000 
l :400~·000 

480'000 
1:600$000 
-----
18:580$000 
29:680$000 

11:100$000 

12:000$000 
9:000$000 

3:000$000 
Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.- Francisco Veiga, relator. 

Vol, \'11 

Quotas 

~ os 
Q 

20 20 
ll 33 
8 32 

14 14 
8 8 
9 9 
3 3 
9 9 

i O 

128 
174 

46 
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.V-Ta.bslla do num"lro, classe e vencimentos dos empregados da Recabedoria. do 
Rio de Janeiro 

LOTAÇÃO 23.000:000$000 -QUOTA 0,65 % 

~ Orn rl'l s 
Ui "'=' c:> +"<J:) Q) 

~·s 
Q) 

o 2_; -om Crn rn ~ "Ci3 1'-< «3 <DO'l ,..._."' 
<:!) Categorias -- s.s C'3<1! ~c:= _.,. .., 
E <DO ci'!O -+" __, s::: 

S::l +"::I "õ (.) o o gj'8 Q) ~ ::::$ :lo' ~C' s:::~'-< 
E-<;_. o z o Ot'B 1'-< z c:> O 
~ o 

>~ I C!.. --
1 Director .......•. 40 40 8:000$000 s,oTo l Sub-director •... 30 30 6:000$000 6:000 000 

12 I os Escripturat•ios 20 240 4:0001')00 48:000 000 
12 2•• ditos ......... 16 192 3:2oo.·ooo 38:400 000 
14 3os ditos ........ 12 168 2:400 000 33:600 .000 
14 4•• ditos ........ 8 112 1:600$000 22:400'000 
1 Thesoureiro ..... 30 30 6:000$000 6:000:$000 . . 
6 Fieis .•....•••.•. 14 84 ~:800$000 16:800r00 3:000$000 ............ 3:000$000 
1 Porteiro. : ...... 12 12 2:400$000 2:400'000 
6 Contínuos ••..•.• 7 42 1:300$000 7:800 '000 

--
950 .••••••••• ·········· ..... , .... ............. 189:400$000 

950 Quotas á ra.zã.o de 0,63 % sobre 23.000:000$000. 149:500$000 149:500$000 

341: 900$00{) 

Vencimento do pessoa. I a.nnualmente .••..•...•. , •...•.•....••.....•..•.•• 
Serventes: 6 sorventos a 1.200$000 .................................... . 
Porcontn.gem aos cobra.tlores pela. cobra.nçn, em domicilio do collectado ••••• 
Despezn. com o lançamento em domicilio ............................... . 

341 : 900$000. 

si~:~fggg 
8:001)$000 

Valor da quota. 157$363 •••••• , ••••••• ,,.,, ••••••••••••••••••••• 408:300$()0Q 

A Yerba. do 8:000~ para. gra.ti6.caçi1o dos encarregados do lançamento é devido a 
serem os exames feitos em domicilios e esses acharem-se afastados do centro oito ou 
mais leguas, o que obriga. a. despeza.s de conducçã.o. 

Sa.la. da.s Commissõos, 3 ~o novembro dJ 1903.- F1·ancisco Veiga, relator. 
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A-Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados da Delega-::ia Fiscal no 
Amaz11nas 

Pessoal Categorias Ordenado 

1 Delegado fiscal. ••••••• .••••. · ••••.•.•.••.. 
l Contador................. . 2:400$000 
1 Procurador fiscal.......... 2:400$000 
5 Primeiros escripturarios.. 2:100$000 
5 Segundos ditos. . . . • • • . • . . • l :600$000 
l Tilesoureil'l.>-pagador, 300$ 

para queb1·as .. , . • :.... 2:6008000. 
1 Fiel 1lo mesmo.. .. . .. .. . . 1 : noo:j;ooo 
1 Porteiro.................. 1 :700.sooo 
2 Continuo.s ................ , 700SU00 

18 

Gratificação 

5:000$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:700$0CO 
2:400$000 

. 3:400$000 
1:400$000 
1:900$000 

800$000 

Total de cada Tota.l de cada 
empr~gado classe 

'5:000$000 5:000$000 
6:000$000 6:000$000 
õ:400$000 5:400~000 
4:SOO$OOO 24:_ooo$ooo 
4:000$000 20:000$000 

6:3005000 
2:4oosooo 
3:600.~000 
l :500$00/J 

():300$000 
2:400$000 

~~g~~~~~g 

lO Pi:!laactu1.L t:J..bella ••••••••••••••.••••••••.••••.•.•••••••••••••.•••• 
75:i00$000 
46: 800$000 . 

8 Augmonto de dcgpeza •••••••••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••.• 28:900$000 . 
A ::aber: 

l contador ....••..•• • •..•.••.•.•..••...•...••.•..•....... 
l procurador tiscn.l • •••.•••.••••.•••••••••••••.. t' •.•.••••• 
2 segunJos escriptura.1·ios ........•...•.•..•.....•.•.•.•.. 
l fiel ~hesoureh·o •.•....•..•.•.•.•.. . •.•..•.......... ~ ... 
l contznuo ....•.•.•..•.••.......•..•..•.•..••• , ••••..•.•. 

6:0008000 
5:400$000 
8:000$000 
2:400:-;000 
l :500~000 
9:600$000 :2 primeil·os escriptul'u.rios .............................. . 

8 
Abate-se, oz·denado do delegado ••..•••••.••••••..•.••••. 

. 32.:90b$000 
4:000$000 

28:000$000 
Sato. Lhs Commissões, 3 de novembro dB 1903.-.F,·ancisco Veiga, relator. 

B-Tabella do numero, classes e vancimantos dos empregados das Delegacias 
de S. Paulo e P~.rá · 

Pessoal Categorias Ordenado Gl•atific~~oção . Total de cada Total de· 
empregado ca.da classe 

l Delegt\do fiscal •••.•••.••• ......... 4:000$000 4:000$000 4:000$0C0 ' 
l Conta~lor ................. 4:800~000 2:4001';000 7:200sooo 7:200$000 
1 Procurador fiscal •• , •• , ••• 4:ooo ·ooo 2:000$000 6:000$ooO 6:000fi00 6 l'" Escripturarios ......... 3:200$000 l :600$000. . -4:800$000 28:800' 00 
6 2~s ditos ........... , ...... - 2:60~000 1:400$000 . 4:000$000 24:000 000 
G 3''~ ditos ••••.••••••.•••.••• 1:600$000 800$000 . . -2.: 400$000 14:400~000 
6 4°' ditos ................... 1:300$000 .. . "700$000 - 2:00:.1$000 l2:00J 000 
1 Thesoureiro, 600$ para 

quebras ••••..•.•.••.....• 4:000$000 2:000i000 6:600$000 6:600$000 
1 Fiel do mesmo ........... 1:600$000 800.000 2:400800!1 2:400$000 
1 Pagador •.•••.•••..• ·~ •••• . 3:200$000" 1:600$000 4:800$000 4:800$000 
2 Fieis do mesmo ........... 1~600$000 800&i)00 2:400$000 4:800$000 · 
1 cartorario •••••••••••.•.•• 1:600$000 800$000 2:400$000 2:400$000 . 
I Porteiro .................. 2:400.$000 1:200$000 3:600$000 3:600i000 · 
3 Continuos ................ 800$000 400$000 1:200$000 3:600, 000· ----- ----- -----

37 ........... . ........ . ......... 124:600$000 · 
23 Peb. ta.bella actual •••.••• . . . . . . . . . . ........ . ......... 76:400$000 . 

-----
14 Augmento de despeza. ••••• . . . . . . . . . . ........ . ......... 48:200$000·· 
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A saber: 

l Contador •••.•••.•••••••. • •••.•.••.•••..•.•••.•••..•••••• 
l Procurador fiscal •••••••••••••..•..•.••....•......••.•.•• 
3 1 •• Escri ptura.rios .••••••••••.•••.••••..•••.•.•.•.• , •.•••• 
3 2•• ditos •••••••••••.••.•••••••••••.•• · •..•••••..•••••••.•• 
3 3•• ditos ............................................... .. 
2 4•• ditos •••••.•••••••••••••••••.••••••....•••.•.••••..••• 
1 Fiel do thesoureiro ...................................... . 

Aba.te-se, ordenado do delegado ......................... . 

7:200$000 
6:000$000 
14:400~000 
12:000XOOO 
7:200~000 
4:000$000 
2:400$000 

53:200$000 
5:000$000 

48:200$000 
Sa.la das Commissões, 3 de novembro de 1903. - FNtncisco Veiga, relator. 

·C- Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados das Delegacias Fiscaes 
de Santa Catharina, Espirito Santo, Sergipe, Parahyba, Rio Grande do Norte, 
Piauhy e Goyaz 

Categorias 

1 Delega.do fiscal. .......... . 
l Contador •...•••.••••.•••. 
1 Procurador fisca.l. ...••••. 
4 1 •• Escripturarios •••••.•.• 
5 2°" ditos ................ . 
l Thesoureiro pagador (300$ 

para. quebras) ......... . 
1 Fiel do mesmo .......... . 
1 Porteiro cartorario ••••••• 
1 Continuo .••••.••.••• , •••• 

16 
8 Pela actual tabella ••••••• 

Augmento de despeza. ••• •o 

A saber : 

Ordenado 

2:600$000 
2:400$000 
2:000$000 
1:300$000 

2:400$000 
1:300$000 
1:200$000 

700$000 

-

Gra.tificação Total de Total de 
cada empregado cada classe 

2:400$000 
1:400$000 
1:200$000 
1:000$000 

700$000 

l:~g~~ggg 
600i000 
300$000 

2:400~000 
4:000$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:000$000 

3:9001000 2.000'000 
1:800 000 
1:000,'000 

2:•100$000 
4:000$000 
3.600$000 

12:000$000 
10:000$000 

3:900$000 
2:000$000 
1:800$000 
1:000$000 

-------
40:700$000 
21:500$000 ____ ,_. __ 
19:200$000 

1 Contador •••• , •.•••••••••.•••••.•••.••••••••.•.••••••••• 4:000$000 
3:600$000 
6:000$000 
6:000$000 
2:000$000 

1 Procurador •••••••••••••• , ...................... , ••••. , • 
2 1°8 Escriptura.rios ..................................... • • 
.3 2°9 Ditos ..•..•.... ~ .••....••. ,. .•. .•............•......•.. 
1 Fiel thesoureiro ...................................... . 

Abate-se, ordena.do do delegado ......................... . 
21:600$000 

2:400$000 

19:200$000 

·Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903.- Francisco Veiga, relator. 
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D-Ta.bella do numero, classes e vencimentos dos empregados das Delegacias Fiscaes 
da Bahia e Pernambuco 

Categorias Ordenado Gratificação Total de cada Total de cada 
empregado classe 

I Delegado fiscal. ...•••...• 3:000$000 3:000$000 3:000$000· 
I Contador •••...•.•••••..• 4:800$000 2:401000 7::W0$000 7:200t000 
1 Procurador fiscal. ••..•.• 4:000~000 2:00 000 6:00r0 6:ooo:ooo · 
6 Primeiros escripturarios .• 3:200 ·ooo 1 :6oo ·ooo 4:800'000 28:800$000 
6 Segundos ditos ........... 2:600$000 1:400'000 4:ooo ·ooo 24:000$000 
6 Terceiros ditos .•••......• 1:600$000 800$000 2:400'000 14:40~000 
6 Quartos ditos .••..•••.•.• 1:300$000 700$000 2:000$000 12:000 000 
I Thesoureiro ( 600$ p::tl':l. 

quebras ) •••.•.••••..••. 4:000$000 2:000$000 6:600$000 6:600ÍOOO 
1 Fiel do mesmo ........... 1:600$000 800$000 2:400,000 2:400 000 
1 Pagador .................. 3:200$000 1:600$000 4:800,'000 4:800$000 . 
2 Fieis do mesmo ••. , ..•••• 1:600r00 800$000 2:4oo ··ooo 4:8001000 . 
l Cartorario .•••.•.•••••••.• 1:600 ·ooo 800,000 2:40!000 2:4oo ·ooo 
1 Porteiro ...•...•..••••... 2:400 000 1:200 000 3:600 000 3:600i000 
3 Contínuos ......•••..•••.• 800$000 400.'000 1:20 ·ooo 3:600 000 

37 123:600$000 
23 Pela tabella a.ctual. •.•••• 76:400$000 ' 

----
14 47:200$000 . 

Augmento de despeza, a saber: 
1 Contador •• ·~ •••••••••..•••••.•••..••••.•••••••••••••••• 

7:2001000 6:000 000 1 Procurador_ fiscal ....................................... . 
3 Prhueiros. escripturarios •••••••.•••••• " ........... ..... .. . 
3 Segundos ditos ......................... ........................ . 
3 Terceiros ditos ....................................... , 
2 Quartos ditos .•••••••.•••.•..•.....•...••••.••••.•••• 
l Fiel do thesoureiro ••. · ••.....•...•••.•••••••••.•••.• 

Abate-se, ordenado do delegado ..................... .. 

I4:400 ·ooo 
12:000 000 
7:200 ·ooo 
4:000 00 
2:400 '000 · 

53:200$000' 
6:000$000 · 

47:200$000· 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1903- Francisco Veiga, relator. 
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.E- Tabella. dD numero, classes e vencimentos dos empregados das Delegacias Fiscaes 
·- Pa.ra.na e Maranhão 

Ordenados 

1 Delogttdo :tl.:;cal,, •••. ,., ••••• , •••••••••• 
I Contador ....... , •••• , •• ,, 4:00~1$000 
1 Procurador ftscal,, •• ,.... 3:600$000 
:~ Primeiros escriptururlos.. 3:200$000 
3 Segundos ditos •••••• , ••• , 2:400$000 
4 Terceiros ditos ••••••• , •• , 1:600$000 
4 Quartos ditos............. 1:300$000 
1 Tbesoureil'o pag:Ldot•, 400$ 

paraquebra~ ••.•• ,,,,,, 3:600$000 
2 Fieis de ~hesourolro •• , • • • . 1 :600~000 
1 Cartorat•Io ••• ,.,,,,,,,,., 1:600$000 
I Porteiro .... ,., ..... ,..... 2:000$000 
2 Contmuos •• , ••• ,.,.,,.,.. 700$000 

24 

ratificações 

3:000$000 
2:000$0JO 
1 :soo$ooo 
1:600$000 
1:200$000 

800$000 
700$000 

1:80;)$000 
800$000 
800$1)00 

1:000$00(} 
300$000 

Total de cada. 
empregado 

3:000$000 
6:000$000 
5:400~000 
4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:000$000 

5:800$000 
2:400$000 
2:400$000 
3:000f000 
1:000$000 

15 Pela actual tu.bollt~ •• ,,,,,,,, •.•• , •••••.•••••••••.••••.•.••••.••••••• 

.9 Augmento de despOZIL ............................................... . 

A so.bor : 
I Couto.dor ••••••••••••••••••.•••.••.••••••••.•••••••••• 
1 ProcUl'tLdot• 6scat •••. •.•.••...•••.•..•.••.••••••..••• 
l P1•hnoJro esoriptura.rio ............................... . 
1 :o;oguudo dlto ••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••• 
~ Tel'ooli'OS d·1tos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 QUitrtos dlt.os ••••••••••••••••..••••••.•.••.•••.••••.•• 
1 Flol do thcsoureiro •••••.••••••••••.•••••••••••••.•••. 

o 
AlJn.to-so, o ordenado do delegado .................. .. 

Total de cada. 
classe 

3:000$0:10 
6:000$000 
5:400$000 

14:400$000 
10:800$000 
9:600$!100 
8:000$000 

5:800$000 
4:800~0011 
2:400~000 
3: OOO:;i\ 100 
2:000$000 

75:200$000 
48:400$000 

26:800$000 

6:000$000 
5:400~000 
4:800&i000 
::l: 600~000 
4:80011i000 
4:000~000 
2:400l;i000 -------

31:800$000 
4:200$000 

35:800$000 

.Sala. das Commissões, 3 de novembro de 1903. -Francisco Veiga, relato1•. 
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11'-Tabella do numero, classJS e vancimsntos dos empregados da Delegacia Fiscal 
do Rio Grande do SUl 

C:üegoria Ordenado 

1 Delegado fiscal. . . ......... ......... 
l Contador ......•....•..... 4:800$00(} 
1 Procul'ador fiscal. . . ...... 4:000$000 
6 Primeiros escript11rarios .. 3:200$000 
6 Segundos ditos ............ 2:600$000 
6 Terceiros ditos .....•..... 1:600$000 
6 Quartos ditos •......•.... 1:300$000 
1 Thesoureiro ( 400$ para 

4:000$000 quebras •........••••.• · 
1 Fiel do mesmo ............ 1:600$000 
1 Pagador •.••••..•.••••.... 4:000$000 
3 Fieis do mesmo ........... 1:600$000 

Cartorario .•••.••.••.••... 1:600$000 
1 Porteiro· •..... : .......... 2:400$000 
3 Continuas ...•.. , ......... 800$000 

38 
25 Pela. actual tabella ••••..•. .......... 
13 Augmento de despeza •.••• 

a saber: 

Gratifica~ão 

3:000$000 
2:400$000 
2:000$000 . 
1:600$000 
1:400$000 

800:1;;000 
7oo$ooo 

2:000$000 
800$000 

2:000$000 
800$000 
800$000 

1:200$000 
400$000 

. ........ 

Total de cada 
empregado 

3:000$000 
2:400$000 
6:000~000 

. -4:800$000 
4:000$000 
2:400$oOO 
2:000$000 

6:400~000 
2:400~000 
6:000$000 
2:400$000 
2:400!000 
3:600. 000 
1:200,'000 

. ........ 

'l'otal de cada. 
classe 

3:000$000 
7:20D$000 
6:000$000 

28:!:!00$000 
24:000~000 
l4:400:ji000 
12:000$000 

6:400~000 
2:400~000 
6: ooo:··ooo 
7:2oo?-ooo 
2:4oo$ooo 
3:600$000 
3:600$000 

127:000$000 
82:200$000 

------
44:800${)00 

l Contador .•• ~ •.• ·• ~ ·; · ••...••.. : .•.. : .. ~ .... ; •. : •. : •••.••. 
1 Procurador fiscal. .• ~ ••.••• ; •••..•.•.••••....••..•..... 
:3 Primeiros escripturarios .•.••••...•.•••.•••••••.•••..•• 
3 Segundos ditos ••.•••••••••••.•••.••••..••..•.••.••..•• 
2 Terceiros ditos •••• '. ••••.••.•••.•..•••....•.••.......•. 
2 Quartos ditos .••••••••••••.••.••.•••••••••••.••••.•••• 

7:200$000 
. G: 000~'000 
14:400 000 
I2:ooo·ooo 
4:800$000 
4:000$000 
2:400$000 l Fiel do Thesoureiro .................................. . -----

50:800$000 
Aba. te-se o ordenado do delegarlo •••..••..••••••••• , •••••• 6:000$000 

44:800$000 

:Sala das ·commissões, 3 de novembro de 1903. - Francsico Veiga, relator. 
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G-Tabella do numero, classes e vencimentos dos empregados fda Delegacia Fiscal em 
Minas Geraes 

-g 
Total de cada Total de cada ::: C:J.iegorias Ordenado Gratificação 

Ql empregado classe p.. 

1 Delegado Fiscal. •••.•.•. ......... 3:000$000 3:000$000 3:000$000 
1 Contador ................ 

4'"T" 
2,,~ 6:000$000 6'0100 1 Procurador fiscal .•.•.•• 3:600 000 1:800 000 5:400r00 5:400 ,"000 

3 1°8 escripturarios ••••.•• 3:200 000 1 :Boo ·ooo 4:800 000 14:400 ·ooo 
3 2•s ditos ................ 2:600'000 1:400 000 4:000 000 12:000 000 
3 4°8 ditos •.••.••.•••.••.• 1:600 000 soo ·ooo 2!40~000 9:600 .000 
4 4°8 Ditos ..••••..•.••.•.. 1:300 000 700 000 2:000 000 8:000.000 
1 Thesoureiro :pagador ,600$ 

7:2001000 7:200$000 para quebras .......•.• 4:400$000 2:200$000 
2 Fieis do mesmo .......... 1:600$000 T" 2:400.'000 4:800$000 
1 Cartorario ........•..•.• 1:600$000 800 000 2:400r00 2:400~000 
1 Porteiro .......•...•.•.• 2:400$000 1:20 .000 3:600c:ooo 3:600'000 
2 Continuos •.•.••.•..•...• 800$000 400 000 l :200 •. 000 2:400$000 

24 ......... ........ . ...... " 78:800$000 
15 Pelo tabella actual ...... . ....... . . . . . . . . 

Augmento de despeza ••.• • fi •• •••• . .. . . . . . . 
A saber: 

1 Contador ............................................. . 
1 Procurador fiscal •.••••.••••.•••••••.•..••••••••••••••• 
1 1° Escripturario ••••••••••••••••••.••••.•••.•• • •••••••• 
1 2° dito ..•...•• · ••.••.•• · •..•.••.•.••••.....•.•••.. • .•. 
2 3os Ditos •..•. • ••....••••.•. , .•. · •. · •• • • • • • • • • • • • ··• • • · • 
2 4°5 Ditos ..••.•• ·• · . • • · . • • • • · · • · • • · • • · • • • • • • • "'" • • • • • • • • • 

. -....... 5.~::000$00Ct -----. ....... 2G:2U0$000 

6: 000$.'000 
5:400$000 
4:800$000 
4:000$000· 
4:800$000· 
4•:000$'000 

1 Fiel do thesoureiro e augmento de 800$ nos vencimentos 
3:200$000 deste •••••.••••.•••••.•..•.•••...••••.•••••• •• • • · • • • 

32:200$000 
Abate·se, ordenado do delegado.......................... 6:000$000 

26:200$'000 

. Sala da.s Contmissões, 8 de novembro de 1903, -Francisco Veiga, relator, . 
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·· -Tabella do numero, c>a1sses e vencimentos dos empregados das Delegacias Fiscaes da 
Alagoas, Ceará e Matto Grosso 

Categorias Ordenado Gratificação Tot:tl de Total de cada 
cada classe 

empregado 

Delegado fiscal. •......... , 
1 Contatlor ..•....•••......• 
1 Procurador fiscal ........ . 
5 Primeiros escripturarios .. 
5 Segundos di tos ........ , ... 
I Thcsoureil'o-pagadol' 300$ 

3:600$000 
3:200$000 
2:100$000 
1:600$000 

3:000$000 
1:800$000 
1:600$000 
l: 1011$000 

800$000 

3:000$000 
5;400$000 
4:800$000 
3:200$000 
2:400$000 

3:000$000 
5:400$000 
4:800$000 

16:000$000 
12:000$000 

para quebras ..•....•. 
1 Fiel do mesmo ........•.. 
1 Porteiro-cartorario •....•. 

2:600$000 
1:600$000 
1:700$000 

1:400$000 
800$000 
800$000 
300$000 

4:300$000 
2:400$000 
2:500$000 
1:000$000 

4:300$000 
2:400$000 
2:500$000 
2:000$000 2 Continuas ............... ,. 700$000 -----

18 52:400$000 
lO Pela actual tabella .. , ... 30:600$000 

8 Augmento de despeza •..• 21:800$000 . 

A saber: 
l Contador ...................................... . 5:400S;OOO 

4:800$000 
6:400$000 
4:800$000 
2:400$000 
l:000$000 

1 Procurador fiscal. ...•.•.....•••........... , .. , • 
2 Primeiros escripturarios .•.•..•..••.••.....•..•. 
2 Segundos ditos ....•••..•....•••....•.•........ , • 
l Fiel-thesoureiro ...•...............••.........•• 
l Continuo ••..•.•.••••....•.••............•.••.•. 

8 

Abate-se, o orden:tdo do delegado ...•••......•.. 
24:800$000 
3:000$000 

21:8008000 

Sala das ·commissões, 3 de novembro do 1903. -Francisco Veiga, relator. 

O Sl". President.e- Não havendo 
·nada mais a tratar, designo para amanhã 
a seguinte ordem do dia: 

Primeira parte (até 3 horas ou antes): 
Votação do projecto n. 279, de 1903, au

torizando o Governo a aposentar José Maria 
dos Reis Barcellos, delegado fiscal em com
mü;são do Thesouro em Minas Geraes, com o 
or~(enado do cargo de delegado fiscal, obser
vado o disposto no § 1° do art. 4° do de
creto n. 117, de 4 de novembro de 189.2 (dis-

. cussão unica); 
VotaQão d 1 projecto n. 280, de 1903, au

torizando o Governo a melhorar a aposen
tadoria de João Rodrigues da Fonseca Rosa, 
thesoureiro de fazenda da extincta thesou
raria de S. Paulo (discussão unica); 

Vol. VII 

Votação do projecto n. iO A, deste anno, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministorio da Fazenda o credito extraordi
nario de 68:761$051, para attender á resti
tuição de impostos sobre vencimentos, de
vida a varios ministros apos:mtados do Su· 
premo Tribunal Federal (3a discussão); 

Votação do PI'ojecto n. 261 A, de 1903, 
autorizando o Governo a abrir o necessario 
credito para occorrer ás despezas com a 
readmissão dos operarias do Arsenal de Ma
rinha do Distrjcto Federal, com substitutivo 
da Commissão de Marinha e Guerra ( 2a dis
us~ão) ; 

Votação do projecto n. 275, de 1903, auto
rizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio da Marinha o credito de 4:550$ 
para pagamento a João Joaquim de Oliveira. 

11 
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de seus vencimentos de 1 o pratico das barras 
de Sergipe (3" discussão) ; 

Votação do pt•ojecto n. 108 A, de 1903, 
autorizando o Poder Executivo a subven
cionar com a quantia de 20:000$ o Dr. Vital 
Brazil Mineiro da Campanha para, no estran
geiro, tornar conhecido o tratamento do 
envenenamento ophidico, e dando outras 
providencias, com os paroceres das Com
missões de Instrucção e Saude Publica e de 
Orçamento ( 3"' discussão) ; 

Votação do projecto n. 264, de 1903, auto
rizando o Governo a mandar pagar ao enge• 
nheiro Estanislau Luiz Bousquet a impor
tancia de 2:576$129, a que tem direito pelo 
exercício interino do logar de preparador da 
cadeira de physica industrial da. Escola 
Polytechnica, desde 25 de abril de 1901 a 12 
de janeiro de 1902 (3a discussão) ; 

Discussão unica do projecto n. 283, de 1903, 
autorizando o Governo a reformar,de accordo 
com o art. 273 do regulamento que baixou 
com o decreto n. 1.263 A,de 10 de fevereiro 
de 1893, o ex-2° sargento da brigada policial 
desta Capital Joaquim Eugenio dos Santos; 

Continuação da 3• ·-di:;cussão do proje<lto" 
n. 237 D, de I903, com o parecer sobre· 
emendas offerecídas para a 3• discussão do· 
projecto n. 237, deste anno. que fixa a des-· 
peza do Ministerio da Marinha par<.\ o exer
cicio de 1904; 

Continuação da 3• discussão do projecto
n. 252, de 1903 {n. 56, de 1900), declarando 
que, :;:alvo o disposto no n. 4 e no § 3° do 
art. 9" da Constituição Federal, só ó licito
aos Estados estabelecer t:.tx.a.s ou tributos. 
que, sob qualquer denominação, incidam 
sobre as mercadorias estrangeiras ou sobre· 
as nn.cionaes de produccão de outros Estados, 
quando concorrem as condições que esta.be-· 
lece, e dando outras providencias; 

Segunda. parte (ás 3 horas, ou antes): 
Continuação da .2"' discussão do projecto

n. 38 A, de HJ03, reorganizando os serviços . 
de hygiene administrativa da. União (art. 2<>· 
e seguintes). 

Levanta-se a sess1o fts 4 Ilot•as o 10 miilu-· 
tos da tarde. 

lzza SESSÃO EM 1; Dl:l NO'VEMlUtO DE 1903 

Presidcncia do .'\r. Pattla Guima1·aes (Presidente), Oliveira Figueiredo (1° Yice-Presidente) 
a Paula Gttíma?·aes (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 
respondem os SI•s. Paula Guimarães, Alencar 
Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley de 
Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tourinho, 
Anthero Botelho, Aurelio Amorim, Hosannah 
de Oliveira, Luiz Domingues, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Pereira Reis, 
Trindade, Teixeira de Sá, Ermirio Coutinho, 
Affonso Costa, Celso de Souza, Bricio Filho, 
Malaquias Gonça.tves, Julio de Mello, Euzebio 
de Andrade, Arroxellas Ga.Ivão, Rodrigues 
Doria, Joviniano de Carvalho, Felisbello 
Freire, Oliveira Vatladão, Domingos Guima
rães, Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Satyro 
Dias, Vergne de Abreu, Alves Barbosa, To· 
Ientino dos Santos, Paranhos Montenegro, 
Rodrigues Saldanha, Bernardo Horta, Morei
ra Gomes, Americo de Albuquerque, Erico 
Coelho, João Baptista, Galvão Baptista, Lau
rindo Pitta, Henriqd~ Borges, Cruvello Ca~ 

va.lcanti, Mam•icio de Abreu, Oliveira Fi
gueiredo, Carlos Teixeira Brandão, Viriato· 
Mascarenhas, João Luiz, Gastão da Cunha. 
Ribeiro Juoqueira, David Campista, Carneiro 
de Rezende, Bueno de Paiva, Jofio Luiz 
Alves, Carlos Ottoni, Carvalho Brito, No
gueira, Moreira da Silva, Jesuino Cardoso, 
Bernardo de Campos, Domingues de Castro, 
Costa Junior, Azevedo Marques, Hermene
gildo de Moraes Filho, Joaquim Teixeira. 
Brandão, Costa Vetto, Aquino Ribeiro, Car
los Cavalcante, Soares dos Santos, Germano 
Hasslocber, Angelo Pinheiro, James Darcy,. 
Cassiano do Nascimento, Vespa.siano de Al
buquerque, Alfredo Varella e Diogo For· 
tuna.. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate a.pprovada a acta da. 
sessão anterior. 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se proceder ás -votações 
das materias constantes dâ ordem do dia., 
passa-se á materia em discussão. 

PRU.lEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 283, de 1903, autoriza.ndo o Go
verno a reformar. de accordo com o art. 273 
do regulamento que baixou com o decreto 
n. 1.263 A, de lO de fevereiro de 1893, o 
ex-2° sargento da brigadt~ policial desta Ca
pital Juaquim Eugenio dos Santos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a. discussão e adiada. a votação. 

E' annunciada a continuação da 3a. discus
são do projecto n. 237 D, de 1903, com o 
parecer sobre emendas otferecidas para a 
3a. discussão do projecto n. 237, deste anno, 
que fixa a despeza do Ministerio da Marinha 
para o exercício de 1904. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Cassiano do Nascimento. 

O Sr.Cassiano do l'Wascimen
t.o (') (movimento de attençao)- Sr. Presi
dente, não começarei as considerações que 
me suggerem o uiscurso :praferido hontem 
nesta Casa pelo chefe da opposição no Estado 
do Paraná, pedindo a V. Ex. que mande 
retirar os pobre~ soldados de policia, que 
habituu,l e pachorrentamente mantcem a or· 
dem nas galerias. 

Sempre foi assim, nem póde ser de outro 
modo. 

Portanto, as prime1ras palavras do Depu
tado a quem me refiro, viram bem pa.taute 
os meus collegas, só procuravam armar o 
c1feito. não para o espírito da. Camat•a que 
ha muito tempo tem lavrn.do a sua sentença. 
sobre o procedimento do nosso alludido 
collega (apoiados; muito bem), mas, sim para 
o espirito daquelles que vêm assistir aos 
nossos debates. (Apoiados. ) 

Taes processos, Sr. Presidente, sempre me 
repugnaram. (Apoiados.) 

Preoccupo-me, como todo homem publico, 
com a opinião que a Nação possa faz'~r das 
minhas palavra:; e dos meus actos, mas 
nu~ca, Sr. ~r~sidente, a:tra.guei, nem ja
~als a.:traga,re1 1sto a que eu chamo popula
r~dade. 

O honrado Deputado veiu hontem pro
duzir• da tribuna da Camara a sua 3a. catili· 

(•) E~to dis cu1·s~ não foi revisto pelo ot•ador. 

naria, não já sómente contra a situação 
política dominante no Paraná, mas contra a 
minha. individualidade, contra a in di vidua
lidade de V. Ex:., contra a raspei tabUidade 
da Mesa. desta Casa., contra as situações po
liticas organizadas em diversos Estados da 
Republica e, o que é mais, contra a honra 
immaculada do cidadão a quem a. Nação con
fiou a guarda do seu destino ! (Apoiados ; 
muito bem.) 

Cumpro um dever de honra, acudindo a 
esta tribuna, e asseguro a V. E~.:, asscgur•o 
â Camara que me escuta, á Naçao que hade 
ler aquillo que eu desta tribuna profiro, que 
a Camara não será amesquinhada e humi
lhada, que a V. Ex. não faltará o conforto 
moral dos nossos a.pplausos, da nossa. con
fiança. (apoiados ; muito bem) ; e que o 
primeiro magistrado da Nação, que o seu 
nome ha. de continuar a pairar impolluto e 
immaculado, digno da admiração de todos os 
brazíleiros. (Apoiados; muito bem.) 

Difficil é, Sr. Presidente, no seu amon· 
toado de assumptos, apreciar, retorquir. 
ponto por ponto, a oração do nobre Depu· 
tado. 

Mas eu preciso, antes de proseguir, fn,ze1· 
a psychologia deste caso,e assentar perante :t 
Camara. e a ~ação. qual foi a attitudo que 
nós do Rio Grande do Sul nos traçamos ante 
as primeiras injuncções do nobre Doputado. 

Ao ler na. imprensa desta Capital um 
telegramma de Curity ba., em que se tran
screvia o transumpto lle um artigo pu-· 
blicado alli sobre a acção e attitude do 
nobre Deputado, sobre seus intuitos. sob!'e 
o motivo que o trazia a esta Capital, a. 
campanha que elle propunha encetar con- · 
tra os poderes constituídos da Republica em 
confabulação com os meus collegas de re· 
p~esant'!ção e antes mesmo da pl'imeira ma.
mfestaçao do nobre Deputado, na tribuna. 
de3ta Casa, eu disse: «Convém, meus amigos, 
que tenhamos a maxima sizudez neste caso. 
(Peço licença para declinar o nome ) Varella 
vem apaixonado, terá talvez o seu melindre 
o !fendido no Estado do Paraná. 

A paixão oblitera·lhe o julgamento. No 
caminho em que vae e pelo que se annuncia, 
elle não atacará somente a rGpresentação 
do Paraná; atacal-a-ha primeiro, depois a 
nós, depois á Camara inteim ·e fl.nal· 
m~nte ao proprio Sr. Presidente da R.epu
bhca. Que o faça, mas que não lhe fique o 
direito de dizer que nós é que o atiramos a. 
esta posição ••. 

Convido e concito, portanto, os meus 
amigos a mantermo-nos no mais absoluto 
silencio até que as manifestações, que hão 
de passar além da politica do Paraná, no~ 
obriguem a definir a nossa n.ttitude. 
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E quem sa-be~ Talvez-e então alimen
tava eu uma vã esparanca-S. Ex. se julgue 
satisfeito com o fazer seu desaggravo pes
soal. 

Não devo occultar á Camara que essa 
minha esperança era vã.; eu mesmo, que a 
annuneiava, não confiava que fosse esse o 
resultado, porque conheço o nobre De· 
putado. 

Não acredito que S. Ex:. desistisse de seu 
proposito; em todo o caso, porém, não queria 
para mim e para meus honrados collegas 
a responsabilidade de uma dissidencia no 
seio da. representação do Rio Grande do Sul. 

A Camara teve occasião de assistir á se

referiam-se a confabulações entre mim e 
meus amigos, antes mesmo da chegada de 
V. Ex. a esta Capital. 

Mas dizia eu ha pouco, quando fui inter
rompido pelo nobre Deputado, que S. Ex. 
me intimou duas ou tres vezes a me pronun
ciar sobre uma de suas accusações. 

Pedi a palavra e acudi á tribuna. Disse 
aquillo que consta do Diario do Congr-esso, 
embora meu discurso não houvesse sido re
visto por mim. 

Profiiguei, então, o procedimento do no
bre Deputado perturbando os trabalhos desta 
Ca.mar<J,. 

renidade absoluta, ao silencio completo que 0 SR. ALFREDO VARELLA-Não 0 fez com 
guardamos ante as primeiras investidas do bastante autoridade; eu 0 mostrei. 
homado Deputado contra. a situação domi-
nante no Paraná. Entretanto, S. Ex.., vendo 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-ISSO no 
sentindo bem, que suas injuncções não en- conceito de V. Ex., mas não no da Camara, 
contravaru écho no seio da Camara, pro- (Apoiados.) 
curou conjugar a nossa responsabilidade com 0 SR. ALFREDO VARELLA-Porém vere
a sua e quiz atirar, tal como eu previa, a mos qual será 0 do paiz. 
representação do Rio Grande do Sul contra 
a representação do Paraná.. Nem outro foi o O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Orai nem 
intuito do nobre Deputado quando, ha quatro se pergunta ! 
ou cinco dias, em uma de suas orações, me . ·' 
intimou a quebrar meu silencio para dizer O SR. EuzEBIO DE ANDRADE-O palz esta 
si, ~vista. da. prova que havia exhibido, con- representado pela Ca.mara. 
tinuav-a eu ou não a considerar o honrado· O SR. ALFREDO VARELLA dá um aparte. 
1 o Secretario desta Camara advogado admi
nistrativo. 0 SR. 0ASSIANO DO NASCIMENTO-Pelo me

DOS é a legitima e nem eu conheço outro 
O SR. ALFREDO VARELLA-Dá. licença para orgão mais competente da manifestação da 

um a.parte. sabedoria nacional do que e!ta Casa. 
O SR. CASSIAl'<;o DO NAscrMENTO - Quantos 

quei:v.a. 

0 SR.. ALFREDO VARELLA -A proYa de 
que ·não t>Sp3rava conjugar minha acção poli
tica. com a Deput?.ção do Rio Grande do Sul, 
é que já sabia., pela propria bocca de V. Ex. 
que V. Ex. ba via de me dar resposta aqui 
em defeza do Presidente da. Republica, a 
quem eu me ia referir. 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIENTo-Perfeíta.· 
menta. 

0 SR. ALFREDO VARELLA dá um aparte. 

O Sa. ('iAssiANO no NAsCU!ENTo -Referia 
o historico dos factos anteriores á. chegada de 
V. Ex. 

O· SR. AL?REno VARELLA-Acabo de che,.ar 
e não ouvi. Hontem apenas mostrei a in~o
herencia do leade1· da Casa. 

0 SR. CASSIANO DO NAsCniENTO-Pa.ciencia. 
O nobre Deputado ha de ouvir e não conse
guirá afastar-me de tranquillidade em que 
me colloco para enfrentar este assumpto. 

O historico que fazia ha pouco das pala
vras que havia pronunciado, attenda V. Ex., 

O SR. ALFREDO V ARJ':LLA-Não diz isto a 
Constituição que falla em tres orgãos do 
poder publico. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-A Con• 
stituição tà.Ila em orgiios do podet• publico e 
eu l'efiro-me aos orgãos que representu.m a 
soberania nacional. (ApMtes do Sr. Vw·eUa.) 

O nobre Deputado não conseguirá pertur
bar-me. Dizia que fui chamado á tribuna 
para dizer, respondendo si, á vista. da. prova 
exhibida, considerava ou não o honrado 1° 
Secretario desta Camara advogado adminis
trativo. 

Acudi ao appello do nobre Deputado e disse 
que estranhava seu procedimento ... 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Nísto é que se 
excedeu. 

0 SR.. ÜASSIANO DO NASCIMENTO- Não me 
excedi tal. 

0 SR. ALFREDO VARELLA -Isto é a prova 
do pm·ti-pr(s que havia contra mim. 

0 SR. CASSIA.NO DO NASSIMENTO- Não 
havia, não ha e nunca houve parti-pris de 
minha parte. 
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O SR. ALFREDO VARELLA.- Ainda hontem 
o Sr. Darcy disBe que tinha interpretado o 
meu pensamento, affirmando que eu chamei 
de corrupta esta Camara. 

O SR. JAMES DARCY-V. Ex. começou uma 
enumeração que parecia só terminar, quan
do V. Ex. se tivesse referldo aos tres ou 
quatro Esta.do de que aliás não falou. o que 
deu logar a que fosse V. Ex. interpellado 
por um Deputado, perguntando-lhe por que 
havia exceptuado tres ou quatro Estados. 
Interpretei com a. maior fidelidade o seu 
:pansamento. V. Ex. não é, nem quer ser 
outra cousa sinã.o o unico homem puro, no 
meio da corrupção geral que lavra neste 
pn.iz; V. Ex. é o salvn,dor, é o Messias ..• 

(O S1·. Presidente fazenclo soar os tympanos 
~·eclama attençcro.) 

0 SR. CA.SSIANO DO NASCIMENTO- A intel'· 
rupção passou e eu quero continua.r as con
siderações que vinha fazendo. 

Acudi ao appello do nobre Deputado e dis.3e 
aquillo que consta da. publicidade. Agora res
pondo á allegação de que ha parti-pris de 
minha parte. 

O nobre Deputa.io é que tinha parti p1·is, 
contra mim. Inverteu minhas exp·l'essões e 
1neu juizo para tirar partido na argumen
tação, da tribuna, a favor de suas opiniões, 
como vou mostrar. 

0 SR. ALFREDO VARELLA - Ha de ser 
muito difficil. 

O Sa. CAsSIANO DO NASCll\fENTO- Expli
cando o incidente que se havia dado entre o 
nobre Deputado e a Mesa, disse, em resposta 
a um apal'te do nobre Deputado e referindo· 
me a S. Ex.: «Perturba os trabalhos v. Ex., 
digo, jú. quo o pergunta, conduzindo a dis· 
cussiio em especio de dialogo, e procurando 
l'idicula.rizar a cada passo seus collegas do 
Paraná». 

0 SR. ALFREDO V A.RELLA.-Eis O Cl'ime por 
que se ataca um velho companheiro po
lítico. 

0 SR. CASSIANO DO NASCI::\IENTO - Não 
ataco ; V. Ex. não inverta. 

Eis ahi o que eu havia dito. 
Em sua oração, porém, o nobre Deputado 

dissera que eu tinha parti pris contra S. Ex., 
e a.ccrescentou diversas vezes que eu entendia. 
que S. Ex. perturba.va os trabalhos da Ca· 
mara porque S. Ex. estabelecia dialogas. 

Vê a Camara a di:tferença que ha entre o 
que disse eu o que disse o nobre Deputado. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Não é possível 
h a ver differença. 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCIMENTO-EU disse 
que V. Ex. perturbava os trabalhos da. Ca-

mara, referindo-se insistentomente da tri
buna a um dos Deputados do Paraná em ar 
de mofa, chamando-o : o notabilissimo enge~ 
nheiro, o distinctissimo engenheiro. 

E' isto que o Regimento não permitte ; 
nenhum ue nós póde ridicularizr.r outro col
lega .•. 

O SR. ALFP.EDO VARELLA-Ridicularizar·, 
eu, me escudn.ndo na opinião do Sr. Alenc(l.r 
Guimll.l'ães '? 

0 SR. CASSIANO DO N ASCI:\1:31\'TO - V. E X. 
disse com visível ar de mofa.. 

0 SR. ALFREDO VARELLA - Que fosse ! 
Que represalia era essa ao insul.tQ que me 
foi atirado ? ! 

O SR. CARLos CAVALCAl\'TI dú. um aparte. 

O Sa. CASSIAl'io Do NAscn.rENTO - Já o 
nobre Deputado confe:;;sa que houve de sua 
parte o intuito de ridiculariza.r o S'JU collega.. 
Contt'a isso me m:mifcstci e ... 

0 SR. ALFREDO VARELLA-A intel'VeD.ÇiO 
do leadm· foi impertinente. 

0 S:a. CA.SSIA.NO DO NASCIMENTO- ... fiz 
sentir que a acção do nobre Deputado era 
perturbadora por este facto. S. Ex., retor
quindo, deu a entender que eu considerava. 
a sua acção perturbadora porque S. Ex. dia
logavn. •.. 

Disse o nobre Deputado em sua IDJUncção 
contra mim que eu não acudü•a, quttudo 
S. Ex. fôra ameaçado nesta Casa até de 
uma aggressão physica; mas não preciso res
ponder ao nobre Deputado. 

O primeiro discurso CJ.UG S. Ex. proferiu eu 
ouvi, não da. Mesa., mn.s do uma das cadei
ras da b:.tncada paulista. 

0 SR. ALFREDO VARELLA -Nem sempre; 
n.lgumas vezes da cadeira do 2° Secret:J.rio. 

0 S:a. CA.SSIANO DO NASCIMENTO -Vi, é 
cm'to, um movimento que denotava uma 
especie de aggr•essão physica á pessoa de 
S. Ex. ; mas como estranli:ar que não tivesse 
acudido a seu lado, quando sei, como tam
bem sabe o nobre Deputado, que estas amea
ças de aggressões não teem outro alcance 
porque sempre ha collegas que se interpõem 
entre os contendores '? 

Porque attribuir a mim sentimento di
verso do que confessou o nobre Deputado em 
face da ameaça '? 

0 SR. ALFREDO VARELLA - Com algumas 
manifestações hostis â bancada parana.ense, 
V. Ex. se melindrou positivamente. 

0 SR. PRESIDENTE- Attenção! Quem 
tem a palavra é o Sr. Cassiano do·Nasci· 
mento. 
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O SR. CASSlA>\'o no NAsCIMENTo- E es
tranhou S. Ex. que não me scnsibilizaS!!e ao 
ponto de acudir a. seu lado ante uma. ameaça. 
ue a.ggressão pl1ysica. que não se roa.Uza

'l'ia! Mas D que !la. para estranhar nisso, si cn 
pensftvu. como s. EJC., que e.~sas ames.ças 
não teem a.icanoo porque os collegn.s que se 
acham mais perto do amea-oado interveem 
do modo quo esses factos deprimentes dos 
ereditos da. Ca.mara não se consumma.m Z 

Um csta.lão e um oriterio para SS. Ell:x. 
c outr() pa.1·a mim, declarou S. Ex. da 
uibuna. 

0 SR. ALF:&EDO VARELLA-Eu disse que 
era uma pa,rciatiua.de que V. Ex mostt'ava. 
pol' llm lado e não por outro. (Soam os tym· 
panoJ. ) 

O Sa. CASSIA.No no N.ASCili!ENro- Esta, 
Sr. Pl'csidente, é a. primeira injuMcão do 
nobre Deputado contra. mim e vê u Cama.r'a. 
que fundamento tem. 

O nobre Deputado vinha. litiga.r e j á. liti
gava ern questão pel'sonalissima entre S. Ex. 
e o Senador Vicente Maehado. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Eu não pedi au
:tilio para manter a oam])anha a, nínguem do 
Rio Grande do Sul. Agora. peço justiça e 
oquidade. 

0 SR , CASSIANO DO NASCIMENTO-V. Ex.' 
nem neuhum de nós, pód.e concitar a.uxilloS 
,re outros p;n·~~ tl:unpu.nhas de caradc1' 
pr:ssoa!. 

O SR. ALFRIWO VAR.ELLA dll. um a.pa.rte. 
0 SR. CASSI ,\:'\0 DO NA!;ODfE;"I\TO-Vinha. 

dizendo que V. Ex. já decla.rou desta i ri buna. 
que era. o ag~1·edido, e que, aggre<lido , eu 
nlí.o o tinha. !leleoitido. 

N11naa. vi o nobre Deputado aggredido pelos 
amigos da s!tua.ção domína.nte no Paraná. 

r.reio que S. Ex. se refera a. um discurso 
proferido na. SaMdo J)elo Senador Vicente 
)ia.chado, em que S. Ex. qua.lificou o nobre 
Deputado de })olitico itínorante; mas S. Ex. 
esquece as datas, e, si a.sslm não fosse, devia 
sa.ber que nessa occa.sião eu estava. no Rio 
G1•ande do SuL 

O SR. ALFRr:no v ARETX·A dá. outro a. parte. 
0 SR. ÜASSIA.KO DO NASCIMENTO - Fiea,, 

portanto, Sr. Presidentn,demonstrado quanto 
-vale esta. arguiQão. do nobre Dep11tado e de· 
m onska.do, outro~un, que S. Ex. inverteu 
Otl procuron inverter o meu pensa.mento.,. 

O Sa. Ar.F&EDo V ARE.LLA.- v. Ex.. nã.o 
demonstrou isto. · 

0 SR.. ÜASSlANO DO NASCIMENTO-•• • pa.ra. 
tirar partido contr& mim. 

0 SR. ALFREDO VARELLA - Não de~ 
monstrou. 

0 SR. C.\.8SIA.NO no NASCIMENTO - Set•ei 
então obríga.doa ler nova.mente. 

0 SR. ALFREDO V.\RELL.\ - PU.l'(l. que 
V. Ex. nô,o dig:l. quo abuso e tomo tempo, 
declaro que vou discu~lr este assumpto o:l.à 
imprensa. 

o SR. CASSL\:so Do NAson.1ESTO - Póde 
discutir de onde quizer, 

0 SR. ALFR.EDO VAR.ELT.A- Va.mos ver 
quem tem pal"li pr"is. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMF.NTO- V. F.:,;. 
per turbou, quer conduzindo a discussão 
como uma especie de dialogo, quer pro
curando ridicularizal' a. cada pa.s:;o a. col
lega.s nossos. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Ainda. !to. pouco 
tempo V. Ex. ridicularizou, e muito, um De· 
putado por AL'l.goas que não foi reeleito, o Sr. 
Ra.ymundo de Miranda, creio. Hei de trazer 
es1à sou discurso. 

Ur.tSR , DEPUTA.Do-Ma.s elle é a.atua.1men
te representante de Alagoas, 

o SR. ALF'RDDO v.~nELLA-Ncsse c~so peço 
desculpa. (Hil out•·os apat<tes. Soam 01 lyrn· 
panos .) 

O SR. CASStANo DO N A.SClMEr\TO-Assim é 
jmpossivel continuar. A p:wtida torna-se 
desigual. 

Ouvi tudo quanto o nobre Depu~a!lo disse, 
em sigillo, dàndo·lho apenas dous aparte~. o 
nã.o posso o.va.ncnr uma. :proposiçi:io que não 
lbo mereça contestação. 

O SR. Ar.FR~oo VAR.ELLA-Eu não tive um 
só período em que não fosse interrompido, e 
V. Ex., como leade1·, deYia impedil-o. 

ALGUNS 8RS. DEPlll'ADOs-Oh ! Oh ! (Tro. 
cam-se apartes. :Soam. os tympanos.) 
. 0 SR, CASSIANO DO NASCIMENTO-Sr . Pra

sidonto, a pl'imeira iojuncção do discurso 
do nobre Deputado relativamente a mim foi 
que eu nutria. p(1.1·ti p1-is contra. s. Ex. poi'· 
que não me tinha. sensibilizado contra. a. 
porspactiva de um at:J.quo physico a. S. Ex. 

0 SR. ALPt\EOO VARELLA.-lnsulto s de 
toda. a ordem. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCBtENTO-At&JU9 
que eu julga.va. imposslvei de a.cl!ordo aliá.'$ 
com a opinião manifestada por S. Ex. 

A outra injuncção !oi que me oxC<Jdí de
clo.ra.nd.o que o n()bl'e Deputado porturba.va. 
os trabalhos da Ca:mara por meio de dialo
gas travados em ca.da. um de Stms discursos. 
Jt se viu que não tem ra.zão o nobre Depu-
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;t.'l.do, dirigindo a cada passo ao nosso col
Je"'a do Paraná, ao qual tratava. (em grypho, 
si esot'ipto fot•a) de notabilissimo engenhei1·o, 

·de di$tinctissimo engenheiro, isto em a.r do 
mofa, S. Ex. ridicularizava o nobre collega, 
provocando uma justa reacção. 

Quanto a. esta. pnrtc o nobre Deputado já 
confes5ou que assim foi, que podia. ter sido 
esta a sua intenção. 

Accusou-me o nobre Deputado, em terceiro 
logar, do ter dcfcnJido aqui o Sr. Vicente 
Machado. 

O que cu disse, Sr. Presidente, consta do 
DiaYio do Congresso, o ou poço a V. Ex:. para 
1er este topico, pelo qu:1l mostrarei que es
tive dentro do limite da pergunta icilia pelo 
nobre Deputado. 

«Pergunto ag;;ra á Cam::tl'a., fallava eu: 
provou o nobre Deputado, Ieprcscntante da 
opposição paranaense, que o hom•ado S1•. la 
:Secretario tivesse prn.tica.do esta segunda 
e:::pecie de advocacia, a advocacia adminis
tiva ~ Não provou ainda., como não provou, 
Sr. Presidente, muitas dn,s articul::tçõcs quo 
fez dn. tribuna contra a situação dominante 
.no Paraná.» 

O SR. ALFRJ~no VAR~LLA-Port.."Lnto, sahiu 
da. questão. 

.o SR. CA.ssrA.No no NA.SCDIENTo- Lendo 
.artigos de jornaes da imprensa local, S. Ex. 
disse quo oa factos alleg.!1dos estavi1m pro
vados, pót·q,ue os a.utores desses escriptos 
eram C;:lrrelígíonal'ios da situação no Paraná. 

Ora. Sr. Pl'esidente, a respeito desses 
. fa~tos fiz a. seguinte considm·ação: declarei 
que ari.igos da imprensa escriptos com mu,is 
ou menos paixão não podiam ofl'erecer b<LSO 

·sutnci(mto pa.ra. prejudicar a reputação de 
qualquer homem publico. 

S. Ex. faHa do )>l•ovas e noto nos discursos 
do nol;re Deputado q,uc conheço, publicados 
no Dim•io do Cong1·esso a. auscncla. dos do
cumentos a quo S. Ex. se rororiu. 

.comprcllcndo que S. Ex. quer converter 
esta Catnai'a. em um tribunal dejustiQa para. 
dizermos sobre a honestidade c u. reputação 
·de homens publicas. 

Mas. Sr. Presidente, em primeiro logar 
S.Ex.dosvirtua a missão da Camara. que não 
·é essa ; depois, para poder julgar dos factos 
sobro os quaes S. Ex. provocou o pronuncia
·mento da Camara. e o meu, seria preciso que 
,cada um de nós examinas;;;;:} cada caso em 
·concreto, em si, tendo em vista as articula
.ções, as provas de um e outro lado ; só de
pois d)sto poderíamos proferir um julga
mento. 

Quanto a mim, sinto que não poPso pro
fetir um julgamento a respeito da conducta 
particular dos homens :politicos~ .• 

O SH.. ALFREDO VARELLA - Eu perguntei 
tão sómente isto : si a conducta de um advo
gado pel'n.nte uma autoridade administrativa 
se conformava com a. moral poLítica. de Julio 
de Castilhos ? Não é capaz de res11onder com 
prJcisão. 

O SR. CAssrA.NO Do NASCDIENTO -No e 
tenho QUe} responder c nem admittostãe 
systema de discutir commigo. 

0 SR. AI.FREDO VARELLA -Ahi está : não 
póde respomier. 

O SR. CASSIANo Do 'XAscmENTo- Posso 
o vou responder já. que o nobre Deputa.do 
insinüa que o nã.o posso fazer. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Atira.ndo longe 
a bandeira de Julio de Castillws. 

O Sa. CA.sSIANo no NAsCii.IIE:\"To- Isto no 
concelto de V. Es.., nã.o no dos meus colle
gas ... ( .4poiaclos e apaí'les do •'~'1•s. Sassloche1· 
e Jame.s Da~·cy. 

U!>I SR. DEPUTADO (1·a(el'indo-se ao S1·. Al
fredo Vm·ella)-0 p::.iz já julgou o procedi
mento do nobt'e Deputado. 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIENTO- Certa
mente. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Onde está O pro
nunciamonto do paiz 1 

O Sa. CA.SSIANO no NA.scmE;:~;To- Pm•doe 
v. Ex.; eu não al'mo t~o etll:~ito ... 

O Sa. ALFREDo V.\ Iu·:r.LA- Nem eu, meu 
caro senhol· • 

O Sn. CASSIANO DO NASCil\IENTO- Não pa
rece. 

O nobre Deputado, senhores, quer fot•ça.r a 
1"amiLl'a a. se desviar de seu pa.pol c de sua 
missão, quer conV'el'tol-a em tl•ibunal de 
justiça., quer tt•a.nsforma.t• cada. um de seus 
collegas em juiz o S. Ex. em promotor pu
blico, p.'l.rc.t, com o cn.mn.rtollo destruidor, 
aba.lat' a reputação de todos nós, segundo o 
seu objectivo ••• 

0 SR • ALFR.EDO V A.R.'ELLA-Oh ! Isto ê que 
é armar ao effoito,provocando us ít·as get•aes 
contra mim. 

O SR.. CASSIANO no NASCIMENTo-Não sou 
eu quem provoca as iras contra. S. Ex.: é 
seu proprio procedimento. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Na opinião de 
V. Ex. Appello de seu juizo para. o juizo de· 
finitivo da opinião publica. 

0 S&. CASSIANO DO NASCIMENTO - Diz O 
nobre Deputado q,ue eu não tenho autoridade 
moral para i'alla.r em nome da minha terra. 
e em nome do meu paz·tido. 
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Contesto a V .Ex.: tenho-o integral .. (llfuí· 
tos apoiados.) 

Sr. Presidente, não solicito,nunca solicitei 
as posições em que, por infelicidade minha, 
tenho-me visto colloca.do. 

o SR. ALFREDO VARELLA - Nã.o ouvi a 
proposição de V. Ex. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Fallo, 
senhores, perante a Camara que me co
nhece ; sabem muito bem os meus collegas 
quanta difficuldade eu tive para acceder aos 
seus desejos, tão generosamente manifestados 
em relação a mim, e para assumir a. poslção 
que hoje tenho nesta. Camara. (ll.fuíto bem.) 

Fallo perante meus collegas representantes 
do Rio Grande do Sul; SS. EEx. sabem muito 
bem que, apezar de suas insistencias, de seus 
pedidos, de suas rogativas, lb.es tenho inva
riavelmente dito: «Não me acho com forças 
para dirigir a representação do Rio Grande 
do Sul ; sou, simples e humildemente, um 
colloborador, com todos vocês». 

O SR. JAMES DARCY- E' o director da 
1Jancadi1 por escolha espontanea desta. 
(Apoiados da bancada do Rio Grande do Sul.) 
E, já que estamos em hora de confissões, 
devo dizer que, na ultima conferencia que 
tivemos, nós, os representantes do Rio Grande 
do Sul, com o inolvidavel chefe Julio de Cas
tilhos, cuja bandeira o nosso leader empunha 
agora (muitos apoiados), reunidos nós todos 
em torno deUe e della, nessa ultima con
fel·encia, digo, fomos nós, os representantes 
do Rio Grande do Sul, que declar<Lmos áquelle 
preclaro chefe, com appla.uso de S. Ex., é 
verdade, que o nosso leadet, o director da 
bancada do Rio Grande do Sul na Camar•u. dos 
Deputados, seria o Deputado Cassiano do 
Nascimento. (Apoiados !JC''aes da bo.nc oda do 
Rio Grande do Sv.l . ) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Eis a 
resposta. 

Depois dessa dcclal'u.ç:ã.o, que nenhum dos 
meus companheiros de bancada contesta, 
creio que tenho a auto1•idade, que parece 
ao nobre Deputado fallecer-me, para dizer 
que S. Ex. não interpreta o sentimento do 
partido republicano rio-grandense, que não 
lhe delegou essa.s funcções. 

O SR. ALFREDO VARELLA - Alexandre não 
designou seu successor. 

O SR. JAMES DARCY - Não se trata de 
successor, é a continuação, 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Está claro, 
meu caro senhot• ! 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Ora, 
«meu caro senhor! .•. » (Riso.) Deixemos de 
- mett caro senhm·- (Riso.) Não é systemilo 
de fallar na tribuna da Camara. 

0 SR. ALFREDO V AREl,LA - V. Ex:. tam
bem entra a mofar de seu collega 7 ! 

O SB.. CAssrANO DO NASCIMENTO - Não 
mofo. 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Oh. meu caro 
senhor ! (Riso.) Está V. Ex. incidindo na 
falta em que ha. pouco disse que eu incorri. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Deus 
me livre de applicar os processos que o no
bre Deputado applica, ao vir â tribuna da 
Camara dos Deputados ! (il1ttito bem. ) 

Só me acredito forte, senhores, quando 
chega sobre mim o acatamento e o respeito 
de todos os meus collegas, e, para que u,ssim 
seja, é preciso que eu os trate com a defe
rencia a que todos elles teem direito. 

Fóra disso, não cornprehendo que se possa. 
viver bem no seio desta Casa, fazendo como 
fez o nobre Deputado, procurando atirar as 
opiniões de uns contra outros, procurando 
abrir sulcos profundos de desint ::~lligencia, 
já não digo na bancada que tenho a im
merecida honra de representar, mas até em 
relação ::is outms bancadas . 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Deixo a V. Ex. 
a glo!'ia deste papel odioso, que me estú at· 
trilmindo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\ti~NTo-Não soi, 
Sr. Presidente, quem rept·esent!J. papel ma.is 
odioso ! ~ Si ou quo ... 

O Stt. ALFr:.goo VARI~LLA-V. Ex. é quo 
mo attl'lbuo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCilllENTO-.,, Si eu 
que, om vírtudo úo cumprimento do mett 
dever, houve de decla.ra.r que v. Ex. não 
traduzia o nosso sentimento; si eu que hou
ve de declarar qual a minha opinião sobre 
o cao a respeito do qual se me in terpella va, 
ou ss V. Ex. com os processos que tem 
adopitado para realizar os seus intuitos . 
políticos ! 

0 SB.. ALFREDO V ARE LLA- Eu não disse 
que estou representando o pensamento da 
bancada rio-grandense; o que nã.o reconheci 
foi autoridade em v. Ex. para alijar-me 
dessa bancada, porque não a tem. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Oh ! 0 SR. ALFREDO VARELLA- Somos iguaes 
no mesmo partido. Senhores ! Algum dia solicitei autoridade' 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- «Somos com amparo do nobre Deputado, na bancada, 
iguaes no mesmo pa1•tido ••• >> rio-grandense? 
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Si ahi tenho alguma autoridade, seus no
bres membros são quem o querem; não é 
V. Ex.; e entre o conceito de V. Ex:. e o 
conceito dessa legião, cu prefiro o desta. 
Eu não estou por gosto nesta posição. 

O Sa. ALFREDO VARELLA - Responda ao 
que eu disse. 

O SR. PaESIDENTE-Attenção! A discussão 
não póde continu:.tr n.s::;im por dialogos. 

0 SR. ALFREDO VARELLA - São OS lUQOS 
exemplos do leader da Casa, excellcntissimo. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO - V. Ex. 
pôde dizer que são os máos exemplos meus; 
cu declino da compotencia de V. Ex. p::ua a 
da Cn.mara, que nos tem ouvido, para que 
diga qual de nós guarda mais serooidadc 
neste assumpto. 

O honrado I'epresentante da opposição pa
ranaense nesta Cas3., Sr. P1•esideote. _ . 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Muito me 
honro com isso; e já fui com esse caracter 
a.lliado do Sr. Pl'Csidente da RepulJiica. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Vamos 
l)Or partes : 

O honrado Deputado, repPese!lbnte da 
oppor:,ição paranaense nesta Casa, se traçou 
en~ programma de derrocada de tudo que 
exzste ... 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Em defesa dos 
opprimidos. 

0 SR. ÜASSIANO DO NASCIMENTO, .. porque 
S. Ex. se considera, já o declarou da tri
buna, o apostolo do bem, da verdade e do 
p:ttriotismo. 

Quanto a isto, Sr. Presidente, eu, som 
q!lerer faltar o respeito a S. Ex., nem a 
mnguem; direi que- prcsumpção e agua 
benta cada qual toma a que quer. 

Que é que o nobre Deputctdo pensa con
struir'? 

S. Ex. se diz conservador; eu acredito 
que o seja, mas que especie de conservudor é 
s_. ~x.,_ que procura dia a dia, hora a hora, 
d1mmmr, demolir o prestigio da Camara e 
do ~o~er Executivo, que concorre para o 
an~1gullamento das proprias instituições, que 
polltwa conservado1·a é esta de S. Ex.? ! 

. ~· Ex. e~tá. vendo todos os problemas po
ht~c~s nactonaes pelo prisma estreito que a 
pa.IXao lhe fez nascer no cerebro a. respeito 
dtt politica. do Paraná. 

E tanto é assim, tanto isto é vcr_•dade, 
que se verifica já o pro"'nostico que cu fiz 
sob~e a tra.jectoria que "o nobre Deputa do 
devza seguir perante meus amigos. S. Ex., 
que a principio se circumscrever:t no ter
reno de seu desn.ggrn.vo pessoal, que eu :wha-

Vol. VII 

ria legitimo, desde quo tivesse sido offen
dldo, S. Ex., dabi para cá, foi seguindo a 
trajectoria voluntn,l'ia até o fim e se atirou 
contra mim, contra V. Ex., contra o Sr. 
Presidente da Ropublica e contra a política 
de muitos Estados! 

Que o nobl'e Deputado chegaria até ahi. 
que iriD. maí$ longe, cu já sabia, já tinha 
annunciado. 

Para mim, portanto, não é novidade a 
tangente que vac seguindo o nobre Depu- · 
tado. 

Si lhe resultarem glorias da missão em 
que se acha empenhado, ninguem a.s dispu- · 
tará. 

Essas glorias, cu não as queria p:tra 
mim a preço de cousa nenhuma; nlo é d.e 
meu feitio, não é de minha índole, não <~ do 
meu temperamento, não é da pouca compr<J
hensão que tenho deste regimen. 

0 SR. ALFREDO VARELLA d~L um aparte. 

0 Sn.. CASSIANO DO NASCDIENTO-E a iSSO 
S. Ex. fa.z allusã.o ! 

Durante a minkt vida politica, que já não 
é nequena. eu fiz opposição ao marechal Flo
riâno e ao governo do honra.do Sr. Prudente 
de Moraes. 

Mas fiz opposição ao marccl1al Floriano, 
por que?-

Eu já o declarei, o é isto que quer o nobre 
Deputa.cto, para ver se tira algum partido 
d::t divergencia da posiçKo entre mim e 
aquelles que sustentar[l,m aquella. Ol'dom de 
co usas. 

0 SR. ANGELO PINHEIRO-E ~t situação em 
differente. 

O Sa. CAssrANO Do NASCI:Im;'\TO- Pel'fei
ta.mcnte, e a situação er<\ diiferente. 

Fiz opposição porque o mal'echal Floriano 
Peixoto, assumindo o governo, pelo contra
golpe de 23 de novombt•o, tinha permitticlo 
que houvesse uma. porção de contra-golpes 
nos difl'erente:; Estados dn, União, cruando-se 
nelles uma situação nova., e então eu tive 
ccca ;ião de dizer da.quella tribuna, quando 
se apresentou aqui um projecto pelo qual se 
justificava essa attitude, que eu concordaria. 
com a. revolução que tinha produzido o con
tra-golpe de 23 de novembro, si nessa revo
lução tivesse havido logica, si ao assumir o 
govel'no o poder publico, por um decreto 
unico, houvesse declarado fóra da lei todos 
os governos locaes então existentes e insti
tuído outros. 

Só então eu acharia. logica a revolução. 
Mas fazer-se o que se fez, declarar o go
verno a iuta.ngibilidatle ou a. integralidade da 
Constituição em vigor e permittir depois _os 
contl'a.-golpes que se deram, era. o que nao 
me parecia logico. 
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Assim sa iniciou a campanha contra o Sr. 
marochal Vice· Presidente da Ropublica com 

. o concurso de grande numero de represen
tantes da. nação, entre os (1uaes me apraz 
citar o meu eminente amigo o Sr, Augusto 
de FreH~Ls o o meu companheiro de bancada 
o Sr. Angelo Pinheiro, que ainda hoje fazem 
parte desta Casa.. 

Desde as nossas primeiras reuniões, ficou 
n.ssent::J.do que não movel'iamos a opposição 
ao ma,rechal Floriano, mas a opposição con-
·stitucional no seio da Camara, e que a nossa. 
opposição, por isso mesmo que era constitu
cional, não iria ao ponto de negar ao go
verno leis de meios nem medidas orçamen
mentarías, de credito ou de outra. natu· 
l'6Z1.. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Foi esta, a 
orientação da opposição. 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\IENTJ-FOi e,ta a 
orientação da oppJsição. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-O Sr. Saabra 
·sustentou cousa diver:Ja. 

0 SR., CASSIANO DO NASCIMENTO-Está en
_ganado. 

O St'. Seabra esktva no desterro, em 
Cucuhy (apoiados), quando eu o meus emi
nentes amigos, os Srs. Augusto de Freitas, 
Epitacio Pessoa. Mo1•eira. da Silva, Angelo 
Pinheiro e tantos outros que tcem assento 
neste recinto. traçamos a rotu. que devíamos 

·seguir uaquella emergcncia. 

0 SR ALFREDO VARELLA-V. Ex. me dá 
licença que traga alguns factos que não con
stam de nart•ativa alguma, mas que constam 
de documentos~ 

O Sa. CAsSIANO Do NAscn.m:-<To - S. Ele. 
llóde trazet' quantos factos quizer. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Mas pOSSO tra
zer autorizado por V. Ex. 

O Sa. CASSIANO Do NAsci:MENTO -S. Ex. 
,já. tem tl'azidota.ntas cousas sem autorização. 

0 SR.. ALVARO DE CARVALHO-Quem tem 
a vida limpa não receia cousa alguma. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Mas quem está 
tratando de vida limpa'4 

(Trocam-se calo1·osos apm·tes ent1·e os Srs. 
A::t{redo V m·ella e Ahw1·o de Carvalho. O Sr. 
P1·esidente 1·eclama attençüo.) 

0 SR. CAS3IAI.'i0 DO NASCIMENTO-S. Ex. 
,:p6de trazer tudo quanto quizer. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-E' um facto da 
vida publica.. 

0 Sa. CASSU:-\0 DO ~ASCB!E:'\TO-Por que 
não traz. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Hei de trazer: 
estou promettendo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Fiz Op• 
posiç::Lo fl'anca e cla1'a ao Sr. marechal F lo· 
riano Peixoto; ahi estão os meus collogas 
que podem attestal-o, mas fil-<~ com desas
sombro, e appello para. o:; amigos que me 
om·em. 

O SR. VESPASIA.NO DE AumQUJ~RQUE-Fi
zcmol-o com desassombro. (.·1poiados.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Sim, se
nhor, fizemol·a nós. os do partido republi
cano do Rio Grande do Sul, onde estavamos 
desapca.dos do governo. 

Fiz opposição com desassombro, mas ja
mais tive descomedimentos de linguagem; 
procurando nos Amwes da Camara dos De
putados, em toda a minha longa vida poli
üca, S. Ex. a.penas achou, para me in
crepar um destes dias, em um dos meus dis
cursos, um dialogo desagradavel, de duras 
palavras, de lado a lado, trocadas entre 
mim .•. 

0 SR. ALFREDO VAREfJLA-0 num~ro não 
importa. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Importa; 
deixe-me concluir o período, que vou dizel-o; 
entre mim c meu saudoso collcg-<.~. e digno 
amigo, o Sr. Juvoncio de Aguiar,que b.onrou 
com sua presença. aquella bancautt. 

Dous dias depois, nós nos encontrámo;; em 
um restaurante e S. Ex., para provn.r que não 
lhe restava nenhum resentimento do inci· 
dente desagra.davel entre nós havido, man
dou-me offerecer uma taça de champagne, 
acompanhada de um cartão em que dizia:
« o bruto offerece ao bobo», tendo eu re· 
spondido nos mesmos termos. 

Mas o nobre Deputado precisa distinguir 
entr2 o Deputado que em um momento de 
ira. de arrcba.tação, aggl'ide, invectiva um 
collega., do quo se arrepende immediata.
mente, e o Deputado que calculado. e fria
mente vem á. Gribuna., convertendo a sua 
palavra em um verga.lho para vergastar, 
não já. a um, mas, com raras excepções, a 
toda uma corporação. 

Será. o mesmo que dizer que o individuo 
que em um momento de ar1·ebatação pra
tica. um acto censura.vel é compara.vel 
áquellc que tem por habito praticar taes 
actos. 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Estive silen
CiOSO durn.nte tres a.nnos, mantendo com 
todos as relações mais urbanas. Era. preciso 
que o estylo condissesse com o assumpto ; 
por isso feri com energia e desassombro e 
não pelos corredores, como fez a represen
tação do Paraná.. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 12:52- Página 25 de 52 

SESSÃO E~I 4. DE :\'OVEl\lBRO DE 1903 91 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Vê V. Ex. 
:a. ualxão onde conduz o nobre Deputado. Es
ta'-"mos no recinto, discutindo com opiniões 
aqui exteL'na.das, e o nobre Deputado traz 
.para. aqui um facto e vem dizer que nos cor
'relores da Cama,ra foi aggredido. 

0 Sa. ALFREDO VARELLA-IStO mostra. O 
meu desassombro. 

Não ataco ninguem pelas costas ; ha nisso 
. a·IgamlL cousa de nob1·e. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-EU CO• 
;prehendo qu>., sem querm•, força•.to polu.s 
circumstauci:ts, estou me prestando ao que o 
,nobre Deputado deseja. 

Temos urgencia. de proceder ás votações ; 
a discussão do Orçamento da Marinha Ct\
rece :;er encerrada., e eu não tenho o direito, 
pr.lo conteario, tenho o eleve:· de obstar que 
o nobre Deputado leve o seu plano :por 
-dea.nte, porque, roubando tantas sessões á 
Cama:·a com as discussões politi~as do Pa
raná e com a discussão pessoal a. meu re
speito, S. Ex. tem em vista perturba o 
.serviço orçamental'io da Camara. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-V. Ex. devia 
dar exemplo de a.mor aos trab:tlhos da Ca
mara desi>~tindo da explica.ç·ã.o pessoa.[. Está 
.censurando c commette a falta ! 

o SR. CASiliANO DO NASCD1ENTO-V. Ex:. 
fez quatro ou seis discursos. 

0 SR.. ALFREDO VARELLA-Discursos ne
•Cessa.rios <lo saneamento de um Estado da 
Republica reduzido a feitoria.. 

0 SR. CASSIA::-lO DO NASCIME~TO-São pn.
.lavras. Os amigos da. .situação do Param·t 
·dizem o contrario. 

O SR.. ALFR.Imo VAREr.r.A - E' claro que 
não denunciarão os Cl'imes da. pr·opria. oli· 
,ga.rchia. 

O SR.. CASSIANO uo NAScr;:.rENTo-Portanto, 
razão tinha. eu pa.1·~ pensar. 

·o SR. ALFREDo VARET.LA- Não peço que 
V. Ex. mudo de opinião ; estou fallando 
.:para o paiz que não está representado 
.aqui. (P1·otestos.) 

O SR.. JAMES DARCY - Naturalmente V. 
Ex. é o unico representante. 

O SR. ALFREDO VARELLA -Então, quando 
o paiz está representado aqui, a opposição 
.não está 1 O pa.iz não está. representado 
.aqui. 

O SR. JAllrEs DARCY- Que somos nós~ 

0 SR. ALFREDO VARELLA - 0 palz cha
mado legal. 

0 SR. JAhlES DARCY - Bella escapatoria· 

0 SR.. ALFREDO VARELLA - A. imroensa 
opposição não está. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIME?'TO -Pu r que 
não está rep1•esentado o grUl)O úo Paraná: 
que o nobre Deputado representa. Mas SI 
elle não tem elementos para se faz~r repre
sentar? 

O Sn.. ALFREDO VARELLA - Não estou 
indicando; digo que não está l'epreseotado . 
Quizeram cha,mar o odioso sobrB mim. 

O SR. CASSIA:'\O DO NASCDml\To-E' S. Ex. 
que se ~olloc<~ úe caso pensado nessa posição, 
o do pois, á menor injuncção, S. Ex:. se a!
rorr<t o pa.pel de victiml\. N1io; S. Ex. nao 
é víctima ' Si a.IO'Uffi papel representa O 
nobre Depu'tauo é ~nteso dealgoz.(Apoiados.) 

S. Ex. quer t1zcr . uma distincção que 
reput~trei capciosa, entre o paiz legal e re<\1. 
(AJJartes.) 

O SR. JAMES DARCY (ao St. Alfredo Va
,·ella)-Todu.s t\.S leis, quando não attendem á 
sua fé tão intf\iramente como é o ideal do 
le"islador, são substi tuidas por outras. 
Is~o é prova de que a, Camara quer fazer al
cruma cousa e S. Ex. nãc) é tão puro assim. 
S. Ex. nã.o tem autoridade para. enxovalhar 
a Cam11ra inteira; ouvi S. Ex. durante tres 
sgssões sJm dar apartes, mas não posso con
tinuar silencioso. Comprehendi que o nob1•e 
Deputa1o quer faz:Jr figura. ú, custa da Ca.
J.!lU.r~L. (Apoiados.) 

. 0 SR., ALFREDO V ARE LLA - Agradeço a 
V. Ex. 

O SR. J.\.liiES DARCY -Não tem que agra
decer ; a. Camara só tem recebido injurias 
do V. Ex. (H(G out1·os apartes.) 

O SR. CA:;;srA~o DJ NAscDIENTo-Sr. Pl'e
sidente, V. Ex. vê que o meu discurso c~rre 
ma.is por conta dos outros do que por mmha 
propria conta. 

Mas vc.j<Lm, como dizia. até onde leva a, 
paixão do nobt•e Deputado ! S. Ex .. procur·on 
tirar argumento do fa.cto de cogitarmos de 
reformar a lei eleitoral, em que r<~conhe· 
cemos vicios e defeitos, para dizer que re
conhecemos que essa representação não é 
legitima.. (Apm·tes .) 

Isto nem parece estar na. altura do talent() 
do nobre Deput~do, 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Isto 6 out-:.-o 
venenozinho. (Apcwtes.) 

0 SR.. CASSIANO DO NASCIMENTO- Mas, 
Sr. Presidente, irei longe oxaminando o 
discurso do nobre Deputado. Comprohendo 
que ha urgencia em votarmos o Orçamento 
da Marinha., e sabe v. Ex. que tenho uma 
sessão da Commissão de Orçamento a pre-
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sidir e onde se debatem assumptos de mais 
importancia do que o discurso do nobre 
Deputado e a oração que e3tou fazendo. 

E', portanto, necessario e justo o movi
mento que tenho nesse momento, abando
nando a tribuna, deixando o que tenho 
ainda a dizer sobre o discurso de S. Ex. 
para outra occn.sião e permittindo que u. Ca· 
mara se occupe do que é real, daquillo por 
que anceia o pa.iz real e legal, o paiz, que 
certamente não está, de accordo com o nobre 
Deputado .•. 

0 SR. ALFREDO VARELLA dá um aparte. 

0 SR. CASSIAJ'\0 DO NASCIMENTO- ... má.o 
grado S. Ex. pense que assim não é, máo 
grado se julgue e j;í. se tenha declarado 
apostolo do bem •.• 

O SR.. ALFREDo VARELLA - Apostolo, 
não. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- ..• da 
virtude e do patrioti::;mo. Preciso occupar-me 
com a confeccão da lei de meios,e não posso 
port:mto contender e dar resposta completa 
ao nob~·e Deputado. (Apm·tes.) 

O resto da resposta que devo a S. Ex. 
ficar(~ para outro. occasião. 

A m•genciado caso determinou-me a acudir 
logo {~ tribuna, não para produzir um 
discurso, mas pam começar o exame das 
peças do discurso de hontem do nobre Depu
tado, declarando que adio, até que me des
empenhe das funcções de legislador, e sem 
me prestar, em prejuizo dessn.s funcções, ao 
jogo do nobra Deputado, com gaudio das 
pessoas que estão de accordo com S. Ex. 

Não me retir~trci, porém, da tribuna sem 
dizer que nós, membros da Camn.ra. e repre
sentantes do Rio Grande do Sul, não nos re
ceiamos do exai!lO 'lue S. Ex. possa !'azer da 
nossa. conducta. 

S. Ex. poderia fazel-o da imp1•en.sa, e 
a.quelle de nós que entendesse que seus al'ti
gos mereciam contestação daria resposta ao 
nobre collega. 

Não me retirarei da tribuna, Sl'. Presi
dente, _sem dizer que o nobre Deputado hon
tem de1xou t1•ansparecer neste recinto toda 
a sua paixão contra. o Sr. Presidente da 
Republica ••• 

0 SR. ALFREDO VARELLA dá um aparte. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-. , • tão 

sómente porque S. Ex.. não permitte que o 
nobre Deputado faça politica no Paraná, 
perturbando a ordem constitucional no Es
tado. 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Quem ouviu 
isso 1 Está. eseripto no meu discurso 1 Tratei 
S. Ex. curo a maxima deferencia. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO-Bella de
ferencia, em que S. Ex. não hesitou em 
servir-se dos peiores qualifica ti vos, decla
rando S. Ex., o Sr. Presidente da Republica, 
um criminoso. 

0 SR. ALFREDO V ARELLA-Ahi está a jus
tiça da Historia. 

0 CASSIANO DO NASCIMENTO - A justiça 
da. Historia t E o nobre Deputado é o port.u.
voz da Historia ! 

0 SR. ALFREDO VARELLA E OUTROS SRS. 
DEPUTADOS dão apa.rtes. (Soarn os tympanos.) 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -E o 
conceito desta Camara? Só vale, então, o 
nobre Deputado! 

Mas, meu Deus ! Como póde a pa1xa.o 
obliterar um talento como o do nobre 
Deputado? ! (,ipa1·tes.) 

Si precisamos de historiador, peço licença 
para dizer ao nobre D..lputado, peço-lhe 
que não se magôe, presumpção e agua. 
benta cada um toma a porção que quer. 

0 SR. ALFREDO VARELLA - Cada um é 
historiador na esphera de suas forças. V .Ex. 
fci historiador, ainda }la pouco. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Eu 
nunca fui historia.dor ; repeti um incidente 
passado aqui. 

O nobre Deputado não negará que a sua 
trajectoria era esta; que S. Ex. iria a.té 
atacal' o Sr. Presidente daRe publica, a quem, 
aliás, achc1va um cid.adão digno, como con
fessou ••. 

0 SR. ALFREDO VARELLA - J(L tive a 
maior veneraÇ'ão por S. Ex. 

0 SR. CASSL\.NO DO NASCniENTO- Já teve 
a ma.ior vene1•ação por S. Ex. -registre-se 
a. confissão do nobre Deputado ; mas esta 
venera.Ç'ão transmudou-se da. noute para o 
dia no maior desrespeito, no maior des
a.cato, atirando S.Ex. até apodos econvicios 
contra o primeiro magistrado da m.ção. 

O SR. ALFREDO VARELLA - Convicios? 
onde? 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Na lin
guagem que S. Ex. emprestou á historia ••• 

Mas, Sr. Presidente, não me illudo; a his
toria não se pronunuciará assim sobre o pri
meiro magistrado da Nação. (Apoiados). 

Seria preciso que ella mentisse, que não 
tivesse imparcialidade, que ella não ti
vesse sombranceria, que os historiadores .•• 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO-Erapreciso 
que a historia se fundasse em lendas incon
fessaveis. (Apoiados.) 
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O SR. CosTA JuNIOR-A grande veneração 
do nobre Deputado pelo Presidente da Re· 
publica transformou-se em odio porque 
.s. Ex. não quiz recebei-o ... 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Não diz novi· 
dade alguma; narrei o facto nesta Casa. 
(H ilaridade.) 

O SR. CosTA JuNIOR- Agora. nós enten .. 
demos que o Presidente fez muito bem em 
não recebel·o. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Está fazendo O 
juizo da historia ! 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção! 

O SR. CosTA JuNIOR-Isso não passa de 
um deboche. (Sttssw·ro). 

O SR. ALFREDO VARELLA- Registre·se a 
expressão parlamentar-deboche. 

O SR. PRESIDENTE- Convido o nobre 
Deputado por S. Paulo a retirar a phrase 
que empregou ..• 

O SR. CosTA JuNIOR-Si V. Ex. me der a 
palavra, empregarei peiores. (Slessw·o. Hila-
1'idade.) 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Está no seu 
direito. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Sr. Presidente, 
não represento aqui cousa alguma ! Não se 
contem mais os meus votos! (Hct rnuitos 
apartes. O S1·. Presidente reclama attenção.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- S. Ex. 
não representa, pe1o menos, os sentimentos 
daquelles que o elegeram. (Apoiados.) 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Hão de dizel·O 
esses eleitores, em tempo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-E S. Ex. 
ainda tem duvida sobre o caso? 

UM SR. DEPT:i'TADo-Apont3 S. Ex. qual é, 
de seus antigos companheiros, o que ainda 
está, comsigo. 

0 SR. FRANCISCO MALTA- E, deante da 
a.ttitud.e por S. Ex. assumjda., deve S. Ex. 
renunciar o mandato, consultando o eleito
rado, afim de vee si esso approva tal 
attitude. 

0 SR. CASS!Al'W DO NASCDlE~TO (Com ve
hemencia)- Sim, vamos, S. Ex. e eu, re
nunciar ao mesmo tempo o ma.ndato, para 
que o Rio Grande se pronuncie! (ll.fuito 
bem. Palmas.) 

O SR. ALFREDO VARELLA-E V. Ex. com 
todos os recursos do Governo ! ... 

(Apartes vehementes da bancada paulista. UM SR. DEPUTADO-Ah! Então o Governo, 
Sussurro. Interrupções.) lá, já intervem nas eleições ? ! 

O Sa. CASSIANO DO NAscumMTo-Sr. Pre
sidente, oatras contestações devo ao dis
curso do nobre Deputado ; deixo-as, porém, 
para outra occasião. 

Vou me retirar da tribuna e o faço con
vencido de que a Nação Brazileira não lê 
peb cartilha do nobre Deputado ... 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Ella não deu 
:procuração a V. Ex. para vir dize.r ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Mas 
posso fatlar pol'que f<Lllo em nome da maio
ria desta Camara (apoiados ge1·aes), ao passo 
que S. Ex. unicamente o faz em nome da 
sua paixão •.. (Apoiados ; mttito bem.) 

E' a unicn. differença. 

O SR. ALJ!'REDO VARELLA- A unica diffe
runça é o pa1·ti·p1·is que V. Ex. revela con
tra mim. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não é 
real; V. E:x:. faz injustiça! (Continuam os 
apartes.) 

Sr. Presidente, tenho autoridade moral 
para fallu.r, porque fallo com o consenso da 
Camara dos Deputados (apoiados geraes) 
onde vejo representada a elite da Nação, e 
S. Ex. não representa cousa nenhuma. 
(.Mttitos apoiados.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Pensa 
S. Ex:. que representa alguma cousn.? ! 
(Ha muitos apcwtes. O Sr. P1·esidcntc pede 
ordem.) 

Fique sabendo o nobre Deputado que sou 
absolutamente leal, e desde já declaro que 
n<lo peço apoio do Governo. 

O SR. SoARES DOS SANTos-E S. Ex. não 
acredita na justiça do Go\·crno <.lo Rio 
Grande!! 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\IEXTO-Abi está, 
veja S. Ex. Declaro desde já, solemnemente, 
ao Rio Grande c ao paiz inteiro, que si 
S. Ex. quizesse entrar nesse pleito, eu de
sistiria de qualquer favol' governamental, 
propondo-me a disputa1· a minha. reeleição ! 
(Apoiados, mHito bem.) 

Po!' nossa honra, por hom'a da reprcsen· 
tação do Rio Grande, declaro que não nos 
envolveremos, com processos mesquinhos, 
no pleito. 

Desf.raldarci a minha bandeira c S. Ex. 
a sua .•• 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Em tempo po• 
derem os fazer isto ••• 

UM SR. DEPUTADO- Mas S. Ex. não acha 
que no Rio Grande do Sul se faz eleição 
livre~! 
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0 SR. ALFREDO VARELLA-Mas qne <ll<li· 
ção scl'ia essa. que o nobre Deputado Pl'O
põe ~ ! Já. não está lã. Julio de Ca.stilhos I>J.l'a. 
garantia de nós todos. 

0 Sn.. CASSIANO Do NASCIMENTO- Mas est(L 
seu honrado t:ouUuuadol', o digno Sr. Dt·. 
Bol'g;JS de Medeiros. ( Jluitos (J11oiados. titJaY
tes 1wmel'osos que intei"I"Omp~-m o omdo1·.) 

Suspcndc·sc a sessão. 

R.eiLbrc-se a sessão. 

O Sr. Px~e~idente-Peço oreiem e 
calma, para. sahirmos deste terreno pessoal 
em que não pôde continuar a discussão. 

Estamos perdendo tempo, deixando de 
atteoder a materias importantes da. ordem 
do dia, aos orçamentos, pelos quaes clama o 
paiz, pa::a tratar de questõA:l l\f.\T'Sonal is· 
simas. 

VozES- A culpa nõ:o é dv orador. 

O Sr. Cnssi:...no do Nasci
mento (contimtando) - Não me Cllbe, 
Sr. Presidente, a advertencia de V. Ex., 
J.lorque eu não tenho culpa_ do que occotteu. 

O Sa. PRESIDs:->TE-Nãome refiro a. V. Ex.; 
refiro-me n.o modo por que tem corrido a 
discuss[io. 

0 SR.. ÜASSIAi\"0 DO NA SCIMENTO- V. Ex . 
vê que o meu discurso não é meu, consta de 
apartes nelle intercalla.dos; não pude dizer 
nem metade do que tenho a. dizer ; ia , porém, 
retirar-me da. trihnna, tfmdo bn(.:a.do ao 
nob1'0 Deputado p9lo Rio Gt·a.nde do Sul um 
r epto, para que renuuciassemos as nos~as 
cadtliras o fossemos pleitear uma nova. 
eleição no Rio Grande do Sul, garantida pela 
honorabilidade do emcrit o desembarga-dor 
Borges de Medeiros, que p1·eslde a.os destino~ 
do Estado, porque tenho certeza, Sr. Pre~ 
sidente, de que o Rio Grande do Sul não me 
deixaria ficar mal. (Apoiados ; 1lHtito bem t ) 

S. Ex. a.ppella para d:tqui a doua annos. 
Eu e-s:plico o que é isto : S. Ex. contu. que 

os processos subversivos c anarcbicos de que 
vem lançando mão poderão subverter a 
ordem constitucional da. Ropublioa a. ponto 
de alterar a. ordem constitucional do Rio 
Grande do Sul. 

Mh•agcm do cspil'ito de S. Et. ! 
Si, por uma. fa.taUdado. o que não acredito, 

a a.cção destruidora do nobre Deputado 
eoneeguüse abalar os aliceroos do regimcn 
institucional nesta Capital, eu lhe asseguro 
Quo ellcs seria.m mantidos integraes pelo lto
roico povo de minba terra.. 

(Apoiarias; muito bem t) 

E' por essa miragem que o nobre Deputado· 
se deixa conduzir, protrahlndo um appelto· 
de honra para daqui a dous annos l 

Pois seja hoje, :seja amanhã, Heja. daqui a.. 
tlous annos, estou certo do que os bons e sin
ceros amigos do Rio Grande do Sul estarão 
a meu la.do. (Apoiado$ ; mu:to bem t) S. Ex.. 
nt~.da representa nesta. Casa. 

Tenho dito. 

(AJlniarlns; m!titobem, muito bem ! O orador 
c muito ctm?Jll'imer.to.do pelos S1·s. Dep.,;!!Uios.) 

Comparecem mais os Srs.: Sá Peixoto, 
PMsos Miranda, Ro:;-crio de ~iranda., Indio 
do Br:\zil, Antonio Bastos, Urbano Santos. 
Christino Cruz, Ani7-io do Abreu, Eezerril 
Foutenelle, Virgilio Brigido, Thomaz caval
cllnti, Francisco Sã, Fredel•ico Bol'ges, João 
Lope~. Eduardo Studart, Paula a Silva., 
Al!don Milanez. José Ma.rcelllno, Pereira de 
Lyra., Joã o Vieira, Esmeraldino Bandeira, 
Cornelio da Fonseca. Estacio Coimbra, An
gelo Neto, Raymundo de Miranda., Noiva., 
Leovigildo Filgueiras, Tosta, Augusto de 
Freitas, Josl\ 1\1on,ia.rdiro, Galdino Lorato, 
Hered11. de S;i,, MPllo Mattos, Sá. Freire, Fi
deUs Alve~. Belisario de Souza., Silva Castro, 
Lom•cnoo Bo.ptist:l., .Julio Santos, Fr(\ncisco 
Veiga,, Esteva.m Lobo. Berno,rdo Monteiro, 
José Bonifacio. Carlos Peixot.o Filho. Penldo 
Filho, Francisco ilel'oardino. Leonel Filho, 
Adalberto Ferraz, Antonio Za.ea.ria.s, Henri
que Salles. Calogeras, Sabino Ba.t·roso, Ole~ 
ga.1·io Ma.ciel. \Venceslá.o Bt•az, Padua. Re· 
i enúe, Ga:leã.o Carvalhal. Ferreiro. Bra.,<>a, 
José Lobo, Paulino Garlos, Fmncisco Mo.lta., 
Alvaro de Carvalho, Candído Rodrigues, Ro· 
dolpho Miranda, Benedicto de Souza.. Lindol
pho Serra., Eliseu Guilbc•·mc, J uYenal Miller, 
Ma.t·ça.l Escoba1·. Barbosa Lima.. Domingos 
Mascarenhas, Campos C:.wtíer e Homem de 
Cana.lh~. 

Deixam de comparecer· com causa parti
cipada os Srs. Enéas Martins, Raymunda 
Nery. Arthur Lemos, Carlos de Novaes, José 
Eusebio,Rodrigucs Fcrnttndcs, Gucdclha Mau, 
rão, Dias Vieira, João Ga.yoso, Tavares de 
Lyru, Walf1•ello Leal, Soares Neiva, Moreira 
Alves, Pedro Pernambuco, Elpidio Figuei
redo, Epaminonda.s Graciudo. Milton. Pinto 
Dantas, Eduardo Ramos, Marcolino Moura,. 
Bezamat, Pereira. Lima, Paulino de Souza, 
Camillo Soares Filho. Manoel Fulgeneio. Lin· 
dolpho Caetano, Eduardo Pimentel, Fran
cisco Romeiro, Valoi3 de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Eloy Chn.ves, Bernardo Antonio, 
Candido de Abrou, Lameuha. Lins, Francisco 
Tolenti.no, Paula Ra.roos, Abdon Baptista., 
Xavier do V:~.Ue e Victorino Monteiro. 

· E sem c..'l.nsa os Srs. R.a.ymundo Arthur; 
Fonlleca e SilYo., Arehur Orlando, Castro Re-
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bello, Rodrigues Lima, Corrêa Dutra, Au
gusto de Vasconcellos, Astolpho Dutt·a, Ber
narJ.es de Faria, Lamounier Godofredo, Ro
dolpho Paixão, Rebouças de Carvalho, Fer
nando Prestes, Amaral Cesar e Lei te de 
Souza. 

O Sr. Presidente-Havendo nu
mero legal, fica interrompida a di~cussão. 

Vae se proceder <is :votações das materias 
constantes da ordom do dia e das que se 
acham sobre a mesa. 

E' lido, julgado objecto de delibe1·ação e 
enviado á Commissão de Orçamento, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 290- 1903 

P1·ovidencia sob1·e a substituiçtío de notas de 
papel moeda ou de moedas de ouro, p1·ata. 
nichel ou cobre 

O Congresso Naciona. resol{Ve : 

Art. 1.0 O Governo, determinando a substi
tuição de notas de papel-moeda ou demoe.:ias 
de ouro, prata, nickel ou cobre, terá quantia 
equivalente na especíe em que deva ser íeita 
a troca. 

A1·t. 2. 0 A substituição começará a ser 
feita 60 dias depois do aviso e continuará do 
seguinte modo: 120 dias depois do aviso, com 
ab::ttimento de 2 %; nos outros 30 dia.s que se 
seguirem, o de 4 %; nos immediatos 30 dhs 
6 %; nos seguintes 30 dias, 8 % o, desse 
prazo em dea.nte, 10 % pvr cada 30 dias de· 
corridos. 

Art. 3. 0 Iniciada a substituição de accordo 
com o art.2o, as repartições publicas incum
bidas da mesma não etfectuarão pagamento 
algum com o papel· moeda ou moeda que 
conste do a viso. 

Art. 4. o Em casos de força maior, o Go· 
verno prorogará os prazos ou limitará a 
substituição em zonas determinadas, sem 
prejuizo do disposto no art. 3''· 

Art. 5. 0 Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõe3, 30 do outubro de 1903.
Betnardo Horta. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 279-1903 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o Fica o Governo autorizado a apo

scnta.r José Maria dos Reis Ba1•cellos, dele
gado-fiscal em commissão do Tllesouro oro 
Minas Goraes, com o ordenado do cargo de 
delegado-fiscal, obscrva.do o disposto no §·1° 
do art. 4° do decreto n. 117, <lo 4 de novem
bro de 1892. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. 'Ul'n.nderley de ~.le:o.
donça (pela ordem) requer e obtem dis-· 
pensa. de impressão para quo seja votada im
mcdiatamente n, redacção final do projecto 
n. 279, de 1903, que :.tc<tba, de ser votado. 

Em seguida é sem dchate a approvada a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 279 A- 1903 

Redacç(ía final do tn·o.fecto n. 279, deste 
anno, que autori:za a Presidente da Repu
blica a aposentar José JVaria dos Reis 
Bm·cellos, delegado-fiscal em commissiío do 
Thesouro ern 1liinas Ge1·aes, com a arde-· 
nado do cargo de clelegado-fi.scal, observado 
o disposto no § to do m·t. 4o do decreto· 
n. 117, de 4 de novemb1·o de 1892 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica o Presidente da Republica 

autorizado a aposentar José Maria dos Reis 
Harcellos, delegado·fi.scal em commissão do 
Thesouro em Minas Geraes, com o ordenado 
do cn,rgo de delegado fiscal, observado o 
disposto no § 1° do art. 4o do decreto 
n. 117, de 4 de novembro de 1892. 

Art. 2. o Revogam·se as disposições em 
contl'ario. 

Sala das Commissões, 4 de novembro de 
1903.-Domingos Guimw·aes.- Viriato Mc:s-· 
cm·enhas. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

Posto a votos, é approvarlo em discussão 
São succcssiv~~mcnte sem debate approva- unica e enviado á Commissão do R.od::tcçiio o 

das as rodacções finaes dos prc,jcctos ns. 1332, seguinte 
142 E, 237 E, 271 A, 272 A e 2i3 A, de 1903, 
para serem enviados ao Senado. 

São igualmente sem debate approvadas as 
redacções ftnaes dos projectos ns. 109 B 
e 27 4 A, de 1903, para serem enviados á 
sancção presidencial. 

PROJEC'l'O 

N. 280- 1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a mclhol'at• a aposentadoria de João-
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Rodrigues da Fonseca. Rosa, thesoureíro de 
Fazenda dw ext.incta thesouraria. de S. Paulo, 
accl•escendo-a com a gt•atificação do mesmo 
callgo. 

E' ;;nnunciada a. votação do projecto nu
mero 70 .A, deste anno, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Mini~te1·io da Fazenda. 
o credito oxtraordiuario de 68:761$051, po.ra. 
attender á restituição de impostos sobre ven
cimentos, devida a varias ministros aposen
tado~ do Supl'emo Tribunal Federal (3" dis
cussão). 

O Sr. Presidente- A este pro
jccto foi otrerooid(l, pelo Sr. Neiva a seguinte 
emenda: 

« Accrescente-se ao art. 1°, paragrapho 
unico : Fica o Govemo igualmente autori
zt?do a abrir o necessarío credito para o fim 
de restituir a todos os juizes federaes, não 
mencionados no art. 1°, a importancia des
contada como imposto sobre seus venci
mentos, reputado inconstitucional na sen
ten<;a alca,nç;::.da pelos magistrados supra
referidos. 

Posb ~ votos, ê rejeitada a refur1di!. 
emenda do S!·. NeiYJ.. 

Em seguida. ê posto a votos c approvado 
em 3a discussão e enviado á Commissãa de 
Reda.cçT~o o seguinte 

:i'ROJEOTO 

N. iO - 1903 

O Congresso ~n.cional resolve: 

Art. 1.° Ftca o Poder Executivo ~tutori
zado a abriL· au :Ministerio da Fazenda o 
credito ex~;raordinario de 68:761$051 para. 
attender á. restituição de imp.:.stos sobre ven
aimentos devida aos ministl'os aposenUJ.dos 
do Supremo TribuDUl Federal João Antonio 
de Araujo Frei tas Henriques, Luiz Corrêa. ele 
Queü•oz Bn.rros, Antonio de Souza Mendes, 
Tristã.o de Alencar Araripo, EspQ,ridiâ.o Eloy 
ue Barros Pimentel. Franci~co de Faria Le
mos, Bento Luiz de Oliveira Lisboa, Joa· 
quim da Costa Barradas e José Hygino Du
arte Pereira, em vü·tude do accordão do 
Supremo Trilmnlll Fede1·al, n. 769, de 15 de 
outnbro de 1902. 

Art. 2.• Revogam-se as dlsposlções em 
contrario. 

E' anouncia da a votação do projecto 
n. 261 A, de 1 \J0:3 , autoriza.ndo o Governo a 
abrir o necessario credito para occorrer áS 
despeza.s com u readmissão dos operarios do 
AJ•sen:Ll ele M:t-rinl1n. do Districto Fedr.ral, 
com substitutivo da. Commissão de Marinha 

.. e Guerra (2& disctL~são}. 

O Sr. Presiden1.e- A este pro
jecto foi il-presenbdo pela. Commissão de 
Marinha e Guerra um substitutivo, que me
receu a approvação da Commíssão de Orça
mento c que vou pôr a voto.s. 

Em seguida é posto a votos e a.pprovarlr\ 
o seguinte substitutivo da Commissão ao 

PROJECTO 

:i, 261 A-1903 
O Congresso Naciona.l decreta: 
Art. l . o E' o Governo autorizado a abrir 

um cl'edíto não excedente de 120:000~. sup
plemanto,r (1. verba- Arscnaos - do ·a.ctual 
Orçamento da !vfarinha, a fim de occorrer ás 
dcsper.as com o pessoal extraordinario, que 
·convier admittir-sc para o regular anda
mento das obras já encetadas p elo Arsenal 
de Maríulta do Districto Federo.l. 

Art. 2. o Revogam-se as disposicves em 
contrario. 

E' considerado prejudicado o project o nu
mero 2GI. de 1903, e enviado ã. Cumwis:são 
dé Mu,rinha e Gucr1·a o substitutivo n. 261 A, 
de 1903, para ser redigido para. a s~ dis· 
cussão. 

O ~r.Heredia de ~â. (pela ordem) 
rcrtncr dispensa de iotcr sticio :para o pro
jec&o que acaha dB ser v otado, a fim de ser 
dado }larJ. a ordem do dia. seguinte . 

0 SR. PRESIDENTE-Não pódc ter 1ogar o 
pedido do nob1·e Dcputo,do porque o substi· 
tu ti v o tem de so!rrer a redacção da Com
missã.o, visto como não é project o inicial. 

Posto <1 votos, li approvado em 3a dis· 
cussKo o nnYiado <L Com nlis>ilo de Rcd.tcçã o o 
seguinte 

PROjECTO 

X. 21;'}- 1903 

O Congresso Nacionttl I'OSo1ve : 
Art. Fica o Presidente da. Republic~t au

toriza.do a abrir ao Mütisturio da Mttrlnha o 
e.redito de 4:550$ para pagamento a João 
Joaquim de Oliveira de seus vencimentos de 
1 o prl\tico das barras de Ser gipe, a con to.r 
de l de fevereiro de 1891 a 31 de dezembro 
de 1893 . 

Posto a votos, é appr ovado em 3" dis
cussão e enviado á Commíssão de Redacção 
o segninte 

PIWJEC'l 'O 

N. 108 A- 1903 
O Congresso Nacional r<Jsolvc : 
A1•tigo unico. Fica o Poder Executivo au

tol'i7-ndo a subvencionar com a quantia de 
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20:0008 o De. Vít'i.Ll Brazil Mineil'O ela Carn ~I Drs. Jesuíno Cardoso e Candido RJdrlgues' 
panha"para, no estPangeiro, tormw conhecido hontcm fir;eram. . 
o tratamento do envenenamBn&o opbidico e Mas, S! prBsente ellc estiver, ha. de 
aperfeiçoal' os seus estudos sobre scrum- provar perante o Es_tado de S. Paulo e . pe
thorapia· revo!l'am-se as disposições em con· ra.nte o Dr. Rcrmtrdmo de Campos, o d1g-no 
trario. ' "' dentre os dignos, aquillo que ellc hontem 

Posto a votos, ê approvado em 3a dis
cussão e enviado á Commissã.o de Rcdacção, 
o seguinte 

PR.OJECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a 

mandar pagar ao engenheiro Estanislau Luiz 
Bousquet a importancia de 2:576$129, a. que 
tem üireito pelo cxercicio interino do logar 
do preparador da cadeít·a de physica indus
trial da Escola. Pvlytechnica, desde 25 de 
abril de 1901 a 12 de janeil'D de 1902; abrin
do para. isso o necessariv credi tl>. 

affirmou nesta Casa. 
Ha dias, faUando o illustre leader desta 

Casa, o Sr. Cassiano d.o Nascimento, disse a 
S. Ex., em uma phrase quasi po?ular -
«commigo não ha disso». E' o que existe em 
relação ao Dr. Bel'nardino de Campos, que 
não tem escuro& na sua vida, c pede provas 
e documentos, sempre e sempre exigindo de 
dms uma: ou S. EK. est:1bclece nesta Casa 
o respeito que nós, representantes do Estado 
de S. Paulo, merecemos, ou não permUta 
que este senhor que representou o Estado 
Rio Grande do Sul, porque ha pouco fugiu ao 
repto que lhe foi dirigido para. renunciar ao 
seu mandato, venha dizer que do Amazonas 
a.té S. Paulo nós temos sentimentos incon
fess:weis em materia de govcrnação pu

Art. ~. 0 Revogam-se as disposições 
contrario. 

em blica. Absolutamente não. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacçã.o 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 283-1903 

O Congresso Nacional rcsol ve: 
Art. 1. 0 E' o Gover.no autorizado a re

formar, de acco1•do com o art. 273 do re
gulamento que baixou com o decl'eto 
n. 1. 2G3 A, do lO de fevereiro de 1893, o 
ex-2° sargento da b:igada policial desta 
Capital Joaquim Eugenio dos Santos. 

S. Ex. referiu um facto em relação ao 
Sr. Presiden~c da. Republica, que não é 
verdadeiro. 

S. Ex., obedecendo ao seu temperamento, 
recusa sempre o seu conselho a quem o vao 
ouvir c dá a nós, representantes deste povo. 
em cujos bra\:os, hontem, o Deputado pen
sou qno se lança. va, provas da sua não in
tervenção. 

Felizes os representantes de s. Paulo,que 
aqui dão osto testemunho de que o Pre
sirlente d:1. Republica, respondeu ao represen
tante do lHo Grand.e do Sul, cujo nome peço 
liconç'l. pa1·a. declinar, o Sr. Alfredo Va.relltt, 
que elle continua.~se na sua obra, si era pn.
triotica, pois quo esse era. o direito do c1ua.l
quor reprJseutante da Nação. 

Art. 2.o Revogam-se as {lisposições em A mais ni'Lo era obrigado o Sr. P1·esidente 
contrario. da RepubliccL. · 

o Sr. Presidente-Estão findas as 
votações. 

Continúa a 3a discussão do projecto 
n. 237 D, de 1903, com o parecer· sobre 
emendas oflerecidas para a sa discussão do 
projecto n. 237, deste anuo, que rlxa a des· 
peza. do Ministerio da Marinha para o cxer· 
cicio de 1904. 

Tem a palavra o Sr. Alvaro de Ci1rvalho. 

Porque elle n tandonaria um solidario 
com a vida da Republica, como é o Senador 
Vicente Ma.cllaclo; porque abandonaria os 
representantes do Paraná, soliuarios que 
sempre fora.m com a vida da Republica, 
p~ra se unir a um homem, que é levado pela. 
acçi'Lo de um amigo particular, um homem 
que vê noivas aos 18 annos, con!brme elle 
mesmo aqui declarou ?. 

Entrando no palacio do Governo, o nobre 
Deputado fez o pedido, o o Se. Presidente 

O St.•. Alvat.•o de Carvalho(·) d:1 RelJublica recusou-se dignamente a a.tten· 
-Estará, Sr•. P 1'esidcnte, a esta hora au- del-o, homanclo as:Sim o povo hrazileiro. 
sente desta Casa o illustre Deputado pelo (Muito bem; apoiados.) 
Rio Gri.Lndc elo Sul, a quem peço venia para O honrado Pl'csidcnte da Rcpublica auto· 
não declinar o nome ? Si ausente elle está, rizou o mttb nullo elos representantes de 
eu não farei o que os meus dignos collegas, S. Paulo (n,:ro apoiados) a declarar desta tri· -----·- l buua que, absolutamente, não deu ordeEs, 

f·) Este discurso llãO foi revisto pelo orador. nem da,rá, a nenhum representante da Naçao, 
Vol. VII ~3 
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os quacs devem se inspüw.r nos intuito.~ qno 
trouxcl'am do suac propl'h.J,s etciç\ões. o bebnr 
lições com Quintiuo Boc<~yuva, com os g'l'an
dos mestres da propag<.mllt~ republicana. 
(Apoiados.) 

Sr. Pecsidcntc, é procisJ quo a Oamn.ra 
republicana l'opilla <~s afft·ontas qüo lho si'Lo 
atiradas; não é possível que a. rcprcsunt.a<;ão 
n<tcional continue a assi.3til' a o;tc libcllo. 

Quer dize!' quo o Amazona.s, o Pará., o 
Coará, Rio Grn.nuc do Norte, AhtgôJ.s, Bahia, 
não pre ;tam ? Será. o noico impolluto o 
nobre Dcputn.do do Rio Gra.nde uo Sul~ 

E' preci..,;o quJ a situação fique bom defi
nida. V. Ex., Sr. Pros~dentu, é o supl'cmo 
depositaria d'1. no~sa. coufianç 1; gat·auta a 
nós aquillo quo tom garantido <to nobre 
Deputado, ga,rant-1. a nós, llcpo::;ítario; d L 
confiança do p:;vo de S. Paulo, o direito de 
mantc,· lá o prosUento eleito, g<~mnta am 
Esta.dos quasi todos do I3ra.zíl. A subversão 
quo o nobre Deputado annunciou não se dal'á. 
S. Ex. tem atraz de si tros ou quar,ro nome; 
que cllc mesmo annunciou ; mas o exercito 
nacional está ao nosso lado. S. Ex. é o 
grande traídol' da politiea de Julio dél Ca.s
tilhos. (Apoiados.) 

O Sa. PRESIDgl\TE- Devo dccla1·ar ao 
nohre Deputado que toJ.os os representantes 
da Nação teom iguaos gal'antias dcan ~e do 
Regimento e den.nto da, Mes:t, sem cxccpção 
de ningucm. 

O ~r. Hos.annab de Oliveira 
vem á tribum~ simplesmnnte impul8lonado 
plllo amor á verdade e á justiça. 

Tem notado que, em g.:~ral, o.~ homens pu
blicas, pdncipalmentc os politicos, t~offrem 
de lacunas de mcmoria -faltas rellttivas á 
memol'ia dos factos, dos acontecimentod de 
hontem, muitos destes aind ~ p ·esentes ao es
pírito de todos e de que ln quem se paten· 
teie estranhamente es'-1uecido ... 

E' assim que quotidianamente se ouve 
faUar nos bons tempos da monarehia, ne;sa 
aurea. época em que as eleições er.•.m f8ita~ 
com a mais inteira verJado, em que não 
havia falsificação de voto ! 

Será. certo; mas não monos certo é que 
muitos dos Srs. Deputados aqui pre::;enLOs 
foram representantes da Na.çã.o naq_ucJles 
«bons tempos» c ss. EEx:. sabem peL'fei
tamente o que era então a verdade eleitoral. 

A '{>l'ova. des.;a 'l:!el·dade eleitm·al era vista 
na unanimidade continua observada nas as· 
sembléas que aqui se renovavam e qu'J se 
succediam umas ás outras; quando subi;:t, o 
partido liberal, apezar da pujança do pat'tldo 
~~on~ervador, então senhor da situação e l.lOS~ 
suidpr de camara unanime, o ifUC o paiz via 
eri\ immediatamente surgir do imprevisto 
\ltlia óutra Camara- unanimemente lib~ral. 

Enlào da.va-sc um acontecimento oxtra
ol'Llimtl'iO ; crlt inf<tlli vel o factu de :;c lcvan~ 
L<trom accusl~~\Õcs contra o poder pessoa.! dJ 
imperador-c o partido consm'vtvlor, lm 
pouco apoiado do pJder, era quem o a.tacava 
cruelmente, qun.lifican:lo-o o « Ce.:nr ~aricato 
quo dominava. este paiz »e que f<wreamente 
ll1e impunl1a a sua vonta.de. SL era. o pn.etido 
conservador que g:tlgava o podel', pDr pouco 
S') mudav:tm as scencts, invertendu-se : Qru.m 
os lib:waes que atacavam o impcl•arlor e 
eram 0s conservrvlorcs que o rlet'endiam
com o quo, a fl'aude jáma.is dehou de ca.m
peiar. 

Ao orador acode esta ·i·ecordação, em vir· 
tude do discm•:;o pl'Onunciado no Senaclo polo 
nobre rept•esentante do Dhtricto Federal, o 
Sr. Lauro SJclré, accusando o digno gover
nadür des eu EsGado, o Se. Dr. Augusto Monte
negrJ, por mmsa. de factos de que S. Ex. não 
é a.bsolutamen te o resp.>ns:.t.vel, como o 
oradur espBra demonstrar agora. 

O illustro Sr. Lam·o Sodré, no discurso pro
ferido no Senadü, disso que ol'a neces.~al'ia a 
rofurma da Constituição de 2,1 de fevereiro, 
porqne-a.ffirmavaS. E~c-não vigora no ::;eu 
Estado, o do Pm•il, a Constituição Fed~:~ral. .. 

Ora, as accusuçõcs; por S. Ex. formuladas 
no discnrso ele que orador lê uma parte, e 
q uc 8. Ex. Gndoreça hoje ao digno governa.~ 
dor do P~trú., ~:>ã.o absolutmnonte as mesmas, 
sobre a mesma ordem do facto;; e quasi nos 
mesmos termos, identic::ts ás que foram 
outr'ot·a diL•i;..dd"s cuntm S. Ex., quando 
S. Ex. o Sr. Dr. L:mro Sodeé et·t~ o gover
nador daquolle mesmo Estallo ! (.-lpoiados.) 

Então Ol'D. o paz·tiJo t.ta opposição o deno
minado «Par~ido Democrata», chefiado por 
homens eminentes, portadores de nomes 
rcspeit:tdos no Estado, como Chermont, Mi
rand:~o, Hcnrlq_uo Santa Ro:;a, Dometrio Bc
zcr1·a, tctwnt;e-carooel Gama e Costa e tantos 
outt'os, que mt dil·ocção do pttrtitlo liberal 
havi,~rn gttnho retumbantes victorias no Es
ta,do-bomens de nome conhecido, respei
tados,e que,portanto,deviamgoz:~.r de influen
cia su!ficicnb para vencer eleições ... 
Pois h3m; tMs est'orça.dos cabos, batendo-se 
nos comícios, não puderam de fôrma alguma 
elogor nem slquee o terço !los representan
tes. tant') parn 'l. Camara Fedcral,como para 
a Camarn. Estadual ! 

Era ossn. a verdade eleitoral, o sendo pro
fl.igadas as occurrenc.ia.s por essa occasião as
signaladas, foi da.do como o responsavel por 
tacs tactos o então governadur do Pará-o 
illustre Sr. Dr. Lauro Sodrú ! 

O orador não vem accusa!'. Ao contrario: 
vem dcfondet·. Isso é proprio do sou tempe
ramento, do seu caracter, de sua índole, de 
seus princípios: não accnsar nunca, defender 
sempre. E co<no o Sr. Lauro Sodré offere~ 
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ceu um liboiio accusatodo, ao orador corro I As accusações levantadas :pelo nolJre Se
o dever de aproseut<tr áq_uoilc libullo a rcs- nador contra a segurança individual no Pará 
p:Jctiva contrariedade, demonstrando que não teem o menor fundu.mento. 
a justiça não ampara ::t ::tccusação. No sentido de provar que S. Ex. avança 

Para o provar, lô as accusações que na proposições igualmente menos verdadeiras, 
imprensa do Pará foram levantadas contra lê o ol'ador um trecho do discurso pronun· 
a administração do Sr. Lauro Sodré, accui'a- ciado por S. Ex. 
ções relativas especialmente á compressão O que o Sr. Senador quer é produzir 
e medidas violentas postas em pratica pelo effeíto, porque a verdade é que no Pará 
seu governo e denunciados pelo jornal O todas as liberdades estão garantidas, não 
Democ1·ata, cujos artigos lê, commontando os sotfrendo os amigos do S. Ex. coa.cção de 
ftwtos a que elles se referem. especio nJguma. 

Em seu discurso, o Sr. S<mador Lauro So- Lendo mais um topieo do discurso do 
dré fu.llou de ataques e desrespeitos á magis- Sr. Senador pelo Districto Federal, o ora
t1·atura do Estado ; mas o orador pôde affir· dor affi.t'ma que S. Ex. ainda desta vez falta 
ma.r que touo:; QS magistrados são alli trata- â. verdade: nã.o foi consultado o Congresso 
dos com a, maio e distincção pelo Governo, e para a reforma da Constituição, sómente corri 
que por sua parte todos cllessão dignos, r es- o fim de tratar-se da reeleição do Sr. Dr. 
peitaveis e puros. Poderia citar, nome por Montenegro. A Constituiçã.o do seu Estado, 
nome, todos os magistrados da~ coma.rca.s do até agora, não soffl'eu ainda modificação em 
Pará. e desafbr a quem quer que fosse para ponto algum. Nella, entret:tnto, existem dis· 
lançar sobre elles o mais insignificante posições que não podom continuar, porque 
labéo de subserviencia c de covardia no cum· ferem de frente tt Constituição de 24 de 
primento de ::Jeus deve :es. (Apoiados.) fevereiro, como a que dá. ao governador do 

A magistratura do seu Estn.do é perfeita- Estado o direito de declarat• o estado de 
mente digna, e não se lhe pode imputar sem sitio o a que lhe confere o de deportar. 
injustiça aquíllo que della disse o Sr. se- Foi para modifical-a om pontos como estes. 
nador pelo Districto Federal. que nã.o podem ma.is ser accaitos, que so re-

Tambem é inane n doscabida. a accusa~;ão uniram os representantes de todas as muni~ 
levantada pelo Sr. Senador Lauro Sodré con- cipalidados. 
tra o digno govern::tdor do Pará, allegando Mas, que crime enorme será esse, qual o 
que S. Ex. atttca a libet•da.de da imprensa. de duclarar7se na Constituição do Pará que 

Ataque á Uber•àado de imprensa, positiva- o seu governador poderá ser reeleito~ Não 
monta demonst!-ad~t, fui feita na adminístrtL- será. grande novidade, porque a. propria 
ção do Sr. Lauro Sodl'é, ao pttsso que nn do Con:)tituição actual, em disposição trans
Sr. Montenogt•o u.tlirma o oradol' rllW nada. itoda., o qae é mais odiento, declarou que o 
disso se passou. governo d•J Sr. L:_mt·o Sodré não seria da 

Narr·a. novos facto:-;, lonào dl!Ierontos to- quatro a.nnos, mas, sim, so prvlonga.ria pot• 
picos do O Democrata. sete ! Isto de ce1•tu é muito mais grave do 

A actual opposição diz do Sr. Montenegro que reformar a Constituição. de fórma a. 
o mesmo que já foi dHo na ::tdministração uo que qu~Llquer governador, desde que mereça. 
Sr. La';lro Sodré. Naquelle tempo se chegou a confiança do povo, possa ser reeleito. E 
a~ê.a d~zer que era preciso oppor violencia á isto ferirá a Constituição de 24 de fevereiro'? 
Vl01~nc~a · . . _ S. Ex. diz ainda que foi o proprio go-

Le amda o que d1sse a oppos1çao ao go- verna.dor quem fez tai disposição. Não é 
verno do Sl'. Lauro Sodré,e passa a narrar verdade. 
um facto que julga ~mportante. Tendo o orador telegraphado ao Sr. Dr. 

Era chefe dc. partido democrata e redactor Monteneo-ro índao-ando si realmente se 
do Dicwio de Noticias o distincto Sr. coronel cogita.va.o d~ refor'Inar a Constituição do 
Gama e Costa. Certo día,es t:e of!icial e11trava Estado, e em que pontos, S. Ex. respondeu 
em um theatro quando, traiÇomramente, re· que não se occupava. de tal cousa, porque. 
cebeu tres ou quatro bordoadas no alto como governo, não tinha que intervir no 
da cabeça. Completamente. ensanguentad~, caso. Isto é a pura ve1·dade, mesmo por
S. Ex:. declaro~ e~ pubhco, _no propr10 que o nobre caracter do honrado Dr. Mon
theat~o, que havia. Sido aggrad1do por uma tenegro'lhe impede de fazer o contrario do 
autorJdade do E$ta.do ! que havia. dito. 

_ N~o quer atnrmar que tivessem sido ou 
nao Justas as pancada.s que recebeu o coronel 
Gama e Costa; o que quet- dizer é que, em 
~odos os governos, em todos os tempos, os 
Jornalistas que não sabem sinão insultar 
estão sujeitos a taea dcsforços. (Apartes.) 

( O Sr. PYesidente avisa ao orador qus 
a hora està tenninada. ) 

Pede que o Sr. Presidente lhe concedaum 
quarto de hora de toleranéia,' para que cóJ.1 ... 
clua as f!Uas considerações. ' 
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Si o Sr. governa.dor do Pará., honesto, lcal1 nuvem do Acre tornae-.'lC cada vez mais 
a franco como é, quizcsse intervir na reforma I den~a.. díss~ ao Sr. Scrzcdcllo Co1•.rê:J, que 
da Constituição do Estado, não dir!à o fazia. questão da passagem da emenda, por
contrario, porquc S. Ex. não I'ecua. qua.ndo quG conhecia ser neccssariu furLificar a ci-
tem de alfirmar aquiUo que praticou. dadc de Ohidos. 

Em contlrma.çã:o a um aparte do Sr. An- Respondendo a um apa:·te do Sr. Bezerríl 
tonio Hastos, que diz que a idéa. da. reforma Fontenelle, diz o oradot· poder assegurai' que 
conl!ltitucil)nal foi a ,-enta.da. durante o go- não foi o SI'. C~tmpos Sall~3 quem levantou 
verno do Sr. Dr. Paes de Carvalho, o es.'ia nuvem; S. Ex .. ao contrario, preparou 
orador assegura que, de facto, a iL\éa. foi o terreno para ncllc ser hoje resolvida. a 
aventada. pelo Dr, P!.l.es do Ca.rvo.llw em quc6tão pelo Sr. barão do Rio Bra.nco. 
uma roensl\gem. Voí:ldo o projccto, o Sr. marochal Mallct 

Outros Esta.rlos já. flzera.m a reforma de mandou logo que o 4° l1a.\alhã.o de artilharia. 
sua.s constituições; por isso, o quo se rlá pa.rtlsse para Obidos, a.fim de se começar 01, 
a.gom 110 Pa"!i. não é um facto tão digno fortidcação. 
de nota. O ponto oscolhido pa.ra a concentração tle 

Continuan ~o na. leitura. do discurso do forças fvi a cHade de Obidos, porque era elle 
nobre Senador Lauro Sodré, diz o Ol'ador o mn.is c~nvonionte, segundo as opiniões 
que S. Ex. q_uiz produzirelfoito com phrascs unanimes de Yarias commissões dl3 estudo. 
de injusto ataque ao governo passado. S. EJ~:. Não t'oi port~nt.o por nerseuuições que o 
affirmou q_ue, no governo do Sr. Campos • b t ..! . ' , ;" • o . . 
Salles, os batalhões do Pará eram atirados 4 ~ alll!"? de art!lha tl<t s, '? UlU para Ob1dos. 
fóra, de suas fronteiras. Não é verdade o, O ~ 1 • x,n~Iechal ~1a.llet é tncapa.z de persa
assim, desafia a que S. Ex. apresente gulr o.s oeus cnmu.radas. (.!partes.) 
provas. Continuando a ler o discurso do Senador 

O unico batalhão mo,ndado retirar da ca- pelo Distl•icto Federal, pet•gun•a.-quaos os 
plta.l para Obido:i foi o 4• da artilharia; ('I batalhões qUI) foram pos ~os fóra. da. fronteira 
Obidos é um11. das cidades do Pará; não pelo Sr. marocllal Al'gDJlo ~ O H>• e o 36 .. da 
está, portanto, fóra. das suas fronteiras. O infantaria, que ma.raha.rnm pa.ra. o Aore. 
S1•. marechal Mallet m11ndou o referido ba- Mas, porque não quer S. ~x. quo ollos 
ta.lhã.o para Obidos, porque julgou necess:Lrio, sigam pat·a o Acro e, sim, que flqncm nos 
e julgou sa.biamnnte, proteger o Amazonas. quo..rteis ~ Porque S. Ex. entende que o 
(Mttit~ bem.) solda.do fol feito para. fortalecer a sua poli-

A linguagem de S. Ex. pn.r•u. com o tiaa e niLo para. deiendo1' <~ patria. S. Ex. 
Si'. marechal Mallct foi aspcr.\ ; S. Ex. quer faz~ r do soldn.do bra.zileiro o seu guarda· 
a.ttribuiu-lh() má intl3nção. costas. 

E' preciso n5.o se conhecer o distincto mi· Seguindo para. o Acre. não foram pQrse-
lit"'r, Ministro du. Guerra. do passado gover· guidos os i5" e 36o batalhões. Ellea pa.rtira.m, 
no, pa.~a avançar semelhantes proposições ! como de toda parte, para a defesa. da. honra. 
(Jlttito bem.) O Sr. marechal Mallet, que do paiz, porque era isso que padia o patrio
ha M annos veste a farda do soldado, tem trismo. 
uma. brilhante fé de offl.cio, sem a menor Dizer que o Sr. marechal Argollo se .sujei
falta, sem a mais leve m::t.ncha; nunca tou á vontade do Dr . Montenegro, é não 
se curvou a. imposições de quom quer conhecer a m de ofilcio dost.o digno a illush·s 
que fosse e, assim, nã.o se havia. do cur- soldado. 
va.r á que pardsse do Sr. Dr. Monteaagro. Quando o general Panda entendeu dcfen
E' urna iujustlça. querer a.tacat• a. honra de1' u territol'io do Acre, julgando ser elle 
desse iUustre míli.tat•. (Apoiados.) boliviano, chegou ás fronteiras com os seus 

Teve a ventura de avi:ânha.r-se do digno sulda.doe, desempenlla.ndo·se do cumprimento 
·ma.rechal, mas affirrna que nunea lhe peliu do dever de soldado. Entret anto, o 81• , Dr. 
a. retil'ada de um unico batalhão do Parâ. Lau1·o Sodré pensa que o exercito nacional 
O governador do seu Estado nunco. dirigiu, devia ficar nos quarteis, <L espera de que 

· tambem, um só telegramma sol1citando do fosse o Acre tomado e que fica.ssemos depois 
ex-Ministro da. Guerra. ou do actual a remo- a. chorar a sua. immonsa. perda, Assim não 
çã.o de otficiaes ou de batalhões. pensa. a nação. 

A Ca.mara não ignora. q_ue a bancada pa- O exercito 1>razileiro seguiu para. o Aare 
l'a.cnse apresentou um projecto de.>tina.ndo alegre e satisf~ito, porque os seus soldados 
tres mil contos para a fortificação de Ohido~. estão promptos para. derramar o sangue 
Declarou então que essa medida or~t do Go- pela Patria e não pu.ra. figurar como ca· 
-:erno .. Pó .e di~r mais: o relator da Com- pa.ngas de quem qner quo seja. (Apartes.) 
missão,.iudo ouvi.!' o Governo, o ülustra.do Nwwa. pcdi.u ao Sr. ma.rechal Al'goilo para. 
s~·. Dr, Çi,l,mpos Sanes, que via. ao longe a retirm· offioial algum do Pará, como nunc~ 
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recebeu pedido do Sr. DI'. Montcnegro nesse 
scnttdo. 

Quando um alferes insultou ao governador 
do seu Estado, em um discurso no ccmiterio, 
levou o facto ao conhecimento do Sr. mare
chal Argollo, e S. Ex. prompta.mente provi
denciou. 

Poderia tratar de diversos pontos do Rela
torio da. Marinha, mas va.e terminar. 

Poderia, tambem, alongar-se ainda mais 
em defesa do goveenador do Par;í, demons
trando que tuuo quanto o Dr. Lauro Sodré 
disse não é vet·dade, bem como perguntar si 
foi ainda por ordem do governador do Pará 
que o Sr. Ministro da Marinha mandou :para 
o Amazonas a esquadra do Norte e si foi 
S. Ex. quem influiu sobre o movimento de 
forças para Matto Grosso. Não o fará :por 
agora. 

Todos estes actos são feitos pelo Governo, 
em nome dus interesses da patria, da paz e do 
Republica. Ao Governo da União o governo 
do seu Estado presta apoio, porque é honesto, 
intelligente e tem sabido cumprir com cs 
seus deveres. ( .Muito bem; muito bem, 
O orador é comprimentado.) 

Fica a. discussão adiada. pela hora. 
Passa-se á 

• SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a di.:;
cussão do projecto n. 38 A, de 1903, reorga. 
nizando os serviços de hygiene adminis
trativa da União (art. 2° c seguintes). 

O Sr. Presidente- Tem a pa
la.vra o Sr. Heredia de Sá. 

O Sr. Heredia de Sá diz que no 
desempenho dos seus deveres de represen
tante do Districto Federal e no habito de dizer 
tudo quanto pensa em relação a diversos 
projeetos, volta mais uma. vez á tribuna para 
combater o projecto relativo á hygiene desta 
Capital, que tem sido objecto de peeoccupa
cão e tem trazido ao debate oradores os mais 
illustres, sempre promptos a elucidarem a. 
Camara. 

Depois que tão distinctos profi&sionaes já 
expuzeram o seu modo de pensar e que o 
prop!'io orador já pronunciou dous discursos, 
não sabe de que phrases se possa valer para 
trazer á. Camara aconvicç-ãode que o projec&o 
em debate é inconveniente e attentatorio da 
liberdade e dos direitos do povo deste dis
tricto e não deve sel' convertido em lei, sob 
pena de levantar clamores e trazer emba
raços á administra~ão republicana do paiz. 

Já declarou quanto se sente contrafeito ao 
hr de divergir da opinião do Sr. Mello 

Mattos nesta questão, que não pódc se1• tra
tada com pouco interesse pelos represen~ 
tantos do Districto Federal. 

Patenteada e.ssa desavcnç..1. em que se acha. 
com o seu companheiro de bancada, aliás 
explica.vel, ex:tranba quo o Sr. Mello 
Mattos, tão corajoso e tão ft•anco quando 
defende suas üléas c cmitto suas opiniões. 
tivesse b~tido em retirada deaute de uma sim
plcsintimação do St•.Germano Hasslocher,que 
om dous brilhantes discursos se pronunciou 
sob1•c a vaccinaa obrig-<.~.toria, sem ter razão, 
porque, encarando a questão pelo lado 
pratico e social, longe de ser abolida a 
vaccina obrigatoria, ella deve SOl' adaptada. 
Si é verdade que os interesses c a liberdade 
individuaes são sagrados, mais sagrados de
vem ser os interesses conectivos da socie
dade. 

Mas talvez por habilidade política ou para 
não crear o menor 1mpecilio á marcha do 
seu projecto, o Se. Mello Mattos bateu em 
retirada e foi o primeiro a apresentar uma 
emenda retirando do projecto a idéa mais 
salutar nelle contida. O seu collega tinha ou 
não convicção de qu(} a idéa era merecedora 
de applausos quando a consignou no seu pro
jacto ? (Apartes.) Si S. Ex. estava convencido 
da necessidade da va.ccina obrigatoria: não 
devia, por conciliação de qualquer especie 
ou por habilidade, ser o primeiro a sacrificar 
uma idéa. hoje a.doptada por toda a corporação 
medica brazileira e que constituía. o ponto 
mais importante do seu projecto. 

Si assim procedeu S. Ex. com relação á 
vaccina. obrigatoria, não terá duvid(,l. em des
tacar tambem dosse mesmo projecto a auto
rização dada ao Governo para confeccionar 
o codigo sanit:l.rio, autorização contra. a. qual 
se manifestou o Sr. Sá. Freiro. 

O orador sempre se tem manifestado con
tra as autorizaç·ões dadas aos governos. Por 
maiol' que sejam a sua consideração e a sua. 
sympathia pelos governos, como Deputado 
nunca dará autorização para ft~zer uma. re
forma, que cabe ao Poder Legislativo. 

Já uma vez disse da tribuna que uma. das 
razões por que o Legislativo não tem autori· 
dade é porque é elle o primeiro a transferir 
prerogativas suas ao Poder Executivo, dando 
assim uma prova, sinão de que lhe falta 
competencia, pelo menos do que lho falta 
boa vontade para traballlar na confecção das 
leis mais necessarias. 

Si amanhã o Governo confeccionar um co 
digo sanitario, que porventura venha moti· 
var protestos da. população, terão os Depu· 
tados o direito de critica, quando foram 
elles os primeiros a dar essa autorização~ 

Depois, ahi está como exemplo da.s tristes 
conseq uencias de autorização analoga a. da 
reforma do ensino, que veio crear os ma\$ 
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serias embaraços ao Governv do Sr. Campos 
Salles. De resultados não menos desastrosos 
foi n. da reforma da brigada policial, que deu 
Jogar aos abusos commettidos pelo ministro 
de então, o Sr. Epitacto Pessoa. 

Com esses factos apontados pelo orador, 
são evidentes as inconveniencias resultantes 
do pernicioso systema do Poder Legisla ti v o 
furtar·se ao dt>ver que lhe corre de confe
ccionar as leis por meio de simples autori
zações ao Executivo. 

Lastima a attitude que assumiu o nobre 
Deputado por Pernambuco, o Sr. Malu.quias 
Gonçalves, do queni aliás é gr•ande D.dmü·a
dor, patrocinando o projecto. S. Ex. tem 
sido um dos mais extrenuos defensores do 
Districto Federal, e pena. é que ha}a esque
cido esse passado que lhe deu tanto lustre 
e gloria. 

Discutindo o projecto sob o ponto de vis~a 
hygienico, acha. que em vez de se tratar da 
extíncção de mosquitos, se deveria, de prefe
.i'encia, melhorar o abastecimento de agua â 
Capital e tratar da immediata. revisão de 
sua rede de esgotos. Lembra ainda a drena
gem do sólo pelo systema aconselhado pelo 
engenheiro Paula Freitas, como tambem a. 
limpeza e canalização de varias rios que 
cortam esta cidade, verdadeiros receptaculos 
de immundicies. 

E depois de afflrmar que não foi a ex· 
tincção de mosquitos que coneo1•rou para o 
Sl:\neamento da cidade de Havana, mas sim 
o cstabelccimente de uma nova. rêde de es
gotos, o orador felicita o nobre Deputado 
pelo Rio G1·ande do Sul, Sr. Germano 
Hasslucher, pQlo trimnpho que obteve, aca
bando com a vaccinaçào obrigatoria no pro
jecto em debato, po1• considerai-a incompa
tível com a Constituição da Republica, idêa 
com a qual o oradol' não está. aliás de 
accordo. 

Esgotada a hora, o orador pede que lhe 
seja conservada a p:tla vra para continuar 
amanhã. 

0 Sa. PRESIDENTE-V. Ex. fica. inscripto 
para faliar segunda vez sobra esta artigo. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-sé á. hora. destinada ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(1° Secretario) proceLlC á leitura do seguinte 

EKPEDIIWTI<~ 

Officios: 

Do Ministerio da Industria, Viação e Obra.s 
Publicas, de 3 do corrente, communica.ndo 

-.em resposta ao officio desta Carnara n . 298, 
de 21 de setembro ultimo, que aguat•da op-

portunida.de para prestar as informações 
requisitadas pct<.J. Commissão de 01Jras Pu
blicas e Colonização sobre o requerimento 
junto ilquelle offl.cio, em que Heleodoro Ja
ramillo solieita a concessão de uma estrada 
de ferro no Estado do Amazonas .-Inteirada 
c á Commissã.o de Obras Publicas e Colo
nização. 

Do Ministerio dos Negocias da Marinha, de 
31 do mcz proximo finJ.o, enviando o reque
rimento do professoP de primeiras lettras 
da Escola de Aprendize~ Ma1·inheiros desta 
Capital Pedt•o Borges de Lemos, pedind1) que 
lhe sejam concedidas a.s mesmas vantagens 
pecunjarias a que teem direito os funccio
narios do magistGrio publico, que conta.m 
mais de dez annos d.e seeviços, etc.- A's 
Commissõ3s de Instrucção e Sa.ude Publica. 
e de Orçamento. 

O SI·. Presidente- Termina hoje 
o prazo para. o recebimento das emendas ao 
orçamento da Industria, Via~ão e Obas Pu
IJHcas. 

As emendas vão á Commis3ão de Orça
mento . 

Foram offerecidas na. sessão de 4 de no
vembro de 1903, ao Orçamento da Indu:~tria., 
Viação e Obras Publicas, para o axercicio 
de 1904, as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 286, de 1903 

Orçamento da Viaçiio 

Linhas telcgra.phícas : 
Art. Fica ma.ntidu no pl'osonte eliO!'ClCIO 

orçamentario o ct•oJi&o votu.do para. a linha 
telegrapltica, no norte de Minas, de Santa 
Anna de Fel•ros á cidade de Guanhães. 

Art. O Governo fica autorizado a dos
pender a quantia de 15:000$ com o prolon
gamento ó.o telegrapllO da cidade de Güa
nhães á do Peçanha, no Esta(LO de Minas, 
pa~sando por S. João Evangellsb. 

Sala das sessões, 4 de novembro de lW3.
Carlos Ottoni. 

Onde conviet•: 

§. O Governo, pela verba do Pl'olonga
mento da Estr:ula (Lo Ferro Coutra.l d.o Bl'azil, 
ma.nd:~rá estudar c fazer orça.meuto para. a. 
ligação, no ponto q ID for julgc\UO mais con • 
voniente, das estradas do ferro Central do 
Brazil e Estrada de Forro Victoria. a Dia
mantina.. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.-
0arlos Ottoni. · 
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E>trn,rJn, do Ferro Oeste de Minn.s : Accrcscnnlc-sc onde c.;nvier: 
Fie;~ o Po:~Cl' E:wcutLvo rwt.orir.<~do a appli

c;:r nmn, p:1J'tf) t[_,::; :>ttldos dh;p!Jnh•ols da, cx
pluração úa i:stt'<tÚ•~ Cent.r:1.! c ou:,ra.s linhas 
fetl cr~·.e .; ao duscnvolvimcnto tia rede de via.
ç'ií.o fel'l'ett , no;; Estados do Norte da Rc· 
publica., pol'ioúícamcntc flagelados pela. 
secca. 

§ O Governo fica autorizatto a. pr.Jlcngal' 
a KJh•ad <t de Pm·ro Oeste de Minas, Jo punl.o 
qne fo1• jul ,!tarlo mais com·cnicntc at(i á ca
pital <lo Esta,.Jo, na. hypotlt;:sc de fic a.r a 
cargo da União a mesma. cstead::t. Nu c<.tso 
de arrendamento, farü. incluir no cunLI'<tcto 
que fur ln.vr<tdo a cl<.msula do mesmo prJ· 
longa.mcnto. S. R .-Sala das s::>ssõcs, :1 de novembro de 

Sala. dus sessões, 4 úe novembro de 1903.- l 00:3.-Ve1·gne de Ab1·eu. 
Carlos Ottoni . 

Accrescente-se, ondo condcr·: 

Fica o Poder Executivo autorizu.U.o a dos
pendor, do sa.ldo aJnu·aJo :pela Estrada do 
Ferro Contl';:tl do Bru.zil, :.·u:l qnn.ntias (le 
1.000:000$· com a, int,crca.la.ção <lc um tee
ceiro trilho na part e úo rttmal de S. Paulo, 
comprchondida entre Taubaté e esta Ca· 
:pital, de modo a poderem circular em todo 
ello &rens da. uitola rio um mcr.ro; o l.OOO:O!JO$ 
com a acqnisição do materiu.l de Ll'acç:ão no
ccssttrio, inclusivo os carros dormitorios. 

Fica igmtlmcnto o Po1ler Execul;ivo tntto· 
rizado a cmit.&ir paz·a esse fim, c na pl'opol'
ção que se fizet• pl'och;n, titulos ria divida 
pnblictL inte1·mt, caso seja. doiídcntc a pal'te 
clisponiYcl do H:.tlclo da. Es~l'ada. 

Sa.la, <l:ts ses.;ões. '! üo novemuro J.o 1003. 
-R. i$c,ldanha. 

Suh-nmtmdn. 1í. omollll<L dos Srs. Ignacio 
TosL<L o out1•us: 

Da q n:Ln Lia do GOO:OOO$, d11:>ti rmdtt â fund<t· 
Çil.ll tio l1S Í.: l Ç'UllS lL,'~I'IIliOlll i.CtLS e <Lf10IIIOgiCtLS, 
camJ>ns do t:XPI'l'illlont:tt:Ko c clomou:-;tt•ac(;ã.o 
o postuil Wt>t.nchnicos. il .l 1louuz:t <L quantia. tle 
2:">:!JOD$ pa.I«L c:ul:L Escoh Agl'icoltL, jtL runc
cionanur) l'i:gnlttl'mcn to nos Estallos, o pol' 
o . .;;tos snbvondonalhts. 

s~tla da.s sessõ3s, 3 de novembro de 1903. 
-Rocl1·igues DM·ict.-Oliveil·g Vcrlladiío.- J. 
A. Neiva. 

Accroscento-se onde convier : 

Flca o Poilm• Executivo autorizado a des
pender até a quantia de 1.000:000$ na vi
gencia. da. pecseute ld, com a execução do 
ramal do Mundo Novo, na. ILtrad:t CentJ·al 
da. Bahia, adaptando o tt•<.tç::tdt> jn. estudadt) 
o a.ppeovado desde 1805, ou mandando fazer 
nm:t vari : ntf', q:1e pal'éiodu da t'Shc~iio tl:t 
Feit·.~ \LC S 1llG'Anrw., n::t mesma ostl'a:la , v:i 
tet• áq nd lo lJtJI1 to, pass:.tntlo uclas cidade.'! de 
Canüsiio c Baixa. Gru.uuc. "' 

S. R.-Sala das sessões, '1 de novembro do 
1903.-Ve1·gne de .i\.b1·ett 

Ao n. lO do n.1·t. 1°-· obras federaes nos 
Egtauos- 1'3ttf'a !I : 

Eleve-se a l.000:000:-1; a vcl'btt para con
strucçiio de açudes, poços e outrus obras con
tra o:-; C>lfoito:-; das ~ncc;Js. 

S. R.-S<t1a das sessões, •1 de novembro 
de lOU:L- 'l'avw·es ele Lync.-Itloy de So11za. 
-jl1. l'ere ira R eis. -lí'onseca c Silva. 

A' rubri,~a :~~-Cor1·oios: 

AcceesconLc-sc ú. sub-consignação «gratHi
cilçfio ao:; chefes do i.urnHt>), etc.: «dit:1 a sois 
fiei s em cornmissão nas s uccurs:~cs,dc accor·do 
cuu1 o ;;,rt. 34 t <lo l'cgultnucuf,o dos Correios 
o avho do 15 de ontubr·o de 100~ , do Minis
tro da Viação. 

Sal::L das se::sõc3, 4 J.e novembro do 1903. 
-llcí·cclicJ. de s,í, 

Onde convier ; 

Fic:1 o Govomo autorizado a despender 
600:000$000 com u pt•o!ongameuto da. Estrada. 
do Fol'l'o Condo !l'Eu, no Estado da Par<thyl.H:t, 
á r.idac1o do Campina Grttnde, no mesmo Es
tadl). 

S:lla (hs sessões, '1 !lo novembro do 1903. 
-ilbdon Jlilmw.:.-Pmtla e Silva, 

Redija. tlc do soguin te mod() a sub-consigna
çã.o « gratilicação aos chefos do turmas da 
Djroctu r~a Ger:ü, otc, .. 2:30:000$000: 

Gratificação aos chefes dCJ turmas tla Di
rccturia Geral, aos da Administração do 
Districto Fodc~ral e aos clavicularios, o;,
servada tt porcentagem do art. ~~ 40 do regula
mento dos Coreeios; dita por diarias até 3 % 
do,; respectivos vencimentos mensaes, a dous 
empregados da Dil•ectoria. G:m:tl, para inspec
ci ona.r as admini:;tl'a.çõos postaes, a dous em
pregados de cada <Ldministração de la cla.sse 
o a um dos demn.is, designa los pelos adminis
trauot·o~, pat'<t in~pr..cciooar as agendas respo- ... 
ctivas; dita de 00$ mensa.cs a C'1da. em <los 
oncarrogados do serviç:o po:,;tn.l mttritimo ; 
dittL aos agentes embttrc tdos c :por out!'OS 
sorl'iços oxccu tados em cotnmiu~ão on fóra, 
das ll :1ras do expediente ordina.rio, 1ixada do 
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a.ccowlo com o art. 27 ·tl<l. lei n. 560, de 1898 
dita por substituições, 220:00J$000. 

N:J..q sub-consigm~ções : 
Reparação e conservação, etc., em vez do 

-40:000$-cliga-se: 30:000$000. 
Publíca.ções post:.>.es, etc., em vez de-

50:000$-diga-se: 40:000$000 ; 
Corobusttvel, etc. , em vez do- 60:000$

diga.-se: 40:000$000. 
Com a econom ia. do 50:000$, resultante 

dessas altern.c;ões, redija-se do seguinte 
moilo a sub-consignação « cnwt.iticação addí
cional a Mrteiros, etc. tí0:000$000 ; 

Gra.tifica~.ã.o a.ddiciono.l a carteiros e dia
ria. addioiona.l a carimba.dores e serventes 
100:000$000. -P'rede7'ico Bo,·oes, 

Fica o Governo autoriz;ndo a mandar pagar 
aos fiois em commi~sã.o nas sucourso.es do 
Correlo, da a.ccordo com o a;rt 341 do regu· 
lamento posta-l ''igente e aviso do Ministro 
da Via.ção, da 15 de outubro d~ 1902, a gr l · 
t ificaçã.o que deix.a.raro de receber por falta, 
de consignação no orça.ll:lento vigento. 

Sala das sessões, 4 de novembro do HJ03. 
- He1·edia. do Sâ. 

Fica o Governo autorizado a prolon_qn.1• a 
linha. telegt•a.phit'!'~ cl~ cidade da Campina. 
Grande, no Estado tla Pa.rll.llyba, lt~tnnd•J a. tt 
da cidade de Souza, no mesmo J~~tu.do. o doli
JletHlcr corn essa sct•viço :J.t\l 00 :~OOH. 

St\la. das sosaüos, 4 <lc novomb~o Üi) IU0:}. 
- 1Hndwla.- l'o.tr{ll a 8i/t)(l. 

I~lca. o Gorot•no ~~~~ L·n·lzndo l\ p1•olonga.r, 
polo motlo quo achat• nni~ convonlcntc, o. 
Ks~rada. de Fol'l'O Comlo d't•:u a.té t\ chl<L ~c uo 
Campina. Gt•a.ndc,oo U:::tado da Pat>ahylla, po
donúo despouder nesse S!ll'viço, no cot•rcoto 
oxGrcici.o, ;~tê~ qtmntia, do 500:000$000. 

Sa.\a. das ':lessüos, 4 de 1\ovomllro de t903. 
- T1·indade. 

Pa ra. aha.stocímento da.gua em Scpctiba, 
Ou\\rllotiba., iltm do Governador, P onha. o 
Santíssimo, fica o Governo autorizado a. dos
:pender a.tê a somma de 500:000$000. 

Sala da.s sessões, 4 de novembro de 1003. 
-Sd F'>·ci?·e. -Americo de Al&uqttet·que. - . ..1:!'· 
gusto de V ascorr.ceUos . 

Onde convier : 
Consigne-se a verba. de il2$800 part.L paga. 

mento O: José Pereira dos Santos, ascrivão da. 
thcsoura.ria. da l~stru.do. de Ferl'O Centrul 
do l3razil, quo deixou do r ecober em 1902, 
para q uobl'a.s. 

Sala. dus sessões, 4 do novembro de 1003. 
-Americo de Albuquerqtle,-lferedia de Sá.
Elysett Guilherme.-8â F1·ei'te. 

Acrescento-se ao n. XV do art. 2•: «de~ 
vendo a subvenção ser paga proporcional
ror.nto á rlistancia. percorrida, e a contar da 
B_n.rra do Para.r.:atú pl~ra. as nascentes». 

S:tla.das sessões, 4 de novembro de 1903. 
R. Saldanlu\ .-Pcu·mthos Monteneg~o.-Bul
cíío Viant1a. - Pcliw Gasp(w . - Ver.qne de 
Ab7'eu.- I. Tosta ,-Filgueit·as. -Domingos 
Guimarilcs .-Ettgenio Tow·inl~o.-Alves Bar~ 
bosa.-Joiío Luiz .Alves. - Ca1·los Otto~li. -
Berna1·do Mm~teiro.- Carvalllo 1Jritto.-Ole
gm·io Maciel .- \V. B1·az .. 

Vet•ba. ! la-« Proseguimauto da rêde de 
diatribuição o te. ,. 

Onde so diz: « Possoal e material para 
este serviço 200:000$ » , diga-se ~ « Pessoa.1 e 
mater ial para este serviço, daspendendo-se 
40:000$ pn.ra. ca.nalisação de agua. no Vlgarlo 
Geral, em Irajá, 200:000$000. >> 

Sala. das sessões, 4 de novembro de !903.
llel·edia de .Scl. 

Ao n . 10. (Obro.'> Foduraes nos Estadus. ) 
Augmonte-sc: 
MolhoranHJntos para a. na.vegacão do So~ 

limões, Mndoil'a o Purt1s, com il. a.n•abenta.c;;ã.o 
uu }Jutlru.t~ o 1'ocLitlcação do ca.no.L nas pedras 
uo Pn.L'U.tJ il equ:.t.rt~., na.s primoira.s de S mto 
Autunio e nas prlmoii•n.s da Cachoeira 
80:0<~()(}0. 

S:tla dni:! sos~ ;·b.~. •t do novembro do 1903. 
liUI'CiiO .11ll0J'ÍíH.- s ,! Pcfroo lo.- E nC(IS Jl[((J'

ti!1.~. 

Acc.rcscunte·so á rubrico. 3 (Correios) : 
« .Au t,orizn.do o Govemo a. ostabolecN', du

l'n.nto o o:tercicio, uma l.(raWlcitçào de 15 n. 
25 ~. sobra o c1ne percebem n.ctualmonte e 
na. t·az1i.o inver•sa. do qHa11tum do vencimento, 
para os empregados do todas as categorias 
tia. Adminlstracã.o do Correio do Amazonas.» 

Em consoqueooia.: 
» Au!!roentn-se de l i:OOO$ a r espectiva. verba. 
orç:;ruentaria. », ou com o que fôr conve
niante. 

S().la. dM sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Aurelio Jlmol·im.- Stí Pei:coto,- E11êas 
kúll'tins. 

Onde conviC\t': 
Fica. ma.ntida., na. vigencia dosta. lei, a dis

posição do n. XXVI do art. 22 da. lei n. 957, 
llc 30 de dezembro do 1902. 

Sala das so··sões, 4 dll novembro de 1903. 
-Julio de MeUo. -Bricio Filho. -Josrl Jrltu·
cellirzo.-Teixei,·a de &!.- Celso de Sou::a.
Estacio Coimb,·a . - -Ermú·io Coutútho,--Jlfala· 
quias Gonçal11es.-Pereh·a de Lyl·a.-Affo!tso 
Costv. . - J01.To Vidra. 
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Accrescentc-sc, onde convier: 
Fica o Governo autoriza.do o. entrar em 

accordo com a Companhia Ccssionaria do 
Porto da Bahia, para facilitar-lhe os recur
sos comprehen!lidos no n. 25 da lei n. 957, 
de 30 de dezembro de 1902, mmUantc as mo
dificações do con tr~wto que forem con ve
nientcs para levar a cft'eito a rci1lização da· 
quellc melhoramento. 

Sab das sossõGs, 4 dG novembro de 1903. 
-R. Saldanlw.-Tolent-:no dos Santos.-A.u· 
,q·usto de F1·eitas. - Leovigildo Filgueiras.
Bttlccio Vianna.- Vm·gne de Abrett.-Tosta. 
-Eugenio Tourinho.-Domingos Guiw;mies. 
-Joao Augusto Nei1Ja.-F'elix Ga.~pa1·.-Ro· 
d1·igues Lima.-Al-ves Barbosa. 

Fica o Governo autorizado a installar luz e 
força olcctrica. no edlficio dos Correios, nosia 
Capital, abrindo para is:-Jo o ncccssario cre
dito. 

Sala das sessões, 4 de novembro do 1903. 
-He1·edia de Sá. 

E' o Potlcr Executivo autorizado a mandar 
cstutlar, no ponto de vista gcologico indus
trial, os dcpositos de monazita. existente 
em terrenos do domínio federal, de modo a 
verificar a sua cxtcn~ão c pujança e o teor 
metallico das areias. Sómentc (t vista desse 
estudo o Govm•no estabelecerá as condições 
de exploração, por aerendamonto, fixando no 
paiz as installações neecssarias para a C:(
tracção dos oxydos meta.llicos. 

SoJa das sessões 4 de novembro 'le 1903.
Ji'rancisco Sd. -Calogeras.-Se1·gio Saboia. 

E' o Poder Executivo autorizado a dos· 
pender at\J 60:1JOO.~OOO com a iustalla~\[O 
de um laboratorio destinado a oxpet•iencias 
de .electro·metal!urgia no logar que julgai· 
ma1s conveniente. 

Sala das sessões, 4 do novembro de 1903.
F1·cmcõ.sco Sá. - CalogeYas.-Se1·gio 8aboia. 

Onde convier: 
E' autorizado o Govorno a adquirir a 

propriedade c a edição de 1.500 exemplares 
publicados na Imprensa Nacional, da obra 
Repertorio dn. Legislação sobre Dócas c Portos 
Marítimos e Terrenos de Marinha, por An
tonio José Caetano Junior. 1° officüLl da 
Secretaria do Mlnisterio da. Industria, Vil.çi'ío 
e Obras Publicas, me,iiantc o aba.timento de 
um torço no pl'eço da. venda n.vulsa a 15$000; 
c, hem assim, dispensar o autor do paga
mento da dospezrt com aquella publicação, 
como prem;o do seu trabalho. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
:R. Saldanha.-Se,·gio 8a.boia. 

V9l. VJl 

A' verba n. 12 do orçamento da Indus· 
tl'ia-Inspecção Geral das Obras Publicas
a.ccrescente-se: 

Diaria aos auxiliares de escl'iptn. 3$000. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Gonçalo Souto. 

Ao art. 2°, accres~cnte-se:- e XLHI o 
XLIV do mesmo artigo da lei n. 957, de 30 
de dezembro d~ 1902-mantendo assim os 
p~1sses com 75 o f o aos empregados do Correio 
ambulante, •a.~·toieos e estafetas dos Tele
graphos o as passoas de familia dos empre
gados da. Estrada de Ferro Central do Bt•azil. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Americo de Albttqteel·que.-Sâ F1·eire.-Au· 
gusto de Vasconcellos. 

Fica o Governo autorjzado a estabelecer 
a linha teleg1•aphica entre Seto Lagoas e 
Taboloiro Grande, no E:-;bdo de Mina.s. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903, 
-Viria to Jllascm·enhas. 

Accres~ente·se onde convier 

Fie:> o Governo autorizado a construir a 
linhrt telo.;raphica (!ntl'e Bello Hor1zonte e 
Villa Nova. de Lima. 

Salt~ das so:~sõos, 4 dí~ novembro do 1903. 
- Vi1·iato Jlfa.,cw·enlws 

Accroscentc-sc onda convier : 

Fica o Governo au to1•izado a prolongar a 
linha tclegraphicn. da cidac.le de Nazaroth ll 
cída !c de Al·ciu., E8tado dtt Bahia., cs1ii\bola
cl\nLio estações nas cidades do Santo Antonio 
de Jesus e Amac·gosa e om S. Miguel, Nova 
Lago e Jequiriçü .. 

Sala das sessões, 4 ue novembro do 1903. 
- Felix (O::aspa1· .- Eugenio 1'ottrilllw .-Jiu· 
gusto de F1·eitas.- R. Saldanha.- Ignacio 
Tosta.- Tolentino dos Santos.- Paranhos 
Monteneg1·o.-Bulcao Vianna. - Leo'Oigildo 
Fiigueira,-Satyro Dias.- Vel'gne de Abreu. 
- Alves Barboza, - Dorninqos Gw·mm·ães. 
- J. A. Nei1:a.- Cast1'0 IÚbello. 

Accrescente-so onde convier : 
Fic:l. o Governo autorizado a reorganizar a 

administt•ação dos Cort'eios de S. Paulo, 
augmentando o pe3soal e marcando-lho os 
vencimentos, submottondo a raform::t á ap
provn.çã.o dú Congres::.o. 

S. R.-Sala das sessões, 4 de novembro Je 
1903.- Azevedo Marques. 
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Fica, o Governo autorizado a o:~:ecuta.r o 
a.l!.Fgamento da bitola <la Estrada do Ferro 
CGatra.l do Br·azil entre u.s estt~cõe~ de Tu.u
ba.tG e Norte, abrindo pétra isso os neca:>· 
sarios creditos-

S _ R..-Sala. da.s sessões, 4 de novomln'o do 
HI03 .- A;;e'Vedo Mf,!rquos. 

O.ndP. con'l"ier : 

A construcçiio de estradas de ferro. açud~s 
e poços na.quelics E::~tados tem nft" só a. con
vnniencia. elo empregar utilmente o dinheiro 
precis·.> pa.rn, soct:url'c~r :\~ JJecessida.!IDs i!ll· 
quelta htwoica., porP.rn , ínfclil: população, 
como n. dígnílica, tmnsformaoc!o os ~ occorros 
individuaos, jusbmonto ooosill'Jl'(l.dos como 
esmolas, em auxilias ma.r.eriaes, como coill· 
pens:tção rio traba.lho, sempre nobilitante. 

Os soccorros dados dir·octamente a caila 
iudividuo teem ao contrario a (losvan tagam 
do nenhum beneficio material tru,zer para a. 

Fica. o Governo autorizado a. cntmr em União ou para. os Estadoa assolados pela 
accordo com o _Governo 1lo ~~st::1do ~e Minas sccca, além do grande iuconvcnionto de inci
e as co.mpa.n!!tas Muzambtnhn e Sn.pt!Cll.hy, ta.r n_;~ DQpu ln.çõe~ dos log:n·es a.mea~.:Lrloll por 
J>~;ra o tim de mcorpor~x· aqu~lla. á. Mmt~s e cs~e mal a emigrarem pa1•a as ca.pitues, em 
Rw. e ~esgu;~rdar os Jntoro~scs do t rafego procura do soccor·ros, ondu .•, avgtom<Ha.c;ão 
desta. VJa-ferr•e(~ mt ~ooa em que a Sa.puca..lry de tanta. g~nte tem sido fnncsti.~~ima., t~mto 
lhe ~ a.ctua.lmente trt?ut~t·ta. Para. .~~ces h os pa.r:t os emigrantes, como par,~ seus lrabi· 
o para regu~ar os dtrotLos da Unm.o. o do I tanted, e como oxemplo, ci\a.renuos os fu.ctos 
Esta.do de M10as G~racs ~t~ 00s e de Mtnas, o 1 de tl'istissimas rceordc>çõcs das ~e ceM! a.nte
Govemo fa.rá as exlg_eucL_a.s qu~ convenham e l'iurcs, especialmente no E~t<~.do do Ccil.t'd, 
os prolongamentos, llgaçoe~ e arrendmnen~os en tàu J>rovínci<.t. do mesmo nome. 
que forem acertados, fazendo as operaçoes . 
de cr,·clito necessari;\S. E~n VJ~ta do e.~pusto, couv!rá quo .o Pod~r 

Lcgrsla.ttii'O, secundantlu as boas 1uteuço.i 
do Executivo, abra.lhe novos ltol'iz::orlles 
para t\ ~uo. a.cçõ.o c dê·l lle os moios necess:o
J·los p•u•a novos emp1•obendimonto~, no in
tuito de rninot·a.r os oifeiCos da calamidade 
q_uo t~meuça. a.ctualmento os E'::l~ado~ dl> 
Norte. 

Sala ua.s sessões, ,1 U.e novembro da l9J3.
W. B1·az, - Joiío Luiz Al·ves.- Ad11lberto 
Ftl 'l·a.a-.- Leol!â Filho.- Oalogen:~s .- J, IJo
nifacio ,- If. Salles . -Carlos Ot"toni. - J. 
Lui.:.- 0/egMio Jillciel. - C<.1'1wir? de .Re
zfmde .-Car'Oalho B~·iHCI.- IJueno de Pai1>tl . 
-Ribeiro Junquei1·a. - Este1)am Lobo .- No
{JUCÍI'f.L - Gaslilu da Owzha.- Pci::colo i'tlho. 
- l·'J·ancisco llernm·dino.- .~11tonio ZacaJ·ias _ 
-F'enido Fi/.lto.- Berncmlo Monteii'o. 

Ra.zõos justificativas: 

As ca.la:mida.des resultantes <bs continuas 
seccas que Leem uss.>l adü os Esta.dos do 
Norte ne.,scs ultimas a.nnos, e~tão pedindo 
ClH"U instante ~olicHudo a l~ttcn~ão dos po
deres pulJiicos p:~l'.; a. cxecuç-i."io uils mcdi
dí.\s qus tendam , pelo menos, a minm·a.r, 
tàuto quanto passivo!, o , oifrimco~ú dod 
nossos c . ncida.dãos, tão IJCr~ogui.dus polil.s 
m<t~ coudições metereologica.s da.quellas 1·e~ 
giõcs. 

Com as seccas do norte tem o Governo 
Ccutml despendido, :pl'incipa. lrncnto no nn
tig._, J'cgiruen, dor.emM de mt!ll:\rcs de con~os 
de réis, quasi em !llll'U. p:~ J ·da, pot·quo nm 
l o;::;n• <In nnpr ·g;u· l flo '-"'' 111 i.ada. quau&b 0111 
con:-;truct;õcs do tlbJ·as pcrrnanente~ 'JliO vir..s
s<:tn mr.lhol'lll' n r;if.u :tço~w a(lJictiva 1.11\(jll di<~<J 
l.!:stn4los. u. tmn tliStJ•ihuído al•~ individuo:; a. 
t i ~ulo de s<JCCO!Tus. sn!vo uma. poqucna }l:~rt.o 
appllca.d:\ nu. con:nrucçao de :tlp;nma.s oul'l~~ 
no Bstado do Ceará , 

Assim, pois, cunsinet'ando que as estt-adas 
de ferro, além de augmcntn r u. riq_ue~a. na.· 
c . on:~.l, trazem va.ntagens de oz•dotll indus· 
t J.'ia.l, i'acilítantlo o "tt>ansport.c de tudosoa p1·o· 
duct.us naturaes e a.rti ttcía.o.o;, cspociu.lmentu 
no:> Joga.rus a~snlados pl}l:t. socca, ond<l diL
ru.ntc o~stt cnla.roídude hn. completu. e:sca.~11e~ 
da meios de trauspvr t.o, om vista. <h\ fa.lt:~ dG 
agua. e past:1gcm para o:> animaes. 

Considerando que os açudes conv.:lniento
mcnte distriàuidos tuem a propt·ieJa,lc ufto 
só de furnocoe u aguu. necaS.'linia. a a.limen
ta,ção n.nimt\1. como de conservar , mai~ ou 
menos for·tilisatla, uma cm·ta. zon;.t, jii J,lOla. 
infiltração du.s :.guas M sol\) e j i p ;;la BV:l.· 
poru.c;:ão U.as mesmas orvalllando o~ loga.rc~s 
visinhos. 

Considet>audo que os p oços auxiliam van· 
t<1júsamente os a.çu J.es, visto que, si cstos nd· 
quh·cm ngu:1a com as cltuv:~s, aquellcs po
dmáo sempre f(•r nccel-a de mod.o facil e 
oc.Jnomico, COIJl n npr•;Voitamo l! to dos veut.oR 
cunsl.nn t.n~ UUI!Udb .. ~ regiõ~;;; 

Com!id ~· J ':~ndu, ftna.lrnr.nio, I!Ull u. :1.r.c;ii.o tio 
GoYtJJ·no }J61le so1• ofilc:nJJJ ll"lto auxiliadn 
polo~ ll:wticularo:; , com <L 4~0n !i ll' lH'Çã.o clo IJG· 
I.J Uenus açmlo~ o poços, motll<.m t•J cUlllll(\1\:~~
ções mouot~t·i:ts sob o titnlo rio prnmios : 
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Toma.mos n. deabera.ção de apresentar a 
consíderaçã.o do. Cam:~ra. a seguinte 

Emenda 
Onde cJnvier: 
Fica o Poder Executivo autorizado : 
§ 1. 0 A toma,r as seguintes medlda.3 no in

tuito de n.ttonuar tanto quanto possível os 
effeitos das scccas nos Estados do Norte : 

}o, construir açudes e poços nos Estados 
assolados palas seccas, de accordo cvm as in· 
strucções que forem expelidas ; 

2° prolonrrar a. E.str,tda de F'erro de Ba
tul'Úé ao Cr~to, a de Sobrn,l até a cidade de 
Therezina e o rama,/ de Campina Grande até 
Batalhão uu outro ponto mais conveniente ; 

3a, construir no estado do Rio Graude do 
Norte, uma estrada. de ferro que pn.rtindo J.o 
ponto o mais conveniente do litoral, vá ter· 
a região mais assolada pel<L socca. ; 

4°, con:;truir estradas de ferrv e melhorar 
outras vias ue communic tção quQliguem 0s 
])ontos affectados pelas seceas aos de facit 
cornmunicação com oi:l melhorus merca~los e 
aos centros productores ; 

5°, premiar aus cidttdãos que construirem 
em terra, tle sua propriedt~de 11equenos açud :...; 
ou poços, de accordo com as conJ.ições estt~
belocidas pelo Governo. 

§ 2. o Para a cxecnção uas medidas acima 
especificadas o Pvdet• Executivo despcnllon\., 
além uas verbas q!le :f.Jrern consig-n:1das nJJ 
orçamento, até a quantia. d.e mil CJtltiJS de 
réis, em condiçõe~ ordillaria,,, c :.ts quo furem 
ne~ossarias, em cu.so du calamidado, pl•ove
niente da secml.. 

Saltl. das sessões, :3 do novomb1•o do 100:~.
'l.'homaz Cavalcanti. 

Fictt autorizado o Governo, n:1 vigcnci:~ ela 
Pl'tJSont<~ lo i do Ot'l);tm •a to, :t concet.liH' tLO.~ 
engenhniros o n.uxili:tr·c:; empr·egttdos na Fis
calização da Companhltt H.lo do J:tnoil•o C!ty 
Improvements Limir.oJ um~ tlitu'ia <lo 5$ a 
8$, como imlomnizu.ção ás despozas a que s5.o 
obrigatio:; nas constantes ví~t·..;ens que fazem 
IKtra :fiscalizaçãJ do serviço a. seu c 1r;;o, 
sendo essa. de.;peza. fdih por conr,êl. <Lo saldo 
da consignação de 80:000$ com que a com
panhia entra p:mt os cof.:·e.> publicas desti
nada ao pagamento da su<J. fi::Jcttlízn,ção. 

Sala das sessões, 3 de novembro do 1903.-
Thoma:: Cavalcanti. 

Ao 11l't. 2°: 
Em vez de n. XV, diga,-sc: n. XXV. 
Sala das sossiios, 4 de novomlll'.) elo 1903.

Fmndsco Sd. 

N<1 voeh:\ :1"' (Col'l'el•)S) elcvc-sB n. Sttb-con
sign:u;ilo «Gratilicação adJiciontLl a. c:trteiros 
o a. llittl'ia. u.ddiciunnl a. carimba,lores e ser
ventos» a. 100:000$000, 

Rednzi1m-so as seguintes sub-consignações: 
<~Rep[l.t'ação e cous3rvação de edificios d~ts 
L'epal'tições post:w:J o mús d.epondencia,s» a 
:-w:OOO$; «Public<tçõe:; postil.es» a 40:000$; 
«Combusti vcl, lubrificantes, etc.» a. réi:J 
40:000$000. 

Sala das scssõ.;~. 4 de novembro de 1003.
F'rancisco Sd. 

A' verbrt 5"', na sub-consignação « Jardim 
Botanico » n.ccrcscoatc-se 5:000$ para dos~t
p eopríaçõcs. 

Sala das sessõe.~ 4 de novemlro de 1903.
Fran~isco S(t. 

A' verlx.t 14" t\ccrescento-se mn,is 9:600$ 
pal'a lt fisca.lização dJ l'am<ü de S. F'ranciscJ. 

Sala, das sossões, 4 de novembro ue l90,L
Francisr:o Sd 

A' verb::t 9' (Estretda de Fereo Central do 
Brazil), na sub-consignação, «E$tações de 4" 
classe» em vez de 365:000.), <.liga se 365:100$, 
alterando-se a somma. 

Saiu. lla.s sc~.-;õe3, 4 de novem1n•o ds 1903.
Jirancísco Sá. 

A· verba 9" (Estrada de Ferro Central do 
Bi•azil) cot•ri.b-so a suh·consignar,íao «Tracçâo» 
pn.m 1. 2-18: 15~1$350, ttltcradiJ, a ele «Pessoal» 
para, 998: 15~1$3;)0. 

St1h das ::;c.~sõ:Js, 4 de no,·ombro de 19 )3.
Fi·anci.~co Sti. 

N:t vot•ha :-la (Correios) l'edija·.so do soguinto 
mo.lo a suh.consig-n:tçiiu «Gratificação aos 
chcl'lH du tm•mas, o!;c.»: «Gl'atiricação aos 
choCos üo tut•m;.t da. Di J'Cctoria Goru.l c dtJ, 
Administt•ação do Distl'icto Fc(leral c aos 
clavleul:trios, observ:~(Ü.L u. prwcenhgem do 
:1l't. :-110, üu rugttlu.nwn to üos CtH't'do~; tlita. 
ax.tttla do u.ccor•J.u CJIH o a,rG. 27 du. lo i n. GüO 
de 18Q8 a d~ms umpeeg<ttlo)S dn.;ign:ülos pela 
Dit•cc~urla Gueal pu.t'<~ iuspocciunm· :1:1 admi
n istt•ações p:,:;talls, t~ d ms d:l ca,ila aümi
nistt'açiio dt) 1"' cbsse c u. um das tlonHtis 
dosignn.do~ pelos aJmíni.:ltt·adoJ'CS p:tt•a ins
pocdonar n.s tLgcncbs l'c\SflLl:.:t,iV<.ts; üib de 
ôJ.S mansa.os a cadu. nm dos emp;.'llgados 
cncart'G6a.i.os do ::;cpviçu postal m<.tri timo; 
dita aos agentes cmh:trc.1dos; ditrts por com
missÕJ-3 e set'viços dlltm•minn,dos no l'egula
mcnto c pJr sulBtituição, 230:000.)000. 

Sala dtts sessões, 4 do novernlwo de 1903. 
Ft·anctsco Sá. 

Na vc!'ln I ta (OlJeas Puhlicas da Capital 
Fodm·al) rcmnam-sB a.s ·sulJ-con:>ignacõ.)S ro
l<ttJ.V<tS aos gnanla:-; o tJ•aba.illu.dores dtt vigi· 
li1ncía de m mttnciacs c con:scrva.ção de flo
l'ost:ls em uma só, ncsto:S termos: «gual'das, 
('oitoros e tr:~ballutdorcs do Tingutí, Rio do 
Ouro e outros, rioS. PcJro, flurest:t tia. Ti
juca., Painoiras o .Jactwopuguá, 72:713~$500. » 
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Na mesma verlJa, na sub consignação 
«Estrada de Ferro do Rio do OurJ» accros
cente-sc ao pessoal da tracção: 1 machinista 
de 2" classe, 2: l 1:10$; 1 foguista de 2.. classe, 
I :460$; l graxeiro, l : 0958; ao pessoal das 
offi.cinas: l torneit'o, 2:555$; 1 ajustado;·, 
1:800$; l caldeireiro, 2:555$; 2 carpinteiros, 
3:600"8; aprendizes, 3:600$000. 

Sala. das sessões, 4 de novembro de 1903. 
Jil·ancisco SrJ. 

Na verba ga. (Estrada de Ferro Central do 
Brazil) rouna.m-se as sub-coosignaçõos relati
vas a Estações com esta redacção: 

«Pessoal das estações e::;peciaes das de Ia, 
2&, 3 .. , 4a e 5 .. cbsses, das paradas e postos 
tolegraphicos, 4.194:700$000. 

sala das sessões, 4 do novemb1•o do 1903.
Francisco Sd. 

Onde convier: 
E' o Governo autorizado a conceder ás 

cmpreza$ que façam navegação regular en
tro portos de mais de um Estado todos os 
favores de que tem gosado o Lloyd Braziloiro, 
exceptuada a subvenção. 

Sala das sessõe', 4 de novembro de 1903.
Francisco Sd. 

Onde convier : 
Na vigencia da prcs~nte lei fica o governo 

autorizado a conclUir o prolongamento da 
J<,"sti·ada de Ferro Cent1-a.l de Pel'nambuco até 
Pesqueira, do modo que julgar mais conve
niente, podendo para esse fim abrir o cre
dito necessario. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Julio de J.feUo.-Jose Marcellino.-Bricio 
Filho .-Malaquias Gonçalves. -Esmeraldino 
Bondeira.-Estacio Coimbra.-E1·mi~·io Cou
tinlto.-Teixeira de Sá.-Celso de Sottza,
Affonso Costa.-Pe,·eira de Lym.-Jocio Vi
eira. 

Accres~ente-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado: 
1.0 A fazer construir estradas de ferro que, 

ligando-se ás existentes, nacionaes, esta.· 
duaes e particulares, facilitem a locomoção 
dB passageiros e o transporte de cargas en
tre o extremo norte e o extremo sul da Re· 
publica, e entre esses extremos c as sédes 
dos governos dos Estados, com as ramifica
ções que julgar a bem dos interess3s na· 
cionaes. 

2.• A manter e a de::envolver,com o mesmo 
intuito, a navegação costeira e fluvial. 

3.0 A melhorar, com o mesmo intuito, o~ 
portos marítimos e fluviaes. 

4.o A premiar com 100:000$ a cada pri
meiro individuo ·Singular ou collectivo que, 
em cafi.a Estado da. R'Jpublica, empregar 
effectivamente, a juizo do mesmo Poder 
Executivo,em exploração de min". de carvão, 
quantia não inferior á do dito premio, c 
com 200:000$, ta.mbem, a cada primeiro in
dividuo singulat' o·1 collectivo que, em cada 
Estado da Republica, mostrar possuir mina 
de carvão que o habilite eff<Octivamente a 
fornecer a consumo um certo numero de to
neladas de carvão, fixado préviamente pelo 
mesmo Poder Executivo. 

Podendo para. os fins mencionados fazer 
as acquisições, revisões de contra.ctos e con
cessões convenientes, e m:\n:lar fazer obras 
por administração ou por contracto, ou por 
um e outro modo, emittir títulos de cre
dito em ouro e em papel, com tanto que 
não despenda, no exe;·cicio financeiro de 
1904, por conta da divida que contrahir, 
mais que 10.000:000$000. 

Sala das sessões, 4 de novemb:.•o de 1904. 
- A. ll1orei1·a da Silva. 

Accrescentc-se onde convier : 
E' o Poder Executivo autorizado a abrir 

o credito preciso para se liquidarma di
rcctamente entre a Repartição Geral dos 
Telegraphos e as diversas administr,lções 
telegra.phicas as taxas de telegrammas otll
ciaes tra.nsmittidos sub o regimcn do trafego 
mutuo e que se referirem a exercícios já 
encerrados. 

S:tla das sessões, 4 de novembro do 1903. 
-F1·ancisco Sd. 

E' o Poder Executivo autorizado a trans
ferir á administl'ação do Districto Federal 
eu a contractar com quem melhores vanta
gens offerecer, som onus para a União, os 
serviços e obras a que se referem o decreto 
n. 1.079, de 18 de novembro de 1890, e as 
instrucções do Ministerio da Industria, de 5 
de setembro do 1891, podendo mojificar os 
respectivos planos; e a abrir os creditas 
neces:S:trios até 20:000$ para a conservação 
das obras feita,s, emquanto não for effectua
da a transferencia. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
Cassiano do Nascimento, presideate.-Fran
cisco Sa.-Froncisco l'eiga.-Galecio Cm·va
lhal.-Cornelio da Fonseca.-U?·bano Santos. 

Fica o Poder Executivo autorizado a re· 
scindir o contracto celcbJ•ado em virtude do 
dec1·eto n. 904, de 18 de outubro do 1890, 
para as obras de melhoramento do porto de 
Jaraguá, fazendo para isso as necessarias 
operações de credito. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Laurindo Pitta. 
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A autorização constante do n. XXXI do 
art. 22 da lei n. 957, de 30 de dt~zembro do 
1902, fica substituída pela seguinte: 

E' o Poder Executivo autodzado, na. vi· 
geucia desta. lei, a. encampar as estradas de 
fer1·o que gosem de garantia de juros 0'1ro e 
tenham construido mais de 50 kilometros, 
mediante o pagamento em títulos da mesma 
especie, cujos juros e amortização não exce
dam a 4 °/o e l/~ 0 /o respectivamente; e a 
contractar mediante o pagamento em títu
los da mesma especie a eonstrucção e o sub· 
sequente <~rrenda.mento definitivo, por prazo 
não maior de 40 annos contados da conclu· 
são do ultimo trecho, das mosmas estradas, 
dos prolongu.mentos e ru.maes já. decretados 
ou necessarios pa1•a a ligação com as estra· 
das em trafego; bem assim a arrendar, do· 
finitivamente, as estradas adquiridas pela 
União. Para custear provisoriamente em· 
quanto não forem definitivamente arrenda· 
das as estradas resgatadas ou por outra 
fórma adquiridas, po::ierá o Governo abrir os 
creditas precisos. ficam auturizadas as ope· 
rações do credHo necessarias p~ra. a execução 
do pt·osente artigo. 

Sala das sessão;;, 4 de novembro de 1903. 
-Francisco Sd. 

Fica o Governa o.utioriza.do a rescindir o 
contracto feito com a The National Brasilian 
Harbow· Compcmy,Limited, para a construcção 
do Porto de Jaraguá., Estado de Ala.gôa.s, 
pagando um 1 indernnização que julga.r con
ventente, de accordo com a mesma cum· 
panhia, para o que abrirá o necess:trlo cre-
dito. · · 

S-1l1t das sessões, 4 de novembro do 2903.-
WandeJ·ley de J11endonça. 

Onde convier : 

Fica mantida a disposiçã.o constante do 
n. IV do art. 18 da lei n. 834, de 30 de 
dezembro de 1901. 

Sala das sessõm;, 4 de novembro de 1903.
F1·arwísco Sd. 

E' o Poder Executivo autorizado a rever 
os contractos de arrenda.mento das estradas 
de ferl'o federaes, a.tte:·ando os onus recí
procos, para o fim de realizar a construcção 
dos p1•obnga.mentos e r~maes necessariQi1. 

Salíl. das ses~ões, 4 de ~ovcmbro de 1903.
Francisco Sd. 

Verba. 3« - Correios : 
Na su b-conslgna.çã.o «Gr6.tifi.ca.çã.o o.os chefes 

do turma, etc.». depois das palavras- do 

Districto Fc,JeraJ - accr.3scente-sc: e aos 
empregados da Direct_m·ia <?eral qne 'i!Cl'vem 
de archivistas, de mais do cznco annos. 

Stüa. das sessões, 4 de novembro de 1903.-
J, A. NrJiva. 

Vão a imprimil• as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 35 B- 1903 

Redacçúo final do substitutivo apresentado na 
3a. discusslío do p1·ojecto n. 24 A, de 1.900, 
decla'tando que as sentenças p1·o[eridas em 
primeira insta?3cia contra a Fa:;encla Nacio· 
nal ou a União, seja qual foi" a natt.weza da 
causa ote o seu valo~·, não SIWiZo exequiveis 
emquanto não fm·em confirmadas pelo Su· 
premo 1.'ribunal Fede~·al, e dando outras 
p1·ovidencias 

( Vide pl'Ojecto n.. 35, de 19.33) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Lo As sentenças pt'oferida.s em pri
meil'a instancia contra a Fazenda Nacional 
ou a União, seja. qual for l natureza da 
causa ou o seu valol', não serão exequiveis 
emquanto não forem confirmadus pelo Su
pre;".o Tribunal Federal, a cuja socl'eta.ria o 
e.:;crivão remetterá os autos dantro do seis 
mezes, a. contar da intimação du.s pal·tes, 
que poderão arrazoar na primeira ou segunda 
iostancia. . 

Paragrapho unico. Comprchendom·se nes
tas disposições as jus-tificações e habilitações 
de qun tratam os a.t·ts. 149 e l50 da. parte 5"' 
do decretou. 3.084, de 5 de novetubro de 
1898. 

Art. 2.0 Tambem não produzirão effeito 
algum sem a.quella contlL•maçã,o as sentenças 
proferidas na; causas quo so fundarem 
em convenções ou tratados intcrnacionaes 
quando contr~1.a sua. V11lidade. 

A1·t. 3.0 Sendo a Fazenda Nacional ou a 
Unlão conJemnada definitivamente a algum 
p.tgamento ou a entregar cousa certu., ex
tra.hida a carta de sentença, dar-se-lhe-ha 
execução, observando-se as regras que re· 
gem as execuções, em ge1·al, menos a.s rela· 
ti v as á penh01•a, ou segurança do juizo para. 
opposição de embargos. 

Art. 4.0 Intimado o procurador da Repu. 
blica, poderáeUe dentt•o de l5 dias, a contar 
da accust~ção da. citacão, offerecer us. se~ 
guintes embargos: 

a) ·de nullidado da sentença. ou do pro· 
cesso como provu. constante dos autos ou 
oft'ei•ecida. incontinenti: 

ú) de uullidade ou oxcesso tla execução; 
c) do COlD!lUilSlt.QliOj 
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dj do pagamento, de no,ação, de t.r;ws
lLel;ito, de p1·cscripção supurvenient~·'. depois 
rb scntenç;t ou nã.o allegndos e dec!d1Llos ua. 
causa. principal; 

c) infl'ingcntDs do julgado como prova. 
constante dos autos ou obtida dopois dJ. scn
ttmça. 

Art. 5. o DespL•czados os em bttL•gos, ou nã.o 
03 offorecendo o pL·ocuradot• da R.cpltbica no 
lH'azo marcado no artl&'o ::tnkccdcnte, e jul
gado por scntenç·.~ o tanç<tmcnto, ex1Jcdir· 
Se·ha prccatorü> <10 ThC$OUt'O po.r·o. o l'OSllC· 
ctivo pagamento. 

Art. B.• Demt•o f.o pt•azo de tres mczcs, a 
contar do l'eccblmcnto d<t prccéttoria, não so 
tendo effectuado o p:~gil.me?nto, poclcrão aindQ 
ser oppostos os scgnint~;s embargos : 

a) de nullida.rle e excesso da execução; 
b) de pagamento, de compensação, llo no

vação. de transacção, do pi·escripçã.o super
venientes depois do inicio da execut;ão; 

c) do rescítuicão. 
Art. 7. 0 Os omba.rgos de que h·a.tam os 

arts. 4<> e 6• serão julgados pelo Supremo 
Tribunal FederraL 

Art. 8.• Independente do embargos c em 
qualquer tcmpu antes do paga.mem;r,, pod~.rá 
a Fazenda. Nacional requerer nvs summal'io~ 
termos do a.1·t. 306 do decreto n. 8·18, do li 
de outubro de 1800, emenda de eno de conta 
ou cusr.as. 

Art. 9. • Ainda depob de elfectuado o pa
gamento, poderá. por meio d.e acção re>ciso· 
1·ia set• annnllada a scntençn.. 

Art. 10. Kão ob:!t<tut.e a pendcmda dos 
orubal'gos de que trata o al·t O•, o Govo.·no 
pa.g-al'á. a. impo!'tancia. da candemnaçã.o, pre
stando o excquente fiançu. idonea.. 

Art. 11. A dcaisão ountt•ariu. á constitu· 
ciooalídade das leis da. União c (los lMados 
ou á validade das cunvonçõcs e tra.tados in· 
tcrnu.ciom~cs só podortl sel' t()mada em tri
bun:..l pleno pela maioria. de seus membt•os, 

Art. 12. Revogam-se as di~postçõos om 
contrario. 

Sa.la da,s Commissíies, 4 de nov8mbro rle 
1903.-Domingos Guintaraes .- Viriqto Mas· 
carenhas, 

N. 36 B - 1903 
R edacçao final do MAb.~titutivo ao p1·ojecto 

n, Gi, de 1900 , declarando tzue a acção de 
qt'e ti-ato. o m·t. iB da lei 1~. 221., de 20 de 
novembro de 1894, sô pode1·à _çer e~eY'cida 
p elo p1·ocesso estabelecido no mesmo arti9o 
e prescreve dentro de -um a-?mo . e da11do 
outra.s p1·ovidencia.ç 

(Vide projectos n!. G1, de 1900, e Sô, do i903) 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 A acçã.o ue que tmtu. o art. 13 

da le.l n. 221, de 20 de novcJUbro de 1894, só 

}lorlerá sor exercida polo processo ost:.tbolo
cido no mesmo at•tigo " Jll'CSCJ·cvc dGntt·o de 
um anuo, Cv!ltu.U.o d<~. da.ta da publicação 
dos n.ctr.s ou decisões adminis trativas, ou, na 
f<llta. dessa l)ublicação, da. data om que de 
tae~ a.ctos ou dech'ões tiverem scienci l\ as 
pessoas offondidas em seus direitos. 

Pa.ragrl1pl1o uníco. Uma vez decorrido o 
prazo do. })l'Com•ipção, sem que t enha sido 
proposta a acção, os actos ou úocisõos lVlmi
nist.l•a.tivas serão havidas como válidas e 
subsistente~ para. todos os e ll'citos, cessando 
qu:tesquer direitos a. iademn izações on l'est i
tuiçõcs a. que poderi am dar l ogar. 

Art. 2. o A pre~cripção a. que se refere o 
artigo llntecedcnte só se imerroiU J~·erá. por 
via de cit.ação para a acção e q na ndo in Gel'· 
rompida. princiPi<"~rá a C'Jl'l'Cr depois da tl:1ta 
do ultimo termo jud1c1a l que se praticar 
por effeito da citação. 

Art. 3. o As sentenças que annullarcm os 
actos ou decisões das au~orii.l.adcs a.Llmi
nistrativa.s da União llÍÍ.o ~~rã.o exequiveis 
emquanto não forem confirmadas pelo Su
premo Tr-ibunal Fedm•a!, a. aujo secretari o 
o escrivão remeLterá os autos dcnt1•o do 
seis mezes. 

Art. 4.~ A's questões relativas á losã.o 
de dil'eito~ individuaes por actos artminis
tl'u.tivos praticados d·.) accol·do com os re
gula mentos e in,tmcções expedidos para 
execuçã o de leis, a rguid.'ls do inconstitucio· 
naes , serão applicavoi~ as di~posiçõcs desta 
lei, o a domsão contraria :\. constitucio
TI(l,.lidadc dessas l ois só pod«ml ser tomada 
llffi trib11nal pleno pot· maiorlJ. úo seus 
membros. 

Art. 5. 0 Rovogam-se as disposições em 
contr:wio. 

Sala Commissõe:;, 4 do novmnbt·o do 1003. 
- Domingos Guimara:es. - Vi1·iato Ma.sca • 
rcnl!as. 

Va.e a. imprimil· o seguinte 

PARECER 

N. 121-1903 

Inde(en~ o J'equerimanto em que o Dr • .Toãa 
P edro de Aquino pede dispensa do resto do 
tempo qtM falta ao seu externato para com· 
pleta;· os élous artnos de fiscalização pr·d17ia 
ex igida peJo ar·t. 366 do · OodigQ do Ensino 

O Ilhn. Sr. Dr. João Pedro da Aqaino, em 
seu r equerimento ao Congl'esso Nacional, 
p oda dispensa do resto do tempo que falta. 
ao seu (jderna.to para comple tar os dons 
annos de ftscl1.lização prévia. exigida pelo 
1.1.1't. 366 do Cmligo tlo Ensino, 
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Enviado esse requorimento 11 Comrnissão 
de Instrucç~ío c Sa.ude Publica, o distl'Jmí.lo 
ao Uustro Depu lado Sr Germano Hasslochcr, 
S. Ele o relatou fl.Lzcndo consid.el'açõos, 
que mereceram os <Lpplausos da. Commissão 
accorde em afflrmar que urna das principaes 
causas d:1 profunda desorganização do enslno 
secun:Jario c, l)Ortttnto, igualmente do supe
rior, tem sido o nofa.">to regimen dal:l equipa
raçõe; do institutos p:lrticuliJ,I'e:;. 

Em phrase iucisiv<t, com a cla.re~a que lhe 
é pecullar na enunciação de su <ts idéas, o 
nobre Deputado interpretou fielmente o 
nosso pcnsn.mon te dizeo • .lo: « ser a Commi::;
são em absoluto contraria ás equiparações 
por ver n<1s mesmtts <1 cumplet<.t desorgani
sação do ensino, a morte dos mu.is bollos in
stitutos, reduzida a instrucção a uma mer
cancia vil, rlisputn.ndo os concurrcntos pela 
f<.t •}ilidado dos meios n<1 concessão de di
plom<1 de bachal·cl,a f, ·cgucz.ia. dos alumnos.» 

Pensando deste mol.io, afflrrnu.udo estes 
conceitos, que traduzem lncontcstaveis ver
dades, hoje na consciencia elo todos, qual o 
ãover d<1 Commissã.o de Instrucção 1 

Facilitar a.;; equiparações? 
Dispensar qua.esquer exigencias quo a loi 

vigente estabelece 'I 
Do certo que ningucm o responderá affir

mativamentc; e, cmquanto vigora esse re
gimen, cuja revogtLção se impõe l)Ol' inioiu.
tiva da propria Commissiio, a esta cumpre 
indofcrü· as pretcnções que visem aquelles 
intuitos, evidentemente inconcilittveis com u 
progru.mrna. de rcorgttnizltl' em ba.~es solidas 
e sérias o ensino em nos;o paiz. 

Assim, discordnnuo do nolH·e DeputaJ.o 
quauto á modifictLção quo propõe do at•:;. 366 
do Cod'go do Ensino, supp1•cs~iva do PL'UZ:l 
do uous ~unos para a tlscalizaçã.o prc\vla, 
entende a Commi:ssfLo flUO devo :sm· mantido 
o dito prazo, o qual S.JmpJ•e ó um embaraço 
ás perniciosas oc1uiparaçõos. 

A Commissão, em bol'a rocouhoç:a c pro
clamo como relevantes os set·vlços prostatlos 
á instrucção po!o acreditado Externato 
Aqulno, pensa que não so dovP- abrir uma 
cxcepção em seu favor·; e de accordo com 
o pens:1.mento exposto, ~ de parecer que se
ja indeferido o requerimento submettido á 
sua apreciação. 

Sala das Sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Henrique Salles, presidente.-José Boni
facio, relator.-Teixeira Brandão. -111ala
quias Gonçal"'es.- Sá Frei~·e.-B~·icio Filho, 

Os arts. 362, 363, 364, 365, 366 o 367 do 
Codigo do,_; Institutos de Ensino Superior· e 
Seoundario, vorsa.ntlo sobre a equiparação 
<i.s instituições federaes congeneres dos es· 
tahelecimento::; fundados pelos Estados, pelo 

Dis '.ricto Federal, por qualquer a ssociação 
ou individuo, facili&am ta.nto a acquisição 
•lOS privilegias officiaes que se impõe a ap
plicaçho de medid<ts effica.zes, vi~ando o em
ba.rn.ço de concessões dessa natut'oza, contra 
as qua.es clamQ.m todos, em um movimento 
de <.Lmor pela instrucção. 

Si com ro1ação aos institutos do ensino su
períor levantam-se reparos c formulam-se 
exprobaçõos, u. maior parte "bem fundados, 
relativamente aos collcgios particulares 
equiparados, sóbcdc ponto n. indignação, ie· 
vtwtam-se protestos, proclama-se a urg !n tc 
nccC$Sídadc de votn. r umu. reforma capaz de 
ampn.rat• o ensino da precipitação em que 
vae para o auniquilamunto. 

E' em um tn.l momento c1ne o illustre pro
fessor Oi', .João Pedro de Aquino, que tive a 
honra. de contar entre os meus mostres, vem 
re•1ucrcr ao Congresso Nacional <.t modi
ficação do art. :mG do couigo, artigo que 
passo a transcrever, como subsidio indispen
savol aos que vão deliberar sobre a materia: 

«A' vista dos documentos apresentados o 
Governo nomeará um delegado de reconhe
cida competencia, o qual fisc.::tlizará o in
stituto pelo espaço de dons annos e em rela.· 
torios semestracs exporá quanto obscrva1• 
sobre o progr•amma c merecimento do en
sino, processo dos exames, naturezn. das 
provas oxhibidas, conLiiçõos do :~dmissão á 
matricula, idoneidade moral c tcchnica do 
dirBctor c do corpo docente, cxi~tcncia do 
laboratorios o gabinetes nocossarios ao en
sino, frequenci:t do instituto c o mais quo 
po.,sa intcrussar.» 

E' essa disposição quo, si não obsta a equi
paração, tem, todavia., a beneftca faculdade 
de demol'a.t' tt transformação, que o rcfcl'ido 
p!'ucoptor requer quo soja. altol'ada, para 
que o seu cxternu.to poss:~ receber ::;em de
tença as ViJ,fiti.l.gens dos ftworcs offlcin.os. 

Para impugnar a cone ssão em projecto 
não preciso il• buscar longa serie de argu
mentos nem depoimentos fornecidos p~lo 
professorado e pelos que estudttro o ensmo 
entre nós. Basta fazer obra com as proprias 
palavras do p ~recer do relator, onde são 
~~pontados os perigos das equiparações, onde 
se descrevem os males decorrentes dessas 
fabricas de exames e onde se annuncia que 
o Externato Aquino, não podendo mais viver 
sem adaptar-se ao meio, pretende submet· 
ter-se á humilc:j.e condição de um laboratorio 
de bachareis. 

Quando era de prever, de accordo com a 
oxposição do parecer, o indeferimento da pe· 
tição, quu.ndo era aguardada. uma. svlução 
JogiCn., nn.tut•n.l, decot'l'•mdo do modo positivo 
das oxprossõos condomnatol•ias dos ooJJogios 
equiparados ei:s qnu su pl'Opõo umu. ln'oVi• 
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dencia tendente a augmenta1' o numero das 
casas de corrupção do ensino. 

. Relova. ainda ponderar que o autor do tra
balho quo me coube examinar não se limita 
a reduzir do dou~ annos a seis meze:> o 
11razo de observação, no caso do estabeleci· 
monto em questão, attendendo ás suas ex
cell,:ntes condições, mas deseja. adopção de 
medida geral, de modo a permitth• que de 
ora. avante sejam facilitadas as equipara
~ões. 

Fui alumno do CoUegío Aquino e só posso 
fornecer o meu testemunho em favor do seu 
methodo de ensino e das incontestaveis na
bítíta.ções de seu director. Nã.o ha, porém, 
cons.deraçõcs, quo me levem a refugar con· 
ceitos antm·iormente emittitlos e a concor
rer para. que um estabelecimento, perfeita
mente _reputado, entre nesse regímen des
Cl'ipto com cores carregadas polo illustrado 
e talentoso Deputalio l'iograndense. 

Em quanto não votl o Puder Legi~lativo 
uma :providencia radical, reclamada de 
todos os angulo.; do paiz, não é licito f~cili
tat• o augmento das casas equiparadas, que, 
ntJ. opinião do digno relator, tr.;zem a «com· 
pleta de:;organiZ<lQã.o do ensino particulu.r, a 
morte dos mai.; bello:; institutos, reduzida. a 
instrucção a uma mercancia vil.» 

VOTO El\! SEPARADO 

A' Commissiit> do InstrucçKo Publica. foi 
pt·escnte um requerimento om que o Sr. 
Dr. João Pedl'O do J~quioo ped:.J dispen~a do 
re.:;to do tumpo quo falt·~ pM·•~ ser· cumplo· 
tado o pt•azu do art. 3!)6 do Codigo do En· 
sino af\m do set• o Govemo u.utoritado a 
oquipal'at' desd•J já o oxtol•nu.to de sua pl'O· 
prioda.do ao Gymna.sío Nttcion · ~l. 

Instrun o pcticional'Ío o seu reqaol'imont.o 
com a cópia do pa.rccor quo o il.olcgado ft:ma.l, 
enviado pelo Governo, deu sobro o sou OS· 
tabelecimento e junta aind<~ em folheto 
uma. bl'eve noticia sobro osto. 

No primeh·o documento fica evidente que 
o Externato Aquino satisfaz a.:; exigencias re· 
gularoentares para ser equiparatlo ; no se· 
gundo lê-se a longa histOl'l<J. desse inrstituto 
de ensino, sem duvida muiiio honrosa para. o 
seu fundador e director. 

A Commi:1são de Instrucção Publica é em 
absoluto contl•ar·ia ás equi!Ja:t•ações, n.liás de 
existencía lega.l, :por ver na:; mesma~ a com
pleta desorganização do ensino :particnlal', a 
m<Jrte dos mais bellos institutos, reduzida a 
ínstrucção a uma mercancia vil, dispu
tando Ol! coneurent(js, :pela. tacilidil.dc 
maiol' na concessão de diplomas de bacharel, 
a freguesia. dos a.lumnos . 

O Estado entende ainda que a olle assiste 
Q dever de regular a instrucção secundaria e 

a superior, traçando pl'ogrammas, impondo 
disciplinas, mantendo in~titutos omciaes e, 
por fim, que tem o direito de equiparar aos 
seus institutos os estabelecimentos parti
culares, desde quo estes ~atisfaçam determi· 
nad~s exigoncia.s de um reguta.mento. 

A pratica demonstrou já os máos resul
tados de se ~IJelhante medida. : não ha mais 
incentivos pJ.rn. os mestres, que tolhidos na 
sua acção, sem inicin.tiva, presos a regula· 
mantos ou programmas officiaes, só con
correm entre si na producção ou fabrico de 
bacbareis, longe de dh:;putarem a gloria 
no melhor preparo ou cultura da intelli
gencia e sentimentos d1. roúcídad(). 

Os grandes educadores e l)ão s1o p;:>ncos os 
que conta. a nossa. ter1•a, esterilizam-se no 
regimen vigcnt9, amesquinhados pela; con· 
tigencias cread:J.S por este desolador regula· 
mento de ensino. 

O trabalho, dJ grandioso, nobre, que devia 
ser, torna-se uma ob1'a monotona de meca
nica, qual a de formar bachareis, no cadinho 
de meras formalidades, com a cumplicidade 
do Governo que a auxilia com a fiscalização 
platonica dos equipa1·ados. 

Não foi de certo Si)b um tal regimen que 
as gerações brilhantes que deram tanta. 
glm•ia a.o Externato Aquino, conseguiram as 
bases de estudos (}Ue esteia.m ~s fortes 
ill.usbJ.çõcs quo as distinguem. 

Mtk> este mesmo externato não póde ma.ís 
viver' sem adapta.t·-se á actualiU.ade, sem 
submetr.er-so á humilde con<liçã.o de um la.
boratorio de bacharei9 e a Commissã.o de 
lnstrucção Publica é forçada a concluir pela 
sua equiparação que é um dit•oito existente 
em lei, já que não lhe é dudo supprimi1• <;sse 
mal como desojúra, tratando como trat..'t 
aponas do opinar sobro o requerido pelo 
Sr. Dr. João Pedro de Aquino. 

Não ó licito á Commissfi,o abrir excepções 
em fltVor de quem quer quo seja, uma vez 
que a. exigencia do regulamento do ensino 
é rigoro.:;o - seria uma. medida odiosa. de 
c;tracter Pessoal. Mas a CommiS:iãO entende 
que essa fiscalização prévia :por dous anuo,;, 
como creara a lei, é de um rigor que na,da 
explica. 

o Governo póde em pra,zo menor ser :ple
namente informado sobre o fuuccionamento 
de um instituto particular e a prova temos 
no rclatorio do deleg'l.do junto do E1tteruato 
Aquino. 

Assim, desde que dessa. fiscalização se con
vença o Governo de que póde ser o estabe
lecimento equiparado ao Gymnasio, por que 
o rigor do um :prazo~ 

Por isso propõe olla que o art. 366 d 
Codigo do Ensino seja. assim modifica.<lo 
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« íi.:,;ca,liza.ç,ão prévia., perante um fi.sca.l do 
'Governo, logo que em relatorio este informo 
estar o collegio particula.r nas condições exi
gidas para a equiparação, não podendo a 
fiscalização prévia ü• a.lém de dous annos. 

Sala ili<ts sessões, 25 de julho de 1903.
Germano Flassloche;·. 

Vão a imprimil' os seguintes 

PROJECTCS 

N. 291- 1003 

·Concede a D. Jlartina Gomensm·o 1Yanden· 
holh, -uiuva do capitc"ío de mm· e gtterra José 
Eclum·do lVandenholh, o clú·eito de pm·ceber 
o meio soldo e montepio pela tabeUa da lei 
n. 247, de 15 de dezembro de 1894, em 
attençc7o aos sm·l)iços p;·estados por sett filho, 
o fallecido almi1·ante Edtlardo Wandenholk, 
com substitutivo da Commisstío de Pensões e 
Contas 

(Vide projecto n. 2i2 de 1902) 

A' Commissã.o de Pensões e Contas foi pre
sente o projecto n. 272, de 1902, que confere 
a. D. Martina Gomensoro Wandenkolk, mãe 
do fallecido almirante Eduardo Wandenkolk, 
o direito a perceber o meio soldo e monte
pio, que lho compete, como vi uva do cn.pitão 
d.e mar e guerra José Eduardo Wandonlwlk, 
pela tn.bella da lei n. 247, de 15 de dezem
bro de 1894, Clm attençã.o aos relevantes ser
viços prestados ao paiz :per seu fallecido 
filho. 

A Commissão considerando adiantada a 
idade da beneficiada (88 annos), seu estado 

· valetudinario, que a privam de prover a 
propria subsistencia ; 

Considera.udo que o montepio que actual
mente ella percebe como viuva do capitão 
de mar o guerra José EJuardo Wanden
kolk, pela sua exiguidado (60$000) é insuffi
ciente para su~ manutenção ; 

Considerando, entretanto, que a tabella da. 
lei n. 244, de 15 de dezembro de 1894, a que 
se refere o projecto, elevaria. a 400$ men
saes o montepio e meio-soldo da mesma 
viuva., o que parece excessivo: 

E' de parecer que se substitua o projecto 
pelo seguinte : 

O Congresso Nn.cional resolve : 
Art. 1. 0 E' concedida a D. Martina Go· 

mensoro Wandenkolk, mãe do fallecido al· 
mimnte Eduardo vVandenkolk, a pensão 
mensal de 300$000. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
..contrario. 

Sala das Commissões, 22 de outubro de 
1903.- Gonçalo Smeto, presidente.- Elyseu 
·GuiLlte1·me, relator.-Raym.undo de .ilfiranda. 
-Eloy de Sou,,:a,-Be1·nm·do Flm·ta. 

Vol, VII 

N. 272 - 190.2 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. o E' concedida a D. l\Iartína Go

mensoro Wandenkolk, em attenção aos 
serviços prestados jlor seu filho, o fallecida 
almirante Eduardo Wandenkoik, o direito 
de pel'ceber o meio-soldo e montepio, que 1ba 
compete como viuva do capitão de mar e 
gue1•ra José Eduardo 'Va.ndenl\.olk, pela ta
betra, da lei n. 247, ds 15 do dezembro de 
1894, fi.c21ndo o Governo autorizado a fazer as 
necessarias opern.qões da credito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as dísposlções em 
contrario. 

Sala das sessões, 13 de outuln'o de 1902.
Nelson de Vasconcellos e Almeidcc.-.'S\1 F1·eire. 
-Augusto de Vasconcellos.-Ind~o do BrazU. 

N. 29.2-1903 

Autoi·i~a o Govei"ilO a concede1· os pl"ivilegios 
elos estabelecimentos do ensino superior ou 
secunda~··io aos congeneres fundados pelos 
Estados e pelo Dfstdr:to Fede;·al e estabelece 
condiçües pa;·ct qtGe estes possam sa1· reco
nhecidos official ;;wnta 

Em parecer que emittiu, inuererindo um 
requerimento submettido á sua apreciação, 
a Commissão de Instrucção e Saude Publica, 
affl.rmou que uma das cu.ustts da completa 
desorganização do ensino tem sido o regi
meu da equiparação de institutos parti
culal•es. 

E', pois, do seu indeclinavel dever pro
mover a remoção desse embamço á marcha 
do ensino pul)lico, cuja deMdencia profunda. 
vae imp1•esslonando dolorosamente os pa
triotas, que nelle veem uma condição para a 
prosperidade e grandeza do seu paíz. 

Quem, com o cuidn.do que o assumpto re
clama, quizer OX<"Lmin~r as ca,usas que com
promettem a sorte elo ensino, e n.b1•ir sobre 
as suas condições actuaes um minucioso in
qucrito, chegará. á triste conclusão : que 
não ha. no Brn.zil ensino seriu.mente organi
zado e que o existente ê verdadeira mercan
cia, QUe não elova, mas n.bate, que não en
nobrece, mas :wiltn., trazendo o abn.starda
mento do cn.rMter, o rebaixamento do nível 
cívico e moral. 

Todos o sentem e muitos o affirmam com a 
maior fl'anqueza e sinceridade. 

A imprensa, os directores de faculdades 
superiores, os que so interessam pelas causas 
do ensino, la.mentando os factos, reclamam 
p1•ovidencias. 

Em artigo de coliaboração no Correio da 
"llanlui, o Sr. Rochn, Pombo assim se expri~ 
mira: 
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«Em summa, o que est<'l liquido n,'l. con· 
scicnci:> de todo o mundo A que sernelha.nto 
\Jl:lt-'l.do de cou~as· não :Póde continuai' sem 
grnndes ile.:astres para o nosso futuro. Uma 
llemocracia, ja não diremos apenas sem alta 
cultul'::L, mas sem instrttcção que habilite a 
concorrer com outros :povos nosst~, luta pe!a 
v Jdn., que cada, Yez se torna. mais tremenda., 
SOl'ÜL o roa.ü estranho e collossal dos absttrdos 
üDn.ginaveis :" . . 

Ainda ha puucos Llln,s , ouv1mos a.s affi.rma.· 
çõos cio illustre Sr. Dr. Azevedo Sodrê. Em 
confel'Ol1Cin.s ünt eriormcnte realizadas, S.Ex:. 
sé manifestára. no mesmo tom e dizia com 
in toil•:L ra.zão: 

«Nilo lli.\ um só de entre oós, não ha uma. 
unica pessot~, em todo o BrazU, de entre os 
que se interessam p~lo ensin~, que não Yoja., 
n1\o sinta e não lashme a crise que Iam·a. no 
campo da inslrucção secundaria. 

NtlO ha um só professor, um s6 publicista. 
que~ não tenha. já percebido o declive em que 
nesta p:u•tic:mla.r vamos sendo r.n•r.:tstn.dos e 
nl'\o roc.onheça. o estado de rleca.df\ncia e in
fOl'iot•idade a que chsgíl.mos, ueste caminhar 
t•nplclo e Tcr1iginoso pelll. estrada das conces
sões e dos fr.vores.» 

Pnro. que invocar out ras opiniões~ 
N~ Yale a. pena in.;;istir. 
O inquerito a:present~ria. o resultado a que 

nos rc!orimos, por todos attestado e sen
tido. 

Mas uma. nação que assim tem o seu en
sluo ha de se1· frac<t e sem valor, c verá que 
ds gora.ções brilhantes de sa.bio.s intelle
ctunes,quc rea.lça,vikm o seu pres tigio, sueca· 
dom gerações de pygmeus, sem talento e sem 
pt•eparo. 

Eis o que nos preoccupa e atemorisa. 
Núo 6 nosso proposito a.pontar todas as 
4lnusa.s do actual estado do ensino; ellas são 
multiplas e complexas. Algumas, porém, 
podem, ser 1•omovidas promptamente. 

No onsl.no gymnasial, com o systema das 
equiparações, não podem ser colhidoB os re
sultados proveitosos que devem ser procura
dos. Esta.beleceu-se manifesta mercancia e a. 
luta evidentemente commercia.l vae se tra· 
vando sem que os concurrentes nella empe
nha.dosselembrero dos nobres intuitos que ae. 
viaw ter em vista. Oonfundiu-2e c2so serviço 
com os de ordem puramente industrial, onde 
o que preoccupa o consumidor ê a bara.teza. 
do producto. 

não a economia..» Pois bem, em nosso p1iz . 
com pr~uízo de seu futul'o e a.tiesto.ndo ;, 
incuria da geração actoal, é primaria a con
sideração do preço e procul'a•se o instituto 
que em menor numero de annos e mais eco
nomicamente habilita o alumno para. a mn.
tricula. nos cursos supel'lor•es. Os p&os tem 
uma })reoccupação-o diploma para os filhos. 

Eis porque um escriptor de espírito, refe
rindo-se ao nosso po.iz, appellidava·o de doU•· 
to1·la.ndio;. · 

E os institutos particulares, obtida a equi
paração, não tendo :.ts g1•andos despezas dos
estabelecimentos offici<tes dos Esta.do!!, con
seguem sobre el!os fncels triumphos e vivem 
ontre si na mais franca lnta mercantil, pro
curando todos os mclus que lhes proporcio
nem a maior frequencin do alumnos. 
Remuneran~o mo.l oa pt•ofessores, muitos 

do oompetcnota duvidosa o nt~.o provada., poie 
não se submettem o.o concurso, como acon· 
tece aos docente~ dos institutos dos Estados, 
esses collegios podem ministt•m• emino barato 
e prompto, conferindo os diplomo.s que os. 
freguezes almejam, Nem se lembre como 
embaraço a fiscalização, pois q,_ue esta nunca. 
é completa e etll.~az. Quando na.o é cumplíce, 
é desidiosa, indift'erente ou de absoluta ín
competencia, com rarissima.$ excepções. 

Não ha moita t empo, em a1•tigo publicado 
~a A T~tma, liam~s estas palavras 4o feste
Jado escnptor mine1ro, S1•. Esteva.m de Oli
veira. qu~ muito se dedica ás questões do 
ensino. 

( Qs instiiuto~ par ticulares equiparados, 
ou sao esf.t\baleo1men.tos de e-xclusiva expl~r 
ração mercantil, ou de propaganda ultra
montano·clerioal, Na prJmeil•a hypothese,. 
quanto maior numero de ba.chareis conse
guirem diplomas, tanto maior numero de 
alumnos ai trahirão, satisfeita a ra.zão mer
cantil que os instituiuu. Dahi a.ffrouxamento 
e lassidão em apurar as provas das disci
plinas seriadas, no fim de cada. anuo lectiv-o, 
l'eduzida a umo. qua.si inutilidade a inte1fe· 
l'cncia fiscal do Governo. , E continua Ya. : 

Edmood Ville.y, em seu e~cellente livro 
-A funcção do Estado nn. Ol'dem economica
obsel•va: Toda. a. gente sabe que aqui (em as· 
sumpto do ensino)~ secunda;ria. a considera
ção· do preço, o que nos prooccupa é a idéa; 
a~umas vezes o que nos detem os olhos é, 
ainda. mal, o. bandeira; mas o de que se in
quiro sempre ê da. idoneido.de do mestre e 

«Ao Govm•no cumpre ba.ixa.r olhares . 
perspicazes para o rumo 1ue vae tomando 
no Brazil a instrucçã.o preparatoria,, depois. 
que fomos tomados pela. febre das equipa
rações. E' preciso que saiba aro que lillgua
gem ca.ssange ensina.m :frades estrangeiros 
disciplinas secundarias aos nossos jovens 
patrícios. Quizessemos descer a minudencia.s 
concretas, e podel'iamos citar um professor · 
de latim, importado ha pouco da Allemanha, 
para un;t dos nossos institutos equiparados,. 
que ensma.va a. seus a.tumnos a cxistoncia 
de quatro gcncros : masculino e feminino, 
macho e ferttea . 

Transcrevendo, como Informações sobre o 
nssumpto, os conceitos lidos, o nosso in·· 
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tuito ê deixar patente a necessidade de pro
videncias immediatas que amparem o ensino 
nessa atmosphera de mercantilismo que o 
asphyxía.. 

Entre as que se impõem desde já., appa
rece em primeira linha a suppressão do re
gimen das equiparaçõos de estabelecimentos 
fundados po1· associações ou indivíduos, pelo 
que a Commíssão de Instrucção e Saude Pu
blica. entende dever propor â elevada e sa.bia 
consideração do Congresso Nacional o se
guinte projecto de lei, cuja. acceitação trará 
beneficos re.mltados á instrucção secundaria 
e superior: 

O Congl'e~so Nacional resolve : 
Art. I. o Aos estabelecimentos de ensil1o 

superior ou secundario, fundados pelos Es
tados e palo Districto Federal, poderá o Go
verno conceder os privilegias dos estabele
cimentos fedora.es congeneres. 

Art. 2. o Para que esses institutos possam 
ser reconhecidos e gozar de taes privilegios, 
deverão satisfv.zet' ~ts seguintes condições : 

I, tor um fi'equencia nunca. inferior u. 
60 alumnos matriculados pelo espaço do dous 
annos; 

II, observal' o regimen. e os prog1•ammas 
de ensino adaptados no estabelecimento fe
del'al; 

III, possuir mobiliado escola1• de accordo 
com as exigencias pedagogicas, laboratorios 
e gabinetes completos para o ensino pratico 
das sciencias. 

Art. 3.0 Os institutos fundados )_)elos Es
tados e pelo Districto Federal, que quizerem 
obter a equiparação aos institutos federaes 
declararão a sua denominação, séde e fins, 
o nome e a naturalidade de seus administra· 
dores ou da. pessoa a cujo cargo estiver a sua 
direccão technica, e instruirão o pedido com 
um ex:emplar da folha official em que houver 
sido publicado po1· extenso o regulamento do 
instituto. 

Art. 4. 0 A' vista desse pedido, o Governo 
nomeará um delegado de reconhecida com~ 
petencia, domiciliado e residente na séde do 
institut:>, para o fim de fiscalizal-o, expondo 
em minucioso relatorio quanto observar 
sobre o programma e merecimento do en~ 
sino, processo de exames, natureza das 
provas exhibida.s, condições de admissão â 
matricula, idoneidade moral e technica do 
director e do corpo docente, existencia de 
laboratorios e gabinetes necessarios ao en
sino, frequen~ia do instituto e o mais que 
possa interessar. 

Art. 5. 0 Ep.viado o reJ.atorio, o Governo 
resolverá. sobre a equiparação e concedida 
esta, o mesmo delegado fiscal ou outro, si 
assim entender o G<>verno, exercerá as suas 

funcções no instituto equiparado, recebendo 
a grn.tificação annual de 3:600$ p~ga pelo 
instituto, que a recolherá, em prestações 
semestraos, á repartição federal que for de
signada. 

Art. 6. 0 Ao delegado fiscal incumbe,além 
do disposto no art. 4° : 

I, levar ao conhecimento do Governo 
qualqual' modifico.ç:ão operada no corpo do
cente do instituto equiparado; - · 

Il, rubrica1' o livro de matricula, verificar 
os documentos apresentados pelos candidatos 
e encerro.l-a. na. êpocn. competente; 

III, lançal' o visto nos programmas de 
pontos Ol'ganiza.dos para os exames e nas 
certidões passadas pelo secretario; 

IV, v.ssistir a.os exames, rubricar o papel 
para as prov,~s e assignar as actas respe
ctivas; 

V, visita.r o-; estabelecimentos duas veze;, 
por semana, consignando as suas observa
ções c impressões em livro especial, que 
para ta.l fim haYerá na secretaria; 

VI, fazer observar o regimen do ensino, 
inspecciona1• a. execução dos pro{)'ra.mm.as, 
assistir ás aulas e tl'abalhos de laboratorios 
e gabinetes, pelo menos duas vezes por mez; 

VII, examinar e rubricar no :fim de cada 
mez as cade1•netas dus aulas, notando a. fre
quencia dos alumnos; 

VIli, fazer ob~erval' as disposições do lU'· 
tigo 47, levando o facto ao conhecimento do 
director do instituto e do Governo, para. o
.e:ffeito do referido artigo, si o director nf.:o 
providencütr sobro o caso; 

IX, rubricar a guia de transferencio. dos 
a.lumnos para. outl'OS estabelecimentos; 

X, reclamal' perante o director o provi
mento dos lahoratorios e gabinetes po!' fôr
ma a sa.tisfazel' as exigencias do ensino expe
rimental; 

XI, apresenta.1' annualmente um relatorio 
circumstanciado dos trabalhos do instituto, 
com as suas ob3ervações sobre o mereci
mento do ensino, execução dos programmas, 
processo dos exames, f<tzcndo-o acompanhar 
da lista dos alumnos mn.triculados, dos sub~ 
mettidos a exame e dos que tiverem sido 
transferidos para, outros estabelecimentos; 

XII, enca.minhar, com informação ao Go
vel'no, as representações e consultas in specie 
dirigidas pelo directol' ou pela congregação ; 

XIII, remetter depois dos exames da. la e 
2a épocas aos delegados juntos aos estabeleci· 
mentos congeneres e aos directores dos es
tabelecimentos officiaes uma l'elação dos 
alumnos que tiverem sido reprovados. 

Art. 7 ,o Os institutos equiparados terão o. 
direito de conferir a.os seus alumnos os gráos . 
que concedem os estabelecimentos federaes; 
umlt vez que tenham elles obtido a.s appro~-
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vações exigidas pCllos regulamentos destes 
para a obtenção dos mesmos grá.os. 

Art. s.o Os exames desses estabelecimen
tos serão feitos de conformitl ade com as leis, 
decretos e instrucções que r<·gularem os dos 
-estabelecimentos fedoraes, e Vl\lerã.o para a 
matricula nos cursos destes. 

Paragea.ppllo unico. A transferencia de 
alumnos, porém, de um para outro instituto 
federal ou officialmcnte reconhecido, :só será 
permittida depois de prestado o exn.me do 
an.no. 

lüt. 9. 0 As él)ocas de enmcs poderão ser 
alteradas, attcndcn.:o-se ás condições de lo
calüla.des ou ontt•as peculiares aos institutos 
equipatados, clcsde que eSSt1, altr.ração não 
]mporte m@Ol' duração do curso lectivo ou 
do prazo necessario par<L o prepar9 dos 
exames da 2"' época, sendo em tal caso, alte
radas tambem proporcionalmente as épocas 
para :1. abertura e encm·ramento dos traba.
Jhos lectivos. · 

Art. 10. E' licito acs institutJs equipa
rados ensinar outros discípulos além do> 
comprehcnliülos no plano de ensino do insti
tuto fEderal, desde que dahi não resulte, a 
juizo do Governo, sobrecarga para os alu
mnos, com prejuizo de su:t hygiene mental. 

Art. 11. Cada instituto equiparado terá a 
sua congregação de lentes com as attril.Jui
ções que forem dadas palo respectivo regu
lamento. 

Art. 12. Das penas disciplinr~.res impostas 
aos alumnos pelas congregações ou dire
ctores dos instHutos equiparados, haverá 
recurso para o Governo c1uando ella.s impor
tarem exclusão dos estudos ou privação de 
matricula em estabelecimentos congenol'es. 

Art. 13. A infracção das disposições con
tidas nes-te titulo determinando irl'egulari
dades ou abusos que Marretem o abati
mento do nivel moral do ensino, sujeitat•á o 
instituto equiparado, confo1•me a gravidade 
do caso, a e:ensm·a particular ou publica do 
Governo,á suspensão do privilegio por tempo 
não excedente de dous aunos ou à cassação 
do dito privilegio. 

Art. 14. Só por decreto e depois de ou
vidos os intet'cssados, será suspens'1 ou cas
sada a equiparaço-ã.o.OMinistro poderá,porém, 
por simples pol'taria, em vista da represen
tação do delcg .. tdo fisc<"~ol, resolver sobre a 
censura. 

Art. 15. O pt'ivilegio jCt concedido a insti
tutos do ensino sup3rior fundados por asso
c~ações ou particulares será cassado, além 
dos caso§ estabelecidos nos artigos anterio
res, quando for dísilolvida a sociedade man
tenedora do e.!tabelecimento, ou o proprie
tário declara.l-o extincto, bem assim quando 
~r dous annos successí vos a fre:p1encia só 
cbegar ao mioimo legal. 

Art. 16. Nesses institutos será tambem 
suspenso o goso das prerogativas da equi
paração : 

I, deixando o propríetario ou a associ:L$Jão 
de sujeitar ao exame do delegado fiscal e 
approvaçi.io do Governo as alteraçõGs que 
fizer nos seus estatutos ou compromissos, até 
que satisfaça essa obrigação; 

II, baixando a frequencia :1 menos (le 60 
alumnos durante mais de um somest1•o; 

IIl, deixando do renovar o seguro do :pre
dio em que estiver funccionando o estabele
cimento, quando elle constitnil• em todo ou 
em :parte o. fundo patrimonial da associação; 

IV, deixan.Jo de apresentar opportuna
mente ao delegado fiscal as cm•tidões que 
furem exigidas para a. sua equiparação, 
quan(lo o mesmo as quizer verificar. 

Art. 17. Si dentro do período da suspen
são, o instituto não provar ter satisfeito as 
ob2•igaçõos quo lhe são impostas, ser-lhe-ha 
cassada a equipa1•ação. 

Art. 18. Aos alurnnos dos esta.belecimentos 
suspensos ou privados da equipar<tQão po
derá ser concedida pelo Governo em qual
quar épocn. a tt'ansferencia pam outro esta, 
belocimente cungenere, levando-se em conta 
pa.ra. os seus e:ffeitos o numero de faltas dadas 
no estabelecimento suspenso ou cujos :privi
legias fol'om cassados. 

) .. l't. 19. Em relação aos estabelecimentos 
de ensino secundrU'io se observará mai~ o 
seguinte: 

I. São de rigorosa observancia nsstas 
estalJelecimentos as dísposi<;>ões do regula
mento do Gymnasio Nacional, relativas ao 
numero e seriação das disciplinas, á sua. dis
tribuição pelos annos do curso e ao numero 
de horas semanaes consagradas ao e;;tudo de 
cada materia. 

II. A organização dos Pl'ogrammas de 
ensino é da exclusha competcncia da con
gregação do Gymnasio Nacional, sendo, 
toda.vh, permittido ás congrega:~ões dos 
institutos equiparados sulJmctter, antes de 
terminado o prazo da duração da1uelles 
programmas, á consideração do Governo, 
por intermedio e com informação dos respe· 
ctivos delegados fiscaes, moJificações ou me
didas aconselhadas pela experiencin. em bem 
do ensino, sobre as quaes rP~solverá o mesmo 
Governo, ouvida prévhment9 a congrega
ção do Gymnasio. 

IU. São de estricta obS)l'Vancia as regras 
esta.belocidas no regulamento do Gymnasio 
Nacional para a execução dos programmas, 
bem como o dispost J com relação aos exames 
de admissão, de promoções successivas e de 
madureza. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:52- Página 51 de 52 

SESSÃO EM 4 DE KOVEMDRO DE 1903 11'i 

IV. São prohibiclas as aulas communs a da Faculdade de Medicina da Bahia, qu:) 
alumnos da annos diffe1•entes. requer ao Congresso Nacional mandar con-

V. Aos delegados fiscaes incumbe nos exa-. sideral-o lenta substituto da. mesma F<1-
mes de madureza a fisca.lização de que trata culda.de, devendo ter ex9rcicio na secção, <\ 
o regulamento do Gymnasio Nacional. quo pertencem as matarias, em que foi appra-

VI. Os exames de madurez::t pal'a. os a.lu- vado unanimemente pela congl'egação em 
mnos proceuentes de qualquer ensino que l de maio de 1893, no concurso a que Stl 
não o official ou o officialmento raconhe- submetteu para lente substituto da. 211 sec!:ão 
cido, effectua.r-se-hã.o, na Capital Federal, da mesma faculdade na vigencia do Codi:;o 
perante o Gymnasio Nacional; e em outras Fernando LolJo (lei n. 1.159, do 3 de dezem · 
localidades, perante os estabelecimentos a bro de 189.2). 
elle equiparados que ~li existirem. o Sr. Dr. JosG Julio de Cazasaas fun:h-

Estes exames devorao effectuar-se nas pro- menta a sua petição no sertuin t": 
ximiuades da abertura dos cursos superiores l d' n · - d· . "' ,... v . 

VII. Cada instituto equiparado será. obri- Pe a 18P~Siçao .a. lei n. 13", de 21 d~- .Jil: 
gado a recaber gratuitamente, l)Or indic<J.çã.o n~-w lle lb93, ~erceu a p;rte-o prepar;~úo', 
do ministro, atê dous alumnos internos e oito q,1? houver ~eü_o concur,~. para o car,0 .. a,< 
externos, observa.das as condições estabG1e- a._iJll~~o. pas.,arm a s_ubs~ltuto, d_!3vendo S'-'1 

cidas no regulamento do Gymnasio Nacional d1str1 )~l?o J2.~las cad_Clras _ ou sccçao ,segt~?~~,~ 
para a admissão de a.lumnos gr•J.tuitos. a~ ~Ja.btllta.ço~3 pr?va~as em co~cur,os .a.~t~. 

Art. 20. Aos estabelecimentos de ensino rto1 ~~ e 3~ co~vemenCias do e~:smo, esta ~·,1 
superior equipar.ldo3 é applic:wel o disposto prptvoe c fa,v?lCCB o pre~arn.dor qu_e houve,s} 
no art. 125 do Codigo do Ensino. fcrto concur;,~ para. adJun~o e sido_ appra-

Art. 21. os alumnos diplomados nos esta. vado, com mUlto matOl' JUStlÇ?- c raz.ao deve 
belecimeatos do ensino secundaria jtí. equipa- favorece~ o pt•eparador que ttver. fLnto con
rados, pcJrtencent.es a particulares 'ou asso- cnr~o e s~~o !'P~~ovado _Para sub:stttuto, co;1-
ciações, sómeute serão [l.dmittidos ú. matri- cur,o I?al::> ~tffLll ? ~a1s vas;o por com?.~~
cula nas faculdttdes superiores depois tle hend~r- mmto.m_~l?I numero de matenu..~, 
approvados em oxame de habilHação pre- co.nd1ça.~ es~cctallssl~ua e~n que se acha o 81. 
~tado no Gyrnn<>sio Nacional ou em qualquet• DI. Jose Jul!O de Cahz~n~. 
mstitnto dos E~tados ou no Districto Federa.! O Sr- Dr. José Jullo de Calaz.:t.ns, tenJ,) 
no go.so (las prerogativas officiaes. feito concm'.30 para substituto e sid? U?-ani-

Art. 2~. Aos estabelecimentos de ensino mcmcnt() approvado, entende de JUStlça e 
secundario, fuurlados pelos Estados e pelo ey~ida.de q?e se deve applicar a elle a dispo
Distlicto Federal com os privilegias dos esta- s1çao da lCl que ~i1VOl'ece aos pt•epar~dores 
belecimentos federaes congeneres, será. appli- qu~ houvessem fe1to concurso para. adJuntos 
cado o que dispõe o artigo antecedente, des- e s11lo a.pprovados. 
de que seji1m tl'anferitlos o. particulares ou Considerando que as repetidas r.3form.:1s 
associações. feitas no ensino supel'iOl', particula,rmeu~e 

Art. 23. Fic::tm revoga.-.~os o titulo II do re- em relação ao p1•ovlmento daquelles que ex
gulamento n. 3.890, de 1 de janeiro de 1901 ercem os difforentes cargo.:; de maglste1·io, 
(Codigo do Ensino) e disposições em contra- fãvoreeendo a uns, prejudicando a outros e 
l'io. partttrb::LUdo em suo.s tentativas e tendencía.s 

Sala das sessões, 17 de novembro de I903.- a t~dos a~ue~es qlfe se desti~~m ao. ~a.gois
Henrique Saltes, Presidente.- J. Bonifacio. te~w, p~la nao fi:ndez das_ le1:s qu~ 1e'<u1am 

relator-Bricio Filho -Joao Cm·los Teiweil-rJ. a mvest1dum nos ca1•gos do ~a.g1sterw su
B)•andtío. -Sei F1·e:1·e'-Halaquias Gonçalves perior, .ora exigindo concurso r1goros~ sobr·e 

· um mawr ou menor numero de mater1as,ol'<.t 

N. 293- 1903 

Auto1·í.a-a o Govemo a applíca1· ao prepai·adOJ' 
de therape~tlica da Faculdade de lrledic·ina 
da BaM(t Dr. Jose Julio de Oalazans a 
disposiçiío da lei de jwtho de 1893, consi
de,·ando-o lente substituto daquelta facul
dade e designando-Uw a secçcio que competir 
seg~mdo as conveniencias do ensino 

Foi presente á. Commissão de Saude e 
Instrucção Publica, pa1•a esta dar o seu pa
recer, a petição do Sr. Dr. José Julio de Ca
lazans, medico e I>harma.ceutico, preparador 

dis:pen.sando toda o qualquer prova; 
Considerando que a lei n. 1.270, de lO do 

janeiro de 1891, lei Benjamin Constant, en
controu o supplicante já. prepar~dor da Fi.1-
culdade de Medicina da Bahia ; 

Considerando que a lei n. 138, de 21 ch 
junho de 1893, que dispõe: Serão consi
derado3 lentes substitutos das Faculdades do 
Medicina os adjunto3, que passaram a. prepa
radores, os adjuntos actuaos, que não fomm 
contemplados n::\ ultima reforma,e os prepa
radores qu:), tendo feito concurso par~ a~ju ~
tos, foram classificados, devendo ser d1str1bm · 
dos pelas cadeiras ou secções,segundo as ha '1i • 
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litações provadas em cursos anteriorese con
Yeniencia.s do ensino, frworece em seu espírito 
a pretenção do supplicante,que foi approvado 
em concurso, em que se exigiam muito mais 
elevadas habilitacõ3s e provas mais rigoro
sas do que as e:Iigidas pa.ra adjunto~, que 
!oram favorecidos pela lei citada, que veiu 
satisfazer a. justa reclamação dos interessa
dos, que vil•am seus direitos pr.}judicados 
pela. lll)llleação de lentes substitutos e cathe· 
draticos sem concurso, feitas apõs a decre· 
taçã.o da lei n. 1.270; 

Considerando que a lei n. I .2i0 dispõe 
e.m seu art. ~9, que para o primeiro pro· 
-vimento dos logares de substitutos só po
deriam concorrer os adjuntos e prc· 
paradores, que existiam naquella occasião 
o3 que o Governa sn~pendeu o 1•eferido 
art. 259 pelo decreto n. 1.341, de 27 de 
fevereiro de 1891, que dotermlnou que as ca
deiras novamente creadas, assim como os 
lagares vagos fussem providos independente
mente das clausulas estabelecidas nos respa
tivos l'egulamentos, prejudicando os inte
:·osses daquelles t[UO, se dedicando ao ma
gisterio, empregaram os seus esforços, con· 
:fiados na lei, para concorrerem aos logares 
de IenteB, c nestas condições se achará o sup
plicante, que foi evidentemente prejudicado 
.:pelo decreLo u. 1.341, de feve1•eiro de 1891, 
em seus direitos garantidos pelo art. 259 da 
lei u. 1.270, que garantia aos adjuntos e 
Jll'eparador8s, então existentes, o exclusivo 
direito de concorrel•em pam o primeiro pro· 
Yimento dos logares de substitutos ; 

Considerando que os prejudicados pela 
suspensão do concurso reco1•reram ao Con· 
gresso Nacional, que votou a lei n. 138, lei 
de reparação que aproveitou a todos os Pl'C· 
par.all.Dl'es, que tinham sido a.pprovados, 
que foram elevados á categoria de lentes 
sub&titutos, ficando, não obstante, excluido o 
supplicante, que tinha sido approvado unn.· 
nimemente em concurso pn.1·a o loga1• de 
substituto, concurso de provas mais difficcis 
e de maiol' extensão, do que as exigidas em 
concurso para. os adjuntos fa-vorocidos pela lei 
de reparação, julga. de justica o do equitlade 
que o supplicante, que se acha em condição 
especia.lissima, seja attendido, sondo deferida 

. a sua petição com o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. ° Fica. o Governo autorizado a 

applicar ao preparador de t herapeutica. da 
Faculdade do Medicina da Bahia Dr. José 
Julio de Calazans a. disposição da. le~ de 
junho de 1893, considerando-o lente substi
tuto da mesma faculdade, designando-lhe a 
secção que lhe compete palas provas dadas 
em concurso, e segundo as conveniencias do 
ensina.· 

Art • 2. o Ficam revogadas a.~ disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, 14 de outubro de 
1903.- Hem·irzue Sales, presidente.- Mala
quias Gonçal1>es, relator .- Satyro Dias . -
Germano FJ:assl~oher,- Jativ Cartas Teixei1·a 
Brandão.- Jose Bonifctcio.- Sd Freire.
Brioio Filho. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
mais na.da a tl'ata.r, designo para amanhã. 
a seguinte ordem do dia: 

Primeira parte (até 3 horas vu antes) : 
Discussão unica do rarecer n. 242 B, de 

1903, sob1'e emendas olferecidas na ga dis
cussão do projecto n. 392, de 1902, e 242 A, 
de 1903, do Senado, que d;i. nova. organiza.
çã.o á Casa tia MoecL'l; 

Oontinuacao da 3"' discussão do projecto 
n. 237 D, de 1903, com o parec3r sobro 
emendo.s olfOJ.•ecidas para a ga discussão d<J 
projecto n. 237, desta anuo, quo fixa a des· 
peza. do Minis~el'io da l\Iarinha pa!•a o es.or· 
cicio de 1904 ; 

Continuação da 3~ discussão do projecto 
n. 252, de 1903 (n. 513, de 1900), decLarando 
que, sa.l ro o disposto no numel'O 4 e no § 3a 
do m•t. 9• drt. Constituição Federal, só é licito 
a.os Estados estabelecal', taxu~ ou tri butos 
qne, sob qualquer donominação, incidam 
sobl·e as mwc:ld9rias es~re.ngeiras ou sob1•o 
as nacionaes do producção de outt•os Estados, 
quando concorrem as condições que cstabe
lec(}, e dando outras providenchts. 

Segunda parte (ás 3 llora.s, ou ant2s): . 
Continuacão da 2"' discussão do PL'OJecto 

n.38 A,de 1903, l'eorganizando os serviços do 
hygiene administrativa J a União, (art . 2• e 
seguinte). 

Levanta.·se a sessão á s 4 hora.s o lO minutos 
da tarde. 
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l23a SESSÃO EM 5 D:r:l NOV'EM:SRO DE 1903 

P1·esiden<Jia dos Srs. Paula Guima,·ães (Presidente), Oliveira Ji'iguei1•edo (1° Yice-P;·e
sidente) e Paula GuimaJ·cr:es (P1·esidente) 

Ao meio dia p1·ocede·Siil á chamada, a que O Sr. Presiden-te-Tem a palavra. 
responclem os Srs. Paula Guimarães, Alen- o nobre Depur.a.do. 

·car Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley 
-de Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tou
rinho, Anthero Botelho, Sá. Peixoto, Aurelio 
Amorim, Luiz Domingues, João Lopes, Edu
ardo Studart, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, 
Paula e Silva. Teixeira de Sá, Ermirio Cou· 
tinho, IMcio Filho, Jt1lio de Mello, Egtacio 
Coimbra, Raymundo de Miranda, Euzebio de 
Andrade, Arroxellas Galvão, Rodrigues 
Doria, Joviniano de Oa.l'Valho, Felisbello 
Freire, Oliveira Valladão, Domingos Gui
marães, Bulcão Vianna, Satyro Dias, Vergne 
de Abreu, Alves Barbosa, Tolentino dos 
Santos, Rodrigues Saldanha, Bernal'do Horta, 
Heredia de Sá, Americo de Albuquerque, 
. Erico Coelho, Silva Castro, Laurindo Pitta, 
Oruvello Cavalcanti, Mauricio de Abreu, 
Oliveira Figueiredo, Carlos Tei:wira B1'andão, 
F1•ancisco Veiga, Viriato Mascarenhas, Es
tevão Lobo, Bernardo Monteiro, José Boni
facio, João Luiz, David Campista, Oarneü•o 
de Rezende, Bueno de Paiva, João Luiz 
Alves, Adalberto Ferraz, Calogeras, Carlos 
Ottoni, Carvalho Britto, Olegario Maciel, 
Wencesláo Braz, Rodolpho Paixão, Padua 
Rezende, Moreira da Silva., Jesutno Cardoso, 
Be1•nardo de Campos, Domingues de Castro, 
Costa Junior, Eloy Chaves, Paulino Carlos, 

O Sr. BrieioFilho-Sl'. Presidente, 
das dua,s emcmdas apresentadas a este pro
jacto, na 3"' discussão, um:t traz a minha. as· 
signatura. Este facto me obriga a occupar 
a tribuna por algum tempo. 

Levantei-me aqui, por occasião da 2" dis
cussão do projecto, e o impugnei fortement~, 
allegando que se tratava de augmento de 
despezas e estranhando que tal se fizesse 
em um momento em que a nossa. situação 
é bastante critica, e em que, em nome da 
economia, deixam de sal' attenditlas umas 
tantas necessidades de va.rios ramos do ser
viço publico • 

Li attentamente o parecer da illustrada 
Commissão o estranhei que, no momento 
em (Jlll:) se ]a.menta.m OS desfafQUB.S OCCOl'· 
l'idos na Casa da Moeda, no momento em 
que se deplora. a sahida de dinheiros daquelle 
estabelecimento, se procurasse cur.:tr o mal 
justamente com maiores sangrias feitas no 
Thesouro Publico. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI - V. Ex. 
dú. licençi\ para. um aparte ~ Si se fosse 
fazer, na, Casa da. Moeda, a reforma quo é 
precisa, a despeza, seria duplicada. 

Ft•ancisco Malta, Rodolpho Miranda, Het•me- O SR. Barcro FILuo- A considera.ção é 
negildo de Moraes Fílho, Joaquim Teixeira applicavel a quasi todos os estabelecimentos. 
Brandão, Costa Netto, Candido de Abreu, Entretanto ad.iamos as reformas, levando 
Carlos Cavalcanti, Paula Ra.mos, Cassiano em conta os minguados recursos do erario. 
do Nascimento e Vespasiano de Albu- 0 SR. CRUVELLo CAvA.LCANTI _ Bem; é 

.querque. exactamente para. que não continuem os 
Abre-so a sessão. desfalques. 
E' lida c som debate approvada a acta da O SR. BRICio FILHo-De modo que o meio 

sessão antecedente. de evitar os desfalques, de impedir que elles 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncíada a discussão unica do pare
cer n. 242 B, de 1903, sobre emendas offere
-cidas na sa. discussão do projeeto n. 392, de 
1902, e 242 A, de 1903, do Senado, que dá 
nova organização á Casa da Moeda. 

O Sr. Bt .. ieio Filho-Peço a pa
.lavra. 

contjnuem, é augrnentar o numero de func
cíonarios e a somma dos seus vencimentos ! 

0 SR. GRUVELLO CAVALCANTI - Não ha 
duvida : assim é maior o numero dos 
gua1•das, dos :fiscalizadores. 

0 SR. BRICIO FILHO- Sr. Presidente, l'e
jeitei o augmento e o impugnei com a 
maior sinceridade, Examinando, além disso, 
o projecto, verifiquei que, ao mesmo tempo 
que se procurava remediar o mal, a.ugmen-
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tando o pessoal, tratava-S) de augmentar os 
vencimentos de outros funccionarios. 

Ora. Sr. Presidente, si o que ha ê denci
encia do pessoal, si o que ha são empregados 
em um numero tão reduzido, que não podem 
ser a~tendidas as necessidades do serviço, o 
que a Commissão devia fazer era limitar-se 
exclusivamento ao augmento do funcciona
lismo. 

Augment:J..r os vencimentos do pessoal em 
uma quadra como aquell~ em que estamos, 
quando somos surdos aos clamores dos em
pregados de diversas l'apartições, muitos em 
condições precarias, ê, Sr. PresUcnte, ter 
uma orientação, que mo não pal'ece m
zoavel. 

Votei contra o projecto e vou vota1• agora 
em ga discussão ; vendo, porém, que elle 
:passaria, apresentei em tempo uma. emenda, 
e o illustre relator, por occasião da 3a dis
cussão, estra.nhou a. minha couducta, e pro
vavelmente ogora n.o fazol-o de novo da 
tribuna. 

Em poucas palavras e üwil demonstl'ar á 
Camara. ctue a minha comlucta é a mais lo
gica possivol, é a que é aconselhada deantn 
do modo por quo se vac ngir, deunte da so
lução que se vue adoptn.r. 

Para chegar a este resulta.<lo, isto é, para 
augmen tar o. funccionalismo, e para augmen
tal' os seus vencimentos, o projocto, vindo do 
Senado, propõe a diminuição do pessoal ope
ra.rio. 

Foi esta. a minha primeira estnmheza, e 
foi por isso quo apresentei uma emenda 
ab1•angondo duas partos ; em uma dellas, 
mando conservtu• o pessoal opernrio, de 
modo quo não se dê a retil•ada de alguns 
jnfelizos, para. satisfação dos bem collo· 
cados, que estão, Sr. Presidente, em me· 
'(hol•es condições de viu o.. 

Esta foi uma das pa1•tes do minha emenda; 
a. outra propõe que seja elevada de lO 0 ( 0 a. 
diaria do cada operario. 

Podem dizer: comba.teis o augmento; on
tr.etanto propondes um augmento ainda 
maior. 

Mas, Sr. Presidente, eu não defendo o 
augmento, e si a Camara qnizm• rejeitar o 
projecto, tem o meu voto; fazel-o, porém, 
augmentando os vencimentos dos funcciona
rios graduados e não contemplando nesse 
bene:flcio os '{lobres operarias, é proceder de 
moçlo. revoltante, é ser injusto. (Apoiados.) 

Pelo Regimento, Sr. Presidente, em 3a dis
cussão as emendas. são votadas em primeiro 
logar; eu votarei pelas minhas emendas, 
mas· devo dize!! a V. Ex., com toda a fran
queza, que, no momento em que for votado 
o projecto assim emendado, votarei. contra. o 

. . mesmo, embora tenha merecido approvação 
·.::~ ine!lida. que apresentei. 

Agora, o que não posso consentir ê que. 
passando o projeoto com o augmcnto do 
quadro dos funccionarioa e de vencimentos, 
não sej1 mantido o numero de operarios,. 
não seja approvada. a eleva9ão de 10 o f o na 
sua dia.ria. 

Já-vê V. Ex., Sr. Presidente, que eu col-· 
loco a questão em seus justos te1•mos, e o 
que desejo é uma solução equitativa. 

A Commissão de Or~amento, dividindo a 
minha emenda om duas partes, acceitou 
aquella em que cu pedi a conservação do 
pessoal, apresentando, embora, um substitn.· 
tivo, que estou prompto a acceitar. 

Minha. intervenção no debate de algum 
modo foi benefica porque, approvadu, em
bora, só uma parte da emenda, os pobras 
ope1•arios não vão ser despedidos da Casa da 
Moeda, como ia acontecer com o projecto do 
Senado •. 

Resta uma outra parte: aquella que se 
refere á elevação de 10 °/o na diaria de 
cada opemrio. 

Para essa chamo a preciosa o.ttençã.o da 
Camara dos Deputados. 

A h ! Sr. Presidente, si as condições dg · 
The:som•o são criticas, si nós não devemos 
augmcntar despezas, si nós não devemos 
onerar com mais sacrificios o Thesou,·o, então 
sejamos logicos, então não contemplemos o 
pessoal altamente collocado, deixando á 
margem o pob1•e operario, que luta com 
ditficuldades. 

Votarei a favor da minha emenda.. No 
mosmo p::tl'ecel' em que o projecto for vo.. 
tado, darei o voto contra tudo. Desejo . que o 
projecto seja rejeitado. Si, entretanto, tal 
não acontecer, que não haja. injustiça., que 
não impero a preoccupação de melhorar a 
situação dos graduados, ficando a.o abandono 
os pequenos, os quo lll'\ÜI precisam dos au
xilios dos poderes publicos. (1\:fuito bem ~ 
mteito bem.) 

O Sr. Francisco Veiga (•) -
Sr. Presidente, em attenção ao honrado 
Deputado que acab:1 de fallar, e na qualidade 
de relator do parecer, combatido por S. Ex., 
peço permissão para occupar por alguns mo
mentos a tribuna. Não será por muito tempO) 
porque, como V. Ex. viu, o honrado Dapu
tado a (1uem tenho a honra de resp.)ndel' 
limitou-se a fazer conside1•ações relativas ás 
emendas que apresentou, repetindo ainda 
um& vez as censura.s que por occa.sião das 
2a e 3a discussões fez sobre o projecto. 

0 SR. BRICIO FILHO-Não foram censuras •. 
mas algumas discordancias. 

(•} Es~e db:cut•so r.ão foi revi•to tolo orado•·· 
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O SR. FRANCisco VEIGA.-Sr. Presidente, 
não ha negar que com a reforma da Casa da 
Moeda ha. e!fectivamonte algum augmento 
na despeza publica .•• 

O SR. Dmcro Frr.no- Augmento bam re
gular. 

O Sn. FRANcrsco VEIGA - .•• mas, na 2a. 
discussão, en pedi ao llont'ado Deputado 
por Pernambuco que coUaborasse com a 
Commissão e nos desse os meios de augmen
tar o pessoal c de toruar aquella casa capaz 
e aptt\ para preencher a sua missão sem au
gmento de despeza. S. Ex., porém, não olJ
stanta ter occupado por duas vozes a tribuna, 
e não obstante ter man<l<l.do (L Mesa diversJ.s 
emenda'5 <Lo projecto, não se dignou suggerir 
cases meios pelos qu>.es anhela.vamos e 
aos quaos eu de ante-mão peometti o apoio 
da Commi~são de Orçamento. 

0 Sa. CRUYELLO CAVALCANTE dá um 
aparte. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Fatalmente, 
portanto, ha o augmento, mas como ob
servou em ap::u•te o nobro Deputado pelo 
Rio de Janeiru, que nesLe momento occupa 
o meu ln.<lo, o augmento é muito menor do 
que o que se fazia. mi.~tor para dotar a Casa 
da Moeda. de pessoal competente e conhe
cedor do se1•viço. 

Não é só opinião do llonz•ado Deputado, 
jtt de si valiosa, mas é a do varios f'unccio· 
narios do Thesouro, o tt ele um dístlncto 
funcciomrlo da Cas.:t da Moeda, quo che~·ou 
a coaferencia.l' commigo,opinando quo o pro
jacto por mim adaptado era deficiente, por· 
que o pessoal era pequeno. 

J(~ vê que n. consut•n. de S. Ex. tom res
posta, nüo do humi!dl) orador, mas de pes
soas com-potentes o mais conlwcedol'as do 
serviço, quo são accot•des em doclm•a.r quo a 
Casa da. Moeda devo ter pessoal capttz e 
apto p::tl'ol serviço pabllco do tão alta valia 
e responsabililla<le. 

O SR. CRUVELLO CA.VAI,CANTE-E' preciso 
notn.r que o pessoal V'em desde 1874. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-A consideração 
lembrada pelo nobre Deputado no seu aparte, 
de que a Casa da Moeda ostá com o mesmo 
pessoal da. reforma de 1874, já é uma razão 
para oppor ás considerações do nobre Depu
tado por Pernambuco. 

Accresce ainda, Sl'. Presidente, que a ex
periencia demonstrou e, demonstra de um 
modo deploravel e lamentavel, que as faltas, 
os desvios, os de.3falques, os prejuízos que em 
grande parte se deram na Casa. da. Moeda 
foram devidos, na su!l. maioria, á falta de 
fiscalização, do regular escripturação pela 
deficiencia do pessoal, 

Vol. Vli 

0 SR. BRICIO FILIIO~Esta.s faltas são de· 
vidas á não punição dos criminosos. 

O SR. FRANcisco VEIGA-Ora, Sr. Presi:.o 
dente, um estabelecimento daquclla ordem e · 
que tinha um uni co ..• 

O Srt. BRICio Fn.uo-Todos se congregam 
para não punir. 

0 SR. FRANCISCO VEIOA ••• um unico es-· 
cripturario, não tinha. almox~~rif'c, e, entre·
tanto, lá. se guardavam milhares do contos-, 
em mn.teriaes necessarios ao traballw a qua 
é des tinada aquolla l'OlJartiçã.o. 

A Commissão de Orçamento, portanto, não 
quiz, senão tanto quanto pel'mittiam as for
ças do Orçamento, dotal' o estabelecimento 
de pessoal estrictamento indispensavel a juizo 
do Governo e a juizo dos competentes que 
exítrninarem o assumpto. 

O nobre Doputt~.do diz quo a Commissã.o 
a.ugmentou a todo3 os altos funccionarios; 
perdoe-me, S. Ex. está enganado. 

Todos os chefes do so1•viço technico que 
estão com mais do 30 a.nnos de serviço a 
Commissiio não aHcl'Otl de seus vencimentoa, 
um real. 

O Srt. BRICIO FrLuo - E o clirector não 
foi augmentado ~ 

O Sn.. FrtANCI.sco VEIGA- Estou dizendo 
chefes do serviço techaico. O diroctor foi 
augmentado, mas este augmento voiu ·no 
projccto do Sooa•lo e a Commissão o accei
tou, porque não se }JÕe <i, frente de um estu
belocimcnto daquella ordem, dispondo de 
milhn.ros do contos, guardando grande p:~.rta 
da fortuna. publica, não se põo um homem 
que pólo obtor l'ccursos }Jecuniarios muito · 
ma.iores om qualquer estabelecimento da 
ordom pa1•ticular, com exiguas rotribuiçõcs .. 

O SR. BRICIO Frr,no- A mesma consi
deração se presta. aos outros flmcciona.rios, 
ta.lvoz do responsabilidade identica., 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- 'E' uma. questão 
a parte e não podemos attonder a todos ao. 
mesmo tempo . V. Ex. já deve ter visto 
que a Commissão de Orçamento u.presentou. 
um outro projecto olíl que ha o relati':'o 
augmento de despeza, porque a economia 
não é não gastar, mas gastar consciente
mente, o, si tivess~mos gasto, não teríamos
a lamentar os dcploraveis acontecimentos· 
que se de1·a.m, prejudicando o Thcsouro Pu
bllco em cerca de onze mil contos de réis •. 

0 SR.. BRICIO FILHO-E isto ha de conti· 
nuar emquanto não se punirem os cririli· 
nosos. 

0 Sa. FRANCISCO VEIGA-E' uma outra.. 
questão a parte, que compete aos tribunaes~ 
e não á Camara dos Deputados, 

i5 
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Mas, Sr. Presidente, ao passo que o hon
. rado Deputado censura a Com missão de Or
çamento por ter acceitado este augmento, as 
·emendas de S.Ex. são attinentes a augmentar 
as despezas, além do que quer a Com
missão. 

O SR. B'aiCIO FILHO-O que eu não qnero 
são dous pesos e duas medidas. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-S. Ex. devia at
. tender para a posição illogica em que se col
locou, e, por isso, pretendendo justificar, 
não o fez completamente. 

Os augmentos, como disse, consistiram 
em augmento do pessoal, augmento que é 

·igual ao da Imprensa Nacional e repartições 
· congeneres. 

A Commissão não fez mais do que aqui
. parar os vencimentos e não procedeu nem 
, procede arbitrariamente. 

0 SR. BRICIO FILHO-A quanto monta o 
augmento com a reforma para o augmento 
do pessoal e a. quanto montaria. para o ope
rariado~ 

0 SR. FRANCISCO 'VEIGA - 0 augmento 
proposto por V. Ex. monta a algumas deze
nas de contos • 

0 SR. BRICIO FILHO- E O augmento do 
~,projecto 1 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- A 20:000$000 • 
. Não parecia á Commissão que merecesse 
acceitação essa emenda do nobre Deputado, 
não só por aquella. consideração do augmento 
de algumas dezenas de contos na despeza, 
mas tambem po1•que os operarios, de quem 
S. Ex. se mostra extremo defensor, e de 
cujos direitos a Commissão acredita SOl' 
tambem defensora, dividem-se om operarios 

· e a.p1•endizes. 
O Sn.. Bn.Icxo 'FILUO- Então, V. Ex. não 

duvida da sinceridade dessa defesa. 
0 Sn.. FRANCISCO VEIGA- Não duvido. 

Os aprendizes teen~ realmente uma retribui
. cão muito modesta. ; mas, pergtmto : a não 
ser nos estabelecimento& publicos, onde ha 
aprendizes que ganhem dinheiro~ 

0 SR. BRICIO FILHO- 0 a1•gumento é 
·derrocado assim: po1• que V. Ex., que apre
sentou um substitutivo ás duas partes da 
minha emenda,não apresentou substitutivo a 

-&ata parte, abrangendo apenas o pessoal que 
11ão é aprendiz ~ 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-OS aprendizes 
' teem pequena. retribuição e dividem-se em 
tres classes, na ultima das quaes elles ga.

.. nham 500 réis por dia. São creanças, ás quaes 
_já se fez um :pequeno beneficio, ensiriando
,}hes oftlcio utll, dando-lhes educação e ha-

bitos de trabalho. As outrM duas classes 
são melhor retribuídas • 

Os operarios vencem de 3$ a 8$ diarios. 
Nos tempos que atravessamos, em que, por 

conveniencia d,a Thesouro, temos necessidade 
até de dispensar operarios, esses salarios são 
regulares. 

O Sn. BRICIO FrLno-Essa consideração se 
applica tambem ao pessoal graduado. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Não ê possível 
que vamos pagar o que pretende o nobre 
Deputado, accrescendo que si algum ope· 
rario, pela sua capacidade excepcional, póde 
ganhar mn.is do que se lhe paga, elle póde 
contractar seus serviços nas officinas pal•ti
culares, onde seu trabalho é melhor retri
buído, visto não estar disso privado. Mas, 
certamente, elle não encontrará quem pague 
mais e exija menos. 

Portanto, a Commissã.o de Orçamento 
acceitou das emendas do nobre Deputado 
aquillo que· lhe pareceu de justiça e equi
dade, mostrando assim a sua insenção de 
animo e o desejo de acceitar a collaboração 
de S. Ex., acceitou a. parte em que S. Ex. 
mandava que fossem respeitados os quadros 
existentes e que nenhum operario fosse des
pedido, e entendendo, porém, a Commissã9 
modificar de modo a que não sejam preen
chidas as vagas que se derem. 

Assim, a Commissão attendeu aos inter
esses da, classe dos O!Jerai•ios. 

Elles estão todos collocados, apezar de 
estarmos convencidos do que a adminis
tração publica julga necessa.rio diminuir a 
despeza feita com os operarias. 

Eu até particularmente agradeci no nobre 
Deputado ter suggerido á Commissão essa 
idéa contida na sua. emenda. 

0 SR. BRICIO FILHO - Isso compensn. O deS• 
gosto que causei a V. Ex. com a outra 
parte da. emenda.. 

O SR. Fn.Al'\cisco VEIGA -Assim, não 
vejo razão para. o nobre Deputado estar con
jurando a Camara para não a.cceitar o pro
jacto da Commissão de Orçamento. 

O projecto da Commissão póde não ter 
agradado aos economicos em excesso, porém 
agradará a outros mais generosos. 

Para alguns, como o nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro que está me aparteando, o 
projecto pecca por ter creado pequeno nu
mero de empregados, e para outros, como o 
nobre Deputado por Pernambuco, pecca por 
outros motivos. 

0 SR. BRICIO FILHO- Dessa variedade de 
opiniões resultará harmonia • 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Ne:i!tas condições, 
chamo a autoridade do nobre Deputado pelo 
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. Estado do Rio para responder ao nobre Depu
tado por Pernambttco, deixando a Commissão 
a salvo, visto estar a causa em mãos tão 
,habeis. 

0 SR. BRIOIO FILHo-Pondo-se de fóra. 
0 SR. GASTÃO DA CUNIIA.....:. D3pois de ter 

dito o sufficionte em defesa da Commissão. 
O Sa. FRANCisco VEIGA- Assim, tenho 

cumprido· o meu dever em homenagem ao 
illustre Deputado por Pernambuco, acredi
tando que a C.tmara. dará razão á Commissão 
de Orçamento, que não teve outro intuito 
·que não o de acertar e bem servir á. causn. 
publica. 
. Tenho concluído. (Muito bem; mt~ito hem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encet·
rada a discussão e adiada a votação. 

Comparecem mais os Srs. Indio do Brazil, 
Antonio Bastos, José Euzebio, UrbJ.no Santos, 
·Christino Cruz, Anizio de Abreu, Bezerril 
Fontenelle, Virgilio Brigido, Thomaz Caval
canti, Francisco Sá, Frederico Borges, Sergio 
Saboya, Fonseca. e Silva, P~reira Reis, Abdon 
Milanez, Affonso Costa, Celso de Souza, José 
Marcellino, Pereira de Lyra, Malaquias Gon
çalves, E::~meraldino Bandeira, Cornelio da 
Fonseca, Angelo Neto, Castro Rebello, Tosta, 
Felix: Gaspar, Augusto do Freitas, Rodrigues 
Lima, Eduardo Ramos, Paranhos Montene· 
,gro, José Monjardim, Galdino Loreto, Mello 
Mattos, Sá Freire, Fidelis Alves, João Ba· 
ptista, Belisario de Souza, Galvão Baptista, 
Lourenço Baptista, Julio Santos, Henrique 
Bol'ges, Gastão da Cunha, Ribeiro Junq_ueira, 
Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, Francisco 
Bernardino, Antonio Zacarias, Henrique 
Salles, Galeão Carvalhal, Rebouças de car
valho, Ferreira Braga, José Lobo, Alvaro de 
Carvalho, Candido Rodrigues, Azevedo Mar
ques, Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Serra, Eliseu Guiihm•me, Soares 
dos Santos, Juvenal Miller, Barbosa Lima, 
Germano Hasslocher, Angelo Pinheiro, James 
Darcy, Diogo Fortuna e Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Enéas Martins, Ra.ymundo Nery, 
Passos Miranda, Hosannahde Oliveil•a, Arthnl' 
Lemos, Carlos de Novaes, Rodrigues Fernan
des Guedelha Mourão, Dias Vieh•a, Raymundo 
Ariihur, João Gayoso, Tava1,es de Lyra, Wal
fredo Loal, Trindade, Soares Neiva, Moreira 
Alves, Pedro Pernambuco, Elpidio Figuei
·redoEpaminondas Gra.cindo, Leovegildo Fil
gueiras, Milton, Marcolino Moura, Bezamat, 
Pereira Lima, Paulino de Souza, Leone
Filho, Camillo Soares Filho, Manoel Ful
~encio, Lindolpbo Caetano, Eduardo Pimen
tel, Francisco Romeiro, Valois de Castl•o, 
.Arnolpho Azevedo, Bernardo Antonio, La-

lllenha Lins, Francisco Tolentino, Abdon 
Baptista, Xaviet• do Valle e Victorino Mon
teiro. 

E sem causa os Srs. Rogerio Miranda, Jooã 
Vieira, Arthur Ol'la.ndo, Neiva, Moreira Go
mes, Couêa Dutra, Augusto de Vasconcellos, 
Astolpho Dutra, Berna.rdes de Fari::t, Lamou
nier Godofredo, Sa.bino Bar1•oso, Nogueira, 
Fernan~o Prestes, Amaral Cesar, Leite de 
Souza, Domingos Mascarenhfts, Alfredo Va
rella e Campos Cartier. 

E' annunciada a continuação da 3,. dis· 
cuss do prQjecto n. 237 D, de 1903, com o 
parece1· sobre emendas offerecidas para a 
ga. discussão do projecto n. 237, deste anno, 
que :fin a despeza do Ministerio da Marinha 
para o exercício de l904. 

O Sr. Preside o t,e - Tem a pa
lavra o 81•. Oliveit•a Valladão. 

O S1~. Oliveira Vallaclão
Sr. Presidente, não fôra a obt•igação em que 
me considero de sust~nt:w as emendas q_ue 
apt•esen·Gei ao Orçamento da ~Marinha e que 
ainda uma vez tiveram parecer contrario da 
Commissão, e co ·n certeza abster-me-hia de 
occupar a attenção da Ca.mara, limitando-me 
a declarar que subsm•everia integralmente 
as considerações mui judiciosas feitas pelo 
talentoso l'epresentante de Minas, o Sr. Ca
logeras, porque, sem melindrar a quem 
q_uer que seja, do todos os oradorss que m~ 
precederam, foi S. Ex. o unico que se oc
cupou da matcria. em debate. 

Slm, subscreveria. com muito prazer as 
considerações de S. Ex:. , porc1 ue e lias se coa
dunam perfeitamente com o meu modo de 
pensa.r em relação ao assumpto ; e para que 
a. Camara. bem comprehenda. o fundMUento 
dessas emendas, discutirei, a pa.r de cada 
uma. dellas, o parecer da llonl'ada Com
missão. 

A primeira emenda, St·. P1·esidante, é a 
seguinte: . 

«No uso da autorização que se lhe confere 
para reorganizar e crear serviços do Minis
teria da. Marinha, o Poder Executivo atten
derá, não só ás forças do Orçamento, como 
tambem ao prec3ito do art. 85 da Consti
tuição, de sorte que os officiaes do corpo da 
armada e das classes annexas não tenham 
maiores -va,ntageus que os do exor~ito de 
igual patente, em cargos de categor1a cor
respondente.)) 

Ora., parece-me, Sr. Presidente, que não 
póde haver disposição mais acceitavel, mais 
consentanea do que esta da emenda; do q_ua 
dizer-se ao Governo que na. creação e reor
ganização de serviços . cuja a.dministraç~ hel 
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incumbe. limite-se ás forças do Orçamento e 
attenda á Constituição. 

Ouça agora a Camara o parecer da Com
missão: 

« PedG a Commissão licença Plra ponderar 
que não foi o Poder Executivo autorizado a 
esses serviços, c sim a reorganiza.r o Cun· 
selho Naval o a rever o regulamento da. Es· 
cola Naval. A autorização é para um3. me
lhor distribuição de sel'Viço já. creado e ajuda 
que dependa da approvação do Congl'esso 
não é facultado ao Executivo a creação de 
encargos que pertencem exclusivamente ao 
Poder Legislativo. Porém, mesmo que o 
Executivo, ao exercício dessa. :mtorizaçlo, 
pudesse crear serviços, dc3de que estes não 
tenham e1fecti v idade sem a precedencia da 
approvação legislativa, por occasiiio da dis
cussão doss1 a.pprovação é que ca bel'ia a 
apresentação da mataria contida na emendn.. 

O Congresso, porém, de modo algum pôde 
delegar ao Executivo a creação de serviços, 
ainda mesmo submettidos antes á. sun. appro
-vação. 

A proposito de uma autoriz:1çãoao Govm•no 
}>a.ra. reformar as escolas militares, o Sr. 
Deputado Aristides da Silveira Lobo, na. ses
são de24 de agosto de 1891 exclamou:« Nós 
estamos aqui para. fazer leis e não para 
manJar fu.zel-as.» 

Assim considerando, não deve a emenda 
ser app1·ovadv.. 

Chamo a. attenção da Cam3.ra, Sr. Presi
dente, para as variantes do criterio da Com
missão de Orçamento. 

Ao passo que sobre o Orçamento da. Mari
nha emitte o parecer, cuja leitura acabo de 
fazer, no Orçamento da Viação, que sé acba 
sobre a mesa, a Commissão admitte, como 
cu, a possibilidade do Governo, na. creaçã.o 
e reorganização de serviç-os, cJ.•ear lo;;arQS 
e augment:tr a despeza e assim estabelece: 

«Art. 3. o E' o Poder Executivo autorizado, 
na vigencia desta lei, a reorganizar os ser
viços e repa1·tições a cargo do Ministerio d:t 
Industria, Viação e Obras Publicas, a alterar 
os respectivos regulamentos, ficando depen
dente do ,.e(e1·endum do Congresso Nacional 
a execul)ão de todas as dispos:ções que de
terminarem creação ou suppressão de em
pregos, a.ltera.çã.o de vencimentos ou qual
quer augmento da despeza total autorizada 
na presente lei.» · 

Pois, Sr. P1·esidente, si «nós estamos 
aqui para fazer leis e não para. manéla.r fa
zel-as », no quo estou de pleno accordo, não 
parece um contrasenso essa autorização ao 
Executivo para reorganiza1· serviços e alte
rar regulamentos, creando ou supprimindo 
empregos, alte1•ando vencimentos e augmen
tando n. despeza publica ~ 

Pergunto cu, por que a Commissão não 
adoptou o mesmo criterio no 01·çarnento da 
Marinha~ 

0 SR. CALOGERAS-Acloptou. 
0 SR. OLIVEIRA V ALLADÃo-Não, senhor ; 

ella diz no parecer a proposito da minha 
emenda: «0 Congre:;so, porém, de modo al
gum, póde delegar ao Executivo a creação 
de serviços, ainda mesmo suhmettidos antes 
á. sua approvação.» 

Ha ou não variante de cr iterio '? 
No Orçamento da Marinha não se accoita. 

uma emenda restringindo a csphera da 
acçã.o do Executivo, nã.o se admitte a delega
ção de attrlbuicões, e, entretanto, no Orça
mento da Industl·ia é o que S3 vê no art. 3°, 

O Sa. CAJ.OGERA.s-E' umn. questão de pa
lavras, mas a doutrina da Commissão é una 
sobro este ponto. 

O SR· OLIVEIRA V ALLADÃo-« Nó.s estamos 
aqui para fazer leis e niio para mandar fa
zel-as, » diz-nos a Commissã.o da Orçamento, 
reproduzindo as palavras de Aristides Lobo. 
na sessão de 21 de agosto de 1891, a proposito 
de uma autorjzação ao Governo para refor
mar as escolas militares. 

Sim, Sr. Presidente, estamos aqui para. fa
zer leis e não J>ara delegar attribuições nos
sas ao Executivo. 

Si o Governo tem necessidade de reforma1• 
serviços dn. marinha, porque não indica os 
pontos em que esta reforma. se torna neces
saria, para que o Congresso a faça ou, quando 
entenda dever autorizal-a, limi.te os termos 
d:~o autorização'? 

ConfcS3o á Ca.mara que não é sem preven
ção, direi mesmo sem constrangimento, qus 
tenho votado auto1•izaçõos p:tra reforma de 
regulamento.3, croaçã.o de serviços, etc., etc., 
porque de ordinario o Poder Executivo não 
se restringe ás suas attribuições, invade as 
do Legislativo e dahi, qu:_tsi sempre, novos 
encargos para o Thesouro, a colHsão do direi
tos e outros inconvenientes. O mal não é 
do hoje ; vem do regimon passado, tem sido 
do todas as épocas; e para provar o meu as
serto, cita1•ei já um exemplo no proprio Mi· 
nisterio da :MarinhJ. : Houve, não ha muitos: 
annos, uma autorização para. o Governo re
organizar o Corpo de Engenheiros Navaes; 
em consequencia desta autorização foi ex
pcdido,como decreto n.3.197,de 19 de janeiro. 
de 1899, o regulamento ainda. em vigor, onde 
existem os seguintes artigos: 

« 42. São extensivas ao Corpo üe Enge
nheiros Navaes as disposições que vigoram 
relativamente á graduações, montepio, re
serva. e quaesquer outras estabelecidas para. .. 
o Corpo da· Armada, que mio to1·cm 1·cvogadas· 
pelo presente regulamento. 
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43. Paro. a, rerorma dos officiaes do Corpo Mas, senhores, que entranhado · amor é 
de Engenheiros Navaes regulará o disposto este á. rotina, que nem ao menos nos deixa. 
no decreto n. I. 344, de 7 de fevereiro de emendar o que está e1•rado ? 
1891, que tornou extensivas á armada as V~m do tempo da Monarchia essa impro
disposiç-ões do al'&. 7° do decreto n. 1.23.2 E, pricdade,na denominação das rubricas, mas 
de 3l de dezembro de 1890, obse1·vando-se não é l'azão para que se deixe de emendar. 
para a refo;·rna computsoria o que oppm·ttma- Ila, é certo, a necessidade do alterar-se a 
mente for dete1·minado pelo Podei· Legisla- escripturJção; mas isto é tão facil de fazer! 
tivo. » E' caso do um simples termo de encerra.-

Note bem a Camai'a o desembaraço com mento da escripturação anterior, abrindo-se 
que o Governo utilizou-se da autorização escripturação nova nos me3mos livros, não 
que lhe foi conferida ; revogou disposições sendo, siqucr, precisos livros novos. 
de leis, suspendeu umas, innovou outen,s, E quo fosse 1 S3ria isto razão plausível 
:procedeu, em summa, como se estivesse no para. não se corrigir o que esL<t mal feito 1 
pleno exercício das funcções que pelo art. 34 Pergunto aos meus honra,Jos collega,s 
da Constituição competem privativamente desta Camara,que não tenham sido membros 
ao Congresso ; e como até hoje o Potl.er Le- da Commissão de Orçamento, si serão ca.
gislativo não determinou cousa alguma. sobro pazes de atina.t• em que nesta expressão
a rerorma compulsoria dos officiaes do Corpo co1•po da. armada c classes annexas-se en
de Engenheiros Navaes, estãa estes, em vir· cerra sómente um dos vencimentos da ma
tudo de um regulamento expedido pelo Poder rinha. 
Executivo, constituindo uma excepção unica, Pois, senhores, isto significa simplesmente 
isto é, isentos de serem attingidos por uma -Soldo. 
l(>i que r\brange no seu conjuncto as duas Si ao menos fosse o conjuncto tle todos 
grandes corporaçõJs militares do paiz, de os vencimentos, vá que sa exprimis.:;o por 
uma lei que pôde sm• má, infringente da ess:t fórma tão lata; mas, soldo, simples
Constituição, mas que em todo caso ainda mente soldo! 
ê lei. São questões que a Commissão, por si, 

Vê V. Ex., 81·. Presidente, o vê a Camara póde resolver; c estou bem corto de que para 
o grande inc,mveniente das autorizações mn. o anno, o relator, si ainda for o honrado re
plas; não faço, não farei nunc11 qu~stões de prcsenta,nte do Rio de Janeiro, attenderá a 
dar ao Executivo autorizações para refor- essas pequeninas cousas, que a Commissão 
mM, desde que se determine claramente a decide no s:~u seio, chamando, por exemplo, 
esphera em que elle deve agir. o cont:l.dor d[l, marinha e dize.nclo: «Vamos 

O honrado relator do Orçamento da Mari- fazer isso direito, dar ás rubricas do orça
nha esqueceu-se de que, além da r 0organiza- mento suas verdadeiras denominações, desdo
ção do Conselll•C Naval e da revi~ão do regula- bral-as de maneira que se possa comprehenller 
mento da Escola, já foram destacados da lei o que significam.» 
de forças de mar, para constituírem lei espe· «Emenda n. 7 -Verba n. 14:- Em vez de 
cia.l, divm•sos artigos autot•izando o Governo -Força Naval-e pela mesma. ríl.zão acima, 
a reorganizat' o c real' serviços inherentes ao 1 diga-se : -Gra.tific,•ções-passa.ndo a quantia 
l\1inisterio da Marinha; foi, tendo em vista de 22:000$, que está incluída nesta verba, 
todas essas autorizações, que formulei a para expediente, impressões e encadernações, 
emenda n. 5 e quo a Commíssão opin:t que a constituir com a ma teria de n. 23, devida-
não deve ser approvada. mente discriminadas, uma só verba. sob a 

Vejamos as outras emendas: rub~ica.- ivla~erlal.~> 
N 6 V ·b 8 E 1 C , , d· Diz a Commissao: 

« • - er .a,ll; :-. m vez c e- oqo _a «A emenda n. 7 traria como consequencia. 
Armada-expr~.,su._o mmto amph 0 q'!.e na_o uma total alteração no orçamento. 
define o que sigmfica neste Orç.unen .. o, dr- QuD.ndo a pi'Oposta do Governo se refero á 
ga-s.e:-Soldos.~ _ força naval, na verba constante da emooua, 

D1z a Comm1ssao: é tendo em vista o pessoal embarcado, nem 
«Não ha duvid:·, que a proposta tem r:J.ziío tambmn a quantia de 22:000$ para expe

de se1•, mas aquella primeira denominação diente, impressões o encadernações poderá 
vem de todos os tempos, está consagrada figurar na rub1•ica material da tabolla. 23, 
pelo uso e respeitada sempre na escriptura· porque esta é concornenta aos concertos do 
.ção. navios, o te.» 

Parece ser apenas uma substituição de Estou ainda em desaccordo com o hOJU'ado 
termos sem mais impórtante alcance que Deputado relator do projccto. Diz S. g,, 
·determine uma resolução legislativa.. que, quando o Governo, na. p1•opostu., tb.lfa. 

Desse modo não ha motivo para. a su~ ap· em-Força naval-é tendo om vista. o pos· 
_provação.» soal embarcado. 
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Em l'igor, não é assim, como passo a de
monstrar com a tabella explicativ-a, onde 
na verba- Força naval - estão incluídas 
gratificações de commissões exercidas em 
terra, taes como na casa militar do Presi· 
dente da Republica,no estado-maior do Minis· 
tro, na Escola Na vai, nas comp.:mhias de 
aprendizes marinheiros, na Repartição da 
Carta. Marítima, etc. , etc. E quando mesmo 
fosse rigoro~amente verdadeira a significa
ção da proposta, nem por isso deixaria. de 
ser impropria. 

No que diz respeito á verba- :Materio.l
não haveriD, inconveniente algum em adap
tar-se o meu alvitre, desde que se fizesse a 
discriminação. 

O honrado relator deve ter collaborado no 
Orçamento da Guerra, sabendo, portanto,que 
quem examine as tabellas demonstrativas de 
tal orçamento encontra tudo perfeitamente 
discriminado. Na verba ga, por exemplo
Soldos e gratificações-as duas especies de 
vencimentos, além de desenglobadas, estão 
devidamente especificadas; não se encontram 
vencimentos de officiaes confundidos com os 
das praças de pret, nem verl)a.s do pessoal 
misturadas com as do material. 

Na verba. 15:~.-Materia.l- Yem discrimi
na1o o preciso pa.l'a cada estalJelecimento ou 
repartição ; a saber: Secretaria ele Estado, 
Esta.do·Maior do Exercito, Direcção de En
genharia, Direcção de Artilharia, Direcção 
de Saude, Supremo Tribunal Militar e audi· 
toros, instrucção militar, arsenaes, forta
lezas, fabricas e Iabora.torios, armamento. 
fardamento, etc. etc., tudo constituindo 
uma só rubrica, mn.s tudo perfeitamente 
discr.iminado! com a sua respectiva. impor
tancm. 

Era isto, Sz:. Presidente, o que eu pro
punha se fizesse em relação :),o Orço,mento 
da Marinha na emenda impugnada. pela 
Commissão; indicava simplesmente que a 
Commissão fizess-e aquillo que está nas suas 
attribuições fazer, isto é, uniformizar tanto 
quanto possível os orçamentos das duas pas
tas militares . 

Vejamos a 1.1ltima. emenda, a que tem o 
n. 8: 

«Verba. 21: -Em vez de - Munições de 
bocca, diga-se: -Etapas- reduzindo-se o 
numero de rações para offi.ciaes a 2.050 .149, 
na importa.ncia de 2.870:208$600, visto ser 
isto que lhes cabe, de accordo com a tabella 
n. l da lei n. 247, de 15 de dezembro de 
1894, a.bona.ndo-se sómente rações em ge
neros a.os offi.ciaes embarcados em navios de 
guerra quando em viagem, independ€nte da 
étapa om dinheiro. » . 

Diz a Commissão : 
«Quanto á emenda n. 8, ha na verdade a 

lei de 15 de dezembro de 1894. 
Esta lei não teve até agora execução por

que foi promulgada sem mais detido exame, 
sem um melhor conhecimento das despczas 
obdgadas na Marinha, e si fosse a dar-lhe 
execução, se teria, por uma outra fórma, de 
attender a essas despezas. 

Assim, é a Commissão de parecer cont1•ario 
a essas duas emendas.» 

Não fiz pal'te, Sr. Presidente, do Con
gresso que votou a lei n. 247, de 1894, im· 
pensadamente, segundo o parecer da. Com· 
missão, mas mui acertada, no meu humilde 
modo de ve1-, porque baseia-se em um dis
positivo da Constituição, o é pena. que não 
a tivessem executado opportunamente. 

Os meus honrados collegas, que naquell& 
época, tinham assento nesta Casa, que agra
deçam á Commissã.o de Orçamento o elogio 
que lhes cabe. 

Na verba-Munições de bocca-do OrQa
mento da Marinha, não ha, Sr. Presidente, 
sómente uma questão de fórma, de simples· 
mudança de palavras; presumo que ba 
questão mais g1•ave - a de duplicidade de 
vencimentos, que não·póde continuar. 

E' irregular, é um almso, Sr. Presidente,. 
otficiaes que exe1•cem commissões em terra, 
como nos corpos de marinheiros nacionaes e 
de infantaria de marinha, em hospitaes, em 
companhias de aprendizes ma1•inheiros, etc., 
etc., perceberem rações, além da etapa em 
dinheiro que lhes compete pela ta.bella da lei 
de 1894. 

Neste ponto ainda, as tabr:..~as demonstl'a·· 
tivas da Marinha deixam muito a desejar; 
comparadas com as da Guel'ra. 

Disse o Sr. representante de Minas. 
Sr. Calogeras, e eu subscrevo a opinião de 
S. Ex., que o Orçamento da Marinha parece 
ser feito para illud.il' ! 

Realmente, Sr. Pr.e8idente, eu quiz; ver si. 
era possível discriminar, no calculo da.. 
tabella-Munições de bocca-as rações dos 
officiaes, e tive de desistir do meu intento, 
porque falharam-me os elementos, porque as· 
tabeUas demomtrativas não m'os demons-· 
travam! 

Acho singular, Sr.Presidente, que, ao passo 
que se abonam aos offi.ciaes que exercem. 
com:rois.sões em terra etapa em dinheiro e 
rações, deduza-se do calculo a importancia 
da etapa dos offlciaes que são municiados· 
com rações de porão, isto é-dos offi.ciaes· 
embarcados. 

Si alguma I'azão póde justificar essa du,.· 
plicidade de abono de etapa., ê justamente 
em favor dos officiaes emoarcados, embar
cados, bem entendido, cem navio prompto a. _ 
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viajar e não em navios velhos oncostado.5 no 
porto. 

A estes offi.ciaes, comprehendo, acho até 
justo o abono da ração de porão e da etapa 
em dinheiro ; deixam em terra suas famí
lias e assiste-lhes o dever de provei-as dos 
meios necessarios á subsistencia. Em relação, 
porém, aos otfi.ciaes que exercem commis
sões de terra, alguns dos quaes tendo até 
casa, criado, luz. etc., o abono a que me 
refiro ê simplesmente um gra,nde abuso. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, os ofti
ciaes do exercito percebem apenas a sna 
etapv. em dinheiro ; descontam-n'a quando 
viajam embarcados com passagem do Go
verno ; e si acontece, quando de serviço no 
quartel, mandarem preparar suas refeições 
no rancho, torna-se isto motivo de reparo, e 
muitos teem sido punidos po1' semelhante 
facto. 

Acha a Commissão que a lei n. 24i, de 
1894, que determinou a equiparação dos 
vencimentos dos offi.ciaes da a1•mada ~os do 
exercito, foi promulgada sem mais detido 
exame, sem um melhor conhecimento das 
despezas obrigadas na Marinha. Ora, Sr. 
Presidente, eu não quero saber si a lei é 
boa ou má; sei que ella estabeleceu essa 
equiparação em cumprimento de um artigo 
da Constituição e que, justiça se lhe faça, o 
Congres~o desobrigou-se cabalmente da sua 
tarofa.; resta ao Poder Executivo acompa
nhai-o. 

Para mostrar (~ Camara a iniquidade que 
ha nessa questão de vencimentos, lerei al
guns trechos do relatorio apresentado, em 
l902,pelo S1·. marechal Mallet, que, incon
testavelmente, foi um ministro que muito 
cuidou dos asmmptos relativos á pasta da 
Guerra. 

Diz S. E.x:., referindo-se <:"~ revisão das ta-
1Jellas de vencimentos: 

«Este assumpto precisa ser quanto antes 
resolvido, porque não é justo que os officiaes 
do exercito continuem a receber, contra 
disposição constitucional, gratificações tão 
diminutas, comparadas com as de seus di
gnos camaradas da armada, em commissões 
identicas. · 

Assim é que: 
O marechal, no commando em chefe de 

exercito, em qualquer Estado, ou mesmo em 
paiz estrangeiro, vence annualmentlil a 
geatificação de 12:000$ ; e o almirante 
26:220$, quando em Matto Grosso, Amazo
nas e Pará, 19:020$ nos outros Estados, e 
23:772$ em paiz estrangeiro. 

O general de divisão, no commando de 
divisão, percebe 5:400$; ao passo que o vice
almirante, .no commando de força, vence 
17,:664$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 

12:864$ nos outros Estados e 17:604$ em 
ptl.iz estrangeiro. 

O general de brigada tem, quando no 
commando de brigada, 4:440$; e o contra
almirante, commandante de -força, 12:942$ 
em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 9:324$ 
nos outros Estados e 12:600$ em paiz es· 
trangeiro. 

O coronel commandante de regimento tem 
3:000$; o capitão de mar e guerra, quando 
commanda; força, percebe 8: 160$ em Matto 
Grosso, Amazonas e Pará, 6:144$ nos outros 
Estados, 8:340$ em paiz estrangeiro, 5: 0401; 
nas commissões de terra, e até quando mes·.:. 
mo em disponibilidade, vence 5:512$ em 
Matto Grosso, Amazonas e Pará, 3:672$ em 
outros Estados e 5:280$ em paiz estrangeiro. 

O tenente·coronel, no commando de rerri
mento, tem 3:000$; o capitão de fragata, no 
commando de forç>a, percebe 6:960$ quando 
em Matto Gros;;o, Amazonas e Pará, 5:232$ , 
nos outros Estados, 7:056$ em paiz estran
geiro e quando em disponibilidade 3:7.20$ em 
Matto Grosso, Amazonas e Pará, 3:000$ nos 
outros Estados, e 3:94.8$ em paiz estrangeiro. 

O major tem 1:920$ e o capitão-tenente, 
5:412$ em Matto Grosso, Amazonas e Pará, 
3:972$ nos outros Estados, 4:704$ em raizes
trangeiro, 2:952$ em commissões de terra, e 
quando em disponibidade 3:096$ em Matto 
Grl)sso, Amazonas e Pará, 2:496$ nos outros 
Estados e 3:372$ em paiz estrangeiro. 

O capitão, no commando de bateria, es
quadrão e companhia, quando montado, tem 
840$ e não montado 780$ ; o I o tenente da 
armada, no commando de companhia, tem .. 
I :9.20$, quando em disporübilidade 1:752$ em 
Matto G1·osso, Amazonas e Pará, 1:392$ nos 
outros Estados e 2:124$ em paiz estrangeiro. 

O tenente, subalterno de corpo montado, 
tem 660$ e não montado 540$ ; o 2° tenente 
da armada, subalterno de navio, tem 2:472$ 
em Matto Grosso, Amazonas o Pará, 1:752$ 
nos outros Estados, 2:340$ em paiz estran
geiro, 1:716$ em commissões de te1•ra, e em 
disponibilidade, 1:63.2$ quando em Matto 
Grosso, Amazonas e Pará, 1:332$ nos outros 
Estados, 1:920$ em paiz estrangeiro. 

O alferes, subalterno de corpo montado,. 
tem 660$, e não mont..1.do 530$ ; o guarda- . 
marinha tem 1:296$ em Ma.tto Grosso, Ama
zonas e Pará, 1: 164$ nos outros Estados. 
1:608$ em paiz estrangeiro, I: 164$ em com
missões de terl'a, e quando em disponibili
dade, 1:296$ em Matto Grosso. Amazona.!~ e 
Pará, 1:164$ nos outros Estados e 1:608$ em 
paiz estrangeiro. 

Deve-se ainda conside1'a1• que os officiaes 
da armada, tendó soldo, etapas e gratifica- 
ção para criado, tudo em perfeita igualdade 
aos ·do exercito, teem mais, cozinheiros, . 
despenseiros e criados de camara, pagos · . 
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pelos cofres publicos, importando esta. des
peza em 291:720$000. 

Accresce mais, haver muitos cargos na 
armada que, além das gratificações acima 
especificadas, teem ainda uma especial. 

Tendo em vista fazer desapparecer estas 
iniquidades é que foi promulgada a lei n. 247, 
de 15 de dezembro de 1894, autorizando a 
equiparação e a abrir os creditos extraordi
narios necessarios. 

Esta lei só foi cumprida na p:~.rte relativa. 
ás ta'bellas a que se refere seu art. 1°, que 
mandou da1• etapas aos ol'ficiae3 da armada. 
iguaes ás do exercito, o que ainda mais avan
tajou aquelles. 

Tão grande falta de equidade necessaria
mente tem perdurado por tantos annos, 
sómonte porque ainda não foi exposto este 
assumpto com a devida clareza ao Congresso 
Nacional. 

Direi ainda que são insuficientes os venci
mentos que percebem os officiaes do exercito, 
principalmente os arregimentados, para man· 
terem suas famílias, o que lhes a.margura 
a vida, pela quasi penuri::1. que ellas sof
frem. » 

De facto, Sr. Presidente, a desigualdade 
de v-encimentos é amarga, é dura pa.1•a os 
officiaes do exercito, principalmente os ar
regimentados, porque estes são forçados a 
despezas maiores e mais frequentes,taes como 
as que se origina.mde transt'erencias de guar
nições, do gasto do fardamento no aturado 
serviço de gual'das, funeraes e outros; e si 
as condições do Thesouro realmente não per
mittem que a equiparação tenha logar parn. 
todos os officiaes, que ao menos se faça para 
os que mais necessitam, que, indubitavel
mente, são os arregimentados. 

Eram estas. Sr. Presidente, as considera
ções que eu tinha a fazer sob'i'C as emendas 
apresentadas ao Orçamento da Marinha, e 
faço as convencido de que a Commissão de 
Orçamento, para o anno, pois que agora não 
é mais possivel, corrigindo os senões que 
apontei, nos dará um trabalho melhor sys
tematizado, um orçamento em que as ver
bas tenham a designação que devem ter e ~e
jam desdobradas convenientemente. 

Tenho concluido. (.Muito bem; muito bem. 
O oradm· d comp1·únentado po,. muitos Srs. 
Deputados. ) 

·O Sr. Laurindo Pitta-A lei or
. ça.mentaria, 81•. Presidente, devera obede
cer, ·em sua estructura, a.o que geralmente 
.está:adoptado em todos os paizes organiza.
·dos, Jsto é, consignar o calculo rigoroso e 
.. a.pproximado da receita, a realidade da des-

. peza.7 . menciona.ndo . só mente OS SOl'ViÇOS que 
'~<· · são inherentes ás attribuições no1•maes do 
Z\i:'~,, ;Est~(Jo, que são permanentes e obrigatorios 
~Z6ktt~;.~-:-t§~:-~ .:- . -. -- "· 

e se faz mister que a despeza se contenha 
no calculo da. renda. 

Tudo qun.nto é aleatorio não correspondc 
á natureza de uma lei orçamentaria·e, nella 
incluído, soria a supe1•fetação que a torna
ria enganadora e nociva como o calculo de 
uma renda illusol'ia, produzindo augmento 
de serviço e, p01•tanto, o deficit, ou, Sr. Pre
sidente, a adopção de um serviço irrealiza
vel em detrimento do um outro util. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTE-Esta é qua 
é a verJ.adeira dout1•ina. 

0 SR. LAURINDO PITTA-Que imporh que 
ao lado da despeza obrigatoria vá consigna
da uma despeza aleatoria.~ Que importa. que 
esta exceda áquella em uma, dez, cem vezes, 
si ao Poder Executivo não é facultado usal' 
de dinheiros para o custeio dos serviços 
constantes da segunda parte, desde que não . 
rJserve as verbas noccssarias para o custeio 
dos serviços da primeira? 

Porém, dir-se-ha que seria ridículo consi
gnar-se na cauda de um Orçamento despezas 
que um, dez ou cem exercícios não compor
tariam. 

Puro engano ! De um largo memora.ndum 
de necessidades publicas que os deputados, 
por seus estudos e obse::>vações podem trazer, 
fica o Governo habilitado, com um largo 
c11mpo, para es~olhel' aquelles que forem 
mais uteis e quecl.ibam dentro das sobras do 
Orçamento. 

0 SR. CALOGERAS-Este tem sido o funda
mento da negação de registro de despezas 
pelo T1•ibunal de Contas e vê, portanto, 
V. Ex. que não é tão engano, .como disse. 

0 SR. LAURINDO PITTA-ESCl'&Vizar, por
tauto, em uma ordem gradativa de utHi
dade e nllcessidade, os serviços ao calculo da 
renda. é a, missão da lei orçamentaria ; ar
rolar livremente tudo que foge desta gra
dação é a funcção de cauda do Orçamento. 

De tros ordens são as emendas apresen
tadas ao Orçamento da Marinha e todas ellas 
referentes á cauda do Orçamento. Per
tencem á primeira ordem as emendas de 
caracter permanente apresentadas pelo Sr. 
Deputado Valladão, quo revolou um espirito 
perfeitamente organizador; mn.s a C~mara 
luc:.·aria muito mais si S. Ex., em vez do 
o.trerecer emendas ao Orçamento da Mn.ri
nha, elaborasse projectos dê lei ordinaria. 
para organização de serviços, em cujo as· 
sumpto tem revelado a melhor competencia. . 

0 SR. CALOGERAS- Pelo facto de Sel' per
manente? 

0 SR. LAURINDO PITTA -Sim . 
0 SR. CALOGERAS- .Então, já. sei> que al

gumas despezas permanentes do Orçamento 
desapparecerão com o concurso de V. Ex. 
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0 SR, LAURINDO PITTA-Sem duvida; uma 
segunda ordem de emendas é apresentada, e 
estas subscriptas pelo operoso e intelligente 
Deputado Sr. Calogeras. Nessa ordem de 
emendas se pede a incorporação dos serviços 
consignados na cauda do Orçamento ao corpo 
do Orçamento. 

O SR. CALOGERAS-A inscripção universal 
da despeza no corpo do Orçamento. 

0 SR. LAURINDO PITTA-A ínsm•ção destes 
serviços, a que já me referi, o que escapam 
desta gradação de utilidade e necessidade no 
corpo do Orçamento, importaria na retirada 
de outros serviços que lá estão, e, para. reti
ral-os, cumpria provar a maior utilidade da
quelles. 

O SR. CALOGERAS-Mas aquelles que teem 
verba no corpo do Orçamento e tambem os 
additivos ... 

0 SR. LAURINDO PITTA-Quaes? 
O SR. CALOGERAS - Viagens, commissões 

no Exterior ... 
0 SR. LAURINDO PITTA-Teem verba de 

97:000$, ouro, consignada especialmente para 
isso. 

A terceira ordem de emendas pertence â 
bancada rio·r~randense. Nellas se pede que 
sejam supprimidos diversos serviços consi
gnados na c~mda do Orçamento, por adia
vais. 

Isto não importa no desconhecimento da 
utilidade desses serviços. Si são uteis, por
quo supp1·imil-os ~ Es"&a suppressão de ser
viços, nas propostl1s pelo Poder Executivo, 
outros accoitos por elle nas emendas apre
sentadas á Casa, importaria até em uma 
certa desconfiança de que o Poder Executivo 
lançasse mão destas verbas de serviços per
manentes obrigatorios,para satisfazer a estas 
da cauda do Orçamento. 

o SR. CALOGERAS - Convem considerar 
esta questão com criterio dilferente : a ques
tão é de technica ol·çamentaria. 

sem l'eceio que tem por si a unanimidade dos 
votos, exprimindo a aspiração gera.I, esse 
desejo que tem o paiz de ver reflectido no 
oceano o imperio da nacionalidade. 

Pretendo, talvez em breves dias, depois 
de ser instruido dos recursos do Thesouro, 
ter a honra de offerecer á consideração da 
Casa um projecto referente a essa materia~ 
e nesse sentido corresponder a esse desejo 
g'lral. 

Palavras autorizadas, pennas queridas da 
opinião se empenham no sentido do erguer 
a marinha nacional, concentram-~e, unifor
mizam-se em apoio ao augmento do poder 
na.val; e gea.ças sejam rendidas a.o ministro 
illustre que teve a rara coragem de fugir 
das affirmações convencionaes, para ex:pôr 
aos olhos do paiz uma marinha que lhe en
vergonha os mares e que desejara não pos
suir para não ter a desventura de contem
plai-a. 

Offeeecemosao mundo o singular espetaculo 
de uma marinha in terna, e, como symbolo 
desse asserto, a mastreação e appwelhos de 
um navio para exercicios estão fincados na 
ilha das Enxadas. 

Cento e tantos annos de atrazo, que ta.n
tos são os das escolt:ts fluctuantos, pesam 
sobre aquella ilha, onde se ensina ctue o 
amor da Patria sobrepuja o sentimento da 
morte e onde a creatura se desprende de 
todos os int(wesses da fortuna, familia e fe
licidade para que seus patrícios possam fruir 
as venturas da liberdade e exercer tran· 
quillos seus (lireitos neste canto do planeta 
e para que a Nação, segura e garantida, se 
a.preste para. o cumprimento dos altos des
tinos que lhe estão traçados na evolução 
mysteriosa dos acontecimentos. 

Porém, senhores, para que mais aviva1• 
essa nossa dor so b1•e c ousas de marinha ~ 
não offereçamos mais ensejo a que o est1•an· 
geiro repita o mal que de nós nós mesmos 
dizemos t 

Agitemos antes a opinião com a discussão 
dos grandes assumptos nacionaes e domine

O SR. LAURINDO PrTTA-Estou certo, Sr. mos esse vicio originaria de desfazermos dos 
Presidente, de que os illustres Deputados homens e das cousn.s da Patria, (apoiados) 
autores das emendas apresentadas ao Orça- como si pudesse haver, a nossos olhos, 
mento d'1 Marinha concordarão com as con· Patria igual á nossa, (apoiados) como si pu· 
siderações que acabo de fazer e que até pre- desse haver um povo quo se igualasse ao 
ferirão rettrar as emendas que offerecerão, brazileiro, na gene1•osidarle, na abnegação, 
afim de que a approvação dellas não produza no sacrificio, na mente mais accessivel ás 
alteração no Orçamento, e para mim seria idéas, na bolsa mais aberta aos progressos, 
sempre agradavel ter motivos de nunca vo- no cm•ação mais franqueado ao amor e
tal• contrariamente a projectos e emendas de e neste quadro mar<~vilhoso esta sombra 
meus illustres collegas. permanente de censura que só mente póde 

Assumpto, Sr. Presidente, de maior re- ser explicada por esse desejo de pl'ogresso, 
levancia solicita. a attenção do Congresso, de melhoramento, de reforma, que todos 
como é e:sse que se refere ao a.ugmento do sentem, que todos querem, que todos pedem 
nosso poder naval, e deli.e se póde dizer. e que perante a aspiração geral ames· 
~.m o 
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quinha os homens e os governos que os não 
. realizam. 

Emquanto a.lli no paiz da liberdade, her
deiro da grande nação ema.ncipadora dos 
:povos, Lincoln desembainha a espada em 
600 batalhas ensopando o solo da patria 
com o sangue de um milhão de victimas, 
aqui, se offereceu ao mundo um singular 
espectaculo de belleza immortal, que olhos 
humanosjamais contemplaram: os prejudi
cados na felicidade e na fortuna b:~otercm 
:palmas no meio das flores que cobriram a 
redempção dos escravos. (Mt{ito bem.) 

Agitemos, Sl'. Presidente, a. opinião na
cional em torno dos grandes assumptos e 
votemos as medidas que ella reclama na. or· 
dem politica, economica, administrativa: a 
refo1•ma eleitoral, o credito agrícola, o 
..augmento do poder naval, a. reforma consti
tucional. •• 

0 SR. RODOLPHO PAixÃo-Quanto á re
forma constitucional não apoiado. 

O SR. LAURINDO PITTA- Sr. Pl'esidente, 
como homenagem, não resposta, ao discurso 
do illustre Deputado Sr. Barbosa Lima, res
posta que a occaslão e o assumpto não per
mittem, direi apenas brevíssimas palavras, e 
isto mesmo sómente sobl'e um topico do 
notavel discurso de S. Ex. 

Nós ouvimos a pa.la.vra do nobt•e Deputado, 
então provocada, flammeja.ndo neste recinto 
e aclarando nelle o que a personalidade hu
mana tem de mais formoso - o talento 
apparelhado para. as grandes luctas, a ima
ginação ct•eada pelos fulgores mais extranhos, 
o atrecto suave, puro, encantando na propria 
tristeza com que a sua alma se debruçou, 
chorosa, sobre o tumulo recentemente aberto, 
para tambem consubstanciar nas suas pa~ 
lavras imperecíveis a patt•iotica memoria. de 
Julio de Castilhos. 

Ta.mbem eu, Sr. Presidente, na manhã. 
da.quelle dia de dôr publica, senti es5e phe
nomeno do patriotismo em que a. Patria 

· parece ficar mais leve, mais app1•ehensivos 
os seus horizontes, mais distanciado o seu 
futuro, porque elle, o grande morto, era o 
complemento esperado do consolidador da 
Republica. 

Nessa ot•ação, :porém, em que o nobre 
Deput!ldo, Sr. Barbosa Lima, por ent.re os 
applausos da Camara, se impoz á. direcção 

·11uprema do partido conservador, S. Ex. teve 
· ~quelle momento, em que a litteratura, 
consorciando o geni.o com as suas vroduc
Ções, denomina cocbUos de Homero; foi 
quando S. E-x. ·da tribuna legislativa da 
sua patria. invocou a intervenção do . ex
ercito ••• 

h SR. BARBOSA LIMA.-Não .apoiado; não 
Oa talvez doatro do exei'cito ninguem mais 

contrario a esta intervenção constante
mente solicitada pelos que entendem dever 
fazer politica. republicana com a espada do 
exercito destinada a manutenção da ordem e 
da liberdade. (Apoiados.) 

0 SR. LAURINDO PITTA-Pois tive occasião 
de lel' no discurso de S. Ex.. invocado a 
exet cito ao apre::~tamento de armas para. · 
manter as instituições constitucionaes. 

0 SR. BARBOSA LIMA-0 que :fiz foi um 
appello,uma advertencia, para que o exercito 
não se deixasse illaquear na sua boa fé e· 
arrastar a pronunciamentos que não con
dizem com a essencia do :proprio regiman 
republicano e com a tradição imperecível do 
grande defensor da legalidade, o consolida dOl' 
da Republica. (Apoiados.) 

O Sa. LAURINDO PITTA- A' vista desta 
declaração do nobre Deputado a l'espeito das 
palavras então enunciadas, eu, deixando de 
parte outras considerações, que a proposito 
adduziria, ainda dil•ei essa mesma invocação 
ao exercito, afim de manter as instituições 
constitucionaes, é chover no molhado, a não 
suppor nelle intento revolucionario ou iner· 
cia no cumprimento do primeiro de seus 
deveres. 

0 SR. BARBOSA Lil't!A- Não me posso 
arvorar em capitão, mas posso lembrar que 
não louvarei o que não cuidar, esquecendo· 
se de que o fermento ahi está, e ninguem se 
pó de recusa.t' á evidencia. Assim, il:1so ê um 
aviso aos que se pudessem tl'ansvi::tr. 

0 SR. LAURINDO P!TTA -Essa invocação 
assentaria melhor naquelles que aspirassem 
á revisão da. materlo. contida. no o.rt. 90, 
§ 4°, da Constituição. Esses, então, em cujo 
numero não conheço ninguem, e a que naa 
pertenço, esses, então, poderiam dizer ao 
exercito : «Eis o resultado da. nossa gloriosa 
jornada de 15 de novembro ! 

A patria retalhada, o povo opprimido na. 
opposição, a justiça ao arbítrio das vontades 
governa.mentaes, as l'epartições publicas
quando não desorganizadas-desorientadas; o 
presidente da Republica sem acção nos Esta· 
dos, os presidentes dos Estados julgados pol' 
si mesmos, que taes são suas assembléas, a 
acção social embaraçada pelo enxame de im· 
postos que, eomo vespas, tolhem as activi· 
da.des, o campanario a repicar, no Congresso, 
o clamor dos Estados !» 

0 SR. RODOLPPO PAIXÃO - E a revisão 
cu:::>a tudo isso ! Acaba até com os impos· 
tos! •.• 

0 SR. BARBOSA. LIM:A.~E não :parece que 
seja essa a obra de 15 .de noveml:íro; será.. c 
post hoc, ergo proptm· hoc ••• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 12:53- Página 13 de 37 

SE~SÃO EM: 5 DE NOVEMBRO DE 1903 131 

0 Su. LAURUi"DO PITTA- Essa linguagem 
e cssasidéasc1ue se queremattribuiráquelles 
que intentam refo1•ma1' a Constituição •.• 

O Su. RonoLPIIO PAixÃo-Sem plano, sem 
principio, sem programma, porque nem ao 
menos se combinam a. respeito do que que
l'em! 

0 SR. LAURINDO PITTA-•.. não é delles. 
Isto faria suppor que sobre o Brazil trôa a 
trombeta do dies ira: e que <J, vida da patria 
anima o (l·esco immortal, que a mão do genio 
traçou com as tintas intlammadas do In
{e1·no. 

Esses é qu.1 poderiam dizel' ao exercito : 
« Cumpre que a vossa espada, que dividiu a 
historia na.C'ional, separando aquella immo
bilülade oriental desta activülade americana, 
a monarchia da republica, de novo relam
peje pa.ra talhar a bttndeira do 13artido re
visionista.» 

O SR. BARBOSA LIMA - Seria. uma bor
rasca que não acabaria mél.is, em relampagos 
de todo o dia. 

O SR. LAURINDO PITTA- Apoiado. Quem 
assim o dissesse, não poderia ser escutado 
sinão por policiaes ou por enfermeiros ! 
(Apoiados.) 

Para aquelles, porém. que sustentam, 
que querem a reforma Constitucional, um 
poder superior lhes sellal'á os IaiJios antes 
que profiram estas bhsphemias de impa
triotismo. 

Os SRS. BARBOSA LUIA, RODOLPIIO PAIXÃO 
E OUTROS DEPUTADOS- Muito bem. 

0 SR. LAURINDO PITTA-Elles toem a fé 
inextinguível nos destinos venturosos do 
Brazil, no seu aperfeiçoamento continuo, or
denado e progressivo, pat•a essn. supt•emacin. 
do mundo, que ouvimos em prophech dos 
sabios estro,ngeiros l 

Si tão turbada andasse e tão afflicta ge
messe a população brazileira, é que não 
seria opportuno momento de propor uma 
refm•ma constitucional. (Apoiados.) 

E' certo· que uma. crise economica atra
vessa a sociedade brazileira; mas tambem 
é certo ser um facto geral das nações. 

E parece até ser condição da nossa. misera 
contingencia, este facto de crises economi
cas permanentes, porque tão raramente, e 
por partes, a felicidade sorri e passa sobre 
a vida economica de um povo. 

Para essas crises não ha solução possivel 
nos governos, po1•que ellas não teem fron
teiras, e se produzem nas regiões onde pre
dominam livremente a producção e o com
mareio, como os ventos no mar. 

Porque vae normalizado o curso natural 
dos acontecimentos político~, e porquo . a 

opinião agita-se por algumas medidas, que 
a experiencia prova se tornarem necessa· 
rias, cumpre discutil-n.s e adopta.l-as, dis· 
pensados os applausos, de um tropel de ca-
vallaria. . 

As idéas de reforma não podem ser lan· 
çadas pela palavra isolada de um Deputado, 
porque antes disso ellas teem de se formar 
no crysol do numero constitucional. Si al· 
gumas tenho seriam para esse cadinho e 
não para o Congresso, porque teriam de ser 
aferidas pelas de illustres collegas para 
essa homogeneidade da nossa lei funda
mental. 

Si a pouquidadc do merito não circum
screvesse a minha. existencia. politica a uma 
acção isolada, sem duvida podia lançar um 
progra.mma de reforma; mas, a.ttento a 
isso, subscrevo o que o notavel Deputado, · 
o consagrado mestre nesta Casa, o Sr. Pa· 
ranhos Montenegro, disse, e podia dizel-o, 
como fez em memoravel discurso na sessão 
de 16 de agosto de 1895, c ha poucos dias, 
apoiado pelo Sr. Lauro Sodré, sobre a. uni
dade de justiça, 

Com a f1•anqueza, entretanto, de umo. opi
nião subjcctiva, e que não se compromette 
para combinações futuras, penso que a 
Republica fedcmtiva é o systema que me· 
lhor satisfaz e que mais corresponde a.o 
momento actual da civilização. 

Substituil-o, seria uma teme1•idade, por
que para isso seria. necegsario atirar o pai.z 
aos braços de uma revolução. 

Um dos homens mais notavois, que accen
deu a reiJellião em S. Paulo, aqui nesta 
Casa se peuitenciott, e et•a. o seu primeiro 
tr1buno I Gabriel dos Sa.ntos declat•ou que 
aquelles que conhecessem os att·azos cau .. 
so,dos a um paiz pela revolução nunca se· 
riam revolucionarias. 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIE:'i'l'O-Apoiado, 
0 SR. LAURINDO PlTTA - Aperfeiçoar; . 

porém, o systema federativo, não pelos prin- · 
cipios reguladores de uma escola, nem pelos 
bons exemplos das nações estranhas, mas 
pela sua adaptação ao nosso meio, obedecendo· ·" 
ás exigencias das nossr,s proprias condições, 
parece quo deve ser a norma a presidir 
qualquer projecto de reforma.. 

As nossas condições não eram as mesmas 
que inspiraram os constjtuintes de f'hiladel
phia; e mesmo, naquelle tempo, a unidade 
da Patria. sorriu aos espiritosmais eminentes 
da União, que combateram o projecto da 
Constituição, como sejam Frankiln e \Vas
hington, embora tivessem subscripto pelos 
motivos que annunciaram no mesmo dia em 
que assignaram a Constituição. ;{. 

E alli, na União Americana, ia tão for~e .;:;, 
pelo exercito, pelos grandes homens do pa.IZi '·· 
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que como dizem os escriptores da época, 
for~m derl'otados pelas mediocridades dos 
Estados, a unidade nacional vazada nos 
moldes da nossa patria. . _ 

El\IEKDA 

Ao pi·ojecto n. 252, de 1903 

O Congresso Nacional resolve : 
Foi isto que servlu a qu~ o offimal entao 

mais considerado do exercito offerecssee a 
col'Ôa de rei a ·washington. 

Mas Srs. Deputados, quando penso naquelle 
tempo' em que se fundou a Republica Ameri· 
cana e penso na fundação_ da Republi~a Fe
derativa no Brazil, considero que nao ~ra. 
preciso dar-lhe essa fôrma de co~federa_çao, 
que foi dada lá e que foi dada aqm; lá, amda 
em condições favoraveis, pois que eram Es
tados independentes e servid?s por costumes 
e leis diversas e não no Braz1l, que era todo 
homogeneo. 

Art. 1. 0 Não ê licito, ao Estado, no exer
cício da faculdade que lhe é conferida pelo 
§ 3°, do art. 9°, da Constituição Federal, 
tributar a mercadoria de procedencia estran
geira, á entrada do respectivo territorio, 
embora destinada a ahi ser consumida, no 
caso da mercadoria ser isenta de imposto de 
importação ao transpôr a fronteira nacional 
em virtude de tratado ou convenção cele
beada entre a União e o paiz de proveniencia 
da especie commercial, na fórma do árt. 34 
n 12 da Constituição da Republioa que regula 
a mataria. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- E a Constituição 
Brazileira é muito mais federativa do que a 
norte americana. 

O SR. LAURE·mo PITTA-Quando o meu es
pírito vae por essas recordações, vem-me a 
lembl'ança. !!audosa da P!Ltr_ia se chamand_o 
Impsrio do Brazil e substltmda pol' um regl· 
men que lhe divide a soberania por fatias e 
a patria por vinte pa.t~ias,Estados S?bera.nos, 
sem moeda, sem exercito, sem marmha, sem 
:relações internacionaes com creançn,s fa.rda
das a fingirem de soldados. 

Quando isto contemplo, dentro desta ve
lharia que .iá vae em mim, u~a ~spiração 
juvenil me faz pensar que o patrwt1~mo, ex
primindo o que somos pelas nossas le1s, pelos 
nossos costumes, pela mesm 1 liogua, :pela 
mesm[l. raça, firmado no mesmo sólo, enca
rando o mesmo cruzeiro, alimentado pelo 
mesmo ::uuor, orientado :pol' um idéal com
muro não tendo nenhuma fronteira sepa
rand~ nos Estados, nem nenhuma fronteira 
separando pm· bancadas neste recinto, ha. de, 
por successivas reformas, recompol' a sohda
:rledade nacionnJ sob o regimen da Repu
blic:t. Federativa. 

Tenho dito. ( Muito bem ; muito bem,. O 
orador e vivamente comprirnentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavr_?, é encer
rada a discussão e adiada a votaçao. 

E' annunciada a continuação da 3a dis
cussão do projecto n. 252, de 1903 (n. 56, de 
1900) declarando que, salvo o disposto no 
numero 4 e no§ 3° do art. 9° da Constituição 
Federal, só ê licito aos Estados estabelece
rem taxas ou tributos que, sob qualquer deno
nrinação, incidam sobre as _mercildorias es
tran()'eiras ou sobre as nae1onaes de produ
cção "de outros Estados, quando concorrem as 
condições que estabelece, e dando outras 
:providencias. 

Vem á Mesa, ê lida, apoiada e posta. con
juntamente em discussão, a seguinte 

Art. 2. 0 O Estado não poderá coln•ar im
postos sobre a mercadoria de precedencia 
estrangeira, á entrada do territorio respe
ctivo o embora destinada a ser consumida 
ahi, além da importancia das taxas decre
hdas pelo Corgresso, na fórroa do art. 70 da 
Constituição Federal, sobre a me.sma mercado
ria; mas do maximo para menores taxas, con
forme convier n.o Estado como medida protec
cionist.a da especie similar de sua producção. 

§ Fica, portanto, o Estado na obrigação 
ex-vi do mesmo § 3°, art. 9. 0 da Consti

tuição da Republica, de recolher trimensal
mento ao Thesom•o da Uniã oou á suadele
gacia. fiscal, a somma dos tributos que arre
cadar soln•e mercadorias estrangeiras, á 
cntracltt do respectivo tcrritorio, e na rein
cidoncia dos impostos. 

Art. 3. o A faculdade conf.:Jrida ao Estado, 
de cobrar impostos de importação sobre 
mcrcado"i'io do prooedeucia estrangeira, cin
gindo-se :.t Constituição da Republica. e na 
fórma dos artigos precedentes desta lei, não 
exclue a liberdade attribuida ao Estado pelo 
art. 12 da. mesma Constituição Federal, de 
decretar impostos de consumo sobre a. roer, 
cadoria proveniente do estrangeiro, quando
transpostos os limites do respectivo terri
torio, já se achar no giro do commercio in
terno, assim como sobre o mesmo producto 
de origem nacional dado ao consumo, com
tanto que a tributação recaia uniforme
mente sobre a e&pecie commercial, sem 
descriminar a proveniencia ou origem. 
Art. 4. o Na passagem da mercadoria de 
ori()'em nacional, de um Estado para ser con
smnida em outro Estado, é prohibido pela 
Constituição da Republica, art, li n. I, ao 
Estado consumidor tributal·a á entrada do 
respectivo territorio, sem prejuizo do dis
posto no artigo antecedente. 

Sala das sessõés, 29 de outubro de 1903.-

Erico Ooelho. 
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O SJ."'. .,Julio Santos-Tanto se 
tem, Sr. Presidente, declarado nesta tribuna 
que o assumpto em discussão se acha. esgo
tado, que teem sido exhaustivos os muitos e 
eloquentes discursos que aqui se teem pro· 
nu~ciado a respeito, que repetíl-o agora 
S(ma um logar commum. 

Evidentemente, Sr. Presidente, uã.o te· 
nho a pretenção de trazer argumentos 
nov~s em prol de qualquer das opiniões que 
aqUl se teem debatido. O meu intuito 
principal é muito mais modesto. Tendo sido 
o unico Deputado da minha bancada que se 
pronunciou contra o projecto em discuss3.o, 
entendi dever dar aos meus collegas e pa· 
tricios e ao illnstre presidente eleito do meu 
Estado, o Sr. Nilo Peçanha, uma. explicação 
do meu voto, tanto mais neoessn,ria quanto 
S. Ex. nos havia l'etmido para nos pôl' de 
accordo sobre o modo de nos pronunciarmos 
nesta questão ; tanto mnris necessttria ainda, 
Sr. Presidente, quanto o governo do meu 
Estado, apezar das gmvis;imas difficuldades 
que o atormentam no presente momento e 
solapam a sua vida cconomica. e tinanceiea, 
ha. mais de tres annos, nunca quiz lan~.ar 
mão tlestes J.'ocursos que se chamam impostos 
in teres tn.duaes. 

Nesta$ condições, entendi que a minha 
opinião singular de1·i.:t ser explicada e é o 
que me tr11z á tribuna. 

Não me proponho dar escln.recimentos á 
Camara, mas tit•ae conclusões da diseussiio 
luminostt que se tem produzido no seio da. 
1'epresentação nacional. 

0 SR. WENOESLÁO BRAZ-::VIas V. Ex, póde 
trazol-os. _ 

O SR. JuLIO SAKTos-Como preLiminar, 
desde j(~ declaro c1ue a. minha primeil•a con· 
clusão ele totl.a a argumentação ouvida, da 
leitura clue tenho feito sobre este assumpto, 
do estudo meditado dos artigos da Consti· 
tuição, é a seguinte: o Congresso Nacional 
não tem, absolttbmente, competencia para 
determinar o modo de agir ou de pl'oceder 
dos Estados, em relação â ma teria tributaria-

O SR. ERICO COZLHO-Sinto divergir de 
V. Ex., mas, não apoiado. 

O SR. JuLio SANTOS - Vou provai-o 
ue modo mathematico, unicamente tendo em 
vista os preceitos da nossa Constituição. 

Todos aquelles que teem defendido os pro· 
jectos contra os impostos interestaduaes, 
teem fundado a intervenção do Congresso 
em tres numeros do al't. 34 da Constituição, 
que são os numeras 5, 33 e 34, sendo certo 
que todos os demais artigos da Conc;tituição 
em que existem definidas attribuições do 
Coogresso,não comprehendem evidentemente 
a attrilJUição que a Camara está. avocando 

de definir a competencia dos Estados em 
mataria de decretação de impostos. 

0 SR.. ELISEU GUILHERliiE-De S01'te que, 
1;i elles impuzerem directamente sobre a 
importação estrangeira, não poderemos ir
Hles á.s mãos. Isto é a conseq ttencia. d~ 
theoria de V. Ex. 

O SR. JuLio SANTOS - Não poJso que~ 
brar o tio do meu discut>so, mas V. Ex:. 
verá que o remedio parn. esse abuso é outro, 
e existo na nossa. ConstHuição. 

0 SR. "\VE~CESLA.o BRAZ-POltemos f<.J.zer. 

0 SR. JULIO SANTOS - 0 art. 34 é O 
que defino as attribuições do Congr0sso. No 
numero 5° diz : «Compete prlvativa.mente 
ao Congresso Naciona.l regul::tl' o commercío 
internacional, bem como o dos Estados entre 
si e com o Distrieto Federal, alfitndegar por· 
tos, cron.r ou supprimir entrepostos.» 

Os defensores do projecto em (lebttte en· 
t:>.nücm c1ue nesse numero do art. 34, que dá 
competencia ao Congresso para, reguln.r o 
conunercio entre os Estados, se acha. n, a.t
trilmição, que ora se exerce,detm·mina.ndo oú 
discdminando o.'.l impostos que competem ól.OS 
Estados. 

Regular, segundo todos os lexicographos a 
que tenho recorrído,signilica.-regulamentar, 
dar regras. Portn.nto, regula.r o commer~ 
cio signific.:l.l'á dar regr"1s para o commercio;
regulamentai-o, significa. tn.mbem descnvol• 
ver, facilitar, reprimir ou pt•ohihir, em ac· 
oepção mais figurad~t. 

0 SP.., ELISEU GUILIIER:IIE-Eis a.hl. 
0 Sr::.. JULIO SANTOS- Marsha.ll- citado 

poi? Pomoroy- Oonstitutionallato, pag. 272, 
diz: « RegHlations of comme~·ce, thel'e(o1·e may 
be ;·des governing or applyin[] to eithe1· or 
both tl!ese elements (tr<z{lc Oí' ti·ansit.) » No 
nosso caso, n.ssim como na Constituição dos 
Estados Unidos da America do Norte, de onde 
foi copiado aquelle artig-o, 1·egulai· sa deve 
entendel' em termos, isto é, com as o..ttribui
çõcs quo o Congresso tem. 

O Congresso, portanto, não póde regular 
assumptos que aos Estados foram especial
mente attribuidos como de sua competencia; 
pó de, porém, e só mente regular, usando d~s 
poderes que lhe foram dados pela Consti· 
tuição. 

Assim, pol' exemplo, nos Estados Unidos da, 
America do Norte, cuja Constituição não dis· 
crimina as renda:3 dos E:;tados e da União, as 
a.ttribuições do Cong1•esso teem uma ampli
tude que não podem ter as do Cong~ess? ~ra· 
zileiro, onde as rendas se acham d.lscrmuna-
das entre aquelles e esta. . 

A Constituição da Republica nort~-amer1· 
cana,, no art. 1°, secção 10", n. 2o, d1z: 
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,<Nenhum Est.ldo poderá, sem consenti
mento do Congresso, lançar impostos ou di· 
reitos sobre a exportação ou importação, 
salvo os absolutamente necessarios para a 
execução de suas leis de fiscalização ; o pro
dueto liquido de todos os direitos ou impostos 
estabelecidos por um Estado sobre a importa
-:,ão ou exportação pertencerão ao Thesouro 
dos Estados Unidos, e qualquer lei que os esta
belecer serà submettida à nvisao do Con· 
gl'esso, » 

Sobre materia tributaria, portanto, o Con· 
gresso norte-americano tem ingerencia im· 
mediata, despotica, sobre o que resolvem o3 
Congressos dos Estados. 

Na America do Norte não ba tributação de 
impostos interestadun,cs, quer do importa
e<1.o, quer de exportação. Para que elles S} 

estabeleçam, precisa ser ouvido o Congresso 
Nacional, devendo as rendas auferidas de 
taes impostos ser enteegues ao Thesom·o dos 
Estados U nülos. 

Entre nós, neste ponto, a Constituição e 
differente. Ella disct•imina quaes os impostos 
que competem aos Estados, qu:\es os que 
competem á União; quaes os que são prolli
bidos aos Estados, qun,es os qu0 são prohibidos 
á União; quaes os que ~ão cumulativamente 
pe1•mi ttidos. 

Vc a Camara que a expressão-regular o 
commercio-tendo por limito estas disct•i
minações constitucionaes, não póde exceder 
dollas. Isto é logico, nem sou eu o primeiro 
t}ue o está. dizendo. 

Numerosos collegas, em b1·ilbantissimos 
discursos e em discussões irroductiveis, teem 
1'eit-l a demonstraç>ão desta these, bom que 
por fórma. mais complexa. 

Por consequcncia, digo cu, não está abso
lutamente no podei' de r·egular o commercio, 
a attribuição de o prohibir, taxar ou de sup
primir competencias. 

Convem ainda lembrar que é Marshall, o 
pon tifice da interpretação constitucional 
american:t, quem declara. positivamente que 
-regular-nunca póde significar-taxar. Diz 
elle que regular o commercio é dar-lhe 
regras que devem ser ob3e1•vadas, quer para 
a navegação, quer para o transporte ter
restre, quer p:tra o trafico ; mas accrescenta 
que, absolutamente, não se póde confundir 
com o direito de taxar. 

O SR. ERICO CoELHo- Então é só sobre a 
industria. de transporte ~ 

O SR. JuLio SANTos - Póde ser sobre 
quaesquer, dentro das attribuições que lhe 
cabem. 

Comprehendo que o Congresso Americano, 
ou mesmo o Brazileiro, possa regular o com
mareio dos Estados regulando a importação 
porque muitos dos generos que importamos 

em um Estado são reexportados para outros; 
pois ha Estados que não to3m alfa.ndega o 
recebem os productos por via indirccta. 

O Congresso, taxando a importação, influe, 
consequentemente, sobre esse commercio in
terestadu!l:l. Póde ta.mbem facilitar os meios 
de transporte por via. terrestre ou ma
rítima, facilihndo a t'Ol'mação de compa
nhias, dando-lhes garantias de juros, era
ando alfa.ndegas, regulando a navegação e 
o trafico, sempre dentro das suas atteibuições 
expressas ou implicita.s 

Esta é a minha these, pela qual fica o 
acto de-regular-:Jü•cumscr·ipto a esta os
phera tle acção -limitada- não podendo 
ter o desenvolvimento que o Congresso lhe 
quer dat•, chegando ao ponto de definir e 
limitar a competeucia dos Estados, o que só 
compete á Constituição. 

O a1•t. 34, n. 33, é outro ponto em que 
entende o Congeesso estar baseada essa at
tribuição. Diz o :;~.rL 34, n. 33, que com
pete ao Congt•esso « decrJtar as leis e reso
luções necessarias ao exercício dos po~leres 
que pe1•tencem á União ». Aqui tambem 
não póde estar collocada. a. attribuição de que 
se quer prevalecer a Camara. 

.Não quoro absolutamente dar ao artigo 
intorpreta.ção minha, e re:Jorro ao illustre 
constitucionalista. Sr. João B:.~.rb:1lho, que 
não póde ser suspeito aos Srs. Doputallos. 

Diz o Sr. João Barbalho: «que a Consti
tuição autorizou o Congresso a fu.zer as leis 
necessarias a.o exercício dJs poderes que 
pertencem á União, isto é, deu-lhe, na phrase 
do Madison, os poderes particulares que s.'io 
meios de obter o fim dos podere~ gcraes.» 

«A Constituição dizendo «JS poderes que 
pertencem á União» refere-se ás attribuições 
que ella confere ao Governo Fedoml, a. cada 
um dos orgãos dellc, legislativo. executivo 
e judiciario e excluiu (com o emprego dessas 
palavras e obedecendo nisso á indole do 
systema) as leis e resoluÇões necessarias ao 
exercício dos pode1·es dos Estados, cuja auto· 
nomia assim resal vou, de accordo com o 
art. 65, n. 2.» 

Por consequencia. este § 33 exclue, na 
phrase do Sr. João Ba.rbalho, quaesquer 
leis ou resoluções necessat•ias p~ra o exerci
cio dos poderes dos Estados; entratanto, é 
exactamente o que estamos faz'}ndo: legis· 
lando sobre o exercício dos poderes dos Es
tados. Vemos, pois, que ainda neste para.· 
grapho não encontramos justificativa para 
a attribuição que estamos exercendo. 

Examinemos, agora, o n. 34 do at•t. 34. 
João Barba.lho diz: «Leis organicas-leis 

que teem por objecto regular o modo e a 
acção das instituições ou estabelecimentos 
cujo p1•incipio fvi consagrado por uma lei 
precedente». (Domingos Vieira, Grande Dicc. 
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port.) ... «•Jes~e n. 34 <la-lhe a f<tculdade de 
regulal' o funccion::tmento dos institutos po
liticos e administrativos por ella creados.» 

Esta.'3 leis organicas · sio e.lfectivamente 
todas as que deram estructura aos diversos 
ramos do serviço publico, como os de orga
nização judiciaria, a do Tl'ibunal de Contas, 
os estatutos das academias, as tle saude pu-

poder competente :para regular esta matería. 
era o Judiciario, pelo que deixou o Senado 
de dar solução ao cn.so, que continuou até 
hoje entregue ao Poder Judiciario. 

blica, etc. . 
Ora, o projecto não está em nenhum 

destes casos, visto que nada organiza. 
Havet•â mais algum outro artigo da Con

stituição em que possa ter assento a attri
buiç.ão que pretenda a Camara ~ 

Desejaria que m'o tlissessem para que eu 
pudesse orientar-me na discussão. Até t~gora 
todos os qua teem sustentado o projecto da 
ba.ncada paulista, notadamente os tres dos 
distinctos signatarios que tomaram parte na 
discussão, sómente apresentaram estes tres 
artigos e neHes, como a Camara viu, não 
existe absolutamente nada. que determine a 
nossa compotencia para o caso. Ainda mais, 
e para dar um golpe de morte nesta questão: 
temos j<í. exarada nos Anrwes do Congre.'3so a 
o;pinião do Senado. 

No Senado Fede1•al foi apresentada, em 
sessão de 1 de agosto de 1893, pelo Sr. Se
nador Generoso Marques, uma inâicação para 
que o Senado se pronunciasse sobre uma 
providencia a tomar contra o abuso de al
. guns Esta1os que,com violação da Constitui
ção, tributaram a importação de mercado1•ias 
estrangeir\l,S. 

Como se vê o assumpto era identico ao de 
qu!l se trata hoje. Sobl'e este caso, a.li<t~. j;í. 
di~correu o Sr. Deputado Augusto de Freitas. 
A indicação era a seguinte: 

«Indico que as Commissões de Constr 
tuição, Poderes e Diplomacia e de Fi· 
nn.nças, tomando em consideração a men· 
·sagem dirigida pelo Sr. Vica-Presi
dente da Republica al Congresso Na
cional, por occasião da abertura da 
-actual sessão, na parte relativa a abusos 

Temos, pois, um caso julgado pelo Senado e, 
como foi unanime a sua decisão, é certo que 
o presente projecto não obterá maioria de 
votos em sentido contl·ario e perderemos o 
tempo votando, aqui, uma lei que vai encon
trar no Senado a su?, morte. 

Ainda mais : alem de não haver artigo 
algum da Constituiç5.o que possa justifical' a 
competencia do Congresso, outros artigos ha 
que excluem evidentemente a sua. inter
venção. O art. 7° § 3° diz : « As leis da 
União, os actos e as sentenças de suas auto
ridades serão executados em todo o paiz por 
funccionarios fedel'aes, podando, todavia, a 
execução da.s primeiras ser coufl.adtt aos 
gov<>rnos dos Estados, mediante annuencia 
destes.>' . 

Logo, toda vez que o Cvngr.;sso se pro
nuncie sobre materia de divisão de randas, 
de c1ue trata este para.grapho, deve ser pa.ra. 
que as suas leis S3jam executadas por fun
ccionat•ios federaes, 

E a quem se vae entregar a. exccuçiio da. 
lei que esta.mos discu~_inào ? Ao governo dos 
Estudos!! 

O Sn.. Er,ISEU G L"ILIIER:IIE - ,\.o::. juizes fe· 
dera.es • 

O Sn. Jur,ro SANTOS-- Os juizo.;; fedcraos 
j;í toem actua.lmcnto u.ttribuiçõos pa.ra. o 
caso; o que nOs cst:tmo:; f•1zontlo importa em 
uma imposição aos govm•nos dos Estados e 
usut•pa~i'io do quo~·· 1la competencin. def'SCS 
juizos. 

o sn. Er,JSEU GuJI.JIEfi:I!E - o quo nós 
estamos é imp13ú.intlo Oi:l governos dos Esta
dos do lançarem es~es impostos. 

-cvmmettidos pelos Estados, que teem de-
Cl'e t!l.do e estão arrecadando impostos 
-de importação, com violação das termi
nantes disposições dos arts. 7 ns. 1 e 2; 
9 § 3° e 11 da Constituição Federal, in
terponham, com ut·gencia, seu pa1•ecer 
·sobre as medidas legislativas que conve
s.ha. a.doptar, afim de que seja respei
tado o preceito constitucional». 

O Sn.. JuLIO SAl'\Tos - Mas, si só podemos 
legislar para que as nossas leis sejam cum
pridas por funcciona.rios feàera.es, como 
vamos legislar para os Estados?- Onde achar 
nos governos dos Estados funccionarios fe
deraes para executar a. lei votada.~ Não os 
temos. Ainda. mais : as leis, visando os go
vernos dos Estados, não t aem sancção, pois 
não temos meio de os coagil• ao seu cumpri
mento. 

O SR. En.1co CoELHO- Não apoiado ; então 
o que é federação? 

"Está. assignada pelo Sr. Generoso Marques. 
"Esta tndicação foi, na fôrma do Regimento, 

remettida á Commissão respectiva, composta. 
dos Srs. Drs. Manoel Victorino, Aristides 
Lobo, Quintino Bocayuva, Ama1•o Caval
canti, Monteiro de Barrvs e Rodrigues Alves, 
-j;endo s:do lavrado pa.reeer lembrando qu.) o 

O SR. JuLIO SANTOS - A federação exige 
exactamente essa separação de poderes. 
Appello para que os meus illustres collegas 
di"'a.m como praticamente o Governo ha de 
fazer as assembléas logislativas dos Estados 
respeitarem as deliberações do Congres~o 
Federal. 
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Sem pretender dar 1içõ3S aos meus illus
tres ooHega.s sob1•e direito :Publico e o que 
seja. systemn. tedera~ivo,. pedirei licença 
:para n.brir um. pn.renthes1s, sómente para 
aetlnir os caracteristicos de um gove1•no 
federativo, isto p;u'a melhor tirmat• a minha. 
·argumeubçã.o. O no3so governo é monos 
democratico do que o da. Americn. do Norte; 
mas, como della. copiámos a nossa. Consti
tuição, vou repetir aqui a doutrina. que tom 
sido exposta por tod.os os constituciona.l.istas 
americanos, e que A osta : 

Os poderes na Republica, Federativa Ame
r icana. se acham dlstribuidos por tres enti
da.des-o Povo, CJ_ue, como soberano, mantem 
comsigo o dil'eito sup1·emo de revolução, 
isto é, o poder irnmanente de 1i:;ca..lização 
suprema c de revogação da delegação de sutt 
soberania. 

O SP.. Earc;o CoE L !lO- Isto nuo é poi.ler 
contitucional: é a ficÇu,o de que a soberania 
reside 110 poYO. 

O SR. JuLIO SANTOs - Além desse po
der, que é uma realidade o não uma ficção, o 
povo dos Estados Unidos ainda. reset•vou para 
si o direito de revel' a. Constituição. E' assim 
ou não ê ~ (Pau.~a-) 

Não póde haver revisão constitucioual sem 
que hajll. outorga, especial do povo ameri
cano, que, em tal assumpto nenhuma dele· 
gação fez de sua soberania. e a mantem com 
a.quelle l!Od~r imrna.nente em todo o povo-o 
poder da. revoluçlío. 

Depois voem os poJeres attribuidos ao Go· 
verno dílo Uniã.o, c, em tercoiro logo.r, os po· 
lleres Cttte tocaram aos Estados. 

Os Estados cedemm, de smt antiga sol~e-
11\nia., umr. ceL·ta port;lio de poderes, qtlC fi
caram concentrados nu.s mãos do governo 
nacional, tn.os como o direito do ter exercito 
6 d~ t0r ma.rinh:l., O direito de intervir Olll 
tudo quanto é iaterna.cional, o diL'eito iluma
nente de preservação e conservação da 
Repuhlica, em todos os Esfu.dos ; emfim, ou
tros que se acham definidos nessa Constituição, 
que é um vel'dalleii'u regulamento dos Esta
dos, a. ta.l ponto qu3 um constitucionalista. 
ameL'icano, que não posso agora. prcoisa.r qual 
seja, diz que o cidadão americano póde atra
Vessll.l' a. -vida inteira. sem precisa1' uma. -ve:z; 
só recorrer á Constituição americana.. 

O mesmo não acontece comnosco: entre 
nós, o povo só reservou para. si os direitos 
soberano~ de ios:pecção e revolução; todos os 
QUtros se acham ontrcgues aos poderes con· 
stituidos. 

O Congresso ordínario pódc, dadas certas 
circumstancias de modo e de tempo, consti
tuir-se em constituinte. De facto, deliberada. 
uma reforma. constitucional pelo Congresso 
.ordina.rio em determinada sessão, sendo ap-

provada. coro os tramites e o numero de 
votos exigidos pela Constituição, na se~são .. 
seguinte se faz a. reforma, :por dous terços de 
votos. Assim, o Congresso Na.ciona.l tem, 
pela. Constituição Brazileira, um dil•cito que 
o Congresso America.no não tem e que é o de 
rovor a. Constituição_ 

Nós somos a cabeça. pensante do legislador 
da. Con~tit.uição; e é por isso que sustento a 
doutrina de qua nos compete intr:rpretal-a 
a.uthentica.mente, porque não posso oompre
hemlel' que a ca.beça do legisladot• consti
tuinte nã.o tenha cr.pa.cidade para. intcrprc~ 
tar a lei constitucional quo é ob1'a sua.; é 
por isso t>.ioda que sou contra a doutrina que 
dà ao Supremo Tribuua.l Fe!let·al o direi to de 
interpr~ta.r authenticamonte a. Constituição, 
c1 ua.ndo não foi elle o legislador. (Apoiados 
e apartes .) 

E' uma. thcsc antiga. ..• 
0 SR. CARNE!R.O DE REZENDE-Na Cousti· 

tuiute foi apresentada emenda da.ndo essa 
faculdade ao Congresso o tal emenda cahiu. 

O SR. JuLro SANTOS- M.as ta,mbem ca
hiu a. do Sr. Ca.semiro Junior, qua d:wa 
ao Supremo Tribunal Federal o direito 
de ~nuullu.r as lois. E só conhtJço um Es· 
ta.do na. Republica. Bl'azilcil·a que torna. ta.l 
direito inhorcotc ao Poder JucliciaL•io: é o do 
Paramt, cnj:J. Constituição diz que si, poL·von
tura, o trilmn:ü soubGr que foi vota!lu. 
alguma loi inconstitucional, podo1·á nvocal·tt 
ao sen cr it&rio c ann nllal-a . Ist.o O umt~ 
compleb subYorsão tlu. lu~rmonin. o tla inllo· 
pendoncía. dos podoi'CS . 

Fecho, porém, o parenthosos, Entcmlo 
Que •~ fodol':tçfio con~is to nistv, que ó o sem 
ca.ract!• t·i~ti~o: sop<tl'a('lio complotn. dos :PO· 
deres dos gdatlvs o dos dp. Uniüo. I~ foi esto 
o grande lo1mua., pDlo qual se csfot•ça.rt~.m 
os legi.sladot'O:i du. con~tltuinto ameL•icana.: 
nunca colloc<u' os Estados em conflcto com 
u. União. 

E os nobt·os Deputados, sustelltadOl'e.s da 
procedencia do projecto, nunca citaram uma. 
lei americauu. querendo corrigir os desvios 
dos Estados no lançamento dos impostos. 

SS. EEx. citam os arestos elabol~<~.dos ,POl' · 
Marsho.ll, Müller e quantos outros jmzes 
americanos existem, sendo certo que nos 
aresto.s da. Suprama. Côrte dos Estados Uni- · 
dos, como nos de todos os tribnnaes, se cn· 
cootram defesa para. todas as opiniões ..• 

O Sa. ERlco CoELuo-V. Ex. esquecou-sc · 
de um outro maio de l'Oformar a Constitui
çã.o, é quando o projecto de reforma é fir
mado por dous te1·ços dos Estn.d.os, 

O SR. JuLio SANTos- E' a mesma oousa, 
o Congresso ot•dinario é serupr~ quem a 
votará., constituindo-se em Congresso con- · 
stituiute. 
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O S:a. ERICD CoEHIO - E' inicia.tiva. da.d:.t 
aos Estados; não é só do Congresso. 

O SR. JuLio SANTOs- Nós somos os 
representantes do povo; e desde que d.ous 
terços dos Estados querem a reforma. consti
tucional, entende-se que dous terços do Con
gresso tn.mbem a querem como representan
tes que são dos Estados. 

0 Sr... ERIOO COELHO dá. um n.parte. 
0 SR. JULlo SANTOS-A questão é esta; 

o aparte de V. Ex. não dcstl'óe nada. do que 
eu disse. 

O Srt. Emco GoELHo-Ah! t1b~olutanwnte 
não. 

0 Sr... CARNEIRO DE REZE~DE-E' apsnõ.::; o 
modus faciendi. 

0 Sr... Jl:LIO SANTOS - E' mais um 
modo que confirma a. regra estabelecida pela 
Constituição. 

Mas eu disse que o Congl'esso uão 1)0de te
gislat' para o governo dos Estados. Vou 
citar a. opinião do Bryce, que diz ti pag. 453, 
Jo vohlmc, edição fea.nceztt: 

«Notemos agora c1ue o governo nacional 
contral'íamente ao quo fa,zmu muitos 
outros Estr~dos: 1 o, não reclama. dos Esta
dos como Republicas nma. subvenção em 
dinheiro para seu proprio entretenimon
to; 2°, não J.;.t aos Estmlos, sa.lYo o caso 
em que é ueccssal'io gar;,\ntir a fórma 
t•cpublicana de governo, ordens admi
nistrativas, convidtmdo-os n. fa,zm• oxo
cutar por seus funcciona.rios suas leis o 
suas prescripçõcs; 3•, não pode tws Es
ta(los que .submettam as su::ts leis nem 
fét'C com o seu velo ac1uell;,\s que ües
a.pproYU.lll». 

Agoru. {t pag. 460: 
«0 traço caracterl.stico e o interesse 

particular que n;prescntu. a União Ame
ricana. consiste em que olla. nos mostra 
dous governos estendendo-se sobro o 
meo'!mo territorio, mas cujo funcciona
mento é distincto, é separado». 

Como queremos, pois, confundir o Governo 
da União com o dos Estados, intervindo nos 
Estados, si é exacta.men.te da essencia do 
Gove1•n.o Federativo esta. separação?! 

«Semelham-se a uma vasta usina em 
que dons jogos de uma mesma macllina 
estão em actividade; as roda.s em movi
mento parece quase mistura.m, as cor· 
l'eias de transmissão entrecruzam-se e, 
entretanto, cada um dos jogos do machí· 
nismo executa o seu tra.l.lalho sem tocar 
ou embaraçar o outro. Mn.nter o Go
verno Nacional e o dos Estados, ca.da um 
em sua esphora respectiva, impedh• todo 
Voi. VII 

o conflícto e todo o a.ttrito entre elles, 
taL foi a preoccupação principal dos 
autores da Constitui~ão.» 

Nós estamos exactamente trabalhando em 
sentido contrario, querendo impor aos Es
tados um modo de viver e as regras para. a · 
sua vida economica e ftnanceil•a. 

0 SR.. E RICO COELHO-V. Ex. Có t{~ tirando 
uma. conclusão de contrasenso das :palavras 
que a.eabou de ler. Como se J1a do impedir 
que os Esto.dos cheguem a esta guel'l'U, civH 
aduaneira, de tarifas, si o Governo Federal 
a. quem incumbe manter esse systoma, não 
puder intervir '1 Acho essu. compa1•ação 
muito infeliz. 

O SR. JuLro SANTOs-V. Ex:. vae ouvü' 
ainda outro texto. 

O S:a. ERtco CoELHo-Esse negocio de ma.
chinismos, de rodas, de corroias, etc., é 
muito infeliz. (Risadas.) Foi americano quem 
escreveu isso 1 Est<i erl'atlo; tudo lá. é roa
chinisroos, tudo lá é correias. (Risadas.) 

O Srt. Juuo SA!i:TOS- Pois sim, yejamo~ 
á pa.g. 4í9: 

«Que pois? ! poderia pe1'gun.hr a si 
mesmo um leitoJ.' onropeu ; o Governo 
Naciomü não terá. o dil·eito e o dever 
de reprimit' os do.svios sociaos e poli· 
ticos qnc pôde encontrar em um Estado! 
e que a grancle mLtioria da Nação 
achasse sem duvida roprehensivois 1 t 
Sup1)onl1amos que o roubo o a :pilhagem 
se tonl1am implantado em um Estado ; 
suppoohamos quo os contractos os mais 
legitimos sejam dosconllecidos sem que 
scj't po~sivol obter dos tribunaes do Es
tado cr~rl' os respeitem, ou ainda, que 
a policia. }H'otoju. os assassíuos. Suppo
nh,\mos o oshbelceimento de leis perni- · 
ciosas rcconhcccnclo •t polygD.nün., dei
:tando impune o homicidio, afugentando 
o capital ou acu.b í· nnh:.tndo-o solJ o peso 
esrnu.gadol' de impostos. A Naçii.o de
verá. ficar de hraços ct•uzados, contem
plttndo a oppressão ... ? Sim, responde
remos nós, a menos que a legislação ou 
a administra.ção desse E::;tado não te
nham violn.do a Constituição Federal.» 

Mais adeante diz o mesmo escriptor, l'e
foriado-se n.os americanos : 

«Pretendem elles, em summa, que o 
facto de deixar um Estado viver a seu 
gosto é não sómento o mBlhor methodo, 
:para assegurar a cura dofinitiva. dos 
mo.les de que soff1'o ••. » 

Emftm, termin"' Bryce com esta conside· 
ração: 

«que o governo da União deve legislal' 
para os cidadãos da. União, u.sstm como 

:1.8 
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os g.:>vernos dos Estados devem legislar Esta. é a doutrina americana e os Srs. 
p:1.ra os cidadãos doJ Estados.» amoric :mist:l.s, que sfio aqui os propugna-

Não dove o Congros3o interdr m, es- dores do projecto, devem ser cousequentes. 
phera da administração interior dosEs- o SR.. ELYSEU GurLHERliiE- Devemos 
lJados, is '.o é, não deve deiX1r de legis- te1• t:1mbem a nossa doutrina. 
lar para o:s cida·:lãos da União para le- 0 SR. JuLIO SANTOS _ Mas é ex1cta-
gislal' par .~ os EstadoS))» · mente por que deve a nossa dout.rina funda.t•-

:l\.' pag. 452 da obra cita,la diz Bryce: se no art. 50, n. 3 § lo, lottra b) quo não 
«A autorid:tde do Governo Naciona.l devemos procurar outro remedio fôra delle 

sobre os cidadãos de cada Estado é di-~ e por i3so disse cu que o projecto importa 
recta e immediata, se exerce sem a. me- em uma usurpação das attribuições de um 
dia.ção do Estado. » outro poder, que é o Judiciario. 

Julgo, por consequencla, quer deante da . Vou ~~indl procurar apoio em Bryce. Aqui 
1ettra. d11. Constituição, quer sob o ponto de dlz elL. 
vjsta do regimen fedm•ativo, estar perfuita- « Pel'tence á~ Cõt•te~ da Jus tiç:ts de-
mente demonstr<Mh a incompetencia. do Coa- cidir si os .Estauos inf1•ingiram algumas 
gresso, que pot• isso mesmo q11e recebeu destas rJstricções ; quanto á Côrte Fe-
poderes expressos e limit1dos, não pó'.lo in- deral Suprema, ella é semp1•e chamada, 
v:adir o que é da competencia do l E~tados. si não em pl'imeiro, pelo menos em ul· 

o sa. Earco CoEr.110 -Nfio apai<\do; isto é ti mo recurso a. pronunciar-se ». 
:a negação da fedo:a.ção. Pul' coa >eguinte, ainda a doutrina ameri· 

c<1na ma·Hla o.~ cn.s9s analogos aos de qu3 
O Sa.JtJLio SANTOS-Ett vou ma.i~ aJeante. tratamos para o Poder Judiciario, abstendo

•0 nos:!:> pr.:>cedimcntu impJt•ta. ma.~s do se o CJnoo-L•esso de intePvir na sua solução. 
que simples excesso d0 podm•, em uma. in-
vasão de attL•lhuiç~ã.o quo compete ao Poder O juiz .Miller f<\7. observar que: 
Judiciario,de confut•midado com o texto claro « Sempre, dosJo a fun:lação d:.t União, 
do art. 59, n. 3, § 1°, lottra b, que tliz: em todos os tempos encontraram-se no 

c Ao supremo Tl'llmoal Fcdol'al compete Cudigo das lais de alguns Esh1os dispo-
l'Cver os processos findos, quando so conto;;- sições em desaccordo c:nn a1•tígos da 
ta.r u. valirladd llv leis ou r.lv actos elos lJovcl·nos Cunstituição rela.tivos a.o commercio, im-
dos R.~tados om fi.zcc da Constituif'1o ou das p:>nt.lo direitos e ta.xas s.Jbre o livre 
leis rotlorltOs 0 n. docisiio <lo tl'ibnno.l do 1.;s- cam.bio d:ts substancías alímenta.res, es-
tado consldorn.r validos ossos ;tcLos ou cs.so.s taboleccndo tarifas prohihitivas sobre as 
1e111 impugnadas.» prodncções do outros Estados, on ten

tando regular o commorcio, como os 
Trat:t·SO, pois, oxactamonte do caso quo quo a constiuição reserva. ao Coa-

discutimos. 0.-1 l~stado :; lnvadir<tm, usm•pa- gresso. 
ram ou oxcodot•ttm o.ttl'ibui1;·ücs constitucü.>- « Taes disposições teem sido annulladas 
naes1 E' o caso do propor-se <t acç:i.o perante qua.ndo sabmettiJas aos Tribun~tes.» 
aju>tiça dos Estados contt•a as lei~ do3 Esta· 
dos que violaram tt Constituição. 

Si, porventura, 03 tribuna.es julgJ.l'em que 
ta.es leis devem prevaleCler contr.\ a Consti· 
tuição, dar-se-ha. o caso de recurso extra.· 
ordínario para. o Supremo Tribunal Fe
deral. 

Ao Supremo Tribunal Federal competirá 
então int'3rvir e n.nnullar a lei do Estado 
para. o caso. Esta é que é a theoria. consti
tucional, a. doutrina. da qual não podemos 
fugir. (1lpoiados.) 

São de Mars~hall, citadv por BarbJ.lho, as 
. seguintes palavras: 

«quando a Constituição dá os meios 
para o exercício de um poder concedido 
á União, ou para o desempenho de um 

. dever• que lhe imp3e, nenhum outt•o 
meio póde considerar-se impllcito, ainda. 
que seja o ma.is effl.caz.» 

O SR. ERrco CoELuo-Ma.s os Estados teem 
respeitado as sentenças dos tribunaes, o que 
aqui não se dá. 

O SR. JuLIO SANTOS - Este ponto ficar;.t 
para depois. V. Ex. e a Camara estão vendo 
que a attrlbuição é do Poder Judiciario, e não 
podemos admittil' que o Congresso defina 
attribuições que j(L estão claras, expressas, 
definidas na Constituição e contra a opinião 
do Senado, que já foi extornada. 

E' preciso que s3 respeite alguma cousa c, 
si não se quer respeitar a fórma federativa, 
respeite-se ao menos o texto constitucional. 
Temos comnosco a lei, a doutrina, a opinião 
do um caso julgado que já amp:1.rou esta de
ci:1ão. Quo outra loi ou outra. theorio. ou 
prax.os temos pa1·ajustifiClar-nos do dir.:~ito de 
legislar sobre esta ponto? 

Pergunto ao nobre Deputado : ha. alguma 
cousa. de mais perturbador, na. vida de um 
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·povo, do que o rompimento dos laços da 
familia 1 

S:J.bem os nobres Deputados quo, na Ame
rica do Norte, h1. individuas que se cas:tm e 
so divorciam som que as primcit·as mulheres 
saibam ao menos se continuam ou não ca
sadas. 

0 SR. Earco COELHO-Aqui tamb31U h\1. 

O SR. JuLIO SA:>lTos-"Mas lá se faz com 
alei, e no ont:-ctanto, o Congresso Nl\cional, 
11ue assiste a estes assaltos contrc.~. a boa 
ordem e a paz das familias, nada faz contra 
os E$hdJs p.1ra regular semolhante estado 
de cou;m.s. 

A prop)sito mesmo de impost)S prohibiti
Yos e protectores, observa Woodrow-Wilson 
que a sua. taxação tem conc::Jrrldo para que 
certa.s indust1•ias emigrem de um Estado 
para outro, o que tom levado os Esta.dos a 
fazerem accordos entra si, para resolverem 
a questã:.~. 

0 SR. TEIXEIRA DE S.t-E' O unico l'C· 
medio. 

0 SR. JULIO SANTOS-E' O rcrnedio que 
trago, é o de que se tem aproveitado aquella. 
Republica. 

Aiuda mais. Invado a auton:m1ia. dos Es
tados o projecto intcrfot•indo nos municípios. 

0 SR. ERICO COELIIO-Esttt Pl.l'tO do pro• 
jecto é ap:;nas ociosa.. O sou autor jt~ cli · 
minou. 

0 SR. JULI.'l SANTOS-FolgJ do YOl' quo, 
ao menos neste ponto, se corrige o pl'O· 
jecto •. El~cti vamonto bast.u.l'á q no se façam 
prescl'l pçoos pa.rJ. os E~i;a.<Ios p:wn. quo os 
municípios ftrtuem obrigac.l.os ~~ cllus. Nii.o \\ 
porém ('xact.o quo o Sr. Arnolpllo Azevedo 
tenha supprimiuo n disposHí.o Hobt•o os mu-
nicípios. ' 

tivo nãa devia interferi!', porque i::;so devia 
competir ás assembléas pr•ovinclaes. 

SJria inacreditavel pJis qne, hojJ, no re
gimen foder.:1tivo,em tfUC o.3 Estados teem e3-
phel'a de acção autonomic!l. muito maio1•, 
não lhes competisse legislai' sobre a organi
z1ção financeira dos municípios. 

O SR. Emco CoELHO- Quero crer que 
V. Ex. está confundindo federação com auto
nomia. 

O St~. JuLIO SANTos- Até agora jul
gava ter idéas muito claras a es~e resp3ito; 
enketanto, espero a.s lições do nobr·e Depu· 
ta.do. 

Esse po:1to, portanto, p,wece liquido, seudo 
de esperar a retirada., pelo autor do pro
jecto, <la. doutrina. da. intervenção do Con
gresso nus 1Iu:ücipios. 

Cump1•e-nos ter em vista. quo a. lei será. 
inutil por falt·t de sancçã.o, pois a. do art. 6°, 
nií.o se a.pplica ao caso, om que o governo 
dos E~tados é quo é o recalcit1·ant.c. 

A intervenção se faz unicamente nos 
tot·mos do art. 7°, § 3" por meio do funccio
nario.; fodct\tcs. Urycc, obr•.t ci tad::t.,á p<tgina. 
478, diz: 

«Um Estado não pódo nem sopa.r.w-so, nem 
entr•a.t• em robelliii.o, tambcm não póJe ser 
c.:mstrangido. » 

Flna.lmonto, o Coog!'esso não dovo intot•vü•, 
porque nã.o ha. procmlimonto inconstitu
cional p:H' parLo dus Est:t<ln:3, quo ostão 
agindo dcntJ•o d:t o:;phora. do sous dit•eitos 
cuns ti tucionaes. 

O :-:a. En.rco Col·:r.uo-V. Ex. vu.o provar 
que a. tributttção é constitucional. 

o SR. JuLIO SA~Tos- Niio sct•ú. mais 
soli<b quo a j<t oll'crecida. poL' outros, mas 
S')l'tt clara. a. minha. argumentação, o guarda 
a. protonção do fazer provtt complet-J.. 

O SR. TEixEIRA DE S.\-Este projocto é 0 Srr. JA"!.IES D.w.cY _o supremo Tri-
revolucionario, é a derrocada con~rtt n, Con· bunll Fe'.iel·a.l tem iovarüJ.velmante decidido 
stituição. contra. 

O SR. ERrco COELHO-E' o unico meio de 0 SR. JuLIO SANTOS_ A respeito da. uou-
evihr a revolução; prohibil• quo os Estados trina do Supremo Tribuna.l Federal, expo
se tratem CJIU-) inimigJs, fazenrlo a guerra de tarifas. rei o que peuso, n::t ultima parte do meu dis-

curso. 
0 SR. ELYSEU GUILHERME-EU quero O prO· 

jecto do Sr. Galdino Loreto. 
O SR. JuLIO SA.NTvS-0 Sr. JoJ.o B:.tr 

balho no seu commentario ao art. 67, pa.ra
.grapho unico, chega a esta conclusão, de que 
desue o tompo do Imperio, se procurava dis
criminar completamente tudo quanto fosse 
·attribuiçio das províncias e do centro; o, em 
materia. de assumpto municipal, foi vence
dora a doutrina. ue que.o Cong1•esso Legisla.· 

0 SR. E RICO CoELHO - V. Ex. acceita a 
doutrina do Supremo Tribunal Federal, em 
certas condições, em outras, não .•. 

O SR. JuLIO SANTOS- Naturalmente, d() 
accordo com o. Constituição. 

O SR. ERrco CoEr~Ho-Isso prova quo V. Ex., 
como legislador, não s!l conforma. incondi
cionalmente com as opiniões do Supr.>mo · 
Tribunal Federal. 
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O SR.. JuLro SANTos - Tratarei espeaial
mente das relações entre o Legislativo e o 
Judiaiarío e quando tratar da interferencia 
deste ultimo poder discutirei as condições da 
procedencia. e do valor dos accordãos. 

Agora vou provar que os Estados teem 
usado de seu diroito dentro da Constituição. 

O S.a. Emco CoELHo- Vae ser difficil. 

. O SR. Jutro SA~Tos- A questão prin
Cipal tem gyrado sobre a teahnologia, o 
valor lexicologico das palavras-importação 
e __ expJrtação, e temos visto todas as opi~ 
moes, fttltando uma, tn.l vez a minha, minha 
e do Dr. Augusto de Freit:.ts, que pensou do 
mesmo rootlo, o é estn.: entendo, como en
tendem todos os que acompanharam os ti·a
balhos da Constituinte, que importação e 
e_:.:p~rta.ç~o são termos correlatos, teem uma 
s1gmficaçao fiscal de tl'a.fico internacional. 

0 SR. ERIOO CoELHO - Esta distincção é 
sybillina. 

O SR. JuLIO SANTos- Quero dizer que 
sempre significam relações commerciaes com 
o estrangeiro. 

0 SR. ERICO COELHO dá um aparte. 
. O SR. JULIO SANTOS -Importação quer 

(ilzer entrada ele artigos estrangeiros, e ex
p_ortação q~el' dizer productos nacionn.es que 
sao re~ettrdos para o ostrD.ngeiro. Esta é a 
accopçao. 

Estotl de accordo com o S1•.Felisbello Freire, 
quando entende que a exp1•e3são-de proce
d?ncia estrangeira-não importa o reconhe
Cimento de uma outra importação como seja 
a interestadual, mas serve apenas para 
fri~ar bnm a significação da pala.vra-impor
taçao-exactamentc porque até essa occasião 
se tinha dado, om nossa vida lnterprovin
cial, . o ~ignificado de importac-ão de umas 
provmcras p::~.rt\ outras. 

0 SR. ERICO COELIIO_:V, Ex. não tem a 
liberdade de estar attl'lbuindo á Constituição 
expressões que ella não emprega. 

Quando falia de generos nacionaes, não 
emprega a palavra- importação-falia da 
passagem de meraadorias de um Estado para 
outro. 

, O SR. JuLIO S.-I..NTOS- Perdão; V. Ex. 
está adeantando ponto de que ainda não 
trato. Opportunamente me occuparei do 
art. li. 

O Sn .. Emco Ct)8T~no-Chamo a suo. atten
ção para os voca.IJUlos, 

O Sn.. Jur,ro S.\NTos - Si eu dcixat' do 
parte qualquer artigo em que S. Ex. ou
contra objecclio aos meus argumentos, cht\
me-me c1. ordem, 

O Stt. Earco CoELHo-A' ordem não ch a· 
marei. 

O SR. JuLIO SAr-iTOS - Quero moskal' 
que argumento com a mo.ior lea,ldade. 

o SR. ER.Ico CoELHo-Como é do caracte1' 
de V. Ex. 

O SR. JuLro SANTOS - Considero essas 
duas palavras como correlatas • 

0 SR. TEIXEIRA DE SA'-Dá licença~ lm, 
portação e exportação antigamente soffrera.;n 
modificação de - importação ou exportaçao 
elos portos seccos, de que falla Ferreira Bor· 
ge.3 no seu «Diccionario JurídicO. >> 

0 SR. ERICO COELHO-Isto é antigo. 
O SR. TEIXEIRA DE SA.'-E' tradicciona,l. 
0 SR. JULIO SANTOS -Digo que du-. 

rante os trabalhos da Constituinte, em dis
cursos numerosos que se proferiram, tive 
occasião de observar que nenhuma só vez, 
notem bem os Srs. Depnta.dos, foram em
pregadas as palavras importação e expor
tação, a não ser no sentido de serviço inter
nacional, de significação fiscal, e é por isto 
que digo que devemos acceital-as nestes 
termos, e foi esta a interpretação susten
tada pelo Senador Ruy Barbosa e aqui pa
trocinada pelo Sr. Augasto de Freitas, en
tendendo que deve ser tomr\da esta palavra 
em sua significação ecouomica. 

Sendo assim, e tendo em visb a disposição 
do art. 12, qualquer ontra importa\~ão ou 
exportação que não soja esta deve se1' d11 
competenci:~. cumulativa. dos E.1ta,dos ou da 
União; isto é, a União c os Estados ficam 
seuhorcs de t1•ibuta,r a impo1•ta.ção o a ex
portação iu torost:~.J.oaos, pJrq ue o a.rt. 12 
diz quo é facultu.uo a.os E::;ta.dos como ú. 
União crearem, cumulu.tivamcnte ou não, 
quaesquer fontJs de receita, não contra
vindo o disposto nos a!'ts. 7, 9 c 11 , n. 1 o. 

A União porém não póde tributu,r a impor
tação e a exportação, em virtude do art. 7°, 
§ 2°, porquanto, segundo este artigo, os im~ 
posros decretados pela União devem ser uni· 
formes ptwa tódos os E~tados. 

E' p.:>r isso que a União não póle tri
butar a importação e a exportação inter
estaduaes, porque as respectivas taxas não 
podem ser iguil.eS ou uniformes. 

O Sã. E RICO CoELHO - V. Ex. não acabou 
da dlzel' que importação e exportação enten· 
diam com a b::dança in ternaclona.l do com-· 
mercio '? 

O Slt • .JuLIO SANTos-Sim, senhor. 
0 S11, ERICO COELHO- Com') emprega. !1, 

mosmíl. expressiio-iut~restadual1 
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o SR. JuLro SANTos ~ Porque com a 
restrictiva interestadual, fica clara a diffe
l'ença,accrescendo que essas expressões toem 
sido usadas constantemente e até no titulo 
com que a ordem do L~ia, designa a materia 
em discussão. 

O SR. Earco CoELHo-E' um eupbemismo 
que V. Ex. c:;tá. introduzindo no deba,te. 

0 SR. JULIO SANTOS - Si V. Ex. :fizer 
questão disso,modificarci a pbrasc dizendo
imposto de entrada e sabida ..• 
(H a outros opm·!es.) 

0 SR. JULIO SANTOS- E' uma questão de 
palavras ; mas procurei ater-mo ás lições do 
V. Ex. e direi imposto de entrada e sabida. 

A questão é esta : desde o momento que as 
palavras importação e exportação teem uma 
significa.çã.o unicamente interna,cional, em 
virtude da determinação do art. 12, quaes
quer impostos entre os Estados cahem na 
competencia, cumulativa, ou não, dos Estados 
e da União. 

Tratando-se, porém, das entradas e sa
hidas dos productos de uns Estn.dos para 
outros, a União nfio os póde tributar, em 
virtude do art. 7°, § 2°,porque bes impostos 
devem ser uniformizados para todos os Esta
dos, e VV. EEx. sabem qnc variam em 
extremo de uns para outl'os as necessidades 
economicas dos Estados. Por exemplo, o 
assucar quo no meu Estado não póde com
pot•tar imposto nlgum do expot'Ütção, apezar 
de pagat• 3 o I o 1 não os tü. no mesmo caso em 
outros Estados, como no de Alagoas ou Ser
gipe que tem o transporte para fól'a do 
Estado mais fa.cil do quo nós ; nestes Est<tdo~ 
o imposto do export:J,ç:'io póde supportat• 
maior ó\ggrava.ção. 

O imposto de exportação em Goyaz, · i)or 
exemplo, Estltdo centr<.tl, só dispondo de via;; 
de communicaç~ão diffi.ceis, não pôde ser igual 
ao de outros Estados que tcem facilidade 
dellas com o estrangeiro ou com os outros 
Estados. 

Por consequencia, a União não póde tri
butar a importação e a exportação inter
estaduaes á entrada c sahida de mercadorias 
dos portos do:; Estados, porque só pôde lançar 
impostos uniformes. Mas o que faz a União ? 

Não é que a União tenha renunciado de 
todo ao seu direito, porque lança verdadeiros 
impostos ele importação o exportação com a 
denominação de impostos de consumo. 

Nem é outra causa o imposto que a União 
cobra. sobre o sal, quando sabe das salinas 
par<~ o interior do Estado. 

O Sn. Emco CoELHo- Isto é o regimen 
fiscal. 

O Sn. JULIO SANTos - E' um verdadeiro 
imposto de exportaç·ão. Ningnem o pôde con
testar. 

Pergunto aos nobres Deputados por que 
cha,nam imposto de consumo, po1• que deno- · 
minam assim o imposto lançado sobre os 
phosphoros, cujos fabricantes são obrigados a 
formarem stocks de sellos correspondentes a 
uma certa fabricação diaria e antes mesmo 
de venderem o producto ? 

E' um verdadeiro imposto de profissão 
mais oneroso que o da exportação e quo no 
cmtanto é conhecido sob a. fórma de imposto 
de consumo. 

E' isto. Os americanos chamam imposto 
sobre imports c expoi·ls o que recn.he sobre as 
mercadorias destinadas á exportação ou im
portação indnpondente da entrada e sahida 
das mercadorias o assim se deve entender 
sempre que sejam t.ribLltadas antes da sabida 
da fabrica. e antes portanto de serem consu
midas. 

São estas as palavras de 1-Ia,rshall om sua 
obra Wl'ittings on lhe Consti!ution: 

« What, then, are imports ~ 
« They aro tllo a.rticlcs t110msclves 

which are brougltt in to the country. 
«A duty on imports, then, is not mer

cly tt duty on thc act of importn.tion, but 
is a duty on tho thing imported.>.) 

A mesma doutrina deve ser entendida em 
rela.çã.o nos artigos destinados á exportação. 

E' certo, pois, que <.t União cobra. soh de
nominação diversn, impostos de importação 
o oxportação sobre ::ts mercadorias ou pro
duetos nacionacs, e o que faz a União fazem 
0s Estados e nem se deve entender- que 
violam a. Constituiç~ão l)Ol' isso. 

Emfim, todos estes impostos dr. consumo, 
de estatística, etc., são impostos que re
cahem sobro os gene1·os impo1·tado,;. O mo
mont;o da cobrança não importa difforcncia
ção da n11.turcza do imposto, elll1 oncr.:t c.~ 
co usa do mesmo modo. 

Verificado assim o que é a importação e a. 
exportação na tecllnologia da nossa Consti
tuição, passarei a analysar os artigos em 
que se toem fundado os sustentadores do 
projecto para opinarem pela prohibição dos 
impostos interestaduacs de importaç:ão. 

Considerarei primeiro o art. 7°, § 2° quo 
diz: 

«Competo exclusiva.mente á União de
cretar: 

§ 2. o Direitos de entrada, sa.hida e estada 
de navios, sendo livre o commercio de ca
botagem ás merc.adorias ~acionacs, bem 
como ás estrangeiras que JÚ. tenham pago 
imposto do importação.» . _ 

Daqui pretendem conclu1r uns que estao 
prohibidos os impostos de importação ou ox~ 
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:portação sobre os productos dos outros ou 
para outros Est~dos, assim pAns:~. o conse
lheiro Ruy Bllorbosa e o tem decidido já. o 
Supremo Tribunal Foderal ; outros menos 
consequentes como o são os autores do pro
jecto em doba.te, e assim se externou i!.li<l.s 
com muito brilhantismo o St•. Jesniao Car
doso, entendam que sómcntc ficou prohibida 
a. tributação interestadnal. 

Ma.s, Sr. Prcs ldantc, o ar tigo 7, numero 2 
nada tom com o imposto sobr o a.s marct\do
r ias, mas simplesmente se refere ao imposto 
sob!'e navios costeiros. 

O que está livre de direitos é a navegação 
costeira, ê o transito por mar dos navios na
cionaes, conduzindo met·cadorias nacionacs 
ou nacionalízadas p~lo pagamento do impos
to de importação. 

O que quel' dizer commal'cio de cabotagom ~ 
Navegação de cabota.gem, nã.o quer dizer ou
tra cousa.. E ou vou ler o quo diz •. • 

0 SR. PRESIDENTE - Previno o.o nobre 
Deputado que a hora esta dada. 

O SR. JULio SANTos- Sr . Presidente, em 
um quarto de hora. não poderei dizer o quo 
me resta.. 

E essa. n.ocepção da palavra. commercio .. 
na ConstiLuição amerlca.nu., em uma. acce
pção g<3ral compreh :ndo o trafico e o tranr:r. 
porte ; outras vezes, porém, significa só-. 
monte o transporte, outras sõruente o tra
fico, 

O Sa. ERico CoEL!lO - A Constituição 
americana. é uma alrapalltettion. ! ••• (Riso . ) 

O SR . JuLIO SANToS - Do mesmo modo 
de\ c se1' entendid:-. a. pa.la.vra. commercio 
empregada no art . 7°, o. 2" . Apala.vra. com
met•cio de cabotagem significa - navegação 
de navios costeiros e o artigo póde se1· assim 
traduzido por outrM pala Vl'as: 

« E' da competencia exclu~iva. da União 
decretar dit'eitos de entrada, sabida e csta.d:\ 
de navios, excepto si o navio for de ca.bo· 
tagem, t ransportando mercadorias no.cionaes 
ou estrangeiras que já tenham pa.go impos
tos de importação. » 

Assim , :ftca. claro o pens.'\mento do legisla· 
dor, tornando liv r·e a navegação ou o com
mei·clo de cabotagem, o que não importa, 
em Jibet•taçio do imposto para as mercado· 
rias conduzidas, po;·qua, si assim fosse, as 
proprias mGl'caclorias estrangeiras qlli.J nã.o 
tivessem pa:~o o imposto c fossem embarca· 

O Sa. PRESIDENTE - Mas 0 ma.t3 que pos- das nos navios de cabotagem ficariam 
so conceder a v. Ex. é o qmu•to de hora de isentas. 
tolerancia. Que ê cabotagem ? E' a navegaçiío cos-

O SR. JULIO SA.r>TOS - Nesse tempo não toira em CJntra.p osição á navegação de longo 
digo o que t cnllo ainda a dizllr, curso. Em sentido lQ,to, pouco importa. que 

o sa. PRESIDENn ; - v. Ex. pôde ficar seja. entre pot•tos do mesmo Estado ou que 
com a. pnJa.vra., pa.ra a.ma.nllã fallar pela se. seja entre ·portos intornaciona.es: uma vez 
gunda vez. q ue se faça pela costa, chama-se cabotagem. 

Cabntagem nacional é a navegação que se 
O Su • JuLIO SANTOS - Agl'adeço ri V· Ex· • faz pcltts costas de um p:tiz,mas a cabotagem 

mesmo porque o que tenho t\ dizer não é p6de ser tambom in~ernaciona.l. De facto. 
tal vez o menos importante· Vou concluir • supponha·se Q. ue nossos na v los do Lloyd vã. o 
:por hojtJ. até á Republica. Argentina. .. . 

Diz Pomeroy - Constitutionat Law - pa.- VA.Rtos Sas . DEPUTADOS - Não é cabo· 
-gina 27.2 da ediçã o inglcza. do 1888 : «Na t a.gem. 

palavra - commercio- se inclue não 
sómente o trafico ou interca.mbio lf.e O Sa. J u LIO SANTOS- E' cabotagem o 
mercadoria.~. porém a navegiição ou 0 invoco a autoridade de Maurice Bloek, que. 
transito de n.rtigos de uma região para diz que a palavra cabotagem significa na
outra. Hautefenillo, e3criptor de direito vegação costeiL·a. , em contrap0slção <~ nave· 
internacional, insiste na demonstra.- gação de u.lto mar· 
ção de que o commercio consiste não São estas as palavras de Maurice Bloch-
sómeote na navegação ou transito, verbo- Cabotage. 
porém ~a.~bem no interca.mbio ou tl'a·l « ec mot a plusieur.~ accoptions. Il 
tlc~ (Z!tre't: e deveres dc!s nações ncutJ·as, s!gnifie d'abord et "!ulge.irement n.a.yig~-

tom. 1 , t rt. 2 . ) ·tton le Iong des cotes, p:~.r oppos1t10n a;. 
Em seguida. cont iníta. Pome1•oy: . la navigatiou au long coui'S. )) 

« In fac~. the word: as commonly A ~allotagom nacional, 6 certo, será exclu·· 
used, as employod in tho consLitution, siva.mente r elativa il. navegação pelas costas 
expresses two idea.s, cmbrn.ces two ele- do paiz. 
ments, both noce.:>sa.ry to itll full mea- h , 
niog na.vigation o r transit, a.nd inter- Agol•a, suppon ° que o m1.v1o. • • • 
change ór tra.fic. ~ 0 SR. ELYSEU GUILHERME llá um aparta. 
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o SR. JuLIO SANTos - Não ha razão 
nenhuma po.ra. que sejam impedidos os na
vios costeiros de conduzir mercadorias es
trangeiras e os nolJI•cs Deputados s:them que 
a Alfandega de Mac::t.hé recebe em . nossos 
navios costeiros muitas mercadorias de 
procedencia estrangeü•a, que, não tendo pago 
impo3tos aqui, vão pagal-os lá, naquella 
Alfandega.. Estes navios, transportando mer
cadorias estrangeiras, não estão livres do 
imposto de entl·ada, estada e sahida, uorque 
só estão livres quando transportam merca
dorias estrangeiras que já tenham pago o 
imposto. 

E depois, aquelles Srs. Deputados, c1ue 
admittem como pertencendo aos Estados_ o 
direito de taxar o imposto de exportaçao 
interestadual, ficarão em dífficuldaues para 
explicar como é que o naYio de cabotagem, 
que transporta. mercadorias exportadas po1' 
um Estauo pa1'a sc1·em importadas por 
outro. só libel'tc a. importação ou entrada 
das niercltdorias nos Estado~. 1lcixando-as com 
o onus do imposto do exportação. . 

Si porventura a. liberdade de comme~·cw 
de cabotagem, isto é, de navegação coste1ra, 
isenta de imposto a mercadoria importada, 
de outro Estado, ta.mbem isenta a. exportada, 
porque a importa,da é a, mesma. exportada. 

A verdade, pois, que os nobres Deputados 
não querem confessai', é que o n.rt. 7°, n. 2, 
não tom absolut:l.mente rcla,ção alguma com 
osdireitos, quer do impol'tação, quer de ex
pOl•taçilo. 

O outro artir.-o em que querem acha1• fun
damento pa.ra o prohíbir os Estados de taxa
rem as mercadorias vindas de outros g:,~ · 
tndos ó o art. 11, que diz : « E' vedado aos 
Estados como á União: 1° crear impostos do 
transito pelo territorio de um Estado, ou na 
passagem do um para outro, í!obro produ
ctos de outros Estados da. RepubLica. ou es
trangeiros e bem assim sobre os vehiculo.~ de 
terra e agua que os transportarem ». 

Senhores, translta1• pol' um Estado, sup
põe tres termos: o Estado de onde ~ahe n. 
mercadoria, o E:>tado por onde tramrta e o 
Estado onde ella chega ; o Estado que não 
pode tributar é o Estado po1· onde transita. 
No art. 7°, n. 2, o legislador prohibe tri
buta,r a navegação maritirua coste~ra em 
certas condições; refere-se ao nav1o ; no 
art. 11, n. l, pruhibeos impostos de tra~
sito no interior do paiz, isentando delles nao 
só os vehiculos como as mercn.doria.s. 

Ainda, soccorrrendo-me do que diz Maurice 
Block, lerei as suas palavras: 

«Les ma1•chandises declarées pour le 
tra.nsit ou l'ontrepôt sont exemptos du 
pn.yemont dos droits pourvu qu'elles 
soyont dfuntmt rcnvoy~cs r~ l'ét1·a.nger, 

ou lJien elles ne payent ces droits qu'au
tant qu'elles sont livrées t~ la consom.
mation interieure. 

«On entend par transit la faculté àe 
transporter, sous certn.inos conditions, 
les marchandiscs de l'étl.'anger u, l'étran
ger, en ompruntant le territoire fran
çais». 

E' estn. exactamente a a.ccepção da palt~,
vra. transito na nosst~, Constituição, que em
pregou o termo technico, O tmnsito de um 
Estado para. outro c1uer dizer-o tl·ansito de 
um Estado pn.ra outro, tomando emprestado 
o territor~o do Eshdo uor onde tem de 
passar. . 

Por oxomplo : vae em transito e não póde 
sm• tributttda a. mercadoria que é enviada de 
Goyaz, através do tcrrito1•io mineiro, com 
desliino ao Rio do Janeiro, ou a esta Capital; 
o Estado quo não póde lançar o imposto de 
ti•n.nsito é o Estado de Minas, assim como 
não pódo tambem ltnça.l-o a União. 

O Estado de Minas é o torritorio empre
stado. 

Agora passagem de um Estado para outro. 
Tambem não hn. a1ui importação nem ex

porta.c;ão ; a passagem é ~ transposiç~ão da 
ft\mteira ; o Estado como a União não podem 
lançar impostos sobro a mercadoria que 
transpõe umn. fronteira. ou passa pela linha 
divisoria entre dons Est.ulos, por exemplo 
na passngcm do rio quo os divide. 

O l·~stado não pôde, porque a linha divi· 
soria, o rio, os marcos não lho pertencem o 
an tos interessa,m aos domai9 Estados confi
nantes. 

A passagem do um para ouLro Estado é 
acto momont.auco ; o transito ó neto succos
sivo. 

Direi mais: o transito ó a cl\minhado. qu() 
faz a morcadol'ia ; a passu,gom ó o salto do 
um para out1•o Estt~do. 

O SR. ERioo CoELHO- Do modo que n~ 
accepçio de V. Ex., passttl' através não com" 
prehende o acto do cntmda ou de sahlda. 

0 SR. JULIO SANTOS-O tl'ansito compre
hende entrada, percurso o sabida, mas não 
exprime por isso a import~ção ou a expo!-'· 
b,ção, porque aquella ex1ge a permanenma. 
da mercadoria n~ Estado em que entra e 
esta exige que a mercadoria seja. do Estado 
de onde sabe. 

o legislador não podia confun.dh• o trans~t(}, 
que economica,mente é cousa diversa de Im· 
portação e exportação, com estas. 

O SR. ERICO CoELHo-V. Ex. está fazenda 
uma distincção subtll entt•e transito e pas· 
sagem do um Estado para outro. O que eu 
di ao o sustento é que a transposição de um 
Estado para outro comprehende o acto de 
entPa.r e sahir. 
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O SR. JuLio SANTOS- Eu citei n. autori
dade de Maurice Block sobre a definição de 
tmnsito, que ê a passagem de uma merca· 
doria de um paiz estrangeiro p::tra outro, 
tomando por emprestimo o territ.orio na
cional. 

Agora, applicando ao nosso art. 11, n. 1, a 
definição: transito será a passagem da mer
cadoria de um Estado para outro, tomando 
emprestado o territorio nacional. 

Passagem é o acto momentaneo, é a trans
posição da fronteira, ou linha divisaria do 
Estado. 

0 SR. PRESIDENTE -Lembro ao nobre 
Deputa.do que e3tá findo o quarto de hora de 
tolerancia. 

O SR. JuLIO SANTOS- Peço a V. Ex. que 
haja de me reservar a palavra para outra 
sessão, afim de poder concluir as minhas 
observações. 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex. ficar{t inscripto 
para fttllar pela, seguncla vez. 

O SR. JuLio SANTos- Agradeço a V. Ex. 
(Muito bem; nwito bem.) 

Fica a di ;JcussKo ::tdiacl..'t 11cla hora. 
Passa-se (L 

SEGU~DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada a continuação da 21L discussão 
do p1•ojecto n. 38 A, de 1903, reorganizando 
os serviços de l1ygiene administrtttiva da 
União, (art. 2·' c seguintes). 

O Sr. P••esi<lent.e- Tem a pala
-vra o Sr. Hercdia de StL. 

O Sr. Heredia de Sá-Sr. Pre
sidente, volto hoje á trihumt da Camara 
para concluh• as observações hontem ence
taclas, relativamente ao projecto ora em 

· debate. 
Sr. Presidente, hontom, devido ao adean

tado da hoea, fui forçado a discutir precipi
tadamente assumpto de tanta importancia 
e magnitude. 

Penso, entretanto, ter ferido os pontos 
principaes do projecto, pondo assim mais 
·uma vez em evidencia os seus inconve
nientes e defeitos. 

Procurei tambem convencer a Camara 
. de qtie não devia hesitar um momento siquer 
na recusa deste projacto, que não consulta 
as necessidades publicas e, ao contrario, 

; acarreta sérios prejuízos, -porque, indubita
.• -vélmente, a somma. de 5.500:000$, nelle con
:" .-:siguina.da. e que se pretende despender com a 
e:: ll1at~nça de mosquitos,deve ter melhor appli
j:2.cação, deve, de preferencia, ser empregada 

no serviço de abastecimento de agua e em 
outras providencias mais urgentes, que se 
impõem ao Goveeno, como completamente, 
absolutamente inadiaveis. 

O SR. Barcro FILHo-Bem podia 'ser uma 
parte desta qua.ntia. reservada para os opera
rios da Casa da Moeda. 

O SR. HEREiiiA DE SÁ-Isto prova que 
vindo â tribuna não é intenção minha pro
tollal' a discussão do projecto. Antes, con
fesso lealmente a V. Ex., com a franqueza 
que me caracteriza, que me senti até certo 
ponto contrariatl.o, vexado mesmo, tomando 
pa1·te em uma discus~ão em que sómente se 
deviam empenhar os que de notoria e indis
cutível competencia pudessem habilitar a 
Camara a dar conscientemente o seu voto, 
consultando de preferencia os altos interesses 
da Nação. 

E, Sr. Presidente, não satisfeito com as 
idéas que sustentei, que, aliás, são repeti
ção de opiniões emittidas em varias épocas 
por vultos eminentes da classe medica bra
zileira, cujos conselhos foram por vezes ou
vidos pelo proprio Governo, referi-metam
bem ao que est:.t. Ca.mara ouviu directamente 
dos seus mais disti.nctos membros, os dignos 
repre:;entn.ntes da. Nn.ç':1o, Srs. Teixeira 
Brandão, Bricio Filho, S~'L Freire e outros 
quo illustraram g debate, adduzindo argu
mentos e considel'ações que não podiam 
deixar dJ calar profundamente na conscien
cin. da Camara. 

O illustre Deputado por Pernmnbuco, cujo 
nome venho de declinn.r e cujo brilhantissimo 
talento e vasta erudição a Camara inteira 
reconhece, pronuncion·Se sobre o projecto 
com aquella inclopentlencia que nós tanto lhe 
admiramos, com aquella isenção de animo 
com que o illust ·e reprosentn.ute do E~tado 
do no;·tc costuma intervir nos debates, para. 
dizer o que pensa em relação aos diversos 
~ssum11tos sujeitos á consider::tção da Ca.
mara. 

E, 81'. P1•esidente, S. Ex., não sn.tlsfeiio 
com o voto em separado que elaborara, e no 
qual ficou exarada a sua opinião, que não 
póde deixar de ser acceita pelos homens de 
criterio, vem (t tribuna bn.ter-se denodada
mente por essa idéa, prestando ao mesmo 
tempo um relevante serviço não só ao Dis
tricto Federal, mas á Nação inteira, porque 
este serviço tambem é prestado ú. Nação, 
desde que o nobre Deputado exige qne os di· 
nheiros do Thesouro sejam applicados convc
nientcmen te e não da í'órma como prescreve 
o projecto em debate. 

Referi-me tambcm ao notavcl discurso do 
eminente reprcsenta.nte de meu Estado natal, 
o Sr. Teixeil'a Brandão, quo, com sua palavra. 
de mestre, com aquella autoridade de ·um 
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dos mais competentes membros da. c!asse Districto Fede:·al, fazendo p:.tra. e;;te leis pro
moél.icêt, imlicou ü Camn.ra o caminho recto, p1·Jamento c~c e:-;cepçã.o. o que impõe á ban
<) mais sc;;uro, por onde poderemos chegar Cê>,da :.~ obrigação d:: não se conservar silen
ao completo saneamento desta cidade, de ciosa, sondo certo que ella ha. de lev-antar o:; 
fórm<:~ a afctsta.r delln. a rcpui;aç,ão do insa- . mais vivos protestos ; porquanto seríamos 
lubrc, que tanto nos J.osmoraliza perante o inJ.ignos de nos dizer representa.ntes do 
mundiJ culto, pl'incipalmcnto pcr:mte os Dbtricto Fedcr:d ~i. neste momento, em que 
nossos vizinhos do Pr<tta. a smt in tlependcncia tanto perigo corre, não 

RDfül'i-mc tambem ao brilhante discurso :wcasaomos can tl'<1, :1 proprla Ca:11ara., fa
do Sr. Deputado SCL F1•oire, qnc, cnca- zendo ver que, si rcspGit:.tvcis sã:; os direi
r::t.ndo a questão debn.ixo do ponto de vista r,:ito;:; dcs Est<tdos, que o:;rta. C:tT:nctru. ropn•
tto direito constitucional, lJDZ em cvidcn- sent:t. monos l'espeit::t.vcis não são os do 
cia, cum sua paléwra oloquontc o auto- Districto, que rept•esen:.a,mos. 
rizad3.. CJ.tlc o projccto erêt attont::norio Qua.nclo di::;cmso:; e!or111Cntes temos ouvitb 
dos diroitos indl.-iduaes e Yinlm desferir coot.ra a. idéa d:_t royisão constitucionaL 
um golpo de moPte sobro o Districto Fe- a,!lmir:1. que c:;h Cttmn.rn, se mostre tão Cl)ll

deral, ulti:n:.~rnento tão perseguhlo pel::t. mt'L tradictori::t., lJOr,}ue rcvisionista. como ella, 
vonta·:e da. C;},mam, que procura faze1· leis alndtl. não se Yiu. J~stcL se revendo, não ho. du
com :;:,pplic:ição exclusin. '" este Distl'icto. YiL!a, ~t C?nstitui<~·t~o da. . Rcpul;lic::t, Gsüí. se 

o Sr.. Er,IsEu GurLIIEP..l\m _ Cham<1-se a reto~·m~:.rLo ~ .- = a '~ es~G'iCHt, pa1·a fazer con
tr:t o Distl'~cto FOLtm•::t.l lei:; do e:;cet:ço:'.o. leis 

bto pel'SGgaiçi.í.o? Qnizera que se fizesse a de ccc:.1.si5.o,leis quo c:msultcm certo_-;, ·e de':er-
mcsm<L cous::t. PL:Ta 0 mc:u ii:statlo. j mi:1::td:1s convciÜC':cias. "\ssim, lle facto. a 

O S::>..~ S,\. FREIRE- Embora se atac,:sse a Cam0.l'::t estt't se mo.>tr~mdo con·~l'al:ir.to:·ia, 
libercbdo dos ci:ladãos e o direito de esco-~lJOl'qlio, si grib. conna. qu.sm se a.e:oiile á 
Jlwr seus represent::mtes ? somb1·a d<1 ba.nJoirn. reYidonista, ao mesm:; 

OS B .. F 1,~.. "h, D .. 
1 

tempo consente em projcctos como este. 
_ R. r: .• cro ILIIo- ~~c: 0 no~,~re eputn.c o Qu:mdo. Sr. Prcsitlon-Gc, for:m\ discutid.c.;; 

na.o fluer em Sanb Ca.tllanna. aqui dous projcctos, o :primeiro so1Jre o xdb-
0 St~. HEREDL\ DE K\.-Disse bem-p3rse- monto da.s eleições municipltes que, feliz

g-uiç:'l.o-pol'flUe, ao contrario do que o nobre mente, n:'í.o foi avante, o o segundo, q1:e 
Deputculo mppüo, eu quero, como qmlquer aind~t e.:;üí. no S3na.do, nós, os representan7.::.s 
reprosonr.:tnte do pa.iz, flllO se cui~o de <lo Districto Federal, com a coragem que 1:c:': 
mclhor,n· com urgenci~ o estado sa.nitario empresta o camprimonto do no~:;o deve~·. u 
tlesta Capital, mas desejo que isso se faça com a franqm~z: ~ com que co:stmun.mos 1:0:~ 
:;em <:U'l':l.ncar da Municipn.lidade a attri- pronunciar sub:·e as m'"tcrias em discuss:io, 
buiçã,c, que l.he G conferida p:n•lei, de didgir não só cbmamo.; ct.mi;r·a o Pl'oposito em que 
<) S':ll'Yiço da llygiene, t<1IÜO mais qun.nto c~htva a Cêtma.r:t ue YOtat• o.,,:a lei t:;o odiO.'<J., 
elht e:::tti :\ ppa.rolhn.tla par:L esse sct'viço o como doclar:tmc;:; confiar nv Son:ldo, '1 au, t:c[
tem c:tpn.cltlacle p:tra fazcl-o o:x:ecutlw con- vez mai;; rofl<JctiLlo o como cot'IWl·ação coD.· 
vonientemente. poi;t:t do homon:> mai,; oxperimnntados. ni'io 

O illu~tl·u Deputado por Santa. Catllarina dcixa.rlu. pa,;.~ar ;:;um (i0lJat8 pro.)ucto do tanb 
nü.o rlcva se esc1uecer que o Prefeito :\ como import:wcia. 
aqui se tem !lito, n.utoridade fcdet•al da im- Com clfeito. o gt•ando mo~tl'o c illu.;:trc 
medin.ü~ confi:mça. do Pre:,;idonto da Repu- Senador })Oh Ballüt, ll:1y B~trbo.<a, jtt se tez 
h!ica. c pa.ssivel do demissão. ouvir, batendo-se contra o p1·ojecto, c não só 

O nobre Deputado não pócle contestar que clle. mas tamhom Bcena.ruo de :\1cndonça e 
os seus planos de cmbollezamento da cidade Thomaz Delfino. já discuGiram o as::umpto 
sã.o submetiidos tL approv-ação prévia do Pre- com muit::t. elevação, mostrando _que a Ca· 
sidente ela Republlcto, e que elle não age, em mam devo 1mrar nc:ssa pr~cipitaçao ?Olll que 
mate;.'ia de llyo-iene, sem estar de accordo vota materlas de tantn. lmpor·~íl ncia, sem 
com oPresiuente da Republica. e com o Mi- consultar as disposições clal'as c terminantes 
nistro do Interior. da lei constitucional. 

Cl'eio b1• assim respondido ao nobre Depu- Parece-me, Sr. Presidente, que: não v~m 
tado que ma honrou com seu aparte impro- fóra de propo:sito ler alguns topwo~ do di~
cellente, ap::t~'te que mais forçtt veiu dar ás curso do illustre Sem•dor p::1la Balna, CUJO 
proposições que eu avançaYa. nome citei. 

Refdl'ia-me h~. pouco, Sr. Presidente, á Diz S. Ex. : «Estou acostumado a ver 
attitudc êtssnmida pc>lo illustre Deputado nesta CG.sa,., e~;e . . 
Sr. Sü. Freire, quando, debatendo <\questão Chamo a n.ttonção da. Ca.mtJ.m. e especw.l
no tel'l'ono constitucioual, clama\·a contra. mente:. do itla:;:;;· .-.• St·. D01;utado iviello M<J.tt•Js, 
o~s~t m:'L vont;alle d:~ cnmat'::t em rclac;fLr; t\O p;~r:t cstu outl'O ropiC'-' <p.:.o vou ler : 

Yol. VIl 1.1 
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«Parece que v-amos nos desacostumando», 
etc. 

Ora, é juo1tamente para nã.o iuconer na 
censura tão criteriosa, feita pelo illustra Se
nador da Bahia, que temos vindo á t1•ibuna e 
clamado contra. este p1·ojecto, como fizemos 
em relação ao outro que foi discutido pelo 
illustre Senador. 

que elle passasse o mais depressa. possi •·cr 
na C~Lmara, tinha querido conlia,l·o aos cul
da.dos de um medico; retlectindo, pol'ém, 
qu~ o projecto, como réo, devia ser entregue 
aos cuidados ele um advogado. preferiu •.. 

0 SR. MELLO MA .. TTOS-0 projecto é meu ; 
ninguem me confiou a defesa delle. 

E, Sr. Presidente, assumindo esta attttude O SR. l-IEREDIA DE SA.-Sei que o projecto 
de resistencia. a pro.jectos desta natureza, é de V. Ex:., p:n'que foi o meu collega quem 
somos mal apreciados aqui... o ap~'escntou e <L sua assig-natur:\ nelle figura. 

O SR. MELLO MATTOS - Não npoiado; em primeiro_log~e. . _ 
admiro a attitude da bancada e applaudo-a,.l O ~ue eu d1go e ~u;- o pro,Jccto ~ tao mcns
Acho que os collegas, revelando esta con- tr~os,o, qt~~_:ppa_ e~eu n~:;te recmto. ~~mo 
viccão ecombat.ond.o com denodo como fa- un . têo dMu~e ele u.n ~ubuoal dO.JtbtlC~
zem, honram a bancada a que tambem p:;r- E. por .esta Cl~'cumstancl3,,. ~o~l.ruULto espi-
tenço (H a out7·os o.pal·tes.) r1to disse o Intendente S1l > e1~,1. que o Go-

• verno entendeu de preferenc1a entregal·o 
O SR. HEREDIA DE SA.- Ag·radr.ço a jus- a urn advogado distincto, como é o meu il 

tiça. que nos faz, porque si V. Ex., como lustre collega . 
nosso colleg~'L de representa.ção, completa- . ~ , . . _,. -
mente senhor das nossas intenções, assim se ~ O ~R.r MELLo ~LI..TTO:;-M:~s o P.l~Jec.:.? nao 
Pronuncia, talvez que os outros Deputados se J do l:..o' erno. O mtendente Sllvenn. nao tem 

razão. convençam de que não temos absolutamente 
o proposito de protellar a. discussão p:.tr~ que O SR. SA FrtsmE-0 que é certo 6 quo não 
ainda. este anno o Senado não tenha tempo !louve um só medico que viesse defendor o 
de se pronur.ciar sobre o assumpto que, como projecto. 
se diz, é recl<lmado pela opinião nacional. 0 SR. MELLo MATTos-O Sr. Rogerio de 

Tem-se mesmo procurado ver na attitude 
da bancada do Districto Federal, combatendo Miranda. 
sempre os projectos que prejudicam a sua. O SR. SÁ FP.EIRE-E' verdade. Tinha-me 
autonomia, uma má vontade em relação aos esquecido. (H a out1·os apa1·tes.) 
desejos do Governo. 

Mas, Sr. Presidente, absolutamente não 
posso aceitl'Lr que esta questiio seja. colloca.da 
no terreno da confia.nç<t política, porque o 
Governo tem tido sempre dos representn.otes 
do Districto Federal todo o concurso para 
que sejl'Lm approva.das com brevidade as leis 
de que tem necessidade para o bom anda
mento dos negocios publicas. 

Como representantes do Districto Federal. 
defendendo a sua, autuuomr.a, as suas pre
rogativas, os seus d1reitos, e::;tamos cum
prindo o nosso dever na medida de noss:1s 
forças e talvez mesmo com sacrificío. 
(Apoiados.) 

Não queremos, porém, que esse nosso 
:procedimento seja, mal julgado pela Camara ; 
desejamos ardentemente que o estado sani
tario do Districto Federal melhore e, para. 
esse fim, em vez de 5.500 contos, vota
remos, si forem precisos, 10 ou 20.000, por
que somos directamente interessados, visto 
que aqui residimos com as nossas fa
milias. 

Mas, Sr. Presidente, este projecto veiu 
ao recinto da Camara como um réo que 
comparece deante de um tribunal de justiça .. 
E, com bastante propriedade, disse um 
illustre intendente municipal, o Sr. Silveira, 
si não me engano, que o Governo, desejando 

O SR. HEREDIA. DE SÁ.-0 pt•ojecto nã.o é do 
Gov-erno e é por isso que nós temos certeza 
de que a sua pa.ss~1.gem aqui não cstci collo· 
cada no tcrteno da. confiança política, porque 
nós, como amigos do Governo, nós, amigos 
principalmente do digno Presidente da Re
publica, absolutamente não podemos crear 
emlw.raços .1os projectos pelos quaes o Go· 
verno se interessasse, a menos que elles não 
tragam idéa. c"Jntra.ria ás nossa:3 Ol)iniõas, do 
defensores da. autonomia do Districto quere
presenta.mos, caso em que os combateriamo~. 
<\lJezar de sabel' que o Governo entende de 
modo diverso. (Apa~·tes.) 

Vou tornar bem claro o pensamento da 
bancada do Districto Federal. 

Essa bancadt\ não dt3seja absolutr1mente 
crear o menot• embaraço ao Governo, mas a 
bancada do Districto Feder<tl tem bastante 
independencia para votar de accordo com 
as suas idéas, muito embora tenha de con
trariar o Governo, quando assim lhe dictarem 
os interesses do Districto. (llpoiados.) 

0 SR. SÁ FREIRE - Somos Depu tr.dos do 
regimen l'epublicano federativo. 

O SR. HEREDIA DE SA-Nós não estamos 
aqui peln. vontade de um pM·tido que nos 
tivesse eleito, mas unicamente 11clo csfo1'ÇO 
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·pesso:.ü de cada um; e é por isso que não temos 
·sinão que obedecer aos dictames das nossas 
· consciencias, ás nossas proprias inspirações, 
ás coo.veniencias que julgarmos acertadas. 

0 SR. MELLO MATTOs-Então no Districto 
Fedorü.l não ha partido 1 

O Su. HEREDIA DE SA-Ha }X1rl.ido ... 
·O SR. MELLO MATTos -Mas VV. EEx. 

entendem que nã.o devem s0 subordinar a 
e"lte. (Apartes.) 

O SR. HEREDIA DE SA-Politicamcnte fal
:Iando, nós temos aqui um partido arregi
mentado. um partido que tem demonsGrado 
força ... 

·O SR. S.t FREIRE-Tem demonstr.tdo. 

o SR. HEREDIA DE s,t - ... mais de uma 
vez em que é chamado a agir .•. 

· 0 SR. MELLO MATTOS - 0 pa.rtido é lá 
fóra, não é~ 

O SR. HEREDIA DE S.\.. - ..• não estando, 
porém, nenhum do nós obl'igado a contra
riar a sua. conscioncia. para obedecer a este 
partido. Todos teem a liberdade de a~çã.o. 

·O SR. SA FREIRE - Os Deputados do Dis· 
tricto Federal toem a mais completa inde· 
pend::mcia. (Apoiados.) 

O SR. HEREDIA Dl' SA-Quero de uma ve~~ 
para sempre que fique bem clara a nossa 
attitude .•. 

·0 SR. ALVARO DE CARVALHO-VV. EEx., 
do Districto Fedel'al, devem approvar o pro
jacto do collega Mello :Niattos. 

O SR. I-IEREDIA DE SA-Este f<1cto é exa.
cta.mente a ma.nife:,;tação positiva da inJe· 
panú.encia. dus r e 1)res~ ta.n tes do Districto 
Fede1•al. 

:Nó.~ somos contrarias a este projecto por 
quo entendemos que elle fere a au~onomia do 
Districto. 

O SR. SA FREIRE (dirigindo-se ao Sr. Al
w>.ro de Carwtlho)-V. Ex. votou contra o 
projecto da reforma do Districto que se 
acha no Senado. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO-O que digo é 
que V. Ex. não tem razão de votar contra 
este projecto. 

O SR. HEREDIA. DE S.\.-Perdão; é agora 
a mim que o illustre Deputado tem de res
ponder. 

S. Ex. cla.mou, com vehemencia, contra 
o projecto que ora está no Senado, por
que feria a autonomia do Districto Fede1•al. 

Or:t, si aquelle projeClto, pol' esse facto, 
mereceu a opposição de S. Ex. , o projecto 

::tgora em discussão não póde deixar de me
recer a mesma. opposição, porque fere igual
mente a.quella autonomia. (Apoiados.) 

Não ha di1fcrença. entt•e um e outro .•• 
0 SR. BRICIO FILHO-Ou, si ha di!ferença, 

é para peior qu..:tnto a. este. 
O SR. HEREDIA DE SA-... o o nobre De

putado, coherente como sempre se tem mos
trado em todos os seus actJs políticos, não 
pó de deixar de votar contra este projecto. 

E a prova de que estou com a mzão, é 
que S. Ex. não me intet·rompuu mais com 
os seus <L partes. 

Uu SR. DEPUTADO-Está. de accordo, de 
certo, com V. Ex. 

O SR. I-h::REDIA nc: SA.-0 silencio do H
lustre representttnte do Est.tilo d.e S. Paulo 
é o. confirmação ... 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO- ..• de que 
voto a favor do pro,iecto, usanllo da mesma 
independencia de que usD.m os nobres Depu
tado~. Minha opinião é tão respeilwel como 
a de SS. EEx. 

0 SR. SA FREIRE- D3 certo j nem iStQ 
está em discussão. 

O Sa. HEREDIA DE SÃ - Senhores, disso 
eu, acaso, que o nobre Deputado não tinha. 
independencia para votar desta ou daquolla 
m11neira ?- Longo de mim semelhante idéa ! 
Seria um insulto, que S. Ex:. teria energia 
para rcpcllir ; e mesmo não estít na minha. 
educação, no sentimento do respeito mutuo 
que nos devemos, dizer tal cousa. a Deputado 
tão distincto, que tantas provas de apreço 
tem merecido da minha pat•te. (Muito bem.) 

O SR. SÃ FREIRE-O facto é que o nobre 
De1mtado, tendo votado contra. o projecto de 
reorganização do Districto Federal, não pódc 
deixar de votar contra o projecto sobre hy· 
gienc. 

O SR. HEREDIA DE SA- Lastimo sincera· 
mente que S. Ex. agora -não direi que pro
cure mudar de opinião - mas, emfim, não 
tenha o mesmo enthusiasmo em votar sobre 
este projecto, como votou sobre o outro ; e 
tambem hstimo que o Sr. Deputado Rodri
gues Doria não tenha vindo 5ecundar a ban· 
cada da Capital Federal na defesa da auto· 
nomia do Districto, porque si o digno Depu· 
tado pelo Estado de Sergipe, ainda hontero, 
à frente de sua bancada, procmava se co_l· 
locar ao lado do District.o Federal, que v1a 
ser annullada sem mo ti v o a eleição de alguns 
de seus representantes, devia igualmente 
estar à.o nosso lado nesta. questão, que é, 
sem duvida, de mais alta relevancia., porqu_e 
diz r espeito á vida autonoma desta locah· 
dade que aqui representamos. 
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Si tentassem aca::;o Ü!l'ir os dü•eitos do 
Estado de Sm·:;'ipc, o nol.n·c Deputa.tlo poderia 
contar com o :nosó:o :::po~•J, qtw não serja 
demorado, estando nó:~ sern.prc, com toda a. 
franqueza, ao lado dt:ste Est:1do, de que 
tantas vezes temos me1·ecido pt·ova.s de sym
po..thia e ~preço .•. 

Ur-1 SP... DEPuTADo-E que 
recido iguaes provu,s, dos 
digno, :::C!ndo tambem muito 
represenmç-ã.o. (.Ap;iuda:;.) 

U.e ntis tem me
quaes é muito 
merecedora. sua 

para arrefecer o enttusüsmo dos seus aU.
versarios .•• 

0 SR. BRICIO FILHO-Foi p:t r;_'u af~1.St::tl' um 
pouco o pampeiro. 

O SR. HEREDIA DE SA'-... e, Sr. Presi
dente, certo de quo a idéa al)Ont::tdr.. no pt•o
jecto, certo de que a vaccina. obrjgatoriü,. 
será cOI~vertida em lei, não posso deixrtr de 
mostrar-me satisfeito neste ponto. porque 
ahi S. Ex. tem todo o meu u.poio ; brt~o-me 
fervorosamente :pela obr·iga.toried:-1.ue cb . ...-a.c-

0 SP .. HERZDIA n:' S_\-~:r. Presidente, pa- cina, porque, como hontom disso, o inter
recc que. com gt•;: nflü lt :tbi!iU.ttrlc, 0 iUustre esse da cJ1lectiv·idadc, o iutel'8Sse da maio
Depmaclo, meu tli;mu cun:. c :1lwiro do ban- ria eleve sobrepujar o interesse individual; 
cada, Dl'. ~viello ::.rattu.-· , lll') prO(!Urou des- e esta. opinião c1ue procuro su;;tent"r a:;orJo, 
YÜl.l' do a:':mmpto, c0n:o 1J tll.)l'_r!:.:coln•indo con- desta tribuna, é opinião que sus:ento, lcu
tradicção no dizer eutllt.~ nli,:, que [;J.zemos vando-me ntl maioria da classe medica hra
parte de um partitlo, pm~~:mos aqui thll<'..r zileira. 
por conta pl'OPl'Í:\ em re!:u;~.u a.n~ :J.s::;umptos E eu podia appollar para o illnstre rep~·e
trazidos a debate. C'l'oio q un o nobre Dopu- scntante do Estn.do de Pernambuco, o Sr. Ma
tado tinha em yi.;;ta. impt~llir quo en toca.sse laquias Gonçalves, si S. Ex. se dignasse 
em um ponto a que hnntem me l'CI'erí. e no huje me ouvir como o fez hontem, e teria 
qual apontei S. Ex. em fbgran to dclicto talvez occasião de, m:ds uma vez, estr:mlm.r 
(1·iso), porque Yim mo~tri!.r q_t;o S. Ex. não <1. conducta de S. Ex.,que tantas vezes se tem 
tinha. razão c1un.ndo :<C h<.tti:J. ardor o:3:1mentc !'mostrado amigo e dcfenso1• sincero do Dis
contra o Sr. Germano I-Iw~slucher·, represen- tricto Federal, manifestn.nclo-so agora contra 
tante do Rio Grar:dc, Lzendo vence:J.• as snas os interesses dess2. mesmo Distl'icto. 
idêas em relação ú vaccina obrjgatori::~., e Mas, Sr. Presidente, voltemos á questão 
depois as vinha. collclemna.r aqui, mandando, I da actualidade, a questão da ordem do dict, 
em e.m~n,~la, ~1~~~,~ ·:~,:~ '-'::.i~:ro F;içio IXtra que :.1. questão da revisão constitncion::l.l. 
consütm~:-;e PIOJ u'-'•0 .,._p~.auo. , O SP... MELLO MATTOS- Não é da w<:en.l 

O nobre Deputado e.,:llUecsu-sc cte que, em ·~ do di:1 
face das pr·oprias Jis.:.=•o:>iÇ'ões l'Ogimentaes, '"' 
S. Ex., acto contkao, deYla J.presental' · O SR. HEREDIA DE SA- V. Ex. m.e cor~
projecto C?nsignandl) taL id~::-.. ; n~o era. bas-~ prehencle_; estou fulla~do figur.:ula.me_nte, não 
ta.me desta.car : ern, prJcrso, conforme de- quero d1zer que haJa algmu l)l'OJecb de 
termina o Regimento. c;u3 S. Ex:. n.presen- revisão na ordem do dia, c1uero dizm• que 
tasse projecto no mesmo :}lln tirlo. 'é uma que.>tão que hoje preoccnpa a toüos, 

S. Ex., ent,retaniiu. niiu o fez; e nfto o_fez q~e ~ umr~ quest~o de n.ctualida.de. V. E!. 
com algum fim, certmncnte ; ltouve aln ... _ nao mveriict. as romh::ts palavras. 

o ~ B F .. . , +, _.. ·., Dizia eu, Sr. Presidente, que não podia 
uP... RICIO '!Ll!O-.•.;:.,.,raougl..... deix<-.r de notar a contradicção da Ca.mara. 

O SR: HERED'A !lE ~A- ... ostrategia, não podia deixar de estranhar que ella, que 
intelligente, habil, e no.~ sm·prehenlLenclo, até se t em levantado muitas vezes indignada, 
certo ponto ; pol'llUC, Deputado noYo, S. Ex. como ainda hontem, pela. -voz do Sr. Bar- · 
já. nos deixa à disLanci~t. JH.:~::ns... bosa Lima, contm aquelles que proeur<J.m se 

UM SP... DEPuTADO •.. ma-nobras. acolher á sombra da bandeira revisionista ... 

o SR. HEREDIA DE SÃ-Nlio sei si Sei.'á par- , O SR. ELISEU GuiLHERME dá nm aparte. 
lamentar... ri O SR. HEREDIA DE SÃ- A Ca.mo,ra. ,tp-

0 SR. SÁ FREIRE-E' no bom. sentido plaudiu o J:!Obre Deputado;~· si t~m Ol! ou~ · l tro se roamfestou contra, nao de1xou c.c ser 
O Sr::.. HEREDIA DE SA-Em todo o caso, manifestação da ma.ioria. 

direi: ... nessas l:.abllid.;:cdes. ! A maioria da. Garoara applaudiu o no1Jl·e 

O S M ~ - , ! Deputado pelo Rio Grn.nde do Sul, cpando 
R. r ELLO i>L\TTo~:-No.o apol<.~do; pro·]~ S. E:'\. se -pronuncí~wa contra a rovi~âl) con-

testo ! -. stitucional ; on t1·eta;1to, é esta uma das Be-
0 Sn.. HEP..BDIA DE SA -Para. cnnquis-' didn.s quo ma.is se impõem hoje á Naç-ãv. 

tar terreno, S. Ex .. que sabe qnG a.. maioria. I Não vae longo, Sr. Presideute, talvGz o 
da qamar~ entonde set· ncccssiditó~ a. ':acclna dia. em gr:_e nn. praçn; p~blica ~e ouç?- o gl'itCJ 
obr1gatorm, m::.t!tlou a cnwnd11 tao somente de-re.v1sao ou revotnçao ! Na.o esta longe o 
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· dia. em que ost:1 idéa. sai:l. vcncedo~·a, 
sahiu n. da. emn.ncipa.ção dos escravos, 
sahiu a. da proclamtLção da Rcpublica! 

Digo com to. l;~ a sincerLüvle, Sr . Pre.;;i
dente, ponco mo importêWÜo com a critica 
que se pos.~a ftJ.zor ás minlla:J palavrn.s : sou 
rranca.menta l'CVisionistu.. (.·lpartes.) 

como I deste projecto, porquJ nã.o ha rebçii.o ai
como guma entre um e outc·o assarnpto. As idéas 

se ligc1m perfeit.trnento b:;m, ha pontos de 
cont:tcto entre Bll<J.s; c <J. S. Ex., qne foi <"pa
nhado em contradicç,ão, n :'io convinln ctuc eu 
procurl}.sse salientar o seu procedimento, 
comJ salientei. em f_~ce dcsti dis.JussJ.o em 
que S() cmpe:1hou., man'l:tnilo á 11:.:?sa uma 
emenda supprimindo a disposiç;lo pJla qual 
S. Ex. tanto ss bv.:.er:::., tt-azand.o rnt:.is este 
elemento p11.ra que p::~ .;;samos m<üs facilmente 
comdemna1~ o :projecto, o que mo::;tra. que 
S. Ex. anda. n8o>e te::.-1·eno <.'L-; apalp:tdelas, e 
não com sogur<tnça, prompto a ceder [L.~ inti
magões feitas pol' este ou a.q_ue]e grupo. 

lvias em todo caso tenho a franqueza 'lo 
dizer, e o;In soa como otnros, não sou como 
o Sr. Dl'. l-.Icllo M<t·.;tos, que pergunt<t logo 
quae.1 são os panr.os da revisão que quere
mo.::. 

Admil•a, dizia ou. cp:o c.>tes que não qua
rem a revisão constitnc.ional. _ . 

O SR. i\lELLO MA.TTos-Eu não disse aindn. 
si quero oa não. 

O SR. Hr-:P..EDIA DE SA.- ... qne esses quo 
clamtLrn contrtt ;~ ülé<t, sejam. os pl'imcü·os a 
exccuh!-t~ ~mlJrepticicLmente, procurando ro
toc<•r :L Constituição sómcntc em rela.ção a.o 
Districto Fodora.l, fel'indo. além da Consti
tuiçl\:o Federal, a nossa lzli Oi'ganica, quo 
é a Constituição Manicipa.l. 

Si este município organizou-se de forma 
· tal a se tornar um Estada a.utonomo, cer
tamente este manicipio tem mais rcgaliD.s 
ào que os municípios dos Estrtios. 

Si assim não ü, porqno cntio diz a Consti
tuição ClllC o D.istricto Federal se constituirCL 
em Estado. desde que a capitn.l da. União se 
transfira pa.ra o p!a.nalto de Goyaz ~ Poi'ClUC 
o Düm·i.cto Federal é mais do que um muni
cipio; é qnasi um Estado. 

Sl,com r·e!o.ç:í•J ü vaccina obriga.tol'ia.,S. Ex. 
capitulou, lla de C),pitu!ar dcn,nte d.c outr·as 
comiüerações ; pol'que S. Ex., c0:no r·epre
senbnte dlJ Distl'icto Fedel'a.l. nt~o quererá 
con";r.:triar os int01·~,,;,es deste Dis:;r·!cw; por
que_ S. ,Ex. não h<~ d.e qner·er ser l"<.t ~so rept·e
seo.:tante. 

Co!'!'ccto, como sabe scl' em todo::: os a:;tos 
de sua vid<!., o nobre Deputa.úo ha d.e conven
cer-se c. e c:ue, tanto a S. •Ex. como a nós, c:tbe 
fazer a def'esa. de:::s:ts idéa.s pelasquaes nos vi
mos b~ttenJ.o desde anno-5 anteriores, ao tempo 
mesmo do governo do Sr. campos Salles. 

0 S P... MELLO !\ iA TTOS-V. Ex. considera. 
todos os representantes do Districto indepen
dentes ; mas pO.l'!.t mim a ind.ependencia é 
fa.zer a. vontade v. V. Ex. 

0 SR.. BRICIO FILHO-E' 
lJ3l'~:pJc'Ü v a. 

um Estado em. O SR. SA FREIRS-Nio; 6 uma questão de 
CGnVicc;ãa. 

O Sr:. SA' FREIRE-Basta. ter l'GPl'esen
taate:> ua. Ca.mal'êt e no Senado. 

O SR. HJ>REDIA DB SA'-'Eifec'Givamento, o 
Dis~l'icw Federal concorre com outt•os Esta

O SR. nEREDL\ :!>B SÁ - Ett tomo cla1·o o 
meu pansamento. 

O SP... MELLo MATTos-Não capitulei com o 
Sr. Germ;tno Hasslocher. 

dos p<tJ'a ter representantes no Congresso O SR. SA FREIRE- V. Ex:. concordou em 
Feueral c tem mu.ior nuroel'o de reprcsen- eliminar a vac~inação obrigatoria,para fazer 
tantes do que outros Estados, como Piauhy, um projecto em sepa.rado. 
Sergipe, E:lpil'ito Santo c otltr0s que só tee:n 0 SR. :MELLO :MATTos-Continúo a bater-
quatro representantes. me pela medida. 

Assim, o Districto Federn.l é um muuici-
pio que se toen:trá, dentro em pouco, em O SR. HEREDIA DE 8:\.-Peço ao nobre 
Estado, o qua vem dar força n.o argumento Deputado um minuto de a.ttenção. 
de que este :projecto vem ferir disposições N5.o desejo retirar-me da tribuna, nem 
claras da Constituição. concluir estas desalinhavadas considerações, 

Vê. pois, a Cam<trtt q_ue foi a este proposito que ora estou pronunciando, nem tão pouco 
que fallei sobre a revisão:· voltar para a minha carjeira., da quaL não 

Não me aproveitei do orçamento para devia ter rr~ ~eva,ntado (neTo apoiados), dei
fallai· a re:>peito, porque cont,tva com a dis- xando .no esp1r1to uo nobr~ Depu~al? o menol' 
cussão desta lei, á. qual nos oppomos p~ra resentlmento contra ,mnu, _prmcq~almente 
mostrar a contradicção da Camara,clamando! tratando-se d~ um cohega tao g~nt1~ e, por-
contl'a uma idéa p:1l'a afin~tl executai-a. ·~tanto, mereceuor de todas as expl1caçoes. 

Em nada. se jus·üficam osp1•otestos do nobre Si não me fiz comp~ehendel', foi por fra-
Deputado, o Sl'. Mello Mattos, achando que queza de minha intelligencia. ou poe não 

.. eu não devia tl•<J.tar da revisiio na discussão saber exprimir o meu pensamento. 
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O que dizia era o seguinte: - pela força 
da discussão, pela força das razões, pela. 
força do criterio e do bom senso, procurando 
apontar praticamente todas as inconvenien
cias, de maneira a :provar á Camara. que não 
devia approvar este projecto, podiamos con
vencel' a V. Ex .. porque ou sei que V. Ex. 
colloca acima. das suas opiniões individuaes 
os altos interesses da localidade que repre
senta, o bem estar do Dist1•icto, do qual é 
um dos mais brilhantes ornamentos, devendo, 
por isto mesmo, ser o primeiro a capitular; 
não bater em retirada, mas desistir. uma. 
vez que estivesse convencido do contrario, 
isto e, daquillo que nós julgamos condcmna.
vel e incom·eniente aos interesses deste Dis
tricto. 

o mustre colloga. a qaem me :prendem os 
maiores laçod de est.imn. e sympathiu. E" de 
cujas opiniões sinto est:w divorciadrJ, porque,. 
oxalá, pudesse toda. a bancada, marcha.l' de 
acco1·do com S. Ex., sem discrepancia., deve 
perdoar o meu atravimento. discu~indo um 
assumpto para. o qual me f<~ltava comp:;
tencía. (Nao apoiad:Js .) 

S. Ex. e a Cama r a, :porém, Mo de re
conhecer que. como representante deste 
Districto. eu aão podia. deixar de vir tomar 
a sua. defesa., não podi<L couden:ma.r-me ao 
silencio, sómente para ser <1grada-rel a 
quem quer que seja, porquanto, si assim pro
cedesse,não cum1wirla com os meus deveres. 

O Sr. Dricio J:i'ilbo (se?·vindo de-
10 secreta1·io) procede á. leitura do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Deputado José Bento Nogueira., 

communicanuo que é fm•çado a retir:1r-se 
desta Capital, por incommodos em pessoa de 
sua família e requer a necessaria licença 
para deixar de comparecer âs sessões du-· 
mnte o tempo de seu impedimento-A' Com
missão de Petições e Poderes. 

Do Ministel'io da Justiça e Negocias lnte
riores, de 3 do corrente, a.compa.nhtmdo (1. 

Men.;;agom do Sr. Presidente da Republictt . 
que devolve a Resolução do Congresso Na
cional, r esta.holecendo o logar de naturalista,· 
ajudante da secção de Zoologia do ~/l:uzen 
No.ciono.l, <1 qual o Sr. Presidente dn, RepR-· 
blica, negou sancção pelos motivos abaixo: 

MOTIVOS DO VETO 

Nego sancção á Rewluçã.o do Congresso· 
Nacional restabelecendo, no Muzeu Nacional, 
o Jogar de naturalista-ajudante da secção de 
zoologia, porque embora. reconheça de todo, 
a vantagem pa.ra o serviço daqu~Ue Muzeu, 
a providenci:.t contida n'1 citada Reso1uoão, 
nesta se inclue preceito relativo t~ nomeaçã.o· 
do mesmo funccionario qu0. antes occup:wa o 
logar, o que contraria o disposto no ~wt. 48;. 

o que des~ío. sr. Presidente, é que quan- n. 5 do. Constituição, em cuja conformidade. 
do não for mais Deput:.t.do... compete priva.tiva.mcntc ao Poder Execntivo 

p1•over os cargos publicas civis e militares 
O SR. MELLO MATTos-Isto nunca acon- de cal'acter federal, s~!vo as restricções. 

teccrtt. especiaes da. ditfl. Constituição. 
o s:a. HEREDIA DE Si_ ... possam ao Rio de Janeiro, :3 do novembro de 190.3.-

menos dizer que soube cumpríl' com o.s meus Ji'·ranciscô de Paula Rod1·igues ,Uiles. -A'. 
deveres. Commissão de Orç:tmento. 

E, Sr. Presidente, a este proposito n5.o Do mesmo Minlsterio, de 4 do corrente,. 
:posso deix[tr de recapitular um facto his:,o. enviando <-~ seguinte 
rico· :MENSAGEM 

Dizem os llistoriador~s que depois dn. bata. , . 
lho. em que Leonidas se empenhara com Srs. meml)ro:3 do Cong~·e~so Nacwna.l-
tanto denodo, os athenienses, em signn.l de Tenho n. ~onr~ de trn.nsmttt1r-vos, afim ~de 
reconhecimento, mandaram coUoca1• no des-, que vos. ~1g~e1s resolv:e1~ sob_re o assm~1p~o~ 
:filadeiro d,.s Thermopilas uma pedra com a exp~s1çao .Ju~ta do Mm1~terw da Just:ça e 
a seguinte ínscrip~ão: «Viajantes, ide !lizer Negoc_J-~s Intenores, rela.t1va. á neces:nda:de 
a Sparta. que nós morremos defendendo a.s de so1Ic1tar do Congresso Nacwnal o cred1 to 
suas leis.» de 30:000~ para oc~orrer ás de~pezas de re~ 

, . . . presenti1çao do Braz1l no Segunuo Congresso 
E 1sto, Sr. Presidente. o que eu deseJO Medico Lo. tino Americano. · 

que se diga a respeito dos representantes Rio de Janeiro 4 de novembro de 1903.
deste D~stricto .. (li'Ittito bem; muito bem. O Ji'1·ancisco de Pc:uza Rodrigt1es Al'lles.- A' 
m·ador e compnmentado.) Commíssão de Orçamento. 

Do Ministerio dos Negocias da Marinha, de 
Fica a discussão adiada pela hora, 3 do corrente, l:'atisfazendo <t requisição n() 
Passa-se á hora destinada ao expediente' officio n. 297, de 21 de set :lmbro ultimo.-. 
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A' quem fez a requisiç-ão.-A's Commissões 
de Obra.s Puhlicas o de Orçamento. 

Vae a imprimil· o seguinte 

PARECER 

N. 122-1903 

Incle(e?'e o requerimento em qv.e Bernc:rd o 
Paes, en(ermei1·o d(J, Casa de COJ·recçüo du 
Capital Fede1al, pede a equipataçtio de seM:: 
vencirner!tos aos do funccionco·io congenere 
da Casa ele Detenç!íO 

O Eh.•. Raymun.do de Mi
randa (·)-Sr.Presidente, li hoje no Dia
rio do Cong1·esso um aparte do Sr. Deputado 
Alfredo Varella, no discurso pronunciado 
h ontem pelo Sr. Deputado Cassiano do Nas· 
cimento, em que, laborando no mais pro
fündo dos equivocas, S. Ex. disse que o Sl'. 
Cassi01no do Nascimento ainda hontem rídi-
cul:.l.rizava o . Deputado por Alagoas que Bernardo Paes, enfermeiro da casa <lo 
neste momento occupa a tribuna. Correcçã.o desta Ca,pital. requer equipara.l;5.o 

de seus vencimentos rtos do funcciooa.rio 
Essa n.llegação do Sr. Deputado Alf;•edo congenerc da Casa de Detenção, alle:.;:l,ntlo 

Varella não encontra fundamento nas tradi- serem ideuticos os serviços. 
ções desta Camara, e muito menos nas pa- A Comrnissã.o entende (tue esse pedido nl•> 
ginas dos nossos Annaes, porque o Deputado póde ser attendido, não só porque o nun!i.H'o 
Ca.s~i<J.no do Nn.scimentJ 0 iuc<tp<1z do. om do enfermos nn. Detenção é superior, e pm·
qualq_uer momento, concorret• para o rehai- tanto, ma.ior serviço, como porque, a eqni
xameato do ni vel moral da Camara dos Depn- parn.ção augmenta. a despeza e a União uã.t• 
tados, ridicularizando quem quer que seja. póJe,presentemente,sem que seja por ID!;ti \-,, 
dentro seus collcgas, Otl quem quer que justo, elevar vencimemos, e por isso é J.e 
represente um<~ particuln. <lo poJer pu-' parecer que seja a petiç~to indet!3rida.. 
hl~o. · 

Si o Deputado Alfredo Varella. conhecesse 
as relações :pessoa.es e intimn.s, ~~ sincerhla.de 
do a1Iecto reciproco que entre mim e o Depu
tado Cassiano do Nascirneni;o existem de 
lo11g-a. c:ata.; si S. Ex. sonbessc que muito vc· 
net•Õ o Deput.ado Cassiano do N:tscimento, 
como um dos velhos e dedic<\dos amigos de 
meu pae, com certeza S. Ex. nã.o aventura· 
ria uma :proposiçãv desta ordem. 

Si acaso um collega :pül' qualquer circum
stancia pre>tcndesse atirar· mo ironia. eu tel'ia 
::1. energia. noccs:;n.ria. ou o cavalheirismo pre
ciso paea fazer com que esse collega dcsis· 
tisse de t~tl intuito ou rect·oc::;desse dentro 
das normas parlamenk\:·es. 

Assim, Sr. President3, não concorrendo 
com meu silencio para. qnc esté\ proposição 
do Deputado Alfredo Varella perm~weça 
sem contestação, não consentindo esto 
equivoco em que S. Ex. calüu. cuja origem 
só se póde ir descobrir no a.p<tixonamento de 
occasião, procurando IJOl' qu,~lquer fórma 
accusar o Deputado Cassiano do Nascimento, 
eu faço esta declaração, la.meutando a exal
tação das discussões, lamentando que o.s pre
cipitações das paixões poltticas, pessoa.es ou 
:partidarias se uesenvulvam ao ponto de
quando em voz, a. cor tez ia sahir espa vol'id<t 
do recinto da Camara. para. abatimento da 
respeitabilidade da. representação nacionu.l 
que todos devemos manter. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem.) 

"';(·) Este discurso niio foi :·eví,to pelo orador. 

Sala das Commissões, 5 de novembro de 
1903.-Cassiana do l'lascirnento, presidente.
Oornelio da Ji'onseca, rela.tol' .-Fi'ancisc~l ."M. 
-Ani;io de Ab1·eg.-David Campista.- u,-_ 
bano Santos. 

Vão a impeimi r os seguintes 

PROJECTOS 

N. 195 B- 1908 

Ga1·ante aos empl·eg<tclos ela Estnala de Ferro 
Central do B1·a::it o di!"eito â aposentadrwia . 
continuando em vigor o decreto n. 221. d!.J 
26 de 1 à·veJ·ei1·o de 1890, com pa,·ece1· da 
Omnmissao de Constituição, Legislar;@ e 
Justiça, sob1e a emenda ap1·esentadG na 
2"' disce~ss.:ío do projecto n. 105 A, deste 
t:mno. 

Em virtude do decreto n. 405, de I 7 de 
maio de 1890, foi concedido o direito de n.po
sentadoria ao:; empregados da. Estrada de 
Ferro do Rncitc a Garuarú e prolongamento 
da <:o Recife ao S. Ft•ancisco. 

Nad<1 obsta a que seja esse direito reconhe
cido aos mesmos funccionarios, tudo de cJn 
formidade com os princípios d.e direito c mo
tivos consta.ntes do parecer dado sobre o 
pro.jecto n. 195 A, cte 1903. 

Nestes termos é a Commissã.o de Legislacãü 
e Justiça de parecer que seja approvadn, a. 
emenda ao mesmo projecto apl'esenta.da. pele• 
Sr. Pereira de Lyra com referencia aos 
funccionarios das mencionadas Estraà<l.s de 
Ferro de Pernambuco. 

Sala das Commissões, 5 de novembro de 
1903.- Paraahos 1l.fontenegro. - Estevmn 
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LtJiJn, re!ato:·.-Hosannah de Oliveira. - An
ge~o Pi;~heil-o .- Tei.:.;e (~·a de Sei·- Frederico 
.Botgr::s. - .{ .;;coec'l·'> 1l:fcn·q :~es . 

Em log:Lr de Est:·~•d.a. de l<•~r~·o 0-!tl tra.l do 
Bra.zil, et c •• c'!.igt;-sa : EstmdD.S de Ferro da 
União, contimw.alo em >igor os d0cretos 
ns . :!21 ,de ;W d\1 fevereiro de 1890, 405 e 
400, de 17 de maio de 1890 . 

Sa.la das sessões, 30 ; ~c outtbr o de 1\10~ . 
- P et ei;·a de LJJNt . 

N . '2.27 A - 1903 

Emeilda a que se ~·ej<J ~·e o pa-.·ece1· sMpr <L 

Accrescente-se ü t fine do art. (3o do pro.j 
jecto substitutivo do Sr. Est<.w am Lobo, ú', 
seguinte : « ••. observ:tdas as disposições dói 
n . 2 , do a'!'t . ll e do § 7" do a rt. 72 rla Con
stituiç3.o da Republic (l. .» 

Salét <la;; sessões, l de outubro do 11)03.
Tho;;; a;;; Cavalcanti . 

.::-.t . 251 D - 1903 

P cwec,:r $0/;1'6 e;;eendas ofíc;·eciclc.s FM'a (! s• dis·t\: 
cussao do p1·ojecto ?1· . 251., eles/e anno, qtt~t2 
f~:,:a cr. despe.;tl do Jl in i;S!erio d" Jtts!içc; cf, 
N egocias l hte;·io1·es J1ai'a o exerci cio de :L904t 

A Commissão ele Orça.mento subrnet te <ii1 
a.p1'eciaçã.o da Cn.mara. dos Deputados o sP.nr; 
pat•ecer a.cerc.a. (l3 caria umi.l. tla.; emenda<~ 

P~-: ;·ecor soiJ I'e a emencl!~ a:p1·csen!ada YW. <Us- a.prosentada-s puro a 3"- discussão do projectG~ 
<niSS(ÍO tmica do pí·ojecto ~t . 227, deste am zo, n. 251 , d esro a.nno, r elati vo á d~peza d<·~ 
que,iHlga incc;:!~tik,dm'<;.~l- o ]Jr(ojccto ~:- 171 q, Minist er ic da Ju~'tiça e Negocios Iute1•iora~ . ~ 
tt..e 1.90:2 , e i; ~~:uut c~.estaccda. ue 2 a d~scr!s3t{O • ·• 
c?.o pt·ojecto ,; • 17l , do m <m;to a•tno, g.~e I ~. ~ 
r.:.u to1i .:a o Por..\---t E; . .-;e~~! t ~ l::> a eHtrarfat~ !;Os 
C;ispos , q•w iic?ic:s t-!em ~ ·esidencú<, os p ;·$dios 1 Ao n . ll, do art. l o : 
g<w, perteH~e11ó é .:.Yr:rao, :~ OI"o~am rle p!.l/a.- Em y ez de 2:0002, cLig:V·SC 3:0ü0:~000 . 
.-:io~ !!püccp~;es 1]1!c;;do se decreto ~.~ a sepa
r(;çc<o da [ff i·cjc: do Estc!clo, os quaes íico;·,~ 
_zJarteacer-..clv ,e;-n ple;~(; jJ;·op J·i edade, âs ;·e-s;:e .. 
~!ivc:s r(Aocesc~ ; c:J ~ jl- 'C(J tO e.'a .. s~paJ~(vJor~1tJ 
~ t . Lttt~ D!Jí~t:.}?.ffl.'.e$ e exp;>StÇrl O do ·'Si· • .l!J:;
~e·liatn L~U:; , fr·He p;·.;-i.;~u t~til sHllsti~ t ~ti t.:o 

TendJ a Co:n tnl .~.ã.o el e Cor.;s~iiuir~·~0, Le· 
gis!ação c .Jn~tiç:~. \?lct seu pa:·ec <:J~' 1~. '227, 
conside:·ado bcon.,: ~imci.ona.l o p.-oje\:to nrr· 
mal'o 171 C, ~c Ul•.::<', so1Jl·e a. h\l.nsii?.ren~b 
do pleno clümi nio C. o:> P'-'Oprios n~cioua·~s em 
que i'eSid.;<c:U o;; hhpJS <H!.tes ua ~eptU'i.tç::.ll da. 
Ig reja do rj.~$:du, iÍ .S l'e:>pectivas diocO«l-5, 
contra. os voto ~ ii0a S;·s . Luiz Domingues, 
Hosa.noa.lt e F:·ede:·i~.o Buqps e up~eseu · 
tando o S!.'. Estev:J.m Lobo um substituti'ro ao 
projecto, à.ispondo, eutL·e ou tr ,\s providen
cias , 11 n~ (; ;:~s!i r~ j<'L tiq nem t .rml sferidos a.os 
Estado.~ do Cet\râ. e ~lin:!.S G0t'M~ os propr ios 
na.cionM.~, que g,}l'vir:tm de séde ás dioceses 
uo Ce.:.r:L e Di:tmantina., a. esta parte rlo sub
stituü\·o o!fe1·aceu o 8r . D•~put·ld..; pelo Cea.1•á. 
Thoma.z Cavatcanti (L scguin o~ emend;.~.:
<<Acceesceutd -~e in fine <10 al't . 6•-obsel'tl<'-d crs 
f.IS c:.isposiçiíes do ~~. 2 , a;·t . 11 § 7• do M"t . 7 2 
Constituiçil.o ela R'!pu!Jli.~u> 

Não julga. a Commissii.o u.ccoitavo1 esh 
emenda., pot• ociosa. 

S:tla. d;:.~ Commissõas, 5 de novembro de 

Sala das sessóes. 2 Zl d.e ou~u"vt·o de Hl,i3. - 1 
.Sá Frei;·o. - J.me;·ica d c Alli ;!qWJi 'QH~ , - Corrêa. 
IJv.:;·a. - He;·e•.tiade Sd . 

A r u)n·ica n. li elo Pl'Ojccto c ca pt·oposta 
l'Of Cl'C·SC á d~p~~, com o Ga.bine to .:io Con· 
sult'!"' GcrD.l da Rcp:.l'oH~a. . u nc ;h :1. ,·erb:l 
p<>.rU. c:spedi~nte, ii.vros ck ., é de 3:00)$000 , 

Além do Cit!C fi:::a. üito , :tc<:l'Jsee que, na -
3• di:!ct:s.,n:o, não SJ })!)lo o!l'I.J l'CCCl' ernend.:1. ~ 
a ugm.en t:mllo dospezas . 

A Commis.~iio não :~ceei t ~\ a. cm~ndt\ . 

X. 2 

Ao ar~ . 1•, u. 12, Justiça. Federa l 

Accr•e.::c;nte-sa : a.:tgmenta.d:t de üOO$ au
nuae:>, p:~ra o pa.g:ttuen~;a dus vencimento~ 
quo; cabem a.o s :>lici1;adnr do J ttizo Feilcn l 
no Egt.ado uu. Bahia, de t\CCordo coru o a rt.l2, 
do decreto n . 17J !3, de 190::l c a1· t. 5 (Lt lcl 
.221 , de 1894 . 

S<1la. das sessões, 29 de :.-utllbl'O d.e 1903 . 
- EH!Je.tio Tow·i;t!w . 

A Commissã.o nã.~ ::-.ceei t? • .-. eruenda. 
Os solicitadores elo Jn1zo Feder o.l o.ctu:J.l

men ~e percebem po!·ceot!l.gens. 
1903 .- P c.;·ankos MoHte;-•eg;·o, presülente. - :..:r . 3 
T ei:ne·i;·a de 8 ;:, :rBhtn::-.-A.z e· ,-edo i}fcwques . 
- Est(lvc.m Lo~o .-F·,·daic.o Borg~s .-Iiosan·l Ruhric5 n . l2-Jusiiça Fedel'al-Mioi~>tcrio 
r.ah de Oli~:dra . l P ublico . 
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Su:pprima-se -G:OOO$- cla.dos par<1 remu
:!e!'i'-':·i.io pr>ovisol'ia d.o serviços nu. P1·ocnr<•· 
J.oria. rJel'J.l da Rcpub!icn,. 

sc~la da.'; scs.3ões, 29 de outubro de 1[)03.
J<:l::a de .1'.Iell.~, 

~"- Commissão ~ccceitn. esta. emenda. 
Nã.o (~.insto qno contüme a ser dada a re

rmz:~m·a.ção pr-ovisOI'ia à:.t c1ua.ntia d.J (i:OUO;) 
:w Pr·o ·urador Gel'::tl 1.h Repub!ic :, doNi; do 
-,Jl' s~lo creaclo o c~•rgo de Consulto!: Gorill 
da~ Ltop\.!bile:~, CIE8 pat:son a exercer fuã:cçõ3s 
éF:.e }:h:rümcia.m ár1uelle fnnceionario. 

N. 4 

Rubric<L l::í - Brigada Polici::i.l - Tl':1nsfl
!':t,-:õo: 

l in:~pcctu~· llo sc~'viço s::tnit::,rio, tcno:ltc 
cor·o:JoL 

l cü•ttr•.:iiio-llcn~Lta, tenente, da 5" cmendct 
~:1Lla tt ~.F~.. 

?·J~l. em-3t:•la, 3\ maj:Jl' chcf.::~ do s:;rí'iç,o, di
;_;~J.-so mnjo:· .. 12s~al. ~:n Yez de capltfto fiscal, 
li!g~t-sc ca:p:iiao meéllco. 

s~~la, lhO) GJ<nmlssõ;:s, :2~ J.e outubro de 
~::03.-Fiel·crlic! de Sá.--Jo~~d Eêlzeúio.-Fe
/:s!Je!.?o F1·ciJ·e.-Fen·ai·m Bi'aga.- alo-is de 
i..}a::;!i·o. 

. -~~ Cm1n1lssft.o concoda. co:n a cm:3ndn. na, 
P~'·•·te em que so r3ferc a.o cll'urglã.o-dentista,, 
~1u1·que, som n.ugmcmt.o de dospezu,, so pn.s.:;a, 
;~ ÜLZCl' 11:11 S::!L'VÍÇO, p::tr~t O qn;.ü 11 bl'igtLda, 
:)oticla! dispua de ma.tcria.l necessa.rio . .Não 
acontece o mesmo com o~ onür·o.s funccíonn.
:·ios, cuj~~ transrorcnc in., corno propúe a. 
r,'!Uc?.l1da, 1·om de.~orgauiz~Ll' O SCl"."iÇ:.l ,a.l~0!.'<tl1· 
1!0 o rllw csüí. 1'eltu. 

Em Ylsta. do cxpo.:;to, a Com111issií.o apro
~~·n~L <L sc.g-uintc sub-emenda: 

n·:.~nsür:~t-se d~t 5·· emend:.t-Officiae8 a.g
gregados-pam u. 83-Sm·viço SêU1Üa.Pio --
1 cirurgião-t[entis~a-tenente. 

N. 5 

Supprima-sc o n. 17 <LO tLl't. lo. 

So.la das sc.~suu~, 29 U.c outuL:·o lLe lG0:1.
Ge;·;nano Ha;sloche;·. 

A Commi.ss:io não acceit:::. r.st:t emenda; a 
Ca.r:na.rt~ j<L se l.Jl'Onunciou sobre cllu. em .2" 
·.üscussão tto projec:to, rejJibnd:.Ht. A gua,r
ch ucteio:m!. é uma, reserva do exel'cito e em 
1cw. CctpitaJ, como est(!., é indispcnsavcl que 
ll3jG. um e:1ificb pa.ra nell3 funcciona,r a se
c:c·etaria d:J com~nando, f<tzendo-se necessa.
::ias as dospeza.s pa.ra. esse fim, e bem assim 
.outras despozn.s, para que sejam execatn,das 
disposições legaes rela.ti va.s a essa roilicia. 

Yol. VII 

~- ô 

.A.ccrescJntc-se ao a,rt. 1°, n. 37~ o se-
guiu~~a : 

«Desta vcl:'!J::t sa!tir:í. a, q_u~tn;:.i:1 da 10:000~, 
pí1m :t:rxill~~r- o Lycilu S,tlo:slano do Salvador, 
n<L Tnorrh.:.:cm dG officinD,s destlnad<tS ü apren
cliz:;.g:;m de crünçcLS àcw:tlioa.s c conclu:.ão 
do eàiflclu q'.L'· esG;t cans~ruinô.o. 

S;th d:ts sc~sõ3s, :n ch outn1Jro de 1003.
J.rpu:r~·:o J'osta.-Do;ni;?gos G1lÍiiWi't7es.-Neiva. 
-lleti;;r; f :aspa;-. 

?fa. rubrlc~l.- Obra;,;- f,J:'::tl-;J. incluidas 
verbas pu.r:t àivcr.-;as obras ncces.sa.rias, o 
seria, um~t desorganizaçã-o da. que foi Yota.da. 
pel~ ca.ma:'n, c:n lJl'Jjc.cto do or<;.a.ment o 
ti.ra:·-scJ do t 1t11L dessa.:; verb<.ts a qtmntia. p e
d.ili::, Ii:.L ema:rd:t, quo n':.u póJ.Q ser ~wc::lit<t 
porquo a União, tenrlo '~ cargo muit:ts des
}Jcz:~s, só poLJL'<Í attcndcr Ct~ m•gentcs c ne
ce~;sa.c·i~ts e n~o p~·est<w am:ilios a, um lyceu 
ptt·,·ticilh t'. 

.'1. Com;nL;,~o n:':o a.cccita. ~ emGnrla. 

.·~ . .;. n. 87, ~trt. 1°: verl.ta-Obt•as: 

Dest.~.;. ver1J:1, na. i m p o r ta, n c i a. lle 
l.7:25:CJ31$468, saia-m ptmt [~ continuação das 
ob:·<cs <b dons pa.vilhões em que se instal
lará a siLl~~ de ope.r~Lçõe~\ asepticp,s e os ga
bin;jtos ele pesquiz::cs dn FaculdlLde de Medi
cin:t du. ila.lü:t, 10:008$000. 

S:tlt~ ~I,~s sc-sü2s, 31 elo oatulJro de 1003.
J . .A. l'v!Jê'IXI. 

E~ta cmes·h cs';li, n:.t':lm:::smas con(U~;õcs du. 
do n. 8, undç~ se pede (i!l!} s::.jct ümda. da 
vel'O<.t totttl-l)bi·a.s-a. quMti[L de 100:000$ 
}J::J.rtt as obr~:s do pavilhão que servirá de 
institut') clinico, o que foi rejJitl(!.:t pela Ca.
mara em 2a dscussão. 

A Comm:~·.;;:to não a.cceitn, a. emenda. 

N. 8 

Ao n. 3i do n.rt. 1 °-0bras 
Desta verba sa.Lt pn,ra as obras do pavi

lhão que servh•ú. de Instituto Clinico, desti
natlo tt n.bl'i;;ar 10 ,~Zabinetes, relativos a lO 
ca.d:.liras <le êEnica Ja mesm<1 f<tculdade, de 
accor-do co;n o art. 7°, § 2', do regulamento 
yjgente, lOü:000$000.-.Neiva. 

N1 rub,•ica-Obras- se acham incluídas 
li versas verbrts destinadas 11 obras,cada uma 
com seu dcs~ino especial. 

Como se pede nn, emenda, só po!' me!o de 
rateio pJ~leria ser tirada. a qw.tntia ped1da e 

20 
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será a cre:1.ção disfarçada de despeza. na. 
ga discussão deste projecto. A Camara já re
jeitou emenda igual em 2"' disct1ssão, sobre 
a qual a Commis$ão deu parecer contrn.rio, 
mostrando que a Faculdade de Medicina da. 
Bahia foi attendida com a inclusão na pro
posta das quantias neces5arias e indispensa
veis. A Commissão não accoit:J. a emenda 

N. 9 

Ao n . 37 do art. 1°-0bras: 

Dos I. 725:031$468 desta verba tieem-se 
para auxiliar a construcção do edificio da 
Maternidade, creada pelo ttrt. 7", § 2", do 
re;:;ulamento em vigor. e que servirá tam
bem á Assi:3tc:mcia Publica, 25:000$000. 

Sala das sessões, 31 do outubro de 1803.
J. A. 1Yci ·ua. -Pw·r:r.nhos :.11onteneg1·o. - 1lf. 
.í1forei1·a.--Edw!.í·do Ramos.-.S'atyro Dias.
Eugenio Tow·inlw.-J. S. Tosta.-Dom.ingos 
Gttimm·{fes.-Al'lles Barbosa.-!. A. P1·eitas. 
-:-Bulcao Vian-na.-R. Saldanl!a.-C. Rabcllo, 

Não se pode negar as vantageDs que tra
zem as Maternidn.dcs. O digno primeiro :ü
gnatario desta. emenda jú. apresentou outra. 
em ,2a. discussão do projecto deste orçamento 
relatiYa ao mesmo as~umpto, sendo quo po
dia quantia. mais elevad[t para auxilio llas 
obras da Ma.temidade. 

A Commissão, dn.ndo parecer contru.rio nll. 
l'eforida. emenda, disso : «Em vista. das gl'an
des despezas a cc.wgo da. União, o auxilio 
J;>edido na. omond::t supra não pódo ser presen
-;;emente satisfeito.» 

Na. prosento emenda ê muito menor o pe
dido. quo ~ feito parêt :;c r ti1•a.do do total dtL 
Yerbn.-Obra.s-o quo ni'í.o 6 justo, porque esse 
total ó constitnido por vaPüts, coosignar.~ões, 
ca.da uma. das quaes tem applicaçã.o espG· 
cial. 

Entendo a Commissão que o pedido, que, 
suppõo não ser mais repetido, deve ainda 
ser• reduzido, só podendo SBl' ded.uzido da 
consignação destinada (t conservação, accres
cimos e reparos de edificíos proprios nacio
n aes ou particuln.res ao serviço do :tviinisterio 
do Interior e outras obras e assim olferece a 
seguinte 

Emenda substitutiva 

N. lO 

Sub~ ti tua-se a. rubrica 37-0bra.s-augmen
tada de 1.424:6798300, etc., etc., pela se
guinte autarização ao Poder Executivo: 

A abril• os creditos que forem Df:lCessarios, 
em papel,ou em ouro, para a acquisição, con
strucção, reconstrucção, augmento n.dapta
ção, melhoramento, concerto e decoração 
de edificios accommodados aos serviços da 
Secretaria da. Justiça e Negocios Interiores 
e aos institutos sob a dep(mdencia desta, 
comtanto que o serviço dos juros e amor
tizaçã.o da divida que contrn.hir não 
exceda, no exercício financeiro de 1904, a 
1.100:000$000. 

S. R.-SuJa das sessões, 31 de outubro de 
1003.-.4. 111o1'ei?'Q. da .Situa. 

O pedido na emenda. supra ê contra us 
regras e::~tabelecidas para organhações orç:~
mentt~ria. 

O Governo estabelece em sua. proposta 
as rubricae p!'Ccis:1s, pn.ra. que sejam t'eitas 
as consignações, determinando as verbas e n. 
natureza dos sm·viços. 

Compete pri"Vativamente ao Congro~so Na
cional orçar a receita c fixa1· a despezn, e 
será uma desorganização autorizo.r a aber
tul·a de um credito para uma verba Ol'Ça· 
meubl'ia, quando as despezas devem ser
feitas corn o producto d'L receüa, sem que 
seja necessario contrahir diviJ.a .. 

A Commissã.o não acceitn. a emenda. 

N. ll 

Supprima-se o n. IV :lo artigo 1.ütiluo. 
Sala das ses:õcs, 31 de outubro do 1903. 

-11. Jlo1·ém da Silva. 

A autorização dada no n. 4" do artigo 
ultimo do pl'ujecto fbi pedida por meio da 
uma emenda em 2"' discussão e essa emend~\ 
foi assignatla pela maioria absoluta da Ca 
mara. 

A Commissã.o não acccita a mnc~da. 

N. 12 

Fica o Governo autorlzallo a. modificat' o 
regulamento do Instituto Nacional de Musica 
sem augmento de despeza. 

Sala das sessões, 29 da outulJro de l 903. 
-Eugenio ToUI·inho. «Da quantia dada na verba-Obras-para 

conservação,accrescimos e reparos de edificios 
proprios nacionaes ou particulares ao serviço 
do Ministerio da Justiça e Negocias Interio
res, seja deduzida a quantia de 20:000$ para 
auxilio á construcção do edificio da Matet•ni
dade da Bahia., que ser"Virá. tambem á. Assis
tencia Publica.» 

A Commlssão entende que esta emenda. 
deve ser de~tacada. para constituü• projecto 
em separado. 

Sala das Commissões, 5 de novembro de 
1903 .-Cass·iana do Nascimento, presidente 
-Co1·nelio da FonsecQ, ra!ator.-F1·ancisc 

o 
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Sà. -David Campista. -Gale,ro Ca1·valhat.
F1·ancisco Veiga. 

N. 261 B- 1903 

Redi!cçiio pam a 3~ lliscnss([o do pi·ojecto 
n. 261 .tl, deste anno, que emtori;a o Go
vei·no a abri1· wn c1·edito n'ío excedente de 
120:000$ pen-a occo>Tcr ás âespe.zo.s com a 
1·e'Y.dmissao dos ope1·w·ios do .Arsenal ele 
M·:w·inha da Capit<(t Fecle;·,tl 

Art. l ,o E' o Governo autorizado ::1. a.brir 
um credito não excedente de 120:000$, sup
plemeni.;tr á vnrba- Arsenaes -do actu:.t.l 
Orçamento da. Ma1•inha, afim de occorrer ás 
despezas com o :pessoal extrao1·dinario que 
con ,-.ier aLlrni ttir-se })Q.t'<1 o l'egnl~n· anú:t
mento uas obr'"s já encetadas pélo Arsenal 
de :\I:lrinha. da Ca.pitttl Fc;lm•a.l. 

Art. ·~.o Rcvoga.m-so n.s (lisposiçõcs em cou
tr<1rio. 

Sala uas Commissões, 5 de novmubr•o ele 
I 903. -Uassiwt o do 1Vascimento. -Ani.zio ele 
Abre•J..-Davicl Go.mpi:::ta,-U1·bano ~antos.-
Corndio da Ji'onseca.-Frandsco ,'J'â,-l•i·an
cisco Yeiga, -Lattrindo Pitta. 

O §r. Presidente- Nã.o hn.venllo 
nad:t maü: u. tPa.tar, designo para. mnanllã a 
seguinte ordem do dia.: 

Pl'imeira parte (até 3 hul'as ou ~1nt ::s) : 
Vor:açii.o do projecto n. 237 D, de 1903, 

com o parecer sobre emendas offcrecida.s pa.ra 
a 3~ dis::;tiSSi'Lo do projecto n. 237, deste ~tnno, 
que lix:.t a dospc:-:a. do .Winisterio da Marinha 
:para o exercício de 190-1: (:3" discnssi"l•.J) ; 

VotJ.çã.o do p!'ojecto n • .2-12 B, do 190:3, 
sobre omonuas ollel'ecidas na 3" discu~sã.o 
do projecto n. 39.2, ele l 902, o 242 A. de 
1903, do S3nado, que dá nora orga.niza~·üo :i 
Casa da. Moeda (c.l.iscnssã.o unica) ; 

.. Discussio uoica. do projocto n. 291, de 
1003, concedendo a D. ~llwtina Gomcn:wro 
'\Vandenkolk, viuva. do capitão de mal' e 
guerra Jos6 Edun.rdo \oVandeukolk, o direito 
de perceber o meio-soldo e montepio, pela 
tabelln. da. lei n. 247, de 15 de dezembro de 
1894, em aitençã.o aos serviços prestados por 
seu iilho, o f'allecido almirante Edua1•do 
Wandenlwik, com substitu ~i v o da. Com
missão de Pensões e Con tn.s ; 

Discussão uuica do pr(ljecto n. 288, de 1903, 

relativo ú. emenda substitutiva U.o Senado· 
ao projecto n. 234, de 1902, que a.utoriza o 
P0der Executivo a conceder reforma no .. 
pClsto de 1° tenente, com as vantagens legaos, 
ao 1° tenente honorario dn. armada, pbar
ma.ccutico em commissão, Antonio Candido 
da. Silva Pimentel ; 

Discussão unica do projccto n. 293, de 1903. 
autorizando o Governo a applicn,r ao pre
parador' de thcrapcutica da. Fa.culda.ue de· 
Medicina da Bt~hia Dr. José Julio de Cal.:t
zn.ns, a disp:)>ição d~ lei de junho de 1893. 
considceando-o lente substitu·to daquclla 
FacLlluaJ.c c cbsi::na.ndo-lhc a. secção que· 
compol.ir, s:;gundo <ts convonienciu,s do or.
sino. 

l" cli~cussão do projccto u. 183 A, de 100~{, 
tornando cxtenslv<ts ê1.os audi '.ul'cs U.e gno1'ra 
dos lo, 2°, ;~o, 5° c ?o U.lstl'lctos militares as 
v~111tagcns do tlccl'ct'J n. 82t, de 27 de dezem
bro do 1901 ; com parecer o substitutivo da, 
Commis:;ii:o do Ma1·inha. c Guerra, organi
Z:Lndo o quaclro do::; a.uditores do exercito,. 
estabole:~e seus direitos e d<:lVel'es, tornan
do-os cx.tcnsi\·os ao auditol' da 111arinha, e 
c.l.:.tndo outra:~ providencias ; 

3'' discn~si'i.o do pro.ject.o n. 251 C, do 1903, 
rcdacção para. :3" dismtssão (it~ emenda. de:J· 
tac:vla. na 2'' discus:;ü.o do projecto n. 251, 
deste n.nno, a.ntorizttndo o Po~ior Exocuti v o 
a contt·t~ct\11' corn um cil'nrgião dentista. os 
S3l'viços da. sua pr•)fis.;ão no Co1·po de Bom
beiros tlo Districto Fedoml, m.oJittnto a ::.-ra
r.i:ficaçi):o a.nnual de 60U$, pt•ciel'id.o o quo j:.i, 
t::mhtt prestado esses Sdl'ViCJS .~·ratuita.ment.o 
no mesmo col'po ; 

Contínuar;ã.o lia. 3" di~ctts:;[o tlo peojceto 
n . .252, de t903 (n. 50, do WOU), llcclat·t~nllo 
quo,salvoo\.li:{po~tono n. 4 o nu~ :Jo do 
a.l't. 9" ün. Con:>tituiç~:lo Fcdcr:.tl, só é [icit•:• 
<Wil Esta<.liJ.; es ·~al.Jolocor taxa.s uu tributos 
quo, sob qualquer d.enominação, inciuam 
sob1•o t~s mcrcadúi'Í:1S est1·a.ngeil'n.~ ou subre 
a.s nacionaes de producç,ã,o de outros Es t:tdos. 
quando concorrem a.s condições c1uo estu,bo
lece; e dn.ndo outras providencias. 

Segunda p<trte (ás 3 horas ou antes) : 

Con tinun.ção da 2a discussão do projecto 
n. 38 A, de I 903, reorganizando os :;erviço::<. 
de hygiene <1.dministrati va lia. União (~rt. 2° 
e seguintes). 

Levanta·se a sess:'io ás 4 horas e 20 mi
nutos da tarde. 
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Çi'.;i'l!Jm:r) C: o m\nbte~io l'C3p~dh-0 . m v. Ex. 
n ~~o jul.~ou devcl~ ~Cmí;ttcl-o ~í CtHnru1ssão du 
O:rg~1mnnto.,. 

0 SR. CELSO DE SOUZA - .'l Mcso. DltblldOU. 
ouYÜ' a. Comm1ssão. 

0 Srr. BARBOSA L HV>, - • , • Gtl t9l'Ci de 
~equ·3!'tlt' que C';te clis_pusitho do Regiml'nto 
,,e cmn:pra, de accordo com <~o condnct:1 que 
in. v~Yiu.vclmontCl V. E~. tão bem t3m r.!io· 
pta.d.o. 

T!·~ta-sc de um 1)rojecto que mod.ific<> Yen
e.hncntos e ellc não póJ.e figm'al' na ordem 
do 0i~ sem l!UC a Gommissio do Orçamento, 
que t'1o do pêrto Yéla sobre a.3 conYO!Ji<:>ncia.> 
do a.ugmc11Lo d<1. tlsspez:t :pu'olica, so1ml e lle 
se tenha :pron11ncbtlo. 

O SP.. CELSo DJ> SouzA - Creio nue o 
projecto !'oi c:J.viaclo á Commissão d '·orça
men~o e d.istribuido ao Sr. Lanrindo Plth. 

Ao mcio .. di~t l)Poceàe-sc ú. clta.rt:-t.da, ~\ (F.l-3 
;.·es))Ondem os Sr.s. Pa.ulD. Guim•~rães, ThoiDRZ 
A~CiD1y, \Vandc~lcy ue ~~L2ndooça,, Joaquim 
Pr~·es. Eugenio Toul'inho, An~~huro Botelho, 
AUl'elio Amorim, Luiz Domingues, Thomaz 
Cavalcami, Set•gio Sabaya, Gonç:tlo Souéo, 
Eloy de Sou~a. Fonseca. o SH'.-0., Teixeira. de 
Sá, Celso de Sonz·1. Bricio Filho, Julio d~ 
Menu, Ilaynmndo de Mh·a.mla. Eut;~ltiu de 
Andt•a.de, Arroxellas Gu.lvão, '.rovinbno de 
Cana. lho, FelisheHo Freire, Domingos Guim::L
rães, Sdyro Dbs, Alves B:J.rbosc;, Tolentino 
dos'Santos, P,wanhos Mont('negl'O, Rod.ri!rues 
Sa.ldn.nha, i\iarcolino Monra, ~>Íoreira GorD..1s, 
Herc:ldia de Sá, Mello !IIa.ttos Sú. Freire, 
La.urindo Pitta, Julio sr~ntos, Henrique 
Borgeo; • Cru-vello Ca.v;.:,lcanti, :Mauricio 
de Abreu, Oliveira. Firru~iredo Carlos Tei
xeira Bra.ndã.o, Berna;do Monteiro. Penido 
:!'ith(), David Carnpistn, Carneiro de Rezende, 
Buano de Paiva, João Luiz _-Uves, Antonio 
Zfl.c~rias, Oarnillo So<~L'eo Fi.lllo, Carlm O o- O SR. PRESIDEl'>TE- V. Ex. rl;i. l icrmç-a ! 
tom, Carvalho Britto, Ole!!ario ?líaclol, Pa· O r1nú i1 l\IeS(t recebeu c estlt em !." dis
dua Rezende, Moreira <La Silva, Jesuino ca.t·· cussii.o é o pro.jectu dos SL's. I-Iof:~nn~.!J J.o 
doso,_ Domin~ues do Castro, Eby Cll<trc~ . Ol~veirn. e ~elso ~.e. S~uz;L. , •. 
tJanihdo Rodrigues, Az~vedo Ma.rqnes, Her- ~s~e pl'OJocto 101 a Conumsscw de Orça· 
m~negíldo d~ Moraes Filho, Jo<i.quiru Tei- 1 ruento, q_~1e ~eu o ~eu lJU.l'eccL' e u.p t·J.>.ontou 
xerra. Brandao, Ca.ndido do Abren, Cn.r 1os j um nbsottutlYo. 
Cavalcanti, Paula Ramos Juvcnal )fltler E o te snb~ ~ itutivo, como V. Ex . n :K• , .~ 1! 
:Marçi1l EscolJar, Barbosn.' Uma Genn:~.no p::l.to se1· t0mat!o em oonsUoração nn. 2• clis
~asslocher, C!lssiano do Nas~ime~to, Vesva- cussão; ~~ 1 ~ discussão, como V: Ex. não 
Siano do Albuqnerqua, AlfL'Gdo V<.~.r ella e de.:;co:uece. YtWsn. sob2•o a. conwmtoncta. ou IL 
Campos Cartior. V<tnt::tg-em dos }Jl•ojec~llS. 

AbecHe u. sessio. 
E' lida e posta em dlscns.siio a, ac~a . 

O ~!h•. Bai:"bosa Lhna ( · ) 
Sr. Pre.sidente. 11edi a pa.la.Vl'a sobre a &cta 
p or• mA pa.1•ecer esta a occaBião mais oppor
ouna pa.ra s ub metter ao a.lto crite~·io do 

·V . Ex_. aJ~umas liOUdel'ct ;õc:s u. r espsito ill!. 
orgau1zaçao du. OJ.'d.em. do di;;. . 

V . Ex . julgou daver incluir no. ordem do 
di11 dos nossos tra.bal110s de hoje o projecto 
n . 183 A, qua organiza o qu<J,d~·o dus audi
tores do exercito. Este projecto, com o de
vid? respeito o digo, parece-me que não po
deria :figul'aL' na <n·dcm do U.ia se1n que ti
vesse sido ouvidil. a Commissão ds Orça
m ento, pois que, incontestl1Yelmente, elle 
tra~ moJ.ificações na. des_peza. publica, no or-

N:.\ ~a dis·;us.;ão, JJuis. CJlUO OS LCl lJl'Ojccto 
r"ugma.nt:1 de\spt;za., ~m·:1 ou vida. <L C.:nnmissãu 
t~o Orçam~nto, do accurdo com o Que cs~a
t~l~ o H.egituento, 

0 SR. BARBOSA LDL\.- Está. adbdo, uão é!
Ma~ não me l)U.l'eco, perdoe-mo V. Ex. r;ue o 
ú.igu., o alvitl'c mais conveniente ao a.ncla
m.ent ::> d.1o1 nossos trabalhos, :por qua, além 
doste aspecto, a questão comport a um ou
tro, que vem a. ser a tfl.l ou qual }Jreferencia 
que o proj<;:cto m2recell, lJ:~l'::t figurar na, 
ordem do rl1"', com pret er ição ile outros que 
se me ;ofigur:J.m (o com a. clev.i d~ venia o 
di go a V. Ex.) mais oppor tunos, s.i não mai~ 
urgentils. 

Quero m~ 1'eferir, p:1rticuhrmente, a, dous 
projectos dC3 lei, euj a. d lsctlS.c;ão já poL' demais 
tem sido demorada.. 

Uro. é o que diz respeit o :i n.bolição das 
d!diucções eutr<;: empJ.•eu-a.J.u~ d(J lFt<uh•o e 
jo~·nalelrús; e a respeito delle sei que V Ex: .• 
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Sr. Pre.~idente, tom a melhor vont:.J.de, não o o!ficiaes da força publica, querendo, })Ol' c:3sa 
]la vendo colloc:~do, n.té hoje, nn. O!'ÜGt~ d.o fm'ma, dar a entendor que a. forç~a pnblic~L é 
LLia, ond.e ( r·,~B.~ que teom figlll'::tdo pl·ojo;cto::; un:;J.. e unica .( apoieclos ), subdividida, poe 
tambem import:cntes, naturalmente pm· me- monvos techmcos, em armada e exercito, 
ti vos muito justos e que acato. mas, no fundo, uma só - a forçD. publica. 

Hoje, porém. :l.J>lXU'Gccndo esse a qu0 n:e ( Apoiados.) 
referi, o qun.l nilo reveste, a meu Y.;r·, os O projecto apresentn.do pelo meu operoso 
c:tracteristicos de uma medida urgen~e. ,jnt- I cor:.1panheiro de classe e digno collega de 
guei do meu devel' -vir l'eclamar em ])l'Ol \ P:n'lamonto, o St. Thomaz Ca-vn.lcanti, não 
de um outro, qunl e a.quelle que :.lC:.'.iJo de I sú definiu com 0 mu.ior p1·ecisão o aue el'a.m 
ciliar .. m~üto .. r.na.is necessaJ!io, nrgerrtG e- li c::trgo.> do exercito correspondentes~ a_o:rGros 
porque nao dlZGl-o ?-r?pnlJllcano. . c::.rgos da armttda, para o cumprnuento 

O outro do.> dons Pl'o.)ectos que motiYD.:·:;Ell irre>qFivoco do dispositivo constitucionnl, 
es~a3 ~uinlla~.P~pder~ções, qu~. subm~tto f!.o como ainda, revendo a clístrilmlçã.o da~ 
cnter1o de v. n"-• ~r. Prosmenw, c: o qu:J verbas duOrçamemoda Guenél., demonstrou. 
eden:J,o _com ~" equip~~'aç0o das ;?'~'J.ti~e::çõ::,;> l1lUG se p_odia praticar este acto de ,jtv>tiçt" 
dos omcw.us c.:.o exerciGo tLS gr;;"<.mcas·oes, em:. sem ma:or gra-vame p<tra o The:;ouro Pu
ca~'gcs e posto:> correspomlcmtes, dos omclt<.G3 b!ieo. 
J,t umaüa.. En sei que o hom·,1do c talentoso rela.tor 

Po;oso í'éLlla:? so1)re o assumpto, S:.·. Pl'c-- elo OI·camento dn, Guerr<1, na. Commissiio de 
sidente, com o maximo desassomhm : oill.- Orçé•,mento, tendo j<i, estuuado, com o cuid:\llo 
cia.l do exercito, como sou, o projcctv 0m qne costuma, l)Õr em todas as 1ncum1)encias 
nad::~. ::~.bsolutamente 1~1odific<.1. em cou~:1 ;;j. que lhe slí.o commettidtts, este projecto, foi. 
guma melhora os vencunentos que, pElas t::t- levado a concordar com as opiniões e com o 
bcllas em vig ... l', me são attrilmidos. resultado d.os trabalhos do meu collega o 

De facto, sou offi.ci<:l.l do exerclto, m::;.s. S1·. Thomaz Ctt-valcanti. 
pertenço a um quadro especial, o dos Pro- 0 ,., . .., 
fe::;sores das Escolé~S Militares, qua.cl.t'O-em ..... s" .. CA.RJ"?~, CA.\ALCAN~I- Como ?-11;:-s 
que bnho Yencimontos tixos. {': '!iln~_o. c~ncord"do co1~ S. Ex. a comm:ss~o 

Quero dizer quo 0 projecto a que me re:fl:'o dtch~1~·-~. ,ompet~n~e, 1sto é, a Com.m_r~sao 
niio vem. em eousn. n."lg-nma, mcihor~,:· 0;5 0~ .• /~ armha e Gut:rra, pelo meu hümllde 
meu.-; Yoncimcnt:ês (apoitulos), raziio por· que -.,-L • 
pc.~so J';.tllar, com o mosmo desctssombro c-:·m O SP •• BARBosA LBIA- Ponder::t V. Ex. 
<i Ué), c:n relaç:I•.) a um outro l)l'ojecto r1ue 1 muito bom: do ponto de vista tochnico, isto 
<mttlJ:t.lcu. em tempos idos, com a otg:E:.iz::.- ê, d;J. clussificuç;'to dos cargos, pn.ra. que se 
c;-ão c~iJ qu:~dt•o do oJllciaes do estado-m~\iül', "" definisse essa competencia qno o legisladol' 
quo pcll'tcn<;'l), cu deixei do tomar :p:~:'~8 n:1 quiz quo) existisse entre a marinll<t e o cxer
tli.•cu.~slo o r.:: Yot:cç·ão pedi a. pala >T '· p:,,:a cito. sobre e.:; ta parte j<t se pronunciou, em 
dnchtl':w qu.;-) tambom nessa eu n~o ünL!~ tempos que já l~~ vão, a Commissão do :Mari-
tom.:,do ptU'Ge. nlw. o Guentt. 

o SP •• FJ::>,t:.•·:IP..A BIUGA-A C:>m~c~~, :':;.:1e Sei, não ignoro que '" Commiss:Io de 01'l}~\-
1.1uanto v . .E.•. L• escrupuloso. (Apoiados·)· It.ento tem estado assobel'bn.t.b por tr:tbn.lho,: 

O SR. R\.RDOSA Lnu-Sl'. PmE~idc:nt:~, o 
projecr.o a que me Yenho referindo obede~G 
ao de.sllObr<tmeuto de um preceito constítu
ciou::cl, sulJordina-se ao cumprimento, inv.
diavel, de um:1 exigencia de justiça ele
mentar. 

O preceito constitucional é o r1ue se ins
creve no art. 85: «Os offi.cicl.es do quadl'O e 
das classes acn2:s:us da armada t&riio as 
mesmas pn.tentes e vantagens», e vo.nto.gen;;, 
:frizo hem o ter:mo, « que os elo exercito, nos 
ca.rgos de categoria correspondente.>> 

O projecto visa definir o que é esta p:1rtc 
final do n,rtigo - cm·gos ele categoria co:·
'i'esp.mdenle- est.:cbelucemlo, já se ...-6, ess~ 
correspondcncLu inclispensn.Yel ao ec1uilibrio 
que o lngislad0l' qdz instituir ( opo:ados ), 
~;ubordinado a um alto sentimento deju:3tiça., 
nas geatiíi.caçõ:cs de exercício devid·.:,s ll,OS 

de grando foleg-o, de n5.o pequena import<1n-
cb ; mas o assumpto é destes que entendem 
com sentimentos elementares de justiça; n;·w 
é rn.zon.vel pro·Gelar-se por mais tempo, não 
é razoa vel mau ter esta :~ituaçã.u equi-voca, de 
dons pesos e duas medidas, sitnaç~ão em vir
tude da qual os officiaes de uma parte da. 
força publica, do exercito, encontram-se em 
condições muito inferiores ás de seus collega.s 
da armada. 

Nada justifica, portttnto, o Regimento mes
mo diz, essa procrastinação, que tenho cer
teza não ê proposital, mas que, por isso 
mesmo, reputa.rei infeliz, no andamento de 
um projento que já vem de outra sessão e 
sobre o qua.l j:.í. houve muito e muito mez 
para que as Comn1issões o cstud::o,ssem. 

Y. Ex. concordará commigo em que,pol' 
.cais respeitavel que seja, c o é, na.tul'a.l
l':•.t•nte, ~t opinião de cada. um tios membros de 
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-cada Commissão, não havel'il\ trabalho 
nenhum que chegasse a. um resultado pra· 
t ico, definitivo, si cada. um destes collegas 
julgasse dever ~ua.rdar, para e3tudar, os pro· 
jectos submettldos á. Commis.>ão de que ft
ZClSsem parte, por um mez ou dous ; pois que 
teri a.mos de rnuL tiplic'J.l' o numero de m ozes 
p elo numero de membros de ca.da, Commis
&'io . 

O SP..Pl\ESIDEi\TE-Eu obse1•,·o ao nobt•o 
Deputado que o que está eru discussão é a 
a cta.. 

O SR. . BAR aOS A. Lni:\.-A acta eL1tende com 
a composição da Ol'Jem do dia e a or(iem do 
d-ia m e pa.reca não t or sido organizada com 
o esph·it o de jost iç3. que elevou V. Ex., em 
boa. llo1•a, a essa. cadei ra . 

O Sr .• João Luiz A-lves-Sr. 
Preside nte, pedi a palavra p a.l'<t enviar il. 
Mesa, a firo de que tenha o dest ino regimeu. 
tal, a petição t>ln que D. Auna Ca.1•neiro Ma
cha·Jo da Costa, vi uva do cor onel do exercito 
Manoel José .Ma.(lhado da Costa, pe le me
lhol'i::t- d•J Io!:lio soldo a que t em dir eito. 

E. St•. Presidente, conllante no espil'ito da 
justiça da. Oommissão a, quo será subrn!lttida. 
a p resente petição, desde jd. esper o o seu pa
r ecer, para .iustifical· desta tl•ibuna a legit i
midade do pedido feito pela digua. viuvu. de 
um voluntat•io m or to em combat o e em de
fesa da. patria . 

Vem :~ Mes.'l., é lido e enviado ti Comm is
sã.o de Pensões e Coota.s o r equerimento de 
D. Annn. carneiro Ma.chado da Costa, pedindo 
molhoria de pensão. . 

Submetto, portanto. á aprecia ção d~ V .Ex· 
est.a ponder ação, quo vale, ao mesmo tempo, O Sr. Thomaz Ca'-'al<!!o.nt.i Íll:5· 
por um requcr imeut o : que o :projecto seja creveu-se no expedien te para fazer algumas 
dado pa ra ordAm do d ia., afim de q ue nos pro· considerações sobre o que a i mprensa diaria. 
nunciemos sol)re o c :.lm).wimen'to inadiavel üem dito em relação á força. publica . 
do art. 85 \la Constit nição . Antes de propriamente occupa.r-se dr.s::;e 

Quero dizer com isto que, assim como eu assumpto deve á Ca.ma.ra. expllcaç.õci!, em 
colla.bori.> nesta tríbuM para. afet•vorar 0 addita.meuto ao que o seu illustre coliega o 

Sr. Barbosa Lima acabl ele dizer. 
sentimento de respeito á ordem constítucio~ Não ha muitos dia.s,o or ador fez de claração 
na!, t il.mbem colla.boro, com igual cnthusia.s· ld~utica. <l. do Sr . Barbosa. Lima sobt·c 0 pro
mo, p:.wa. que se preste a homenagem devida 
a os sent ím<mtos do J·usti ... a , de cuJ·o consorcio ject o que em julho do aono passado submet-

" ~cu ao estudo da Ca.mara. 
com o da ordem publica resultarft a estabi- Repetindo-a hoje, citt~. n'lmer icaruente 
lida~e da.s instituições que nos regem. (•1íuito o excesso que ftca das verbu.s necessa-
bem .) . • rias para a gr atificação de otliclaes do cxcr· 

Quer o crer, pot~nto, S! . Presmente, que 
1 
cito, des:le que seja feita a r evisão tal como 

v. ~!{ . providenc1ará, nao só pa1•a. que este cunsigna 0 projecto. 
Pl'OJCcto venha pu.ra a orJem do d~a.. como o sahlo r esultante dn. dist ribui ção feit a 
:p:l.l'a que ncl~:.L-figtll'e ~a. t:ubep. o proJecto l'!:l- }Jelo projecto c; de 146:497$500 como melhor 
lativo 11. n.boh çao tlo d1Stmcçao entre opera.· pode1•li.o verificar os seus illust res colle<>as . 
rios e joraaleit>os. ( Jú1i!o vem !) Nã.o vê, pois. em que possa consist ir a ore· 

pugoancia da Camar a em approvar um pl'0-
0 81· . Preli!ol<lent.e-Responclo a ject o quo, alé m de s:Ltisf<~zer o p1•oceito con · 

V. Ex .. quo, quanto u.o lJl'imeiro projecto de s~i tuciona,l, cstahclece, a coutento de todos, 
que fa.l!u., jft :\ Mesa. t inha e m mento col· um!l. distr ibuição equitativa entre otllciaes 
local-o na ordem dõ llia, como V· Ex. sa,[)o do exercito e da ar mada. . 
per feitamente . Passa ao assumpto que o trouxe á triburut. 

Quanto uo p rojecto do Sr. Thomaz Cavai· Ha. di u.s que a hnprensa. desta Capital traz 
ca nti, a Mesa a inda não o póde co !locar na not icias alarmanteiJ em relação :l fõrç-~ pu

. o1•dem do dia,parque não voltou da Com- btíca federal . 
missão de Orçament o; oppor tunamente o 1 Disseram mesmo que a policia. e marinha. 
far(t . · est avam de promptidão por de.:oonfi :.w-so do 

E id é . l a t~ d .. s "o l alg uma. cou&t. m segu a a.pprova.c a a c'" a .,e su. J á. isto era bastante para. fazer roca.bil• 
antecedente. sobre a outra parte da forçtt publica fedet•a.l 

P assa-se M expediente. ce1•tos ,j uizos uesfa.vor aveis . 
O oea.do::- jamais deu credito a. semclhante 

ba.llcla. 
No emtanto, como o publico não é só com

posto de homens sensatos e r etloct idos, em 
condições de bem ~omprehonder a. inconsi-

0 Sr. Presidente-Tem a. palt~.vra. steM ia. dessos boa.to$, o ora.dor vem da. t r i· 
e Sr. João Luiz Alves . buna. declarar que t:~.es noticifls nn.o pa~>a.m 

O Sr. Brielo Filho (se<'Vindo de 
io secreta1·io) declara que nã.o ha. expediente 
sobre a mesa. 
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de ballela.s, artimanha;; e invencionices, des
tituidas d'J menor fundamento. 

Os nobres Ministros dn. Guerra, Marinha e 
Justiça declararam ao orador que taes factos 
não são verdadeiros. . 

Cumpre ainda declarar á Camara que o 
illustre Sr. Ministro do Interior lhe disse que, 
da conferencia que adrede teve com o Dr. 
chefe de polici:.t, sobre o que se tlizia. em 
rElação ao Sr. Lauro Sodré, resultou o des
mentido categorico que toda <t imprensa. 
vespertina dett á. publicidade, de ser a.quelle 
Senadoe acompanhado por agl"ntes da segu-
rança publica. · 

Aliás não havia. motivo para esse procedi
mento da policia. 

E' certo que o Sr. Lauro Sodré se pro
nunciou no Sena.do pela revisão da Consti
tuição, no que está o orador em completo 
desaccordo, mas não é isto motivo para que 
a :policia o estej :~ seguindo e espionando. 

A prova de que temos a mais alta con
fiança no crlterio do illustre Senador do D,is
t:·icto Felleral, de que esi;a.mos certos de que 
S. Ex. não des,toará do seu passado, é que o 
orador pediu a S. Ex. que o substituísse como 
orador ofíicial na. commemoração solemne 
q,ue o Club Milita.r pretende celebrar a 9 do 
corrente, convib a que gentilmente ê1Ci.!edeu. 

Isto prova a mais completa confiançê1 que 
depositamos em S. Ex. 

Embora julgue cabaes e completas as de
cbl\1,ções que vem fazendo, para attstar da 
força publica federal a idéa. de qualquer sus
peição sobre a sua conducta. em relação 
aos poderes constituídos, o orador lê val'ias 
moções do Club Militar que bem synthetiza.m 
qual tem sido a norma de agir du. força pu
blica no BPazit, desde a proclamê1ção da Re
publicn. a esta. parte. 

Essas moções, quasi todas em epocha de 
agitação, era.m indispensaveis, para quo o 
:publico br<tsileiro conhecesse qual o modo 
de pensar da. força publica federal. do mes
mo modo que fariu.m hoje os defensores da 
Republica assegurando obedecerem aos pre
ceitos constitucionaes, defenderem a integri
dade nacional, e respeitarem, com o nece,;
sario acatamento, a todas as deliberações 
dos poderes publicas. 

Eram estas as expiicações que o orador 
julgava necessario pa.ra definir, em nome 
do Club :Militar. em nome da cla!'!se a que 
pertence, a situação em que ella. se encon
tra em relação ás pequenas agitações que 
actualmente tentam perturbar a ordem e 
a 1iranquilliU.ade da Republica. 

sident3 d~ Repuhlica fàra meu allin.do na 
campanha que emprehendi no Paraná e re
latei minuciosamente os factos que vinham 
comprovar o quJ ea aqui sustentara. 

Pessoa, supponho, autorizada pelo PL·esí
dente da Republica, veiu declai'ar a est:t 
Ca:>a (não tenho aqui o Diario Offi.cial respe
ctivo) que a minha. na.rrativa não era exacta. 
em um ponto e asse .. ~urou que o Sr. Presi
dente tlu. Republica apenas me ht~via dito 
quo eu cumpris:;e ou fizesse o que a minha 
conscienciu. me indicava. 

Affi1•mo eu que o Sr. Presidente da Repu
blica não(\ capaz de jurar pela honra de suas 
filh t"ts, de suas nobres filhas, que haja. a 
menor inverdaue na narrativt~ que ftz. 

Aqui olfereço, om nomo do que mais re
speito, da honra. dos meus mais q uoridos 
mortos, um solerone jui'u.roento de que disse 
a verdade. 

E, senhores, para comprovar a minha nar
rativa, alü estão as pro:prias palavras attri
buidas ao Presidente da Republica. 

Pois, então, ouve-me S. Ex., recoh~-me
para me ouvir com ma.is descanço, natural, 
monte, nos seus aposentos particulares; faç'o 
um appello a sua possoa., dizendo-lhe : ~( si 
V. Ex. entende que póde ser pm'turbu.dorJ. a. 
minha acção no Esta.uo do Paraná, diga, por
que immediatameute renuncio a ella» ; e 
s. ·Ex. diz-me, segumlo o Sr. Alvaw de 
Carvalho, « faça o que a su:.L consciencia in
dicttr !:t Logo,mesmo admittindo esta versão, 
o Sr. Pl'O:>idente da Republic:~o n5.o entendia. 
que a minha. acção fosse perturb:1dora ... 

A confissão é preciosa.. E, portanto, eu 
não mereço da. maioria desta Casa os doestos 
com que foi recebida aqui a minha ca.m
panha contra a olygar·cltü~ do Paraná : o Sr. 
Presidcntll da Republica.. pela propl'ia de
claração que se lhe attribuc, nãu dosappro
vou o que eu fiz-pelo menos não desttppro 
vou! 

Creio q.ue é signiiic:ttivo! 
Quanto tto valor real dê1s minhas palavras 

e daquellas que são attribuidas ao Sr. Pre
sidente da Republicn., ah! eu deixo isto á con-
sciencin. do paiz ! · 

Quem não comprehende que, depois do 
attitude que S. Ex. assumiu, não podia con 
fessar a. verd::tde ~ 

I\fas eu o supponho bom catholico e ell6 
assim se declara : que juro perante os santos 
Evangelhos, que jure pela maneira por que 
eu disse, que inverti no mínimo, que mudei 
um só vocabulo nas palavras que attribui a 
S. Ex . . ! (11ittito bem ; muito bem. 0 Ol'ador e cwnpl'i

mentado.) Nenhuma, absolutamente nenhuma pala
vra mudei, não só porque tonho boa. me

O §r. AlCredo Varela- Sr. Pre- moria, cumo porque re,;;·istrei as do Presi· 
.s idente, affirmei nesta Casa que o Sr. Pre- dente da Republica. 
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Ma.is ainda: ha. aqui nesta Casa. r)es::;o::t a O Sr:.. ALFREDO VARBLA - E11 diê'.S·J ::: 
quem transmitti imn:·~clin.t::..m~õnte tudo o S. E:r. : f<tlle como quem faH'l. D. um t:ll:): 
que ocCOl"l'eu. si acha pei·turba.dora a minha o.cç5.o, l'ec;.1o ; 

Mais tündn.: hn. uma pessoa, que a brtncada e S. Ex. respondeu, segundo a versão ofli
:paranaense diz. q. ue é honradissimr.,, o Sr. Ge-~ cial: faça o. que. sua consciencia indica:· .. 
neroso Mtwques, o si for preciso a:ppelhrei _ . ·v ..,,, .,,., , , 
1mra S. Ex .. a ouem commmli;ri;ei mn se- O .sr:.. AzEHJDo MAEQD .. :.S - lL.,po~ .. ~:tt 
guida, o que tinlÚ olJtido ào Sl'. Presidente perfeitamente. 
da Republic<1. O SR. ALEREDO VARELA.- Logo, S. Es.. 

Er<'. este, pois, um allLtdo meu ! pelo monos :não achava porturiJctclo::tl ::1. rui-
:>. nha. acção. Isto é chc'o ; ag;or-~1. t0:·:m~, 

O SR. CARLOS CAYALCM.;TI-f Jç~o a }la- palavras quom qnizer... ·-
lavra. I De1)ois, é f.;.cil verific::.r a Yerün.::e; e:::.;r:z 

O SR. ALFR~::no YARJ~LA.-Ti;:Jn a :•epre· a qu3st:lo em te~· mos cln.r·us ... 
sentn,ção do Pa:·an:i. empenho 0111 l'Gtüa.r ,., 
daqualLa. te:~~a um~t }Je~so:t que (:-:.liCts um:~ O §r. Pr;eside:utt:.e- .Es~6. ~-:n..b ::c 
sup:posição in,in::;ta.), uma pe.:;so:~ que, enten- horo do expediente. 
diam estes ~enhor·cs. est:tva a.Ili u. incommo
dtw a süuação UO\iT,ic:t loc;,Ü: um ccis\incto 
capitão. Depois (ie muib.s visita.> J.o Sr. Vi
cente Machado e do Sr. p:1dr0 Alhe:·to ao 
Ministerio da Gne1·ra, conseguira.m estes 
dons representantes do Pn,raná. a tl'ansfe
rencia do dito capitão. 

O t::.§r • .c~lf'redo "W.J.:::r.-ll'"e:i,[a- ?2ç·J 
a. palavr:t paro. umn. expliccçiio pc . .,~:.<cl. 

O §z.'". P.r~~:siderz:t·0 - dG)·jiS J:l ".-c
tação das n1aterlas, de CJ.U2CoEs·~~)J ~L ,y:~l~r:·r.:.1 
do di<1 dn.l'ei a, })alavl'a ao nob>.·e U2}}Lt;:;aclu 

:Mas havia :pressa em pol-o fôr::t do 
Paran(~; G.esorte que :pa,rtiram d::,qui imm- O §r. Carlos Cava.lc~nte
meros telegrn.mmrcs:-«.T::'t segu:u o c:1pitãa?» Peço a.. V. Ex., Sr. Pl'G>ider~te, que me ~'1-
«Por que não S'2gue? >) «F::tçam·no Eeguie im- screva par'" f:tla.l' no ex1Jedwme cl::t s:;:;~::to 
medin. ta mente.» E, a~;-;im, uma seri.e de re- de amanh[L. 
cados, deste ou parecido teor. Compn,l'ecem m:üs os St·;::. Passc.3 ~,li:·~u~cb.: 

Comecei então ~L trabalhal' pa.l'a. evH01r este Rogerio óe 11irantla, ur:J:1no S:.tm;os, .;o," 
in?~mmodcl a um vell~o ca.r?-aTad 1 ~ct Escola Enzebio CllrL:tlno C1'uz, J.nizio do .Ah:·.:u. 
Militar.; nadt• consegUI ele: l'.I:mstro an. .Gue~·ra, B::z,~rril Fontenelie, Virgi.lw B::i;ici.o, Fro.::
mas fu~ ter com ? Pr~s:_do:ute da. R.epub.llcn., cisco Sü. Fl·ederico Borgos, .Jc:Qo Lopes. 
que ~s~n.va m1.s dtspos1çues que eu acpu de-\ E lun.do 'stndtn•t P:·.ul:t e Sllv~t, T:>lncbl:.•.:•. 
claret a C<tsa, e S .. Ex. os~l'~vcu ;~o ~-o.<ceecll:~l Abdon :.manez, 'r~ 1·mirio Coclti:úo, idi:;n;::. 
~rgol~'-'•. Uül't~ que o caplta.o, .crte !,mll:.l. ~:;1do Costa José J..Iarcel:.lno, P8i'OÜ'l1 H.ds, Joil::• 
trans10I'Ido, ücass9 no P<wana, o twou. Vlcir·~ Mtü~~CJ.aiu.s Gonça.Lye:~, E,m,el•;tl.Ji!~o 

E' u.ma ).:ll'ova de que S. Ex. começ,:::.v0' a B·md;i·ra Co:·nelio da Fonseci.1, E:::t:v:io Coim.
cun~pr~r as s~F,s pr;;me.:;saS,ll~W.'L eomtmgo · b~a. ·\.nO'elo Neto Rotlt>igucs Durh, OliYüi!.':', 

81 101' pl'ectso, requel•oret pn.l' ·que sn ob- \r.:l·l;..l-:;0

0 ,.,,;.-~ L' cov'•O'lldo Fi~:rueil·<tS. CnAl'(l 
t l d i\.r· ·. / .. ,, G ,. ) ·. d s··es •• ·•LJ.c• '!H;,Icu, "o . ·:> . ' en l~L o 1 'J.l!ll~Gorw uu. u.eni'l. f! pta ... e :. PcbPllo Tosta Fuli.x Ga:·.;pal·, August.J ue 
t~legr;~mmas todos, G YCl'tfica.::.L ~l. c~~;~L que Fruit;J.S' EJn;tr'd0 l~;LlllCS, l3e!·na.rdu Hol·:~t. 
nao >~swu r~l;,::-;anclo ~ .. v .. ~rda~?;., . ; .. ·- .José ;\I~njarulm, Am.crico üc Al~~lllLY~i'(.i.L1,-'· 
. Era., po1~, con~o dr:os,J e s .. ~ .. c.n1,o c llll,J!!- F •ico Coelho F'idehs Alves, BeHsa':lo w: 

C1tn.1p.ente S8 verltic~ da. P\opna doc.laraça.o S~ IZ" Ga.lYã~ Ba,')Glsta, Sil'ra. C::tSGl'O, Luu
o~cral, era. o Presidente. u~ _I~epublt~~,m,?u rc~ç~' B~tptis~a. ffl'n.ncisc.J Veig~~. V:irl~,~e> 
all1~do na campauha.qne nn~1e1 e, P~Iv:..n~o, Mascarenhas. Estcvn.m Lobo, José Bonifacio, 
repito, os doesto.3 q~xe aqm me, fu•',~m JO- Joio' Luiz Gasti:'w da Cunha, Ri1.1eiro Jnn
garlos, e~ O? repart1, e:n.,.,menr.~~- com. o queira, c~rlos Peixoto Filho. ~Yoncesláo 
Sr. Pres1dente da. Repuollva. E.,~,a « lll· Bra.z Galeão carvi1lhal,Bernardo ue :::"<uupo:;. 
fame » .. es~a. ~ h?l'l'lYGl », essa« tenebrosa», Rebo~lÇa.s de carvalho, costa JuniD1·, Amaral 
essa « md1gmssnna » camp:mlw. em que eu C "', "'e";'"l.I'O. B•"J.O'J. José Loho. P:1uEnc. 

d · d - f m·fl era ob~a A3;)ul, L .... .~... ... ...~..t? ., ~.~ · ~ 
an ei e an o ~ao er~J· ~u ll ta., 1 l C<1rlos, Fl':tneisco Malta, Rodolp!w l\~~r::wua. 
tamberu do Dr. Rodugues Alves· Aquino Ribeit-o, Costa Nett<:. Bene.tllcto de 

O SR. AzEvEDo MARQUEs- O Presidente Souza, Lindclpho Serra, ElJ.son .Gmlhenne. 
da Ropublica não pod.in. res:pond.er por outra Soares dos Santos, Angelo Pmhen'o. J~tli.'?.SS 
fórma a S. Ex. Darcy Domin.o·os J\1ascarenlms, Diogo Fol·tu.n:.\ 

0 SR. ALFREDO YARELA-Como não podia.,? 
O SR. AzEVEDO MARQUES - Res}>ond.en 

perfeitP.mente. 

e Ho~em de Ca.rvalho. 
D3i.xn.m de comp:.crccel' corn cn.u:s:1 }.XG·'cic:

p::tda, o3 St'i.i. Aler:car Guim:.triies, :::::i. P:=i--
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xoto, Raymundo Nery, Enéas Martins, Ho
sannab de Oliveira, Arthu1· Lemos, Carlos de 
Novaes, Antonio Kastos, Rodrigues Ferní1n· 
des, Guedelha Mourão, Dias Vi!Jira, Ray
mundo Arthur, João Gayoso, Tavares de 
Lyra, Pereira Reis, Walt'redo Leal, Soares 
Neiva., Moreira Alves, Pedro Pernambuco, 
Elpidio Figueiredo, Epaminondas Gracindo, 
Milton, Vergue de Abreu, Co1•rêa Dutra, 
Bezaroat, Pet•eira Lima, Paulino de Souza, 
Francisco Bernardino, Leonel Filho, Hen
rique Sa.lles, Manoel Fulgencio, Nogueira, 
Lindolpho Caetano, Eduardo Pimentel, Ro
dolpho Paixão, Francisco Romeiro, Valois de 
castro, Arnolpho Azevedo, Bernardo An
tonio Lamenha Lins, Francisco Toleotino, 
Abdon Baptista, Xavier do Valle e Victorioo 
Monteiro. 

E, sem causa, os Srs. Indio do Brazil, Ar
thur Orlando, Bulcão Vianna, Rodrigues 
Lima, Ga.ldino Loreto, Augusto de Vascon
cellos, João Baptista, Astolpho Dutra, Adal
berto Ferraz. Bernardes de Faria, Lamouni9l' 
Godofredo, Calogeras, Sabino Barroso, Fer
nando Prestes, Leite de Souza e Alvaro de 
Carvalho. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pret!!idente-Havendo nu
mero legal, va.e-se proceder á. votação das 
matarias constantes da ordem do dia. e das 
que se acham sobro a mesa. 

Peço aos nobres Deputados que occupem 
as suas cadeiras. 

São successivamente sem debate appro
vada.s as redacçõos finaes· dos projectos 
ns. 35 B e 36 B, de 1903, pa1·a serem envia
dos ao Senado. 

E' annunciada. a. votação do projecto n. 237 
C, de 1903 ft:ocando a despeza. do Ministerio da 
Marinha para 1904, em 3."' discussão. 

E' annuncia.da a votação das emendas 
constantes do impresso n. 237 D, de 1903. 

Em se~ida é posta a votos e rejeitada a 
seguinte emenda do Sr. Calogeras, sob nu
mero 1: 

4 Ao n. 23 do art. 1°- accrescentem-se 
as palavras:- incluidt~.s nes~a vm·ha. r~s ú~s
pezas necessal'ias pa.1•a ensa.w de appllcaçao 
de tubo· motores em algum na. vio da esclua.
dra, a juizo do Governo. 

E' approvada a seguinte modlfi~ação da 
commissão á tabella n. 23 na rubrlCa mate· 
riaL, mandando-se ac ~rescentar as seguinte~ 
pala vt•a.s : «e construcções navaes. Y> 

E' posta a votos e approvada a segmnte 
sub-emenda da. commi:;são â. emenda, sob 

VO(• VIl 

n. 2, do Sr. Cologeras na. p~rte contida na. 
lettr;t (b). 

Tahella n. 15-HospitD.es-Augmentada de 
19:000$000 11a.ra acquisiçã.o. (O mais como 
na proposta, excluídas as palavras : abrindo 
o necessario credito.) 

E' considemda prejudicada a parte da 
emenda da mesmo Senhor contida na let
tra.(b). 

E' rejeitada a refirida emenda, sob n. 2, 
na parte contida nas lettms (c) (h) e (m). 

São successivamente postas a votas e re
jeitadas as emendas sob ns. 3 e 4. 

E' annunchtda a votação da seguinte 
emenda do Sr. Oliveira Valladão, sob nu
mero 5: 

Accrescente-se onde convier: 
Art. No uso da autorização que se lhe 

confere para reorganizar e crear serviço do 
Ministm·io da Marinha.. o Poder Executivo 
a.ttenderá não só ás forças do Orçamento 
como tambem ao preceito do art. 85 da. 
Constitulção, de sorto que os officiaes do 
corpo da armada e das classe3 annexas não 
tenham maiores vantagens que os do exer
cito de igual patente, em cargos de catego
ria correspondente. 

Posta a. votos, é rejeitada u. referida. emenda 
sob n. 5. 

O Sr. Barbosa Li ma (pela or· 
dem)-Antes de V. Ex. pa.ssar a emenda. 
n. 6, creio que V. Ex. deu como rejeitada. n. 
smeuda n. 5 e, para requerer a verificação, 
peço venia para. ponderar quo esta emenda 
é do mais e:evado alca.nco, subordinando, 
como se subordina, ás exigencias do art. 85 
da. Constituição, e deixanuo ao criterio do 
Governo, em cujo sentimento de justiça. 
toJos confiam, a solução da grave questão 
que ellaenvolve e que é nada mais nada 
menos do que a equiparação das gratifica
ções de exercício dos offi.ciaes do exercito 
com as gratificações dos da armada. 

O Se. Deputado Valladão, fo1•mulando esta 
emenda, quiz armar o Governo com autori
zação in.i.ispensavel para solver, com o crite
terio que llle é proprio, esta questão, de 
cn.h gra. vidadc eu niio preciso dizer mais do 
quo va.o no seu enunciado simplesmente. 

H.ngfJ, put•t.anto, a. V. Ex. que mande ve
rificat• u. vota.çr.to. 

O Sr. CuiMJdauo <lo Nasei
nleuto ( po/11 (JI'IItJm)--St•. Presiuonte, em 
det'twencl:L ao honr•n.llu Doputatlu quo acaba. 
do f1dlar u ptwa osnlat•oclmonto dn. Co.marn., 
devo cleelal'at• •1uu 1~ idé1~ contida ne~tu. 

21 
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emenda. é a mesma. que consta. de um pro- 1! quando se di3cutisse o proje.c~o ele cquip;~,
jeeto de l a i. já em 3• rli.~Cl!l8;;fí.o, sobNl n q llfl.l 1' ;~.<:Kn 1111 Yí\Ol\i.mcnto~. 
a Commi~illio de OrÇamento. tem jJl'Ompto .; De.;isto. p<,irt~nto. da minha emeoh que 
seu parecer, esperando reunn•-so tao sórncnto tem o n. 5, ass1m cnmo das outras emenda.s 
pa.ra. ass\gnn.l: o e submet tel-o â apreciação qm~ <lprcseutei. algumas das qua.es, segundo 
da. Ca.mara. dos Deputados. o parecer do hoar<Ldo relator, vinham per-

E' a questão de octuipa.mçii.o da.s gra.tifica- turbar o ot•çamonto, ombora. S . Ex . ra
ções J.e exercício dos officiaes do exercito conheça quo ella.s tinha.m todo o ca.bi· 
a.os da. a.rma.da. monto. 

O parecer da Com missão, :;obt·e o projecto Assim, Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
do honra.do Doputa.do pelo_ Ceará., o ~r. ,Tho- consu I b à. Cama_:a s i consen~e na ret irada. 
maz Cavalcante, será lavrado, e ::;. ~, :;;., o dtt emenda. n. o. dlld dl:lmats que tivoa. 
sabe muito bem porque a Commissio de honra do apt·esentar. 
Orçamento o deliberou, em um de~tes dias, 
logo que e lla se visse desern bamçatl~J. de ser
viço propl'iarnente dito oroa.m<-~nt.;trío. 

Devia fazer esta. declaração, Sr . Presiden
te, Ui). hora. do exped.ient-3, em res(losta ao 
pedido do meu honrado amigo, Dopatado 
pelu Rio Grande do Sul, os,·. Barbosa. Lima, 
si V . Ex. houvesse podido me conceder a 
palavra naquella. occasião, quando S. Ex. , a 
propoaito da. acta da sessão de hontero, fez os 
reparos sopre a ordem do dia dos nossos tra
balhos. 

Consultada a Camara , ê concollida. a 
radlL d(ts omendo.s sob ns. !3 , 7 e 8 , 

São suocessiv~rnente postas a votos 
je[ta.dfl.l! as emendas de ns. 9 a 14. 

reti-

ore-

E' posta. 3. votos e appeovn.da. a. seguinte 
emenda. dos Srs. Celso de Souzt\ e outros, 
sob n. l fi: 

Na a.:pplicação dos ~aldo.; das verbas de 
que tt•a.ta. o a.rt. lett ra. k, o pa.ga.men to d!ls 
pensões de montepio rlos oporllrios inva,lidos 
dos cxtlnctos Ars;maes de Ma1•inha de Pel'
n:tmbuco e Bahia. Creio que esta. declaração feita. pela Com

mis~ão de Orç:amouto, pelo roeu orgiio, neste 
instante, serli. ba.sta.nte pa.1•a. convencer <\0 JÇ posta. a votos e rejei tél.da. a emenda. sob 
honrado Deputado de que nós eogitr.mos, na. n . 16. 
Commissã.o de Orçamento, deste a.ssumpto e to ·' 
que o trabalho está m ais a.dean.ta.do do que E' posta. a vo s e a.pprova.ua a ernonda 
parece . 

sob n. 17, do Sr. Ln.ut•indo Pitta: 

«AO art . 5°- Contadoria. da Marinha 
Supprima·Sr3 o a.ugmento de l :281$ para 
ma.is um servente . 

Suppri ma-se o sc;guinta: diminuindo de 
1: 50ll$ pelu. extincção tlo car~o de ;:1;uxilia.r 
du at•chlvislia., que será. e xercido por urn 
servente-e corl'ijil·Se n. somrua totaL» 

Sendo assim, está. justificado ipso facto o 
procedimento da Commissão de Orçamento, 
propondo a 1•ejeiçã.o da. meilida. contida. na 
emenda u. 5, que se tor na. dcsnecossaria, 
desde que temos em mãos um pt'ojoato que. 
Jlor e~tes poucos dias, devo ser submettido á 
considora.Qão da Ca,mara, oJU 3" dhcussão. 

Da.da. esta. explicação ao nubre Depntado N' n.aannciada a. votação da Fcguinte 
que me precedeu na. ~ribuna. e este esclare· cmencl<\, sob n. 18, tlo Sr·. Jm~uim Pil•es: 
c imento á. Cuma.ra., insisto pela. l'ejeiç.lo da. «Onde convier. 
emenda., pela. sua. desnecessidade, visto que a. 
ma,teria vae ser a t tendida. em projecto espe· Fica. o Goveruo a.utoriza.do a adquirir por 
cial. permutu. de propriBdades de q\le não ca.reça. l 

O Sr. Barbosa Lima (pela or
dam}-Sr. Presidente, desisto do requeri
mento em vista das explicaçõe~ dadas pelo 
nobre Deputado. 

O Sr. Oli-veira ~Talladão (peta 
oriemj - Sr. Presidente, posto quo conven
cido da con.veniencia da. mioha. emend.u., 
declaro a.ccaitar as razões expendid&S pelo 
illostre presidente da Commissão de Orc[J,
mento, bern como pelo honru.do relator do 
Orçamento d.o Minist(H•io dJ. Marinha, qae 
já me havia feito convencer da. convenien
cia. de deixar o as.su~npto da emenda n . 5 
fara. ser tra.ta.do em projecto especial, ou 

o serviço publico os terrenos necessa.rios a.o t 

Ministerio da. Ma,rinha. para est.n.belecünento · 
de um Arsen:tl em Augra dos Reis.» 

O sr. Joaquhn Pil."es ( pelu. o1·· 
dBm} - Quando apresentei a. emeuda n. 18 
inspirei- me no rela.torio do Sr. Minis~ro da 
Marinha., 110 qual se diz, á. pgs. 60, que o 
looa.l escolhido para o Arseual de Ma1•inha 
era. a. pra.ia de Ja.cueca.nga. A Commissão 
diz quo ó a.ce.~ita.vel a emenda sómenm 
quanto ao local, com que concorda.. 

Ttlnho a. inrormar que a p1•aia de Jacue
ca.nga é em Angl'a. dos Reis. 

0 Sa . PRESIDEN'l'E- Nã.o se trate\ da praia. 
de Jacneca.nga. V. Ex. está. tratando da. 
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emenda n. 19, mas o que está. em votação é 
a emenda n. 18. 

O SR. JoAQUIM PIRES- A minha emenda 
diz-em Angra dos Reis,-onde é a praia de 
Jacuecanga. E' mais lata, e deve podanto 
ser preferida. ' ' 

A Camara, porém, resolverá como melhor 
entender. 

O §r. Paula Ramos (pela ordem) 
-Sr. Presidente, motivo de ordem superior 
afastou-me desta Capital por alguns di1l.s, de 
maneira que não me foi possível tomar parte 
na discussão do projecto de Orçamento da 
Marinha. 
. Acabo de vêr com grande surpreza. que o 
lllustre relator do parecer sobre o projecto 
de Orçan:;.ento da Marinha informa á Casa de 

O Sr. Laurlndo Pitta (pela ar- que ella deve dar o seu assentimento á 
dem)- Sr. Presidente, é certo que no Re- emenda n. 19, em que se autoriza ·o Go
latorio do Ministro da Marinha vem consi- verno '!-escolher em Angra dos Reis o logar 
gnada a sua opinião sobre a con veniencia da apr~prmdo. para a mudança do Arsenal · de 
mudança do Arsenal de Ma.rlnha. Marmha, situado nesta Capital. 

O nobre Deputado, Sr; .Joaquim Pires, Sr. Pr~sidente, recordo-me de que, ha. 
apresentou uma emenda para que, por meio annos, agltando~se a. questão da mudança do 
de permuta, se ftzes~e acquisição do terreno Arsenal de Marmha, o Governo nomeou uma. 
necessario para que fvsse estabelecido 0 Ar- commissão de profl.ssionaes para estudar · o 
senal de Marinha. em Angra. dos Reis. 0 melhor local para se effectua.r esta mudança; 
territorio de Jacuecanga, constante . da recordo-me tambem de que esta commi~são 
emenda, fica tambem no município de AnO'm não cheg?u a d~term~ar esse local, pela. 
~os Reis, mas a emenda apre~entada p"'elo grande divergencia de idéas, manifestada. 
!Ilustra J?e~utado, Sr. Joaquim Peres, é e!ltre os seus membros, e recordo-me 
bastante limitada, porque subordina a acção a10da de que o Sr. almirante Julio de No
do Governo unicamente á permuta de ter- ronha, actual ministro da Marin)la, opinava 
renos. pa~a enseada de Jaeuecaqga, em Angra dos 

Outro tanto não acontece com a emenda R:OIS e outros escolhiam o porto de S. Fra.n
sob o n. 19, que a~p_li~ essa a.cvão para 0 msco em Santa Catharina. 
Go':"erno fazer a.cqulSlçao do terreno neces- D~ maneira que não se chegou a uma. con-
sarw pelo meio que julgar mais conveniente. clusao. . Parece-me, portanto, que a Camara não 

O SR. JoAQUIM PIRES- Retiro a emenda. deve absolutamente firmar a sua opinião so-
0 . SR. LAURINDO PITTA - A Com missão bre ,assumpto _em que os p~ofission~es mos

havia dado parecer contrario a esta emenda . trauma ma1s completa divergencta. · 
ma.s info1•mações que lhe vieram depois d~ Nestas condições, não posso dar o meu 
ter externado opinião, convenceram-na de vot·J favora.vel á emenda, ora submettida á 
que era _necessari~ autorizar. o Governo a consideração da Camara. (Muito pem; muito 
1ança:r. ~ao dos mmos necessarws para fazer bem.) 
acqms1çao do terreno, para ahi fundar o 
Arsenal Je Marinha. ; e u nobre Ministro da 
Marinha deseja tambem ficar habilitado com 
essa autorização, em virtude do seu plano 
de governo. 

Assim, a Commissão é de parecer que seja 
a.pprovada a emenda u. 19, pela amplitude 
quo tom. 

O SR • . JoAQUli\f PIRES- Eu retirarei a 
emenda. 

Consnl~ada a Camara, é concedida a reti
rada ped1da pelo Sr. Joaquim Pires. 

E' a.nnunciada a votação da seguinte 
nmenda, sob n. 19, do Sr. João Ca.l'los Tei
xeira Brandão e outros : 

Ond.e convier : 
~Fica o Governo autorizado a adquirir, 

pelo modo que julgar mais conveniente, os 
terrenos necessarios em Jacuecanga, muni
cípio de Angra dos Reis, pam estabeleci
mento do .Arscu11l do Marinha.» 

O Sr. Laurindo PiJ:tD ( pela 
or~e.m )-Sr. Presidente, o plano do p.qbre 
Mm1stro da Marinha querendo estabelecer o 
Arsenal de Marinha em JacJiecanga,é aquelle 
que tem tido por si as melhores opiniõés, já 
tondo mesmo sobre o assumpto largamente 
se externado o Sr. almirante Bacell~~or. · 

O ponto escolhido é um daquelles onde ha. 
286 ilhas, das quaes sómente seis não teem 
agua ; está collocado entre duas grandes ci..:. 
dad~s de impo!:tanCia commercial e junto fio. 
Capital da Umao para ser provida. a ~qJia· 
dra,_ fóra r~a conting_eneiC~o de um bloqueio da 
balua do R~o de Jane1ró.{ Nao apoia!f,o; ) 

Consegmntomente é aguelle q\le nat!lral
mente se offerece como o mélhor ponto paJ'a 
nelle _ser collocado o Arsenal de Marinha. · 
. Ass1m seJ?.do, Sr. Presidente, tendo o local 

Sido escolludo pelo Sr.Ministro da Marinha.~. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- De ac· 
cordo mesmo com o relatorio do Se. almi
ro.nte Alvm Barbosa, quando Ministro,. 
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0 SR. LAURINDO PITTA -, .. de accordo 
com o relatorio do Sr. almirante Alves Bar
bosa, quando Ministro da Marinha, como 
acaba de recordar o illustre leader da Ca
mara, o Sr. Cassiano tio Na,scimento, a Com
missão é de pa,recer qu3 a emenda. seja ap
provada. (Muito bem ; muito bem. ) 

Em seguida é posta a votos e approvada a. 
referida emenda, sob n. 19. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem 
para fazer uma declaração de voto. 

E' grande, Sr. Presidente, o meu prazer 
em acompanhar a Commissão de Orça
mento. 

Ao ler o seu parecer sobre a emenda quo 
acaba de ser votada, experimentei immcnsa 
satisfação,preparando-me para votar contra 
a medida. 

Eis o que disse a Cornmissão: 
«Esta, porém, não deve ser adoptada, visto 

importar em augmento de despoza, que ora 
não é possível propor, attendenrlo para a 
disposição regimental. A emenda 18 aventou 
a. idéa de permuta, que poderia. ser consi
gnada na emenda 19, caso fosse uma circum
stancia conhecida, afim então do se tornar 
ella viavel. 

Não podendo, entretanto, est<t emenda sJr 
acceita, embora a materitt della seja a ge
ralmente adaptada e colhidf1 pelo actual Mi
nistro da Marinha, ficará com uma indicação 
para ser aproveitada, na discussão deste or
çamento, na ou~ra Ca~a do Congresso.» 

Ora, Sr. Presidente, quando eu queria ter 
a satisfação de me collocar ao lado da Com
missão de Orçamento, vejo que ella des
garra de seu parecer, com o illustre relator 
á frente. 

Não me posso, entretanto, conformar com 
as razões adduzidas da tl'i.buna. por S. Ex., 
e por isso sinto necessidade de razer a mi
nha declaração de voto. 

O illustrado relator, ré>ferindo-se á emen
da n. 18, declarou que a Camara. não devia 
a.cceital-a porquanto ella de algum modo cer
ceava a a acção do Governo, dando apenas 
um meio de acquisição do ter1•eno, que erét 
a permuta. A emenda n. 19, por sua vez, 
tambem cercea a a acção do Governo, por
que não deixa margem á escolha do ponto 
que for julgado mais conveniente para trans
ferencia, e sim determina a praia de Ja
cuecanga no município de Angra dos Rei~. 

0 SR. PRESIDENTE - Peço a attenção do 
nobre Deputado. 

O Sa. BR~cro FILHO- Attendo á obser
vação de V. Ex., Sr. Presidente. Eu me es-

tenderia em muitas conside1·ações si me 
fosse po:;sivel justificar a minha declaração 
de voto ; como po,·ém, não o posso fHzer, 
limito-me a dizer que fui infenso á appro
Taçào da emenda n. 19. (Muito bem ; muito 
bem.) 

E' post:t a votos e rejeitada a seguinte 
emenda, sob n. 20, dos Srs. Marçal Escobar 
e outros: 

«A lettra l, do artigo:- accrescente-se, 
depois das palavras- contractos- mediante 
coücurrencia publica.» 

São successivamente postas a votos e ap
provadas as seguintes rectificctções da Com
missão: 

« Tabella 12 - Rubrica - Alagoas - Ao 
ca.pitão do porto, em vez de 3:000$, diga-se 
1:200$000. 

Tabella 14- Rubrica- Carta Marítima
Em vez de chefiJ da C;trta :Marítima, vi.ce
almira,nte, 12:864$, diga-se: chefe da Carta 
Mar i ti ma, contra-almirante, 9:3.24$000. 

Tabelh 14- Rubrica- Escola Naval
Em vez de dizer: director, almirante, 
19:020$, diga-se: director, contra,-almirante, 
9:324$000.» 

E' o projecto approvado em 3a discussão, 
e assim emendado é enviado á Commissão de 
Reda.cçã.o, pa1·a re1iigil-o de accordo com o 
véncido. 

O Sr. Ba••bm!la Lirna (pela ordem) 
-Sr. President l, V. Ex. ac:tlm de declar:1r 
approv<Ldo, U<\ SLJa ultima discussão, o pro
jecto de 01•çamento d:1 Mal'inha, projecto que 
contém emendas, pelo menos uma, dizendo 
respeito a medidas de caracter perma
nento. 

Meclicl<Ls desta n:1tureza, quando consub
stanciarhs em emenda~ ás leis annuas, teem 
sido destacadJ.s p tra constituírem projecto 
em sepat'ado, po1' delibcra.<,1iio constCtnte, uni
forme e inintet'rupta d<t Mesa. 

Naturalmente, em observancia <10 Regi
mento, que não V<triou, é provavel que 
V. t<;x,, m<Lntendo o espil'ito de continuidade 
que caracteriza suas delibera.ções, mande 
destttcar a milenda de cêtracter permanente 
que aqui está e tem o n. 4. 

Cabe-me dizer ainda que não tomei a pa
lavea para enc<Lminhar a votação das mi
nha"' emendas afim de não protellar o anda
mento dos orçament.os, jêL tão atrazados, m<Ls 
nã:o quero deixar passat•, approv:1do em defi
nit.lva votaçao pelct Camarc~., o 01•çamonto da 
Marinha, sem tormtr claro que reuni, em 
não pequeno numero do emendas, todas as 
rlisposições suppressivas capazes de diminuir 
a dcspeza puiJlicEt, como vo~ei contra tod<IS 
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as eme~dils que augmentam essas despezas., mico, fundição, laminação e cunhagem, 
~ a:~s1m proce~i com o in!ui~o de não con- machinas, gravura e estamp:tria- eleve-se 

tr~bun para . maiOr grava9a? ~a receita pn- aos chefes ord~nado a 3:90U$ e gratificação 
~!rca, que ah~ va!:?; com o mtmto, que desde a 1:900$; ensautdores, 3:900,3 de ordenado e 
JL declaro, ue nao votn.r, em hypotheso al-ll :500$ de gratificaçlio ; ajudantes, 3:000$ de 
guma, u.ugmento de impostos, com o i.ntnito, ol'donarlo o 1:500$ de gratificavão; grav<L
em1iro, de tornar .chno, eom o mou humilde dor·us, 3:000$ de ordena.do e 1:500$ de gra
voto, o que a num p:J-rece evidente, isto é , ti!ica.ç[o. 
que o meio de S<thirmos da. situação <tl'fiictiv<t .Tor.mtleil•o;; : mais 500 róis dial'ios a todo~ 
em quo nos achamos é reduzir n despezu. e og operario8. 
n1í0 augmental-a. (lrfgito bem; rnui to bem.) 

O Sr. Presidente- Foi re,ieitada 
a emenda que mandava destacar o disposi
tivo do art. '1°, por• ser de caracter perma
nente ; a Camal'a, em vista do que expoz a. 
Comrnissão de Orçamento, rejeitou essa 
emenda. 

Quu.nto á de n. 19, trata-se de uma auto· 
riza.ção, e sempre foi praxe nesta Casa figu
rarem estas autorizações no orçamento. 

0 SR. ALFREDO VARELLA.- Desapparece
ram as susceptibilidades da Mesa., 

O Sr. Sã I<,reire (peta ordem)
Peço a V. Ex. para dividir a emenda em 
duas partes :a 1"·, até 1:500$ de gratificação, 
e a 2"'- Jornaleü·os : mais 500 réis diarios 
a todos os oper·arios. 

Posta a votos, é rejeitad:1 a 1 n parte 
da referida emenda do Sr. Sá Freire, rela· 
tiva aos empregados do qu~.dro da Casa da 
Moeda. 

E' mnuncié~<la a votação da seguinte 2"' parte 
da mesma emenda do Sr. Sá Freire, e outra: 
- Jornaleiros : mais 500 réis día.rios a todos 

O SR. PRESIDENTE-Chamo a n.ttenção do os operarias. 
nobre Deputado; não desappareceram as sus
ceptibilidades da Mesa, porque a Mesa não 
tem susceptibilidades. 

O SR. ALFREDo VARELLA- E' o Sr. Bar
bosa. Lima quem aca.b 1 de declarar que o 
Regimento foi violado. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa não fa.z sinão 
cumprir o Regimento com toda a imparcia
lidade, com todo o rigor. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Quem O diz é 
o St•. Deputado Bat·bos~~ Lima, quo a Mesa 
est<í viol:tndo o Regimento ; e é por isso que 
digo que acabaram as susceptibilidades da 
Mesa.. 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa, como costu
ma, estudou a questão com toda a calma; 
e já declarou quo a Camara.,quu.ato á emenda 
n. 4, approvou o parecer da Commissão, 
contrario a ess(l. separação. 

Vão set' votadas as emendas ao projecto 
n. 242 B. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-DOUS pesos e 
duas medidas. · 

O Srt. "\VENCESI"A.o BaA.z-E' preciso haver 
mais respeito á Mesa. 

E' annunciada a votação dos projectos 
ns. 242 A, de 190:~ e 392, de HJ02, do Senaúo, 
que dá. nova organização á. Cas<t da Moeda 
(em 3" discussão). 

E' annunciada a votação da seguinte emen
da dos Srs. Sá Freire e outros: 

Substitua-se na tabella. respectiva em to
das as secções, a saber : Laboratorio clü-

O Sr. Sá Freire (pela ordem)
PeJ.irei a attenção da Camara para a se
gunda. parte da emenda que va.e ser votada.. 
Ha augmento apenas de 500 réis dlarios. 

A despeztt creada pelo augmento desta im
portaucia é relativamente minima. O pes
soal superior da Casa da. Moeda já teve muito 
justamente o seu augmento; é natural quo a 
Cll.mara attenda tambem :1 solicitação da 
bancada. do Districto Fedeml, que pede 500 
réis di<\rios para os pobres operarias. 
O gran• l3 augm~nto de despeza. do que fa
la.ra. a. comm1ssão, já. desapp:weceu peto facto 
de ter sido rej ::litada a primeira pa.l'te da 
emenda. 

Assim, espero que a Camara não deixará 
de approvar a. emenda que tive a honra de 
submetter á sua consideração, pois que ella 
é de toda justiça. (.ilfuito bem; muito bem.) 

O Sr. Francisco Veiga(pela or
dem)-Sinto não poder estar de accôrdo com 
u nobre Dep11tado pela Capital Federal. 

o a.ugmeuto apparentemente é mínimo. 
S. Ex. accentuou que o augmento pe.iido na. 
segunda parta da sua. emenda é de 500 réis, 
mas S. Ex:. se esqueceu de dizer que esta. 
pequena quantia mnltiplic:J.da pelo numero 
de opel'al•ios e pelos dias do anno, ímporta 
em um a.ugmeuto da. despeza de dezenas de 
conto. 

o SR. SA' FREIRE - Vinte e dous contos 
apenas. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -Ainda bem que 
V. Ex. o diz : são mais de duas dezenas, 
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O SR. HERiilDIA DE SA'- O facto é que aos 
empregados superiores dá.-so tudo e aos po
bres operarios se nega essa migalha. (Ha 
outros apm·tes). 

O SR. FP.ANcrsco VEIGA-Sr. Peesidente, 
os nobres Deputados defendem com calor e 
com grande ent.husiasmo os interesses dos 
opera:rios; SS. EEx. hão de permittir que 
o humilde oraclor defenda tambom, si não 
com o mesmo calor, pelo menos com a 
mfiisinà convicção, os interesses e tlireitos dos 
éontribuintes brazileiros,que valem tanto ou 
IÍlais do quéos iioi! operarios. (Ha apartes). 
l! A Commissão, mais uma vez, repito, não 
quer outra cousasinão conciliar quanto pe-!i· 
sivel os melhoramentos indispensaveis á 
Casa da Moeda com a manoe despeza possi
Tel. 

A' vista, pois das declarações que acabo de 
prestar, a Ca.mara está hablJitada a decidir 
segundo a Sua sabedoria.. (Muito bem; muito 
bem). 

O Sr. Heredia de Sá (pela· ordem( 
-Sr. Presidente, é uma sorpreza dolorosa 
para nós a declaração que aca, ba de fazer o 
nobrà Deputad.o por Minas, digno relator do 
presente parecer. 
· Essa declaração se o:ppõe á passagem de 
uma medida justíssima: 
. O .nobre Deputado devi<J. ser coheren te ; 

S. Ex. ou não devia beneficiar aos mais 
altôs empregados dessa repartição ou, para 
áér lisonjeiro, devia conceder o que se pede 
para eSS·}S op13rar~oS. . 
_ J:.. q~an~ia 4e 500 réiS diario~é uma in~i
giuficanCla ; a de,~peza . creada Importa em 
ilm tota.t de 22:000$ apl'}nas. . 

Não será, pois, Msa: despêza., tão rldicula, 
que virá concorrer para dar prejuízo aos 
cofràs publicos. (Muito bem; muito bem.) 

A Camara, em um movimento de justiça, 
àpprovando esta idéa. prestará um serviço e 
fará com que amánhã o:; nossos actos sejam 
mais acatados, de fórma que não se diga 
que só votamos a favor dos altamente col· 
locados na sociedade e contra os menos f;1-
vorecidos da fortuna ( Jl!Iuito bem ; muito 
bem;) 

O Sa•. Dârbosa Liilia (pela or
dem)-0 projecto que $e vae votár, envol· 
vendo uina reorganização dos serviços a 
Çargo dll. Casa. da Moeda, traz 011 não traz 
üm augmento de vencimentos para os cha
mados empregados do quadro~ 

O SR. SÁ FREIRE-Indubitavelmente. 
0 SR. BARBOSA LH1A- Augmenta ou não 

os vencimentos do::! escripturarios ou que 
melhor nome tenham os outros empregados 
dmJsa mesma repartição ~ 

VOZES--Augmenta. 
O Sa. BARBOSA LIMA-c-Si o Thesouro não 

está em condições a dar logat• a augmento 
de vencimentos, rêjeitr~rnos . in limine o pro
jacto, porque as condições do erario publico 
no l-o impõe, obrigando-nos a volver nossas 
vistas cautelosas para a. situação do con-
tribuinte. · 

Si o projecto, porém, tem em vista me· 
lhorar o S@l'Viço })llblico, procurando dar 
melhor eatipendio aos que trab::tlham na
quella casa, antão nào fàç::tmos distincções. 
(Apoiados ; muito bem.) 

Urna assembléarepublicana não póde fazer 
a distin~ão entre emprega.dos do quadro, 
empregados de escriptorio e empreg11dos 
operarios ou jornaleiros que ganhám a sua 
diaria. 

Ou rej flitemos o projecto,attenclenrlo á.s con
siderações do honrado relator, que nos lem
brou a situação do Thesouro, e a~sim teremos 
obedecido exclusivament9 ás apertadas con
Ç.ições do e1•ario publico, ou, não rejei
tando o projecto, votemos a emenda do hon
rado Deputado çoncedendo taes gratificações, 
íião polido em riina concha da balança. a sorte 
desses operarias, ao mesmo momento em 
que collocamos em outra concha a sorte do~ 
empregados do quadro. ( Apoiados ; muito 
bem.) 

Um:1 assembléa ropublicana não póde ter 
dous pesos e duas medidas, quando se trata 
de uma questão tão essencialmente consub
stanciada com as exigenci.as mtpHaes da p t·o
pl'ia r.:onstituição (apoiados; muito bem), 
base do regimen qua aqui nos reune. (Muito 
bem ; mt~ito bem.) 

O Sa. NEIVA- Perfeitamente ; é mais 
uma jusLa. causa do operariado para a qual 
V. Ex. t,raz o valor ele sua palavra.. ( Apoia
dos.) 

Elli seguida é apppovada a referidtt emen
da. na seguinte segunda parte: 

Jornalei.1·os: mais 500 réis diarios a todos 
os operarias. 

O Sr. João Luiz Alves (pela 
ordem) requet• verificação da votação. · 

Procedendo-se á verificação reconhece-se 
terem votn.do a favor 73 Srs.Deputados e con
tra 39-total 1!2. 

E' annunciada :1 votação da seguinte emen
da, sob n. 2, oiferecida pelo Sr. Bricio 
Filho: 

Si fot• approvado o projecto-eleve-se de 
lO % a dial'ia de ca.da opera.rio, sendo man• 
tido o numero da hbella em vigor. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
Sr, Presidente, li emenda n. 2 se compõe de 
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duas partes: a pt•imeira; diz; « Si for appro
vado o projecto eleve-se de lO % a diaria de 
cada operaria» ; a segunda, «manda m'm
ter o nume1•o de operLtrios da, tabellu. em 
vigor"· 

A Commissão deu parecer favoravel reln.
tivamente á segunda pu.rt8 ... 

0 SR. PRESIDENTE-Com uma. sub-emenda. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA -A Commissão 

ampliou o favor. 
0 SR. BRICIO FILHO- Não faço censuras; 

ao contrario, registro o bel.lo pl'ocediro.ento 
da Commissão ; ella nesse ponto só mer·er.e 
os meus applausos. E' bum quando estas 
divergencias acabam assim, entendendo-se 
todos muito bem, approvando todos uma 
medida justa como a que vae proteger ao 
operario. ( Müito bem.) 

1 Em hora a primeira parte da emenda não 
sejlt exactamente o que foi approvado, eu, 
entreta.nto, me julgo dispensauo de pugnar 
pela providencia nella co:nsignada, porquanto 
a Camara já praticou um acto de justiça 
approvando o augmento de 500 réis na diaria 
de cada opera rio. (Apoiados.) 

Assim, julgando-me satisfeito po1• ter cum
prido o meu dever e eatranhado que um 
projecto augmenta::~se vencimentos de em· 
pregados de casa.ca quando o não fazia para 
empregados de blusa, deixo de pugna1•, como 
disse, püla 1" parte da emenda. 

Assim, l'equeit•o a v. Ex. que consulte a 
Camar·a si cvnsente na 1•etirada da tu parte 
da; omenrla, pondo em votação a 2a, com o 
competente substitutivo da Commissã.o. 

O Sr. Franch!lco Veiga (pela 
m·dem)-Sr. Presidente, croio que estou de 
n.ccorJ.o com o nobre Deputado. A Com;ni~são 
tle Ol'çamento acceitou a 2a. pa1•te da e:nenda 
de S. Ex. e ap•·esentou umf\ sub-menda, no 
intuito de generalizar a idéa euggerida pelo 
nobre Deputado. 

S. Ex. mandava que fos;;em respeitados 
no quadro actual os operarias; a Commissão 
acceitando a idéa, como justa., ampliou-a, 
dizendo que fossem respeitados os actuaes 
funccionarios, sejam ou não operados. 

A sub-emenda, po1•tanto, deve ser vot~tda 
em primeiro logar, ficando prejudicada a 2a 
parte da emenda do nobre Deput:-do. 

O Sr. Prel!!idente-E' o que a Mesa. 
vn.e fazer. 

Consultada, a Camara consente na retirada 
da 1 a parte da 1•eferid:J. emenda, isto é, as 
palavras seguintes: - eleve-se de lO % a 
diu.ria de cada. operaria. 

E' anuunciada a votação da seguinte 2"' 
parte: - sendo mantido o nume1·o da tabeUa 
em vig01·, 

o Sr. P1~esiden.te-A Commissão 
apresentou a. se.{uinte sub-emenda que tem 
preferencia na -votação: 

Art. A suppressão de loga.res e operarios 
decretada por esta lei, Gô se tomará eifectiva. 
á proporção que se forem abrindo vagas no 
quadro actualmente em vigor. 

Posta a votos é approvada a referida sub· 
emenda da Commissão, a. 2a parte da. 
emenda do Sr. Bricio Filho, que é conside
rada prejudicada. 

Sii.o successivn.mcnto posta.s a votos e ap· 
provadas as seguintes emendas e sub-emen
das dtt Gommissão de Orçamento: 

Ao art. l.• Supprima-~>e o 1ogar de chefe 
da secção central, substituindo-se a tabella 
do pe~sotü pelil. seguinte: 

P~ssoal da Casa da Moeda 

Ord. Grat. Total 

l Director ....•. 8:000$ 4:000$ 12:000$ 
1 Contador, sub· 

stitutododi-
rector ...... 6:000$ 3:000$ 9:000$ 

2 Primeiros es-
cripturarios 4:000$ 2:000$ 12:000$ 

3 Segundos di-
tos .•..•••.. 3:000$ 1:800$ 14:400$ 

3 Terreiros di· 
tos .••...•.. 2:400$ I:200t 10:800~ 

3 Quartos ditoa. 1:600~ soo.,· 7:200. 
I Thc~·oureiro .. 4:800)$ 2:400$ 7:200$ 
2 Fieis ......... 2:800$ I :200$ 8:000$ 
1 Fiscal das b<t-

In.nças e do 
sello ...••.. 4:000$ 2:000$ 6:000$ 

1 Fiel do ftsmLl 
das balanças 2:000$ l:OOOl 3:000$ 

1 A1moxarife ... 3:000$ 1:800 4:800$ 
1 Fiel de almo-

xarife ...... 2:000$ I :000$ 3:000$ 
l Archivista .... 2:000$ l :OOOi 3:000$ 
l Porteiro ...•.. 2:400$ 1:200 3:600f 
2 Continuas •..• l :300$ 700$ 4:000. 

----
24 108:000$ 

Ao ~trt. 2.• Além da palavra- contador.
que a emenda approvada mandou accrescen
tar, accrescente-se mais, logo depois della, a 
palavra-almoxarife-supprimindo-se aspa.
lavrn.s-chefe da secção centrt~l. 

Substitua-se o art. 3° pelo seguinte: 
Quando a nomeação pot' accesso tiver de 

recahir em empregado da Casa da Moeda., 
set'â préviamente ouvido o respectivo dire
ctor, que informará sobre a antiguidade e 
meritos do empregado. 
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Substituam-sé as emendas. approvadas, ao 
ar~. 4° e o seu :paragrapho unico, pelo se
gmnte: 

Art. 4.o Em tttdo que for concernente a 
nom~ações, llosse, exercício, gratificações, 
venC1ment?s, ponto, descontos, substituições, 
accessos, !_!.cenças, suspensões, antiguidade e 
aposentaçao dos empregados da Casa da 
Moeda, vigorarão as regrn.s prescriptas para 
o Thesouro Federal e Delegacias Fiscaes. 
_ Paragrapho unico. As primeiras nomea

çoes para os Jogares cre3.dos por esta lei, 
exce~tuado o cargo de contador, que será. 
:prov1do por um empregado de Fazenda 
serão feitas livremente pelo Governo. ' 

Sr. Presidente, quem collocou a questão 
neste terreno foi o proprio 81·. Cassiano 
do Nasciwento, declarando, na sessão de 15 
do passado mez, que a Casa devia reeleger 
o Sr. Alencar Guimarães pelo facto de 
não terem sido provadas ainda as accusa.
ções que eu fizera a este nobre Deputado. 

Ora, h~:~,vendo eu feito posteriormente a. 
exhibíção das provas, creio que ficava com 
o direito de perguntar a S. Ex. o seu juizo 
sobre ellas. 

Logo, eu não tive o proposito insidioso 
de fazer uma surpresa. á minha bancada.. 

E S. Ex. sabe melhor do que ninguem 
que eu era incapaz de usar de uma cilada, 
alem de que, como disse em aparte na sessão 
de 4, eu já havia communicado a S. Ex. 

Substitua-se a emenda approvada ao art.5° 0 que ia fazer. 
pelo seguinte: Disse eu então e S. Ex. não contestou: 

Art. 5.o ~o regula.ro~nto que expedi1· para «A prova de que não esperl\va. conjugar 
boa exeeuçao desta le1, o Governo consoli· a minha ac~ão politica com a da depu. 
dará. todas as dtsposições vi~entes relativas tação do Rio Grande é que, pela propria 
á Casa da Moeda; discriminará os valores bocca de S. Ex., leader da Casa, soubera que 
que devam ficat• a cargo e sob a responsabi· havia de tel' uma resposta de S. Ex. aqui, 
lídade do ~hesoureiro e os que, por su<J. na- porque ia fazer a accusação que fiz ao Pre· 
tureza, ca1ba.m á guarda. e responsabilidade sidente da Republica.» 
do almoxarife; :fixctrá o valor da fiança que Não houve, pois, o proposito insidioso de 
este deve prestar, antes de entrar em ex:er- surprehender um juizo de S. Ex. em meu 
cicio, e creará os livros necessarios para favor; creio que acabo de o provar. 
minuciosa e clara escripturação e contabi· Vou, porém, collocar a questão em um 
lidada do estabelecimento. terreno que lhe dá uma solução normal. 

Assim emendado, é a.pprovado em 3• dis- Consta que foi unanimemente designado 
cussão o projecto n. 242 A, de 1903, do Se- pa1•a. chefe do partido republicano rio-gran· 
nado, que é envia.do á Commissiio de R.e- densa o illustre Sr. Dr.Borges du Medeil•os; 
dacção. eu proponho ao chefe da bancada do Rio 

O Sr. Presidente-Estão ftndas as 
votações. 

Tem 11. palavra. pal'.:t uma explk•ção pes
soal o Sr. Alfredo Varella. 

G1•ande que, de commum accordo cemigo, 
seja a questão submettida ao chefe a.ctual 
do partido republicano l'io-grandanse a que 
digtt S. Ex:., em nome de todos, si se con· 
forma com a mor·al política de Julio de Cas· 
tilhos, qual eu disse aqui, o exercicio da ad· 
voca.cia nos termos em q_ue declarou que a 

O Sr. Alfredo V areia (pa1·a fazia o Sr. 1 o Secretario da. Camara, isto é, 
uma explicação pessoal) -Sr. Presidente, a.dvogar peranúe n.utoridades administra
passo a responder ao nobre leader desta Casa. tivas. 
(Pausa.) Proponho esta normalissima solução â 

Peço a V. Ex .• Sr. Presidente, em nome contenda, repito: nós daqui pedimos ao Sr. 
do Regimento, de que tanto se falta nesta. Dr. Borges de Medeiros que nos declare si 
Camara. que me obtenha um pouco de si- se conforma com a mo1•al política de Julio de 
lencio. (Soam oJ tympanos.) Castilhos a advocacia que tão mal classi· 

·. o sa. PRESIDE!'lTE- Peço a attenção da tiqX~~er&~~ a. minha proposta 0 leader da 
Casa. . . 1 Casa'? (Pausa.} 

O SR. ALFREDO VARELA- Dizia eu que E' eloquente e significativo este silencio! 
passo a respon•ler ao nobre leader da Casa. A resposta havia de ser est·1 e tão sómente 

Manifestou S. Ex:., entre outras affi.rma- esta: que se não conforma em absoluto e, 
tivas, que o representante do Rio Grande que portanto, que não póde continuu.r com o 
está. na Lribuna, tivera o proposito de con- prestigio da bancada rio-grandense o Sr. 
jugar a responsa. bilidade da banea.da com 

1

1 o Secretario da Camara. a occupar o posto 
a. sua, na campanha que iniciou. e Já como em que está. 
Jlrova. o facto de eu ter appellado para o Mas, Sr. Presidente, outro ponto in te-
juizo de S. Ex. l'essante da resposta de S, Ex, 
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O nobre leader da Casa quiz fazer crer á. 
Camara qua eu não o accusava com razão, 
dizendo que tinha elle um positivo parti-pl"i.~ 
contra o seu companheiro de bancada . 

Está patente nos pt•oprios discm•sos de 
S. Ex., no da :31, si não me engano, e no de 
ante-hontem. 

No primeiro, S. Ex. disse que achava na
tural que eu analysasse os actos da situação 
do Paraná. 

Note-se: isto diz S.Ex. a 31; htl. dous dias 
declara que foi impertinentissima a minha 
intervenção ! 

Quer dizer que S. Ex. agora já. pensa que 
eu não tinha o direito de me manifestar 
sobre os negocios publicos do Paraná ... E' 
uma pos1tiva contradicção! 

Mais patente ainda, em outro topico do 
seu discurso, é o parti-pris de que t:allo. 

S. Ex., ao dar noticia das confabulações 
que tivera com a bancada- não tendo ou
vido a outra parte, naturalmente ouvindo 
apenas a bancada do Paraná, pois eu es
tava longe daqut,--'S. Ex. diz quo a pa.ixão 
me obliterava o julg tmento. 

m·acia, alEím de ridícula, é feroz, ferocís
sima! 

Veja-se o que se passou na chamada
mais unida bancada desta Casa. 

Admittamos que eu me tivesse trans
viado; que é que mandav<t a sympathia 
natural que devia existir entre companhei
ros da mesma jornaua ~ «Vamos trazer 
aquella ovelha desgarrada ao aprisco (de
viam ter pensado os meus), com um pouco 
de benovolencia attrahil-a ao bom cami
nho.» 

Não, senhores; o que vi foram pedras em 
cima do já. aggredido collega! .•. 

O 81·. Nascimento tratou-me como se sabe; 
o 81•. D<'rcy, este, chega a invertm· minhas 
palavras, a dizer que eu insultei a Camara, 
que me considerei o unico homem puro 
nesta Casa ! ••• 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! , .. 
O SR. JAMES DARCY- Não inverto pala

vras de ninguem, quanto mais de V. Ex. 
O SR. ALFREDO VA.RBLA- Ahi estão as 

notas tachygraphicas. 
O SR. JAMES DARCY-V. Ex. insultava a 

Carnar~ constantelllente. 

Não está patente o parti-p1·is ~ Como sa
bia S. Ex. que a paixão me estava oblite
rando o julgamento, si me não tinha ouvido 
ainda 1 (Pausa.) 0 SR. ALFREDO VARELA-Não insultei a 

SAnhores, manifestas, nos discursos de Camara; não é ca.pu.z Je c>it<tr uma palavra 
S. E~t.,as prevenções com que me recebeu. Já de insulto á. Camara, proferida por mim. 
não quero fallar (pois jà. fallei por mais de o SR. JAMES DARCY-Cito já: respondeu 
uma vez neste facto) no modo por que ao Sr. Jesuíno Cardoso, Deputado por São 
S. Ex:. me viu receber nesta Casa, sendo eu Paulo, a proposit•) de l'eceios do exercito, 
aggredido pessoalmente... deste modo- o quo esta gente teme! 

Quando eu apenas chamara o Senador Vi- Esta gente são s.ms coHegas, esta gente é 
cante Machado de covar·.leio, levantam-se a Camara dos Deputi1.dos. . 
tres oti quatro defensores desse conhecido 0 SR. ALFREDO VARELA _Não foi essa a 
Senador e chamam-me de-mais immoral de minha expre;:;são; mas, admittamos que a ti
todos os homens, chantagista (cousa curiosa!), vesse dito 1 
aventureiro-dirigem-me aqui mil insultos, 
emfim. · O SR. JAMES DARcY-Admithmos, não; as· 

O nobre leader, socegado, mais perto até seguro que disse. 
do que eu havia dito, assistia a esta scana: O SR. ALFREDO VARELA- Mas ha. algum 
não tinha um bon mouvement em f,~vor de seu insulto em dize1• da Casa- eata gente~ 
collega! Já não digo que> tomasse partido por o SR. JAMES DARCY-E' um tratamento de 
elle, mas que, como leader, ponderasse a seus desconsideração mantfesta. 
companheiros: «Senhores, que feitio está to- 0 SR. ALFREDO VARELA-Eotão não é mais 
mando a discussão! )i) ou « Sr. Presidente, 
invoco a boa vontade de V. Ex. para que gente.·· 
termine uma discussão desta ordem. » O SR. JAl\IES DARCY-V. Ex. conhece bem 

Não, senhores; s. Ex. viu insultarem-ma a língua; agora é que quer escapar-se com 
grosseiramente, viu dons Deputados se ati- desculpas desta ordem. 
rarero a mim e não se melindrou absoluta- O SR . ALFREDO VARELA-Quem não sabe, 
mente com t:tes cousas... senhores, que sou um novato na tribuna 1 

Agora, porque manifesto minha opinião Eu devo ser julgado. não por meia duzia do 
em termos severos sobre o que se passa no pal!l.vras •tue aqui tenha di ~o . mas por mi
Parttnà, promettendo, aliás, provas, S. Ex. nha, vida inteira ne;;te recinto. E outro dia 
arremette immediatamente contra um seu tive a satisfação de ouvir do honrado Sr. Dr. 
velho companheiro! lAnizio de Abreu estas palavras: 

Não esGá patente aqui o pa1·ti-pris ~ Se- Qtte eu nesta Casa sempre fôra tido como 
nhores, positivamente, esta nossa demo- ecccessivo em IJ.Uestões de delicadeza. 

VoJ, VI): . 22 .. 
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O SR. JA:r.rEs DARCY-Mas agora não o é, não me sujeito sém protesto a sermõesinhos 
agora não se pólio dizer o mesmo. de quem não tem autol'idade paru. admo· 

0 SR. ALF'REDO V ARE LA - 01'.:1., Si eu :19- estar. 
sim sou julgn,do por uma. vida de tres annos O SR. JAMES DARCY- Si se refere a mim, 
aqui, para que es·te rigo1•, esta seve1•idade retruco nos mesmos termos: V. Ex. não 
agora contra mim, l}orque usei de p~tla· tem antoridade, absolutamente, para fallar 
vras um pouco vohementes, um pouco viga· om fidelidade, dirigindo-se a mim ! Não teve, 
rosasn · não tom, não ter<t. 

Por que não so levantou irado o noure o SR. PrtESIDENTE-Attencão! 
Deputado quando viu insultar um seu com- 0 SR. ALFREDO VARELA _Mas, dizia eu 
panheiro ? que üt dar uma prova nesta Cas::t de que 

O SR. JAMES DARCY- V. Ex. faltava com S. Ex. não tem autoridade para chamar-me á. 
tal vehemencia que não precisava de de· Ol'dom em questões de fidelida.de a princípios 
fensor. de minha bandeira politica_ 

O SR. ALFREDO v ARE LA - A prova de No principio de sua carreira, h a bem 
que precisava é que se levantal'am para pouco tempo, o Se. James Darcy era idolatra. 
evitar uma aggressão os Srs. Fernando do Sr. Ruy, aqui no Rio de Ju.neiro. 
Pre:stes e Março.l Esc.;bar. O SR. JAlliES DARCY-Era. 

O SR. PREsmgNTE- A di::;cussão não pôde O SR. ALFRE:DO VARELA-Em uma rapida 
continuar por dialagos. viagem de cinco dias ao Rio Grande do Sul, 

o SR. ALFREDO VARELA _E' sempl'e a transformou-se em um grande castilhista. 
questão dos dialogas. O SR. JAl\IES DARCY-Peço a palavra. 

o SR. JAliiES DA.RCY _Chamado nominal· O SR. ALFREDO VARELA- Fa.Uo nestas 
mente á discussão, como nãu responder, causas, como d.isse, com magoa e contra-
Sr. Presidente~ . riedade. 

o Srt. ALFRgDo VARE:r.A _ E, depois, é O SR. JAMES DARCY-Hei de mostrar que 
cm·ioso que, tendo sido eu, bem ou mal. um não ha motivos para magoas. 
dos fundadol'CS do pltl'tido l'CpUblictLilO do 0 SR. ALFREDO VARELA- Mas é preciso 
Rio Gt•ande do Sul, um dos pouco:3 que se quo ou defenda o lJro~tigio da. cadeira quo 
reunir:~m em p 01·to Alegre na convenção occupo nest:\ Casa., em nome do Rio Grande 
de fevereiro, para creal·o ; ó curios,J que cu do Sul. 
ve,ia um novato, um joven Deputado, como Cito o facto o quero vor como V. Ex. o 
disse um jornal d:L cidade. o Sr. Doputü.do explicu. . 
. Jamos Darcy, vir nesta Ca.mara chamar-me O SR. JAMES DARCY-Hei de explicar ca· 
á ordem em questão do fidelidade a princi· balmontc. Si quoe, eu explico já . 

. pios do meu l)al'tido. O SR. Ar,t~REDO VARELA- E' muito novo 
O SR. JAMES DARCY - Chamar á ordem o em nosso gremio para vir chama1· á ordem a 

nobre Deputado ! Aca.so não temos Mesa um veterano, como sou. 
aqui~ Acaso pretendi eu desprestigiar a O SR. PRESIDENTE -Só quem póde cha-
Mesa ~ mar á ordem aqui é aMes:~. 

O SR. ALFREDO VARELA- V. Ex. não 
tinha autorid<~do para isso ... 

O SR. JAMES DARCY- Está claro; nem 
V. Ex. 

O Sa. ALFREDO VARELA- V. Ex. é que 
precisa aprender com os meus exemplos de 
fidelidade .•. 

0 SR. JAMES DARCY- Não preciso de 
exemplo de fidelidade de ninguem. V. Ex. 
aponte . um acto de infidelillade de minha 
parte, Si fôr capaz. 
. 0 SR. ALFREDO VARELA ;-Vou dar um 
exemplo. 

0 SR. JAMES DARCY-Dê. 
0 SR. ALFREDO VARELA- E'-me penoso, 

mas vou dar á. Casa um exemplo de que 

O SR. JAMI~s DARcY- V. Ex. não póde 
dar exemplo neste assumpto, porque in
terrompe sempre tod.os os oradores com 
apartes. 

0 SR. ALFREDO V ARELA - Onde mais se 
mostra curiosa a susceptibilidade de alguns 
representantes de minha bancada é no se· 
guinto : a bancada paranaanse, pelo seu 
representante, naturalmente de mais pre
stigio, pois fallou em nome de todos, o 
Sr. Carlos Cavalcanti, disse a.qui desta tri
buna que lhe merecia suspeição o mandato 
de que estamos investidos. Pois o leader, por 
mai~ que eu repetisse isto na Casa, fez ou
vidos de mercador. 

A ousadia do Sr. Deputado, de pôr em 
suspeição o nosso mandato, não lhe mereceu 
protesto algum. 
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Agora cor1•e pressuroso S. Ex. em defesa 
do Sr. Vicente Machado, aquelle qu3 na 
opipiã~ de Julio de Castilhos er<t o politico 
maiS d1gno de desprezo neste paiz. 

O Sa. BELISA.lUO DJ;; SoUío;A.- Es&<t escripta 
a opinião de .Julio de Castilhos ? 

O SR.ALl~REDo VARELA-Eu a onvi muitas 
vezes. Si V. Ex. acredita em minhas pa
lavras .•. 

O SR. BEW!A.Rio DE SouzA- Si está es
cripta, a mim interessava ler. 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Ainda ha um 
ponto curioso que merece resposta. Quando 
eu dís~e que falt:1va ao St'. Ca ~siano do Nas
ciment!> autol'idade para pôr-me fóra da 
bancada, o Sr. James Darcy, com ar grave e 
solemne disse: 

« Já que estamos na hora das confis
sões ... » 

Qual era a grande confissiio 1 
Que a bancada h a via e.:;colhido para Zeader 

o Sr. Cassiano ! 
0 SR. JAMES DARCY-Foi urna cousa dita. 

sem affectação. 
0 SR. ALFREDO VARELA.-Não contestei tal 

causa; o que contestei e continúo a contes
tar é que S. Ex. tenha autoridade para 
pôr-me fóra da bancada .. 

Agora o que faço é olferccor n. S. Ex. um 
meio do chegtu•mos a um julgttmonto so· 
rcaoo do c:tso: fuzcr•mos de cummum IJ.ccm•do 
uma pergunto. tw St•. Rot·gos do Modoit•us 
(o Se. lealler está mo ouvindo). a qu:Ll é: si 
se conforma com a moral pnlitic;t do Julio 
de Cast.ilho8 a U.llvoca.cia quo 1ttó ho,jo tom 
pra.tica.d) o Sr. AloocaJ' Guimn.rii.es. 

O SR. C.\sSrANO DO NASOI!Iti~NTo-Oppor
tunamente r.Jsponderei a. V. Bx. (!la ottt1•os 
apartes.) 

0 SR. ALFREDO VARELA- Mas, 81•. Presi
dente, levantou-se uma tremenda ccleum(l. 
polo que eu disse a l'espeito de Vlrios Esta
dos da RepubUca. 

E' um melindre muito especial que estou 
notando nesta Casa e não sei como explicar, 
pois não fiz mais do que repetir em term;s 
muito indulgentes o que diz quasi toda a 
impreusa deste paiz, aliás sem protestos dos 
illustros representantes dos Estados a que fiz 
referencia. 

Ora, disse eu isto simplesmente : « O 
Am<:tzonas estti, entregue systematicamente 
ao saque •.. » 

O SR. RAYlWNDo NERY - Soccorrendo-se 
de palavr<IS nã.o verdadeiras. 

O SR. AI,FREDO VARELA -E' o que vamos 
verificar. 

Disse, entretanto, um orgão autorizadis
simo desta Capital o que vou ler e a bancada. 

do Amnzonas não teve o mínimo protesto a 
oppôr ao que estampou esse jornal. 

« Deixando S. Paulo, que merecia a 
primazi:l., porque dalli partiu a regene
ração republi'3ana, vamos ao Amazonas. 
Conto.:;ta.m sons rep1·esentantes que de cada. 
kilo de boeracha, naquelle Estad,J, por força 
lle uma concessão feita ultimamente pelo 
Sr. Sylverio Nery, se cobram 100 réis para 
um banco particular, só com o fim de bene· 
ficiar a.migos e associados dos dunas da terra 
com 1.600 contos por anno, ou 16.000 contos 
em lO <1.nnos, prazo da concessão ?» 

Ahi est<i um f,tcto g1•a. vissirno e os senhores 
representantes do Amazonas não oppu
zeram o mínimo protesto a esta affirma
tiva. 

0 SR. RAYMli!'iDO NERY-Entendemos que 
não deviu.mos dar re!!posta. 

0 SR. ALFREDO VARELA-E' curioso modo 
rlc conte~;tar duras vor(lades. 

Ouvi p1•otestos de representantes do Pará. 
Apenas disse que alli so llavia om abso ... 
luto supprimido o dil·~·ito de reunião. 

O Sn.. PAssos MIRANDA- Mas não pro
vou e a prom eu posso dar a V. Ex. em con· 
tro.rio, porque o Dr. Lauro Souré. aind<~ no 
dia 17, ti) VO unn manifostaçiío e to elos os jor. 
mws de.-1ta Cttpital flzera.m rofercncia.s ao 
brilhantismo d1L mesma . 

O Srt. AT.I~n.Eoo VARgr,\. - E out1•as quo 
não pôde tot• 1 

O Srt. PAs::;os ivfm.ANDA -Não pôde ter, 
pot•qno o governo tlo Pttrá. nã.o poúíu. con. 
senl.it' quo t~rt•uacnirus dos~om vivas a Lau
ro Sudr<1 u tnul't'as a, Augu:-n.u Mool,enngt•o. 

0 Sn.. ALt;•n.EDO V AR.BI,A. (LO): 

«Som tnmpo nem espaço para nos en
tretermos com outras m<.~gicas do Ama
zon:1s, passemos ao Pará. Nii.o se trata da 
reformar alli a ConstitniQão do Estado, 
sem outr-o intuito que o de prolongn.r o 
governo do Sr. Montenegro 1 E' possivel 
escurecer· a perseguição feroz que se 
move naquella terra aos opposicionistas~ 
Para perseguil·OS·e atterral-os, não se ar
maram malfeHores e criminosos que 
dormem á sombra d<t protecção politica ~ 
Numa das ruas da propria cidade de Be
lém não foi, por orú.em superior, espan
ca-Lo um ex-deputltdo feueral, quo veiu a 
fall ecer om consequenciu. da brutal ag
gre:;sã.o?. Até agua, suppl'ida pela •tdmi
nistração publica aos particulares, não 
se nega aos adversarios ?» 

O SR. PAss~s :MrRANDA- Isto ta.mbem 
disse o Democrata no tempo do Sr. L8Atro 
S<:dré. 
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O SR. ALFJ.\EDO V ARELA. Uê)-«Todo •.• » 
Ç SR. PASSOS MIRANDA.- 0 St•. Mala

quw,s Gonçalves pôde d1ze1' si elle morreu 
em consequencia das pancadas. 

O SR. ALFREDo VAP"ELA.- Fiz referoncias 
ao Ceará. Foi um barulho tremendo ! 

Pois, Sr. Presidente, no dia immedia.to 
este grave orgão, popularissimo nesta Ca
pital e em todo o paíz, disse : 

«Todo o vozea.r irado dos Srs. Fre
derico Borges c Francisco Sá nã.o conse
guirá demonstrar que o Ceará não seja. 
um feudo do Sr. Accioly, como o Rio 
Grande do Norte do Sr. Pedro Velho. 
Lembrou-se, na c·.tmaL·a, que a influen· 
c ia do Sr. Accioly da ,<J. do Impel'io, mas 
nactuelle tempo elle nunca foi como 
hoje, senhor sem contraste d~quella 
terra fadada para mais nob1•es destinos. 
A sua força era contrabalançacb. pela 
d_os outros grupos politicos que por si 
ttnham vozes no parlamento e a per
spectiva de lhe<l caber um dia o 0'0-
verno. Demais : acima do St>. Acci~ly 
estava o Imperador do Bmzil, protector 
natural de todos os brazileil•os. aos ouaes 
:procurou sempre ampat·:~r das iojnstir,~as 
e oppressões partidarias.» 

Vejam VV. EEx. a. que oxtromo jú. clw
gá.moil : um jornal, dirigido por um ropu
blica,no, faz esta. gravo declat·:~çã.o do quo o 
Imperador era o proteccm· natu1•al do,; bl'a· 
z~le~ros ... pu-o seg~ramente, pot•qno O:,) bi't~· 
zllmros nvem hoJe sem o pu.tt-ocini.o do 
chefe da Nação ! 

O SR. BETJISARio DE SouzA. - Mosmo pGI'· 
que o Imperador tinha qmtlidades que hojo 
nenhum outro pódo tei'. 

0 Sa. EDUARDO STUDART-Em l'Olação ao 
Ceará, V. Ex. disse apcn<ts que havia oly
gal•chia, mas gamnto a V. Ex. q no lá não 
houve nem ha olygarcbüts. 

O Sa. ALFREDO V.ARELA-A referencia ao 
Estado de Alagôas ~ 

Apenas fu.llei no modo como n.lli uma fa
mília se tinha apossado quasi em absoluto do 
domínio da. tena. 

Diz sobre este ponto o talentoso articulista: 
c Toda a algazarra da Camara não po

derá destruir o facto de que o Sr. Eu
clides Malta, governador de Alagóas. fez 
refo1·mar a Constituição para tornar ele· 
g1vel seu irmão e assi:n perpetu:n·-se no 
governo do Estado. Do como se passou 
esta tramoia e ;ob1•e a iJoneidn.de do 
irmão do Sr. Euclides para o alto c ·.rgo 
que está occupando. o Sr. V areia não 
poderia offe1·ecer melhores infot•mes do 
que os fornecidos pelo manifesto do 

barão de Traipú, até ha pouco ch1.0fe re~ 
spaitado e incontesliado da rcpreJenta.ção 
alagottna no Congresso.» 

O SR. \-VA.NDERLEY DE MENDONOA-V. Ex. 
não conhece o~ negocios de Alagôa.s. Somos 
os unicos juizes nesta questão. 

O SR.ALPREDO VAHELA-Diz o nobre Depu
tado que os representant.)s do Alagôas são 
os unicos que podem conhecer da questã.o ! 

O SR. WANDERI.EY m~ 1\Im.'\DONcA-Natu
l'almente, po1•que lá nã.o h~~ pa1·tidÔ de oppo
siçiio. Niiu conhece, repito, os negocias de 
Alagôas. 

0 SR. ALFREDO VARELA.-Nã.o conheço 
como se fazem essas tramoias ... 

o SR. ·w ANDERLEY DE MENDONçA -Qual 
tl·amoias! O gove1·nador est:i. muito bem no 
cargo. O Sr. Barão de Traipú l'ecolheu-se á 
vida prh•::tda, retü·anúo-se voluntariamente 
da politic<L. 

0 Sa. ALFREDO VA.RELA.-Não ha.via mais 
log11r pü.ra etle no scena1·io potit.ico daquella 
terra! 

Mas onde so tornou escand.~tloso o vozear 
contru. os pl'onunciu.mentos do ora.do1•, foi 
quando elle so l'Of'1wiu ao gstado de S. Paulo. 

gu o 1iíl, ~:;uppouho, com verdaJeiro come
dimento, o ttpena.s monciOJmndo o que ha
viam dito todos os jortH.tcs daqui e de São 
Pu.ulo e, Int\is ttindt~, o p1•op'L'io leada1· do 
Govo1.•nu no Congw~;;;so local. 

O Sr•. Dt•. Hol'Ctllano de l''l'oitas confessou 
que, do fucto, o Uovorno 1le S. Paulo l'eti
mr·u. somautorizn.l,'i'io urÇ:Lmenturia, 500:000$ 
p ;ra aux:ilial' um IJanco pa.rticnlar em cl'ise. 

Pois l'ni o quo t•U Llisso. 
Moncluuoi ·~pon;.~s o arbitt•io, som usar do 

mlnimo qualitlua.tivo, quanto mais de vaca
bulo olrensivo qualqum•. 

No omtanto, sem prnte:~to de ninguem, o 
mesmo jornal fez uma gl'<We referencia. quo 
ttlcançtt a representante de~tn. Cttsa. Note, 
S1•. Presidente, que u:m jornal autorizadis
simo desta Capital, a mtl,iS popular folha 
do B1•azil actualmerrte, f'ez menção de um 
fu.cto que attinge á honorabilidade de um re· 
prasentante desta Casa, e nã.o vi protesto 
algum. 

Vou citar o fu.cto (lemlo) : 

«E, si o Sr. Vareln. se tivosse referido ao 
escandaloso contracto de advocacia, na li
quidação da Soracabana ... » 

O SR. AzEVEDO MARQUES- Poço a pa
lavra. 

O SR. ALFHEDO VA.REI.A- « ••• celebrado 
coro um Deputado Feder•~l. .. » 

O SR. ELoY CnA.'VES-E' um dos mais puros 
membros desta Camara. 
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~ -----------------------------------------------------------------~------
0 SR. ALFREDO VARELA.- Eu não qmtli

fiquej .•. 
O SR. ELOY CnAvEs-Ningucm é obrigado 

a discutir artigos Je jornaes. 
0 SR. ALFREDO VARELA.- Estou cita,ndo O 

facto. 
O SR. ELOY CHAVE:s-E cu estou fazBndo a 

devida rectifica.çáo, 
0 SR. ALFREDO VARELA- Não commento 

o facto ; estou citando-o, nio pelo prazer de 
incommodar a quem quer qua sej •~. mas 
para. prova1• que fui indulgente nn. minhn. 
referencia. 

O SR. ELnY CHAVES - Indulgente, não; 
podin. ser justo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Entretanto, li 
em uma folha diaria. que um membro da ban
cada paulista tinha dito que o Sr. Dr. Rodri
gues Alves não me havia t•ecebido, porque eu 
ora um homem immoral. 

O SR. Cos·rA JuNIOR dá um D,p<Lrte. 
0 SR. PRESIDENTE-Attenção! 
0 SR. ALFRY'.DO VARELA-Então diz que 

assim me qualificou ~ 
O SR. CoSTA JuNIOR-V. Ex:. diz que af

fil'maram que o Presidente da Repub!ica não 
o recQbera por isso. Não fa.llci no Sr. Presi
dente da. Rcpnhllca. nem trago o nome de 
S. Ex. paea tt•a.t<tr d·essas questõe:>. 

O SR. ALFltEDo VARELA.-Ma:; fu.çtt o favor 
do repetil' o apttrtc. 

O SR. CosTA JUNIOR -1-In.s para. quo? 
(Soam os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attcnção ! Nenhum 
Deputado pó:lo 1·eferir-se ao outro de modo 
injm•ioso. 

O SR. CoSTA JuNIOR-O que V. Ex. quer 
ê provocat' cscandalos. (Soam os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção! Não admitto 
apartes desta ordem, partam de quem par
tir. 

O SR. CosTA Jumon-Obedo~.o u. V. · Ex., 
Sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE-Sem dnvidn.. Deve 
o bcdecer à Mesa. 

O SR. ALFREDO VARELA-Quizert:~ quo re
petisse, e, si a Mesn. retirou, vou repetir. 
Quero servir-me tlc uma. injnl'ia. de S . .l~x. 
para recommendtw-mo a todo o po,iz. (Soam 
os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTB-At.tençiLO! Peço <lO 
nobre Deput~do que se dü·ij[~ tL Mestt. 

O SR. ALFRF.oo VA Rt::r,A.-l!:u dizüt <t V. K'<., 
e quel'o que fique regisorado no meu dis
curso, que üt l'epetir o voca.hulo de r1ue se 

soniu o 81•. Costa Junior, para erigil-o em 
elogio a mim perante esta. n~Leionalidade, 
a ne bem conhece esse escravo do todos os 
despotismos. (Soam os tympanos.) 

O SR. CosTA JuNIOR- Quom é o escravo~ 
O SR. ALFREDO VARELA- V. Ex. (Soam 

os tympanos.) 

O SR. CoSTA JuNIOR -Peço a palaVl'a.. As· 
sim o quiz, assim o terá. 

O SR. PRESIDENTI': (di1·ígíndo-se ao S1·. Al
fredo Vareta)- Attenção ! V. Ex. não pôde 
proferir esta. pn.lavra., não póde denominar 
de escravo quem quer quo seja. 

O Srt. CosTA JuNIOR ( d.ú·igindo-se ao Sr. 
Presidente)-Peço a V. Ex. que nã.o a retire, 
que não mande retira.l-a, porque estou acima. 
della. e do nobre Deputado. (Soam os tym· 
panos.) 

0 SR. PRESIDENTE-Não é V. Ex. que é 
offondido, é a Ca.mtwa. Chamo á ordem o 
Sr. Deputado Alfredo V areia. Não é possível 
que continue e@tn. discussão. (Apoiados.) E' 
urn escan.L:1lo todos os dias, com prejuízo dos 
t:-a,bctllws da. Cu.m:.tra. 

O Sa. CosTA JUNIOR - Com prejuizo da 
mor'llidu.do. 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Quem arma OS 
esc:1ndalos ~ 

0 Sn .. PRESIDENTE-Não admitto diSCUS• 
sõcs dcsia ordem. Nii.o posso pul·.uittil• dia· 
lagos. nem com os Deputados, nem com a 
Mcs<L. 

O SR. ALFREDo VAm;LA.-V. Ex. não l'e· 
pelliu ..• 

0 SH .. PRESIDBNTg-V, Ex. VÔ qun tenho 
clmma(Lo á ordem touos os Dopul;atlos quo 
profo1·em palavms injtrriosas, sejam quaos 
forem. · 

0 SR. ALFREDO VARELA-Não duvido, mas 
creio quo é pl'ezar úu modo curioso o pre
stigio desta. C<J.sn. nKo deixa1• que se proteste 
conti"J. uma expressão injuTiosa que foi re
gistmd .t. 

O Sa. CosTA JuNIOR dêt um aparte. (Soam 
os tympanos.) 

0 Stt. PRESIDENTE-A Mesa. chamou a 
attcnção. 

0 SR. COSTA JUNIOR-Tome satisfações lá 
fór:1. 
. 0 SR. ALFREDO VARELA-Nã.o SOU gladia

dOl' comu V. Ex. (Soam {01·ternente os tym· 
panos.) 

0 SR. CUSTA JuNtoR-MttS é um demo.lidor 
d:.tq uillo q uc nã.o tem. 

O Sn.. PRESIDENTI:: - A ttcoção ! Or<lem !. 
Ordem! 
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0 SR. COSTA JUNIOR-E' UIU n:mfrago da 
opiniã,o publica. ( Trocarn-se out1·os apm·tes 
que c1ba{mn a voz do oradm·. Soam fm·temente 
os tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE- Attenç[o! 01·dem! 
Ül'dem! Chamo a u.ttenção do nobre Depu
tado por S. Paulo. 

0 SR. ALFREDO VARELA·--Sr. Presidente, 
·conheço ha muitos annos o Sr. Dopubdo 
Costa Junior ne,;t[t Casa, e, po1· mais que 
·busque o rebusque nos Annaes, não conheço 
outra pl'OV .. t da existen -~ia de S. Ex. aqui 
sinão esta admiravel aptidão para, em tl·e
mendos bel'l'os, atirar-se contr<t os sou;; cal
legas. ( T1·ocam-se va1';os apm·tes. Soam os 
tympanos.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! 
· O SR. CosTA JUNZoR-Eu me consideraria 
infeliz si tive.:Jso elogios do Sr. Varela. 

O Sa. ALFREDo V ARELA - Não estl'anho 
jsso em tal senhor .•. 

Trata-se de um caso de teratologia. Nos 
indivíduos normaes é em região inferior do 
apparelho gastro-intestinal quo o organismo 
rejeita. o que não pôde assimilar. Est.e que 
ahi está. projecta sobre os que o irritam 
a.s suas impurezas pelo extremo oppostu: 
pela vil bocca ditl'u.madora. 

0 Sn.. PRESIDENTE- A discussão não póde 
continuar assim. 

O Sa. ALl?REDO VARELA-Attenda V. Ex. 
aos insultos quo me :são dirigidos. 

O Srt. PRESIDI~NTE- Tenho chamado á or
dom todos os S1·s. Deputados. 

O SR. CosTA. JuNIOR- E' um homem que 
não tem nada a perder; é um infeliz, que 
traz um estigma desde o berço. 

O Sn.. ALFREDO VARELA. - Eu desafio 
V. Ex. a que faça a analyse do meu 
berço, de minha vlda inteira. 

ú SR.. CosTA JuNIOR.- Não me deixam •.• 
0 SR. ALFREDO VARELA. (com força) -

Pois vamos discutir o caso na imp1·ensa. 
A,.cceite, si é capaz ! 

0 SR.. PRESIDENTE-A discussão não póde 
continuar como vae. 

0 SR. ALFREDO V ARELA.-Era muito fa
cil continuar serenamente: bastava que o 
Sr. Costa Junior não houvesse mantido o que 
vem em um jornal contra mim, como uito 
-por S. Ex. 

O SR.PRESIDENTE-Nern a Mesa nem a Ca
znara respundem pelo que vem nos jornaes. 

0 SR., BELISAR.IO DE SouzA-Não é praxe 
).1esponder na Camara a.o que a.p:parece nos 
jornaes. (Apoiados ; lta otttYos aparte~·.) 

0 SR. PRESIDENTE-Está dada a hora. 
Vai-se passar á segunda parte da ordem 
do dia. 

Peço a V .Ex. que resuma a sua explicação 
pessoal. 

O SR. ALFREDO VARELA-Disse um nobre 
Deputado que eu não devia responder. 
Não· pensa assim o nobre Deputu.do por 
S. Paulo, o Sr. Jesuíno Cardoso, que corrigiu 
um aparte que deu ao meu discurso e des
mentiu um insulto que se lhe atttribuia. 
(Apw·tes.) E' O})ÍDião só de S. Ex. 

0 SR. JOSJ~ BoNIFACIO-E' a opinião da Ca
mara e dos homens dignos. 

0 SR. ALFREDO V ARELA-Ha um meio 
muito facil de VV .EEx., que se mostram tão 
att·abiliarios, pôrem termo a esta discussão: 
suspenderem o Deputado. 

O SR.GASTÃo DA. CuNHA-De que maneira~ 
O SR. ALFREDo VARELA.- A suspensão 

está prevista no Regimento. 
O SR. JESUINo CARDoso-V. Ex. dá licença 

para um apa1•te ~ 
O meio era V. Ex. cumprir o seu dever 

como entende, mas fazel-o em termos digno:.; 
e elevados. 

0 SR. ALFREDO V ARELA-Preciso primeiro 
manter o pres1;igio do logar que aqui me deu 
o Rio Grande do Sul. 

O SR. Jos!l: BoNIFAOio-Si V. Ex. não tem 
prestigio, como quer manter o do logar que 
occupa? (lia outros apcwtes. Sussw·ro.) 

O SR. ALFREDO VAH.ELA-Como diz V. Ex.? 
(Pausa.) Veja-se como pe1•dera.m a calma 
alguns dos meus collegtts! Não sabem repetir 
o que dizem ! ... (Continuam os apartes e o 
sussw·ro. Soam os tympanos.) 

Senhores, eu já esperava, e bem tardia 
me pa1·ece, a violenta aggressão do Sr. Costa 
Junior ; elle está se doendo com justo motivo 
pela olygarchla paranaense, que lhe deu 
pingues terras ... (TumuUo,protestos violentos. 
Inte1·1'upção.) 

O SR. CosTA JuNIOR (com energia) - Si 
V. Ex. provar que Costa Junior recebeu um 
metro de terra do Paraná, comprometto-me 
a retirar-me desta Casa como indigno, cousa 
que V. Ex. devia ter feito antes de mim. 

Peço a prova: tem deante do si um ho
mem de bem! 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-E' um repto SO
lemne que V. Ex. deve acceitar. 

VozEs-Prove I Prove l (Trocam-se vehe· 
mentes apartes. Tumttlto.) 

0 SR. ALFREDO VARELA-Prove alie pri
meiro o que ttfiirmou a. meu 1·espeiiio. 
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O Su .. GASTÃO DA CuNHA-0 Sr. Costa. Ju
~ior foi accusado de ter obtido, por meios 
mdccentes ou vena.es. terrtt~ em s. Pau\.o· 
cu não o acredito capaz disto e V. Ex. dcv~ 
.? ra.zer a prova, si é ca.pa,z. 

O SR. CosT~ JUNIOR-E, si não prova.r, pro
metto que het de esllofoteal-o na praça pu· 
blica, porque é um miseravel, um bandido. 

. 0 SR.,: ALFREDO VARELA-Não é capaz 
dtsso, nao p<Lssa de um fanfarrão ridículo ! 
Eu o desprezo ! 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção. Chamo á 
ordem os nobres Deputados. (Tumulto. Sus
pende-se a sess,ro .) 

Suspenrle-se a sessão ás 3 horas da tarde e 
reabre·se ás 3 horas e lO minutos. 

O Sr. Pres~dente -Reabre-se a 
sessão. 

Convido os Srs. Deputados a occuparcm 
as suas cadeiras (Pausa.) 

A Camara tem assistido, fremente e indi
gnada, á discussão escabl'osissima que por 
longos dias se tem succedido nesta. Q;~sa. 

A Mesa, pJr mais interesse que tenha em 
manter a o1•dem, e o tom provado, tom sirlc. 
impotente para o conseguir, vendo-so por 
vezes obrigada a suspend;)r a s:)s~ão. N:i.o 
póLio continuar estn estado de cou:>as. E' pt'C· 
ciso quo <4 Caro 1.ra so compcmott·e de quo 
estâ a terminar o anno, de que estamos com 
os orçamentos atrazados, que te lttos mate· 
rias importantes em tliscussão o q 110 niio 
podemos pot•Llet· o tompo no dcba.te d() assum
ptos pes~o Los, aqui l;razidos pelo nobru Dopu
bdo Alfrodo V:1rolla. 

Por mttior que seja meu respeito tL liber
dttde (le t1•ibuna., c disso tenho du.tlo pt·ovtt;, 
!L;cln.ro termin:tntomonto qun fa,t'oi ell'cctiva 
nu. primoü·a. opportnnid:tdc as disposições 
regimentaes, ttlterada.s por unm praxo abu
siva, qne se infiltrou lenta e vigurosamcntc 
nos costumes parlamentares e que absoluta
mente não póde continuar. 

Não é mais possi vel continuar a discussão 
neste terreno ; não é mais pos,ivel que, sob 
a protecção da liberdade de t1•ibuna, se pro
movam semelhantes scenas, tristes e depl'i
mentes, que, em má hora, se teem desenro
lado aqui, e promettem continuar. 

Eu peço ainda uma vez aos Srs. Deputados 
que auxiliem a Mesa no cumprimento do seu 
dever, em bem do decoro desta Casa., e estou 
certo de que estão prumptos a prestar-me 
sua coadjuvação para es::;e fim. E' preciso que 
os trab •lhos parlamentares voltem ao seu 
curso normal. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr, AICredo Varella- Peço 
a palavra, pela ordem. 

O _§r. Pa"esident.e- Tem a pala
vr<t pela ordem o Sr. Alfr.;do Varella. 

O §r. Alf"redo Varella (pela 
m·dam)-Sr. P1·csid.ente, creio que continúo 
com a palavra. n '·" fórma do ReglmentJ . 

O SR. PRESIDEN'l'E-V. Ex. vae terminar 
n. ~ua. exp:icu.ção pessoi1l, certo de l[Ue se in
frmg:r o art. 178 d? _Regimento, a que me 
referi, a Mestt cumprira rigoros:1mente o que 
neUe está estatuülo. 

O Sr., Alf"r~do ,r_arela (conti
nuanclo)-Sr. Pres1<lcnte, mnguem mais do 
que eu lu.menta um incidcnt·! da ordem deste 
a que V. Ex. acaba de l)Ôl' termo. 

Mas not~m os . n:~eus collegas a justiça do 
que vou dizer: s1 e manter o prestigio da 
Cttsa, corno diz o Sr. Presidente, o impedir 
que se tleem no recinto scenas uesta ordem 
t<Huhem é oxhibir zelo pelo mcs.no prestigi~ 
da C:1sa o protBstar cnntra qualificativos de
pl'iroentes, atl;ingindo ~~ membros da Cama· 
l'a, como esse que citei, regi.strado por uma. 
f'ulha diaria. 

O facto fui tanto mais de miJrecer a minha 
repulsa aqui, qua,nto se vi1t quo o Sr. Depu
l,udo .Je~uino L'at•doso, du. lmnc .u.a. paulista, 
pt•omptificon-so a uppot• o seu <losmentiJo á 
Noticia, O mo:o:mo não vi da parte de outro 
collega. E 011 pm•gunto aos homens do llem 
dosttL Cu.sr1 : púdo·~c debmr quo corram em 
publico os opithotos ma.i:; insultuosus, som 

1[11<3 u olloodido uppon!Ht osdovülus pro~cstos 't. 
Nft.o sou en, p n'ttLnto, qnClm levanta a ce· 

leuma etilO tã.o SOI'Cl'as P•4lU.Vl'l1s me1•ecett da 
Mesa e, sim, quom deu originariamente 
causa tL olla, ; nãu fui oa, por certo ! 

0 SR. BARBOSA LIMA-Apoiado. 
0 SR. ALFREDO VARELA-Depois, senhores, 

eu estou só nesta Casa, em uma posição dif
ficil, porque me vejo alvo de multiplos ata
ques. Isto devia provocar um pouquinho a. 
generosidade dos podero::;os do dia. Si, mesmo, 
por :~caso, uma palavra minha. tivesse 
tom mais ou menos energico, não ficava 
mal á ma.ioria deixa.l-a. passar •.• 

Qu<tnto mais sendo eu o aggredido, como 
fui, repito ! ... 

O aggredido podia. .•. 
0 SR.. PAULINO CARLOS-Mesmo chamando 

de ladrão a um :~ou collega 1 
O SR. ALFREDo VARELA-A phrase não é 

essa, Exm. 

O Sr. Costa Junior- Peço a} O Srt. ELoY CnAVEs- Pois quem obtem 
~alavra para uma explicação pessoal. terras illicitamente, o que é 1 
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O SR. CosTA JuNIOR-Ah ! si é explicação, 

1 

tal, não. sou revisionista, no momento. Ex-
ouçamos. pliquci o meu pensar na se~sã.o de sabbano.l> 

o SR. ALFREDO v ARELA-Eu oppuz um in-~ De fact?, revisionista nu sentido que disse 
sulto a outro. S. Ex., nao o s~u. . _ 

Já. no propr10 discurso a que :fiz allusao, 
disse á Casa e ao paiz o que penso desta 
magna. questão. 

Mas, Sr. Presidente, viu-se que offereci ao 
aggressor ensejo para terminar o incidente, 
pm.·que affi.rmei que um jornal o havia pu
btic;tdo e S. Ex., si quizesse, podia affirmar 
que não fôra o autor da injuria. Não o fez, 
po1•ém. Manteve o insulto e eu fiquei com o 
direito de revidar. 

Apropria lei autoriza-me a oppor injul.'ia 
a injuria. 

U~í SR. DEPUTADO-Então confessa~ 

O SR.. ALFREDO V AR.ELA - Não confesso 
cousa alguma ; mostro por um primeiro 
enunciado ..• 

0 SR. BEZERRIL FONTENELLE-Apoiado. 
0 SR. ALFREDO VARELA-... que não 

provoquei o Sr. Costa Junior; pelo contrario, 
facultei-lhe uma occasião ••. 

0 SR. PRESIDENTE - A tteução ! A Mesa 
exige o l'espei to ... 

0 SR. ALFREDO VAREI,A-A quem diz isto 
V. Ex.~ 

0 SR. PRESIDENTE- ... porque O Regi
mento determina ... 

0 SR. ALFREDO VARELA-Aquem diz isto 
V. ~X.? 

Permitta a Camara que eu leia: 
«Mudem as leis e as instituições, a 

a.bjecção serà a roesmn., emquanto a 
guarda de um:.t e de outras for confiada, 
como até aqui, a quem se esforça em 
corrompel-as e degradai-as: a equivocas 
figuras políticas que assaltaram o poder 
da maneira mais indigna commumroen
te e fazem delle o escudo, o broquei de 
todos os crimes, manto de todos os des
atinos e prevaricações. 

A l'e::tlidade é esta: vergonhoso o painel 
que apresenta n, Republica., mas cego 
quem attribue sun.s desordens ás insti
tuições tão sómente e procura. restau
ral·:t mudando o regimen da. federação. 

~.. . .................................... . 
A luta inicial dos patriotas bem in· 

tencionados ha de ser, pm·t:1nto, contra 
os dominadores: não esqueçam que é 
mister SUBSTITUIR ANTES OS HOliiENS, RE• 
NOVAR DI~ POIS AS INSTITUIÇÕES, 

Oppri1uido po!as olygarcbias mais des
cal·adas e b1·utaes, o Bra.zil malrespir:t. 
Como ter entendimento claro para as 

O SR. PRESIDENTE- ..• o respeito mutuo. alt.as Iocub1•açõcs necossm•ias a tão pro-
O SR. ALFREDO VAP.ELA.-l\fas a quem diz funda, rcformt~, como essa da Lei das leis, 

isso v. Ex.?. com o pé no pescoço o nos estertores da 
O Sn.. PRESIDENTg-Digo a toJ.os os S1·s. asphyxia?. 

t d Precisa r.ntos vm··so livre o com vida, 
Depu a os. sob pena de lhe estarmoii a talhal' <t tu-

O SR. ALFREDO VAREI,A-Então, recebam nica para o ha.ptismo da regeneração e 
todos a lição. , ser o ta.rtlio a·!'tcf<tcto de nosso incauto 

Não estou dando explicações a ninguem amm• civico simples morktlha do uma 
em particular e apenas explico á Casa que fui inditosa nacionalidade. :. 
o injuriado; facultei a um collega. o mojo de Faz comprehender melhor talvez o 
repudiar <\ noticia, não lhe pedindo aliás seu pensamento com esta imagem: um 
palavras de estima. S. Ex. não o quiz, sus- doente, atacado de consumpção, sente 
tentou o que publicaram os jornaes. que um malvado lhe aperta ao pescoço 

Um caso destes dispensa maiores commen- um cordel com que o vae anniquilar. 
tarios; julg'?-e a boa opiniã_o de meu paiz. Nesse transe, procura elle medicina 

Vou te~m_mar, Sr. PresHlente! e chego ao para a sua miseria physiologica. ou 
ponto max~ lmportaD;te do meu di~curso. rompe com todas as forças de que dis-

Um orgao d_esta mdade achou ~ncoherente põe 0 laço que 0 assassina.~ Primeiro, 
uma declarn.çao que ~z em, s.essao passada, precisa livrar-se da morte imminente, 
quando orava o leade1 da <..:asa. . . para cuidar depois daquella que o amea-

A estranheza qu~ ID;O~trn. t:n.hez Pl'oven~ul. ça menos immediatamente.» 
do facto elo que nao lo1 U.ovHiu.monto rcg1s·1 
t1•ado o que eu disse. Quando,. no meio do Nestl1 i~agem t_oru? cla_ro o meu pensa:
um(l. saraivada. de aparto.~. ouv1 o Sr·. U1•. mento po1tt1co: pruneH'o, hbe1··tar o Braz1l 
Soares dos Santos dizm·: «V. ~x. osttt lev1m·ldas g tLl' l'a.s dos actu;t~s ~omin~dures, qun.si 
tando a bandeira fet.iol'alista., a ban:lcim 1·e- por toda. a. pa.l'to, o depo1s outao ponsu.r na 
visionista», oppuz immedia.ta.men·to: «Não ha melhol' meio de o rocom_vo1• e restu.ura.l'. · 
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. 0 S~t . ~ARBOSA. LIMA-Esta. misori::t phy

S!OlogiCa c por ca.mm, dtL Constituição de 24 
de fevereiro ou apezar dclla ~ 

0 Slt. BELISARIO DE SOUZA dá um aparte. 
_ O SR. ALE'REDo VARr;LA-Eu, senhores, 

tlllha dado o meu pensamento sobre a revi
siio, de maneira precisa, j(t no anno de 1899. 
Hão de. me permiGtir que cite um insignifi
cante livro ... 

O Sn.. BELISARIO DE SouzA- Nã.o a110iauo. 
0 SR. ALFREDO VARELA (lfJ) : 

« Os constituintes <le 1891 seguiram em 
i;udo o mesmo irracional procedimento de 
~eus anteccssol'es imperiaes. Para ellcs a 
nacionalidade bra.zileira, continuava a sur 
()ousa analoga a esse bttrro de que so servem 
os ·estatuarios, susceptível de receber a 
fôrma que a imaginativa lhes suggeri:>so : 
l.omara.m <lo modelo norte-americano, ilni-
1i<1l'ttm-lhc O!) contornos, e eis alli como sur
giu do ponto em branco :1 Constituição Je ~:! 
de fevereiro. 

Não sómento não so pensou em estudar si 
poderia. servir-nos, como não se tt'aton tle 
verificar si ofi'mecia lJastantes g;trantiu.s do 
estabilidade, condição por excelleucí:.t do todo 
governo. Dalli a instt~biliclado d<t H.epublitm, 
quo espiritos superticüws <tttribuem só aos 
llot'oitos de seu:; a.dmínistradores c ás àiscor
dias civis. 

Erro palmar. Como querer quo manobre 
va.ntt~josamonte o supporto a tempcsta.dc 
com exito o Lmrco de pequeno porto, com 
:t mu.stroa<;ã.o inadequada <te um grande ve
leiro '? Assim <leslocado sou contro do gra· 
Vidadc, o Gquilibrio é-lhe impos:;ivcl. Mude
ao omborn, a llHu·inhagem. piloto::~ o cttpiLCí.o, 
por outt·os mais habcis, pouco importa : o 
maJ ost•L no monstruoso luitio u<~ crnbar· 
car·'io 

~~< A~ontóce que, em toda. sorte de mn
uanças, os homons, quasi constautowontc 
compellidos do affeição o zelo, Sll propõem 
por objecto o bem publico ... » 

Quem cita um pensamento destes não ÜlZ 
injustiça a ninguem. E' de Daviltt. 

0 SR. BELISARIO DE SoUZA. - Ahí estt'i. com 
<t serenidade do escriptor publico. 

O SR. ALl?REDO V ARE LA - Quem cittt um 
pensamento desta ordem tem a tolerancia 
mais cabal para com todas as opiniões. 
( Continita a le1·.) 

« Acontece •1ue, em toda. sorte do mudan· 
ças, os homens, tluasi constmltcmente com· 
p~llidos de a.!l:'eiçã.o e zelo, se propõem pol' 
objecto o bem publico >>, o por isso são de 
desculpar nossus organisadores de 182-l : o 
pon<lol' <la <'1poca n.inda. era. esse copiar servil 
llJWl.S constít1li.çõos osc!'ipta,s <lo outrn.s, n;:í.o 

Vul. VIl 

BO tendo aintla, por guia a sciencia hoje fun
dadtt dos phenomenos sociacs. Os de 1891 
nilo podem merecer igual indulgencia, pois a 
esse tempo sabiam elles que não ha phcno· 
mono que brote ao acaso e sem dependencia 
de uma l~i n?-tural: sabiam, portanto, que 
nossa efficiCnma, no terreno politico, como 
em outro qualquer, é limitada. 

• • Di~•:s"ã-i1~· q~~·-; C~~·Stlt~Íçil"a" d·~ "r824" • ~~~I: 
fragou porque tinha na cimeira o braz'ão 
~mperial ; mas este argumento só consegue 
Impressionar <>o audltorio de um tribuno 
demagogo, não áquelles que se nito satis· 
fazem com simples cha.võm; orai;orios :- <\ 
~epu1Jli~a q_ue <thi est<i,, no que diz respeito 
a m•gamsaç:ao do poder publico, vale tanto 
como a monarchía constitucional creada por 
D. Pedro; vale menos t~tü, pol'que introdu
ziu em !losso meio político um novo germen 
de conllwt:.~, com <~ elcctividadc do che tc do 
Estauo. 

N:\.o fosse tt gt•;tnde conquisttL d<L libcrdalle 
espiritu(l,l c pt•ofir:;siona.l, e diriu.mos a[uita
muntc que par(!, isto W!lait 1ms la peine asst6· 
nhncn t de chan!Jer de gowvcntement . » 

Este livro tem por i;itulo- Dú·eito Consti· 
Lttcionat Bl"a:::iloiro po1• sub-titulo - Refiwnw 
tlas instituições nacionaes. Está. clo.ro q uc me 
acho ao lado dos que cu tendem qLte a Con
stitui~:ão não sati:~ fltz, creio eu .•• 

O ~tt . BELISA.ltlO DE !:lomo:A-V. Ex., como 
todo l'io-grandonse, ma.rcha P<tr<t a frente. 
Eu recúo um pouco. 

O S1t. Ar.Fm:no V ARE LA -Senhores, creio 
quo tornei bem claro o meu pensamento<~ 
l'(';;pe.ito !la revisão, porr1uo digo o que não 
<lizem os rcvisionistas de hoje: que as insti
tuições <1ue ahi estão são in1et' iores ú.quella.s 
que tiultamfls t~nto:> de 15 do novembro, 
salvo em um ou out1•o ponto! 

Quero <t revisão, pois. Entendo, porém, 
que mro â p1·ogramma JWatico, nesta lw1·a rle 
perigo prtblico. Cumpro salvar a C<Lsa. a.mea.· 
çada de ruinu., para pensar depois na sua l'O· 
novação normal. 

Insensato o alargar o olJjectivo do ataque: 
os esforços deve1n convergir, sem excepções, 
pam a derrocada das olygarchias, com a 
existencia das quaes impossível toda e qual
quer r eformaçã.o. 

E aqui volto a responder ao orgão a que 
me referi. 

Diz que repelle indignado toda a üléa 
de relorma que não seja pelos meios le
ga.es. 

Poi::; , senhores, d~vo tm• a cora.gem do di
zer quo não confio que <~ reforma assim se 
pos~a fazer . 

.Já, ~tlimentci por muito tempo a, espe~ 
ra,nç:t <lo q11e se faria. a. rcvoln<·ão elo alto, 

23 
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primeiro com .Julio d(3 C<LSt~Iho:~. Foi o m ::u 
sonho e o ruou labor de mULto G\llTiln, co nso
guir que sulJisse ã dil'ecçáo do E~b.d.o aq_uella, 
'·'l'ando figura u.ustera, p.:tra, opcr:tr o sane<t
~onto do nosso meio ).).)1\Lico. 

Mais tarde desJsperd de conseguil-o ; a,li
mcntei depois nov<~s espGra.nça.s, SLl:'lcita.das 
por um amigo, cu,jo no~Jlc já citt.li.n :!st:t Ca.sa: 
por momentos cspm·m ll"0 a iorG;ma nos 
houvesse dado no De. ltottl'igncs AlVL~s o 
homem capaz da Oj)Ol'al' e rj3" ~'CYO[uçào 'iC 

alto. 
O SR. ELOY CH!I.VEs-Felizmen~o deu ... 
o SR. ALFREDO VARI~LA - Esb e.:;perança 

desa.ppareceu ! ... 
O Sn .• ELOY CnA.YE::> - Na. opiuifw de 

V. Ex. 
O SR. ALl<'RlWO VAl~Er,.\. - 8' <~quo e.-;Gou 

dando. mou caro senhor ! 
Pensal' em oatro meio de t'ilfot·ma., que 

não esse conJ.emnttdo peht liita l'olll:J, - IHH'8 

idealismo t 
Ainda ha pouco, em Curytiba.. o iHustre 

chefe da opposição no P<tranú., o St•. Gene
roso Mal.'q ues, manifesta v a u.o 1 o Secretar lo 
desta Casa a sua alegriu. })(ll<~ idéa, que lho 
pareceu de prompta. rca.lizu.ç:ão, d<l Utnu. re
forma eleitoral. 

E o Sr. lo Secretario ela Camal'<" disse-lhe, 
com uma fl•anqueza que_ acho no cu.so !lignu. 
de louvor ~ « Pois ac1'13dltatn que nós v;uuos 
fornecer a corda com r1ue nos euf'oJL' 
quem!"' . 

Está aqui, nas pal:wru.s (lo:;to Sr. L'e~n·c-
sentante, a opinião d :l toda.::; <.tS olyga.rcluu.s: 
não tecem comnosco o famoso cordel, segur<.~
mente ! ... 

o SR. ELOY CnA.Vl~~- A Ca.mal':.t dou 
prova do contrario, ÜÍilClltindO ~L reforma. 
eleitoral. 

o SR.. ALFR.EDO VA.t~I~I.A -- Vül'tJITlOS .. ~ Stli.l, 
a.pplicação, meu caro scnhol.' ; e::; te é q LW ú o 
:ponto importante. 

O SR.. PRESIDENTE-A expressáo não é re· 
gimental ; V. EJ:. deve pel'del-a.. 

0 SR.. ALFREDO VARELA-Retir~-~' excel· 
lentisimo. Recebo ele bon canw a !Içao. _ 

Note a Ca.sa que ella. me sahe. _dos .la.b_tos 
continuamente, porque c~tou étffelto a lm
guagern do cal'inho ... 

O SR.. BELISARIO DE SouzA-Não parece ; 
morde muito e dó e ... (Riso.) 

0 SR. ALFREDO VARELA.-Quando preciso; 
isto é justiça. Já_ disse Sh3:kspea.ro um pen
samento, que assim traduzi: 

« ••••••.• a clemencia. mata, 
Si do perdão de u~u assas~ino t~ata ! » 
E' questão de juat1ça., replto ; na.o se póde 

b~U;n• nem <h:ll<1t' <L ((UCIU ta.l nã.o merece 
o (ia;,t-;,L <.:um;:;, provucu •• 

Como dizin., não podemos til!' m;J.i:-:; cuLl
!LL :H,:<t n0 procesdo log-u.l pam couseo-uir a 
l.'el'o1·n·~,~ do p.i\i z: cu niú~. a tenlto m<ds dcpoi~ 
QUe Vl bCHl U. Sl~Ua.çao rl a, P<Otl'ill. O lU() 
dtJU ta.manllo desenca.n to o Dr. Rodrigues 
AlvD.:>. . 

Foi:·;. Ex. rtuom mo collocou na. tLtiiitullo 
de (1ucm mtd;t m <tis espel'<L dattuelles ClUO 
teem a.s responsahi~hlades da. dirccc,ã.o tia 
H. e pu h li cu. ! • 

Vê-:'le, portanto, ctuc, si o meu espírito se 
incli11a.r á acceitu.~~ão de um otltl'll peocesso 
para c_onsegnirmo:; a reforma, a grande re
noV<LÇi10 de q uc prceis<~ os te pa.íz, ttü a.tti
twle menta,! _te t·-me lw.. sido ilnpor;;t<L pelos 
podor·ns puhhcos U.o P<LIZ:. 

Si cu, como disse na Bessã.o pa.:-;~;ub, perdi 
Lotla c. qua.lqnc1· cspora.nç<L na legalidade, 
onde ltel de procucar elemeutos pat'a. consu
gulr o gru.nde 1·esultado que u.hneju ~ 

Si <t revoluçiiu, que está. em todos os espi
ritJs- eu o digo dest<t tribun.L o a Histori<.t, 
am:l.nhã, jnlgar6. do acerto ou do desacm·to 
de meu juizo -si a revolução, que está em 
t ,>dos os espíritos, não for feüa com o Sr. 
Presidente da Republicn., será. feit~t a. des
peito dellc. 

O SR. BGLISARIO Df: SouzA-Si a revolução 
pódu ~er feHa pelo Pt•esidente da. R.epublica., 
pa.roco h~WOl' equivoco na phrase: então é 
evolução. 

O Sn. ALFHEDo VAR.ELA-Não, senhores; 
póde sot• pot• um nohee acto de autoridade: 
reform~u· o que tem feito, por entender u.mu.
nllfL (a Historü.t tem visto muitos casos des
t ~s ), por• entender· que a. situação do paiz 
não póde continuar no pé em que está; o 
~~poiundo-s0 em meia. duzüL de pu.Lriotas, dar 
Uill golpe nos abuso:-; cor1·ento:,; nos Estados. 

o Srt. B8r.rsAruo 11~; SouzA - E esses P<t
tt-iutas que pedir<Lm um golpe do Estado 
vcern, no düL seguinte, accus<tl' o Presidente 
pela. viohtção da Constituição ! 

O SR.. ALI•'R.EDO VARBLA -Mas, sí o que elle 
tentasse fosse pa.ra s:Llvu.e o que quer n 
Constituição~ Si fizesse o que lhe permitte 
uma. razoa. vel interpretação da. Lei funda
mental, que sujeite opportunamente ao jul
gamento do poder competente? 

A proposito do aparte do nobre Deputado. 
vou fazer a leitura de um admiravel juizo 
do prudentissimo homem politico-Gla.dstone. 

0 SR. BELIS!I.R.IO DE SOUZA.-Mas elle não 
deu golpo dl' Estado na. c amara dos P<wos ..• 

O SR.. ALFREDO VAU.J<]LA-Niio Pl'Ccisou 
fa.zel-o ; vou ler ·~ opinião desso ost:tdistn.: 

«Si aborreço o emprego da. força b1•nta ••• < 
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Notem, senhores ! (Cont·i11úa a ler) : 1 O SR. BELISAHIO DE SouzA-No outro dia . . , . .. ., ,, . . , . , , I appm·ceerá um outru, invocando o mesmo « 81 ctbounço o emp1ebo d . ~ fu1<,:0. ln_u .a., principio, 
nã.o posso nem _quer? ;:vlopt~tl: pOl' rmnha.l 
cont~ .. cs;:;a,::; ret1Cenc1as ~~~C!I:'l_!?i i.d~s, co:1: o t~r. p1~esi.c!ente-Tem a pal:wea 
quo~"' oc.culta~ ~o- ~ovo u.~ ll_çoes :-o~:sol~t p:.J,l'<t uma ex;Jlicaqrto pessoaL o Sr. Costa 
!lora,s e. ~s ammu.çoc~, ~1~0. ~~ode. bc~b~I' Cil~ .Junior, rn~ts previno ao nob1'0 Deputado que 
suas antigas lutas, na 1 eco~ dc1ça~ di.Ls ,1 .wdes a. hora está finda. 
(lualidades do seus antepa;;sCLu.os e na con-
sciencia do flue PL'S:me ainda. essas mesmas O SR. Cos·rA JuNIOR-Bastam-mo cinco mi~ 
qualidades ... Si, 110s poriodos do crise po- müos, 81•. Presid•mtc. 
lltica, nunca se houvesse u.consclhn.do v,o 
povo de~te paiz sini'í.o qne « am~~sr>e a ordem, 
(ietestasse u. violencia n s~ mosti"assc pa
ciente», nunca tel'ia.m sido conqui::;~adn.s as 
libcr.:lu.des nacion<~us. >> 

Not<Le bem, scohOL'e:; ! (Cuntí111Út a ler) : 

<< ••• nune<t tcrhm :::itlo conquista<la:~ as 
!i1J01\l<tdes nacionu.us ! » 

O §n'. Co!!!ta. .;Junio•• (')(para WiUt 

e;,;plicoçiio pessoal) - Sr. Presidente, pela 
pf'irneim vez n;t minha vida parhtmeotu.r, 
p01,10 I icen<,:u. par;~ li.ülu.r tle mim. 

:~ão 11a::wi nu Estudo de S. Paulo; devido á 
bonda,cl) <ius paulista8 ... 

Fiz al···un::; cummorHal'iu:-; a este nuí.;wcl o S1• . CnsTAJuNrmt-... rep'i'cscuteiu.quelle 
pcns<une~lto do ora<lol· inglcz; e pcm1itt;;.-mc I•::;t:1do om diversas legislaturas no tempo 
<tinda a Ctu:H.t c1ue cu proceda á lcitum de~to d<1 monarcllia, comprehendendo que a mo
bt·ovo topico: ~<A lei declar ~• que só po- narchia. não fazia a felicidade do Brazil, 
!lemos usttr de armas em det'e~a propritt; m;ts, muito antes da proclamação da Republica, 
si vêdos que a.lguem tomn. do uma. C•?m 0 alistei-mo o trabalhei nas fileiras republi
fim do accommetter-vos, por que a lm vos canlts. 
m<tnd;1 usat• da vus~lt só mquelle caso, os-

0 SR. Kr.oY CIIAvgs-A' justiç;.t. 

pcraes que o outro vos fil'tt, para depois cui- O SR. MoREIHA DA S1r.vA -Trabalhou 
dardes de vo:>S<t JH'opri<~ def'csa1 !- Nunca ! muito mt pt•opu.gu.ndtt, e concorreu muito 
poi~ que tarde podia ser, vietirntmdo-vos o pa.ra o ad vonGo du. H.opublica.. 

: outro antes do qm~lque t· etlica.z rep~lsa.. O o Se. CosTA JUNIOR- b:loito Deputado ú. 
: bom senso int.licu., pot· ce1·to, ~ •usa ulver..,;lt: Constit.uintc por u.quel11l geneJ•oso partido, 
o simile most1·a que, chegadas as causas_ a esse dos.lo aquellu. dpocn. ató hoje :;ó provas de 
ponto, A INAcc,: ~\o 1.;' A liiOit'l'F;, A AC'.:Au H. E- confian~~:.t o do considentçiio tenho recebido. 
SOLUTA B' O Ul'\ICO MElO DE SAT.\'AllmNTO. , 

Manda a lei respeit:.Ll' o governo O.'lt:tbOlC'·I o s~. MOitl·:tltA DA SILVA- Porque tem 
cido o apehtl-o só t!U<Wtlo abuse. Mtts essa merec1tlo t odas. 
injuncção da lo i tent em Yist;t ~ ea::;o not•- o Srt. CosTA .JuNwn.-Ntt constituinte tivo 
m:tl. E, quantlo <1~ cou:>~t!:l. ~u.mtnllO~. pu.ru. a honrtt do sm• indic:tdo pela. minha. bancad;t 
um est.ado q.uc nos tmpos~I~btltte do c<1S ,,IgL1~-o pu.t•a rcspondol' ao discurso do Sr•. Julio do 
e o ahuso trmmphe, sacrin?~tndo o systet~Lt? cu.stilhos sobre a importante questão de dis
Cruzaremos os beaços,, dmx,tndo (pte o uu- criminação do I'ondas. Logv depuis, mal im
molom ? Isto fóra deixar-se donumw pelo pre::;sionu.tlo eom os abusos da dicta.dura re~ 
estupldo rigorismo de ~et·to gt·upo de fiu~l- publicu.nn., insurgi-me contr<L a minha pro
gos que deixaram qmtsi mol'['Cr ~ma prm- pria bancada : fui o primeiro paulista. que 
ceza. sobre fogoso cavallo desbr1dado, P01' abriu luta na tribuna contra o SI'. mare
ninguem ousar tocar-lhe ( nel?. rnesm? parêt chal Deodoro. 
soccorl•el·a!), visto que a pg1da e't_!queta I Tenho repres.entado, Sr. Presidente, o 
hespanhola não adrnttte por-se as maos em EsGado de s. Paulo até hoje ; tenho, como é 
uma. pessoa real _!» • · ntttura.l nesta vida tempestuosa de político, 

Di::;se eu e rep~to: mngu~n~ se engane-a tido diversas polemicas e algumas vezes 
ll'evolução está felt tt nos espll'ltos. bem violentas, e a()'ora, quasl aos 60 annos, 

I 

O Pres_idente obedece, ~uhmett~·se á v,on~ pos::.o affil'mar, n~ne<~: a minha. probidade 
tade nacwnal e a revoluçao se faz com el~e, foi nem ue leve suspmtada. (Apozados.) 
ou resiste, e se faz contra elle e a despeito 

I 
o SR. ELoY C nAvEs- Nós attestamos isso. 

delle! ·1 ( · d ) Nincrucm resiste <t este esforço do ~raz~, Apo•a os. 

l
)laro. ~oltat• d. legalidade. Rehelde sera, nao o SR. CosTA JuNIOI{-Mas agora, 81•. Pre
qnom se levante contra. o Governo da H.epn- sidente, sou obrigado a vir á tribuna para. 

l
blica. o sim ess proprio Governo, que se 
collo~a fóru. da lei. ( Uom f'orça) Terá contra 

(·) Esto di~cur~o mi.o foi revi•Jto pelo orado1·,_ ( <t NaQiio inteirtt ! 
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dizer ao distinctissimo Sr. Dr. A!fecdo Va· 
relia, que cu sou um homem do bom. 

IÇ o que vou fazm·. 
?-.Ianíf'c.stoi rcrativ<Lmcntc ao St•. Va

l'ella a opinião que fo,·mo deite. E' meu 
costume dizer o ClUO sinto. Sei que Ol'l'O, süi 
que não estoa de accorclo com as conven
ções sociacs, ~>oi quo 1úo pl.'ocodo bem. clla
lUêLndo um collega de :.~ssJ.ssíno o rctiri.tn.lo 
depois a, expressão, p:1rtt fi.tzor dcSiLtJPM'D
ccr-llle o c!f!:Jito. Eu não sou d::t escola, dos 
que assim pens~tm. Digo o que sinto o o sns
tento sempre. porque posso sce um violento, 
m::ts não um leviano. 

:Mas, Se. PrcJidcnte, o Sl'. Dt•. A/fl•orio 
Varella disse ttlto e bom som, pétt·a '-lltü tJdos 
os cidadãos das gtLloehs ou vissem, q nu o 
DcpuGa<lo Cos~a .Junior dol'oncliu. o C\ovct·no 
üo PtLl'<Lnti. lJOl'quc Ol'~t coucassionario ... 

0 SIL ALFREDO VARl·:Lf,;\- Pol'Cllle tinlt~L 
recebido unn conccssi"b flo tert·as. 

O StL CosTA. ,liJNIOlt •.• por!)ue tinll;L ul.JLi
<lo uma. concc~sii.o do torra~. Poüi:t obter 
nm<L coucessão elo torr<tS o SOl' um homem 
<ligno. (1tpoiados.) 

Mas tenho :por costume nã.o :P3<lit• a, go 
vel'IW u.l;;nm sin5.o a.r1uillo que cstti dcnteo 
da lei. 

Dis:;e ao Sl'. V '"rcltn.: lH'ovo csli:.t in üt
mia <tuo lov<.Lnt.a. contea. mim; :;i peoval', nu 
mo compromctto :tretirtw-mc dctqui,cousidc
rand.o-mo indigno tlo cstat· tlea.ntc U.os meu~ 
Jl<Ll'CS. 

O St•. Varella, n1to lH'OVOtt, nü.o promcttuu 
}H'OV;W. 

Fiquei intlign;tdo, Jlqnci eomo qne <LÍii.unito 
tlca.ntc de um ;;olpc} ti.\.u aucl:.tz c i/w in
famo. 

Mas, Sr. Presidente, dccla1·o :L V. Ex:. <tne 
.i<i não csr.ou indignn.rlo. Os se~ntimonto:;; que 
nosto momento me inspir<w1 são os d.o cl1.) o 
compaixão pelo nobre DOl)IÜ<tJo, porqne, vol
tt~ndo à tribuna, S. Ex. ücclarou qtw nU:o 
disse aquillo, que não teve a intençã.o de me 
injuriar. 

O SR. ALPRio:DO VAREr,LA. - Eu reproduzi 
o que disse. 

0 SR. COSTA. .}UNIOR-0 que disse V. Ex. ? 

O Sr. Varella. disile, e appello pa.ra os meus 
collega.s, que não me ea.lumuiou, que apenas 
me qulzjogar uma injuria,, porque tinha re
cebido outra. 

0 Su. ALFREDO VARELLA-Está claro. 
o Sn.. Co::l'l'A .• 1ul'iron.-Mtts, St·. Pl'usidcntc, 

isto só póde inspimt• dô. 
Um homem mcdíocremcmte honesto, urn 

homem que tenhi1 o rua.i;,; Leve sentimento 
de pudor e dignidade, julganclo-se o1fendldo 

por um outro sem igmtl, pede um desforço em 
q tnlct unr· ter'rouo. P oh thcnia do Se. Va
t•cll<t, qn0 não li lloglttdiaúor, nem Horeules ... 

·O Stt. Al.VIt"f!mo VAREr,r"\.-".:'fom nasei pttt'ít 
isiío. 

0 SR. GOSTA. JUNfOl~-. ·• tem um meio 
multo lll'l,i:; nolJr·o c clovado: é invcnktr um 
c;·imc c imputar um'" c:tLumnia. ~ 

Ellc elmm:t a. i:;i;o injuria contra injaL'b e 
n.cha. que assim não tom a, prctonção de enh· 
moal' um homem ele bem. 

O Sn .. PRESl lll:::'in:: - Pomlceo <to nobL'o 
l>::put;Ldo 'lHO estas exp<'iJ:::sõcs ni"iu sfio par
bmun ktt·u:::. 

O SR. Cos1'.\. .]U;\;LOR- Sou pouco conlr.c
cei.lor elo ltogimento; tt)U\Io cstu lll<Ü ecm
migo. Apc1.ar do formado em direito o vivm 
na. mollwt· wJeic,btlo, t:.:nlw por costunm e1n· 
pregcLl' <tS p;Üí1Vl'é\S C'OJUO oll:1,,; SÚ,O. 

M<t~ o racl;o <~ que u.lit} agora. niio nmpl'n· 
gnoi. p;dttVl'aS igtu.to:; CLS emprcgu.rl<LS IHJiu 
.:5r. V<tl'clllt •.• 

O SR. P tt:mDE;";'n:-Com tt rcprc::is.:(o con· 
tinmüh dn. I\Iosa. 

O SR. CosT,\ .fuNtm~- ..• quo insttHí.t tudo$ 
os seus colloga,;. 

o SR. Ar,t,•tu~uo VAIU,!.t,,\-V. E1e. ni.io tom 
pt•oeur;v;ão cio ningncm: digtt sü cluanto a 
sem c:t:-;o. V. E~. me in;;ultou gru.tnit<tlllCII Lc. 

St'. Prosi!lento, on tlis~B <to no:n·(~ Depu· 
t;~do quo prov;Lsso a C(tlnmniu. quo tin!t:t 
Lova.ntttclo contl'n. mim. 

o sn. ALFlti·:Po VAlt.t·:r.L,\ -- Pt·ove pl'i
meil'o qno :::ou intmot'<tl ; llcsltlio-o nu. im
penosa,. 

O St: .. CosT.\. Jti:\IOlt - Náo quGl'Ol11 fllHJ 
prove. • 

s:. l'l'osldLJnte, tüio <iuVÍtL dizm· nmis sobt'l\ 
u l!ob, que niio quero <lun.lilic~tr, atimtlo 
contl'tL mim. 

Mas, H um dia, <lastcs nos jormtcs d.cst:t 
torra, ·{UO um dos melhoeos ca.ractcres que 
tccm assento nos ta Casa, o Sr. Dr. CandUo 
de Abreu ... 

0 St~. CARLOS CAVALCANTI- A11oia.do, 

O Sr.. Co8T.'I. Jui'\IOR- ... era um home!"!l 
que tinha - note bem a Cam<~ra.- roubado 
3:000$ de um~ Cé!.mara pa.ri:L vir se diV8l'tlr 
no Rio de Janeiro. 

Essa viagem, sttibam os meus oollegas, foi 
r0a.liz:vln. e disso-su mais que lmvia. recebido 
umn. certa qua.nti:.L p:n•:t oukcgar c o::sa 
quant,ia. nunc:t mu,i::; appll>ro~:cu. 

O meu J.ist.incto collegn,, o St>. Camlido de 
Al'reu, era uma especie de ratoneil·o da 
peiol' espdcio. 
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----------~-------------------------------------------------------------------
o sn. AT,Ff:l~TlO VAJ:ELLA. 'NiLo IJiS>:e 

isso. 

O SR. CoSTA Juc-iron - V. Ex. só inspira 
dó com as sutLS constantes retr::ttaçõas. 

O SB .• CAn.ws CAVALCANTI- Provei no 
mnu tliscm'so qnc isso não m·a. VCl'll;ule. 

oS!:. ALFl~EI•O VAI!.I::L.LA ·---- Pl'üVOU lllltt•tt. 
CIHlS:l .. 

O SrL CosTA .ToNron--1\ia,;, 81·. Pr.'esidcntc, 
o 11?~so _disl;inctu coll.ega, abatido por g-ranclo 
nnlel'll1Hiad.o, Llc:wte do um choquo t:'Lo ües
commun~ü, som·~~u n g"L':Lndemcntn om su'~ 
:-:a.udc a ponto do. s3ndo nm humom int.nl
Jigent.o (l capaz do o,;magn.l' ú auv.:wsa.L"io, 
sontit··sc como quo attonito; rnccbondo o 
mesmo choque qnc ha pouco recclJi. 

O nosso eollcga, Dr. Carlos C:ttvalcn.nti, 
provou com ducnmento escr.ipto, authontico ... 

0 SR. ALFREDO VAR8LT,A-0utra cousa. 

0 SR. COSTA JUNIOR- ••• CllW OS 3:000;i; 
forn.m {la.dos ao Dr. C:-tndi<lo uc Abreu pu.rà 
vír do Parnn:1. a eskt cidade fazer ... 

O Sn. CANDIDO DN Anr..Er--A encn.mp:tção 
lle nma. c<Jmpttnllia. 

O SR. COSTA .JuNwn.- ... c o dinheiro qnc 
havin. trazido cnlit'egou-o :t um genel':\lq nc, 
roconhccendo qno o dinheiro nii.o chegrLV<1 
pn.r·(L a. <:nc:1m:-;:tção, di::-:so-lhc : « doutor, si 
lH'ccisae do dinheiro gasb-o. >> 

O Dl'. Candido dn Abeeu vciu lJ:1!'3. o H. i o de 
.T:meiro o conseguiu com os:HJOO$ o negocio 
tle C[UC estava incumbido c ont.-egou imme
tli:J.t;;.mente o dinheiro ;,í. viuva. du gcnern.t, 
quo dü., por carta., a tlecla.ra.'}ão de qnc rc
eobcu o üinlwir.•o. 

O Sit. A1.nn:no VART·:LLA-Eit nüu disse 
ta.l cons:; .. 

O ~tt. Cos'l'A .~:\'!OH- Pergunto: quem 
c::;t;í. livt·c dos botes daqnel!:t m:ealm·:t '? 

I~' 11111 homem dost:t ordnm, qno, uosta. 
Ü~J'l'U, olh~t par;t ::ti[UOilits ;~·a. hH·in.", emno si 
allí nit.o ostiv,!:>SBm pae:;; do f(unilia n homon::: 
dn ptobichtdo, quo llcvom 1:t:wr :t distincç;i.o 
en··.t·c o homem que Sll prt•zn., limpo, o 
aquollcs que, em luta. com a moral, nada. 
m:ds tem a. perder e procuram tira.r de cima. 
<t bméL putl'id:t que os cobre. 

Sr. Ptesideoto, tinha. muito qne dizer, 
podia entrat' na a1mlysc das contradicções dos 
ataques odiosos e roGiradas covardes. Podia 
íazm· a psyebologia do meu aggresso·,.. Pa,ra 
que? O Rio de .Juneiro não 1) tüo grande, e 
<tcredito que nenhum homem quo se p1·exc, 
nenhum pao do f<unilia que comprchondn. o 
qne é hnnl'a. do l;tl', homa. pe.s:;oal, nenhum 
podor:t ün.e :.t AHh~t!o V\lt·cll;\ competcncüt 
;!Jal'i\ fn.! l:t.l' om honra. (somn os l1fli17J"'~~o .~). 

p:I,J'O. fh,llat• rh ltolll'll. dos hnmnn.~ dn h;!lll, 
(Soar.~ os f !Jíil)la?lns.) 

O S1L PJmSIDI·::'\TJ~ - Atton1:::io ! chamu :t. 
attcnção do nolJre Deputado pul' :-i, Paulo. 

O ~1:. CnsTA .Ju:-o;Jon- Tenho Cll!lCillitio. 

fl:") §';lr" • . Pa:·e!Oóiqlen.t,~-..-·'l'f\ll\ a.p:~I. .. ",· J':~ 
o ::; ;· .. J:tnw . ..; Ib.I·t•.v, nt:ts lmnht'n a.11 110h1'n 
Onputarlo q11n :t I)IJJ':t est:l :t tnrmina.l'. 

O §r ... Ja.n1e~ D:;.u·t•:y - Nnsto 
c;t:':o, pcç:o ;L V. l•;x. quo eonsnl tu tL C a~:~ 
~mbt'ü ~ i mo concedi) uma prorogaçiio do iiiii';L, 
do ILHü nií.o :dms:~rni. :-;e rei brnvo. 

O Sn. Prn:SJI,E!'\'1'1·:- Dn quantos minuto~ 'I 
O Sn.. JA)IJ-:S DAncY - Tr·inta, 1) m:~ifl 'I uo 

sufficien to. 
CommHada a. Casa, é concClliih~ 111111.~ pt·n

rogaçlí.o do hora por 30 mmuio~. 

O §r ... W::unes Darcy ( JliLl'tt Hmn 
explicaçr.io JW-~soal) sobe :1 tl'ihuna. tt':HliJIIi!IIJ, 
portllW nã,o <j ~eme:tJ.ur• do tcmpos~u.,ln~: 11 

nem roi o seme<Ltlur dos ta tem pestu.do ; l-l•hn 
tranqnillo á. tribuna., pcmtuc (\ 1\tcil vnspondtll' 
a.o SL'. Alfl'cdo Va.1·ella.. As SLta~ p:tl •wr•as, 
entrcb.ntv, hão de reso:tr, dizout!o ;~ Jll'u
funtl:.L tristeza que tom elo vít· pnlr\ pl'imolra. 
voz <t este parla.monto pat·:~ assifti.ÍI' ~~ scontts 
da, orilcm da.s t]UO a. C:tffii1t'a., 11 Pn.tl'ilt o :L 
Na.oão í nt:Jil'a a.!;·m·a. assistnm cun l'l'anghla.s. 
( ?dui.lo bem.) 

Hí1, por<im, uma cousn tttlfl :L sua ,iuvnu· 
tudC\, que podia ser ;n·roba.tall~t, n:'Lo pol'
mitte esquecer: é que está Jml'alll.o os J'opl'o
scntantcs da Nação e do quo falia nosie 
recinto, que lKtra. o orador lta elo Het• snmp1•o 
augusto, porc1ue uindtt. nellc p<Limn:l as mo
morh.s dos vulto.,; cxtl'a.ordin:teio~ u pm•oB 
CJUO orn todos o.-; tempos o exal<,\ll.l'l1ffi. (Afttifo 
bem.) 

Ih a.lgnma. c ousa CJ no a. sun. ,ju \·on l.nd11 niin 
deixrt esrtnect:t', (\ que, quando so por·tlem us 
estimulo; mais caros, t}uu.ndo sn <'l!quocoHt 
as noçõos dn l'Ospoihbilida.llo o \·ctHH'açüu 
crn que dc:vorn ostar onvolvidllS todas as 
instii.uiçõns, todus os orgãos publicos do p:tiz, 
tudo é pormit~ido ao povo, á mocidaue quo 
nã.o póde ter calma., scg-ul'ança e a pcnetr·a
çã.o de vista. que dovo cara.ctcriza.r o homem 
publico. 

PaLavra n.lguma dil'á. que nã:o possa ser 
proferida na c~una.ra; não usartí. de epitlle
to;:;, siquor vohementcs, dos quacs nã.o tom 
nccessiuadc, }Jorqne não lhe compete, ttgora, 
l'OVidar injurin.s, mas sómonte mostrttr quo 
a. sua carreira politica, incipiente, humilde 
e apagada (1uío apoiados), ma.~ conv~ctit, 
a.inc!:.1 niío so!l'rou nenhum desses ecltpsns 
com ([HP. oraill<ll'iamel!tfl SC lnvantltll\ ltS 
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----------------------------------
r;lül'i:u: politicn~J n no n.fnnrb.m om P.omlwn.s 
JJil!'pGI.tl:t.N :t:-J IU:tioJ'os l;cllczas de um c:.L
l':tctm·. 

O Sr. AJli'O<lo Vat•clln. docltn·ou, p~U':.L 
poclce responder, a.liús com alguma. ta.rdanc::t. , 
aos sr;us apartos de 48 hm~n.s, qun o orador 
o hn.vm c!tamn.do á Ol'rlom. E' inox:1cto. 

. ~ão o c~::tn~ou ~L oedmn, pOl'IJliO isso :;:(1l'Ía. 
ruhculo c Irr1sorto. 

Roconhc<lo, felizmente, a u.utol'ithdc sn
])~c.m_a do chc_fc quG :1 Cama.1·n. indicou para 
dmg1kt (al_Jowdos), c quo dell:1 merece con
fiança. o ostrmn., quo é a quem cabe chamar ú. 
ordnm os qno dcUa so desvio.m. 

O quo o noh1·o Dcputa.do qucrin. ter era 
Hffilt it:LHL\, f:tl:>a ou vct·dadci.r<t, para p:·o
Clll'U.l' ~~ ttlngh• o oi·a.dor com a ~ua flcch:t. 
. Dlssn o nubl'(\ Do]Jutadu que o orador não 

t1nlli~ compn~onciapa.ra lcmbrn.r quo s. Ex. 
so ~~lastnv;L du. JiLlolidadc dos scns princi
]llos pulltlcos, put•qun a. vida do omdor não ,; 
isnnta <In inllunlitlaües. ' 

Podn :tos snucl eotlngn.s qun ])Ol:'mitta.m 
occupn.r·so da SUlL vida c não oceupttr-sc da 
do noht•o Dopul;n.do, que não (! tã.o grande 
quo muroça u.s vistag da C:1mu.ra .. 

Sua J~csposta scr;t breve, porém incisiva. e 
vohomento. 

_O Sr. ~lfredo Va.rella d_isse que o orad·n' 
nao podia fa.Ua.r da fidQllda.dc e principies 
do q~om quer que fosse, porque lw.vi~c si,io 
um Idolatra de Ruy Barbosa e cinco düt::l 
~epois entr:wa para o gt>emio dirigido pch 
Immot·ta.L figura. de Julio de Ca::;tilhos. Não 
é exacto. 

F~ i idol~tr:t de_ Ruy Barbosa, que é uma . 
glorra namonal, nao como politico. ma:; como 
-:sc~·iptor, como juriscon:mltn, eomo <tthog-ado 
Insigne. Isto succodca nos a.l vores dn ,;n:t 
mocidadQ, aos 10 011 17 n.nno;,:, qwmdo na. 1':1.
cnlciu.dc om que Clll'd:.wa esct·oveu um a1•tjo·o 
a proposito _das Oa1·tas tle Inglaterr::L P~r 
esto seu escrtpto póde-se caicul<w n, sinceri
dt~cle com que apL·eciava a estatm~ do 
gl'ando homom, que nuncf1 foi a.mcsquinh~1io 
:polo seu eminente chefe Julio de Casülhos. 
(Apoiados.) 

As glol'itLs J.o Julio de Co.stHhos são umas, 
as de Ruy são outras; ambas, porüm, são 
grandes. como n.s cousas mu.ü; bella.s e mais 
extra.or•dina.l'i::ts rl'lC })o::;sam dosa.fta.l' o en
thusiasmo rlos puros. ( .ri1Joiados.) 

Que llle importam'proge.tmma.s? Si tivesse 
de seguir Ruy Barbosa tér-se-hia fili .do ú. Stla. 
politica. 

Nno o fez,porque o que o serluziu e a.ttl'a.lliu 
foi a grande scducção que sobre si exercia a 
orientação dos republicanos rio-gra.ndons ;:>s . 

Não pouse o nobre Deputado que o orador 
~e desdiz rla granclo aclmira.<:io qtte tem }JClo 
oxtt·a.oi•dint~rio osf;adista. quo foi c velo jn
l'iscollf!Ultu 1n:tio1' rpw é o SJ•. Ruy L\a.rbosa. 

Aind:.L hoje vê nn.s pompas d.o so.n ost.vlo 
~s bolloz;ts m•tio1·;~:;: d:t nossa Jill,!.(ll:L, 'l ur 
la:r.~:rn com r1lln oll.n. nuncu. morra. 

V!l em Ruy Barbosa. nm üos pn.dr·ões ou 
floro as, d.e ~r·:mclezn. etcl'na. da nc•s3a. patl'ia 
o de <tiiii·m::tçao Sll])['CJ!l1<c ri.) ;;enio na.cion;tl. 
(.'!fui to bem.) 
~ nob!'t) Dopni.:1tlu qn01·b f:~zcr nm:t in

ÜJga, m~ts a stm role foi mal tecida, porq uc 
n?1~c~ foi o ora.dor polit.ico sinão nas Jwstu:-: 
dJrl .~ lclas por .lnEo de Cas·Gilhos. 

Só no Rio Gl'cUldc do Sal votou c só l:'L 
escreveu Robre poli tic::t, na gloriosa. F e· 
clcraçao. 

Não l'ompeu. nem deixou ca.hit• no pô· 
co~wrta de desp1·cso c ridkulo. ac1uclla b::w
d.Oil'<L que som})l'C foi a. unica, quJ u enlevou 
o :irrciJ:l.tou, lcntnd o o par<J, :~.q ncllcs campos 
ondo sahe que n:ul.a. })ú:ic f:1zeL', mas ouue 
hmbnru sabe qun nunctt s:; dcsviar;L um:t 
linha. da fi:loiid:tdc a mn.is comyJlckt ao.~ 
com1womissos quo assnm:iu qua.nuo 11l1l':t u. 
Cam;~!' 't o 111~1 IHln.r:mt. (:lfuito bem.) 

Na,Ja. mais i cm a d.izcr. 
Pede que o Se. Presi dcot·; c "' Ca.ma.ra lho 

U.e~;~u\pem o tempo que lhes roubJu com 
esta explicação p ;Jsso:.t l, coas:t que nunc<t 
pcu,;ou q uc viesse '~ d;tr, pot•q ue sa lJe r1nc 
os DcpnL.r.ílos são chamu.11.os {t üu.mat·a, não 
p:u•a solvcl' irritantes CiUllS',Õe~ pe:Jsoa.cs; nü.o 
p:1ra n.rmsta.r· para a lioma drts sargcta.s a. 
toga. d.os magistt·a.rlos ou dos Sen<tdorcs; não 
pa.ra eni;rat• até nos nnis intimos recessos do 
ür; não pitr'a romp3t' o sigillo Jas mais rc
scrva.cla!'! coi•responll:c•nci;ls; nüo Jl:tea. tr:czt:r 
á lnzda. pnblicillaolo :~~tuilln qttc sú p(Hln ln
trm;s~<H' ;L :~pl't~cia.c,üio da virliL p:Leticnl<tr• d1\ 
IJlH! IJl qJu•r- t.pn Sl'ja,, nrgnondo nc.-:ta. ho1·:t 
dillieü pa.r;t :.1. Rnpnil[ica., 1\0:'ll;t\ dht nnnt•gc,, 
ne>d,;c hora do n.nn.t•eilia uni \'Ct' .. ;:Ll, urn pcn,Jàt~ 
sinis~ro e negro de r.woll.a, no momento otn 
CiU3 t:;dos . ~evcm ser unidoo a.litn de serern 
fortes c dig-UJS, no rnomcnto em que tolos SB 
devmu alic·u.çn.t· <tu estanuart9 da. RepulJlic;t , 
quo é cs3o c.stand<wtc auri-verde da. Pt~tria., 
e leva t-o hoje o s2mpre atr<J.vés de todas as 
dilllcul:l<hLcs. n.través de ·coda:3 as desgrLtças, 
uo grande dh do f'tltm·u. n.o dia. da sua corn
plo t.a. ~~mrmtw:lo, !lo scn ccnascimonr.n, da sll<L 
ptn·ezct inttwgivel, impt~cc:;tvele Ílllllld:'l':\

dom·a ! (JJrv.vos. Jiwito IJem.) 

R1z um voto. Quo csb.t t:io s;.Llva.clol'<1 
idôa a todos domine, em 11om dn qualquor 
dnsva1·i.o, de ctne :tli ;1s oinguem está livre, 
p:1r:.; que saib<tm sobrnpôr c'ts ;;mbiç,ões pcs
s Jaes de o r; da um o gr<tnde idmtl da pn.tria. 
livre, forte c :trnm!la., p ;t,!'[t ~ce irnporocivel 
e UO <L. (Pc!/.mt!S no ?'ecintu e ntt.~ gale1-!a:; , 
Bmvog. O otador d vivamcnft! ('elir:iltulo e 
ab·raçado.) 
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O Sr_. Azevedo 1'-'.&:ar-qu~~,z (pcwa 
wna exphcaçc1o pessoo.l) - Sr. Pl'csiuente, :>i 
a cxcossíva generosidade dcstn. nob1•e Ca
m~mL ni'í.o. houvt~sso, durante t~tntos di<ts. 
disp:ms :~do extJ•anhn. e intinit:L gnntilcza. 
immnrecida, t~.li;is , a. 11111 son co!lcg-a. qun 
t:;:nt~J :t i.n~ injuriado (! .. ), eu, po1; co;To, 
nn.o .Jnlgar:a. nocr'.SS<Ll'io tmmu· m•ste momrm
to :1 p:LbYr:t, :ne.3HJO tlopui.s do h<tvet• sido, 
como foi, a minha. pessoa <Ht~.ca(li.L por C."S8 

collega, cnjo nomn faço tluestão do docl.in:tr, 
o l-ir._ A~l'L'edo Va.rela.! Eu J:d lu, pois, nm 
:t~Lnn~a.o a Cam;wa. • . (ilfuito bem.) 

v; nao Rupponh:L V. Ex., Sr. Pl'csidontn. 
IJIW cu me venho dcfcndoP; nií.o prcci:w 
ag-ora do llof'c.s~t (oJloiados, muito úem.); nu não 
!'ni_<LI.1.in_gido, nflCl po::so ser :>ttingldo pela 
ll!Stnuuçw1 wrdw. lttw lu_~je nw J(ú dirigida. 
)Jill' :t<LlWlle Sr. Dopntado ! ... ( ..lpoir!rlos.) 
. A Garoara. é testemunha do 'lttc o sonhar 
IJnput~do nas snas orações procedenl.es an:tly
sou mmun.monto, long:t.mente, desttpiedada.
monte o q11e elle chamou u.- Ol!JlJW'clt.iu dos 
Estados; du;Jce u a fu.c tus, , .esc ou ;~ indL vülua
lalad~.s , ret.:dü·,,l, i njuriou. ca.!urnniou c, em 
rclnçao ao E::;tado de S. Pa.n lo, apenn.s en
conti·ou um lhct.o, qnal f·'·~SJ o crnprcstimo 
feito pelo ,(rm·orno daquollo J>:,\t:c<lo a.o Banco 
de Credito Real p:n•;t o acu.ntol:tJ.· dr.: nmu. 
f:tlloncia ímminellte ,::;u. lvando a~:; in, rnillwrr·s 
uo contos do réis de orpl!flüi:!, de viuvtts u do 
p1·oprio Estado, IFW l:i. :sta v:rm dcposi tados, 
e, o qua é mai::;, s::.dva~td.u sem correr o 
monor risco de 1 el'tlOl' esse dinh:jJ·o como 
jú. f\1i <LnturiorJuente, dcmonsí.rado.' 

NiLo houve 1ndulgencia. E si houvesse se
l'ii1 inconsequcnte. Sómente dc_pois_de esma
gadtL coQ:JPtetamentc <t [tccnsaçao mcpta. re
l:ttiv:\ ~LO- Estn.1lo de S. Pn.n!o foi que o 
Se. Deput~vlo julg'OIL maicrballegn.vcl o fu.c~o. 
só hoje allegLLd.o, de haver o govel'Do do Sal) 
Pa.nlo contra.etado advogados para defender 
o Est:ulo no pl'Occ:s:;o da liquidação forçn.úa. 
d<L Comp:1nhüt So1·oca.b :n::t. E vcir~ ~izer que 
e:;,:;c e• 1n tr:wto rt1TccGa.va. :t honorctútltdr.cde de 
nm l'ept·esentmte deskt Casa. Pois bem, 
Sr. PJ•e.:>iclentc, o ubscnro :tdvogado ... 

O SR. Er.oY Cnt.v.r.s -N:io apoiado ; muito 
digno C liO!ICi::tO. 

O SR. AzEvrmo !\~ARQUES- ••. a quo sa 
·i·cft:re o Sr. Dclpu tado a.ccusad,_~r, sou eu. 
F\; i, pot·w.nto, u. winJm lwnorabilidadc quo o 
ilnnhor a.ccm=:ulm· 1)retm1<leu aggredir ! . 

O Srt. AL1'REn:> VAll1,r.A. -E' um jornal 
CltW O ÜÍZ. 

O SR. AZEVEDO 1\fAitQUES- E' wn jonwl 
que o diz ! ! Que bollo e commodo systemn. 
esse de 13c dizer o ttne ;;e quer o depots aco
bar·ta.J:-sc. agachar-se, llcbaixo das palavra:-! 
üc on .~1·cm, :•u ~~us conc:~üos de quacsquer 
pasqnins! ! N5.o (, ernã.o o Sr. Depni;n.do 
CJUCm o diz ... 

O 81~. Ar.FRJmn VAH.J,:r,A - Facilita :t 
V. gx_ aexplic;tçào. 

o S1t. lizt:.vr;:nJ MARQUEs-Sr. Presidente, 
não venho expli.c•·tr cansa n_en!lUm::t a es~e 
81·. Dt'.pucado ; a. minh<t mrssao nesta.. trr
!mn:t é Lmicamcmc •~ do desempenha!' n.mda 

O SR. JJ-:suiNo CARnoso-V. Ex. dú. liconr;a. 11 lioJn•osu m:tntl::l.i.o qne me fui confi<LUO, 
p:tr:t nm :tpa.rk ·t Imitun-xo :wlim o que mn tlof't,11tlenilo 0 nH~ tl l•:si;: ~<hl llf~sse :wto. ( iliu·ilo 
J<{M l'oi fhHo, soh u ministeriiJ Ftn•t:l.rlo, n:L 

I 1 1 • · t bem .. ) cpwwa 1 11 ,;ullpren·o Sou;o; o 1[111! ~ ~m IB7li Ett n:io mr. \'i!lllJode((!rHlne, l'Opito, ntlniio 
Ji•z o Yisenn C\ do l:.io Hr·a.n~~o pcll' l!:utx:t. J:L -

b 1 mn qrw:·u llef'nn(lill', mt n:.t.o nnxm'i{O :1 a.c· 
IJllf' ra 1 o Banco J\larr;í, !! oui,J'PX cx:t•rnplo . ..: <'tl~''~""u· ( 1 .;oitUfo ~ ) 
CJilO c:;:t:"LO ua. hisl.ori:t p~ttria. · ··" (•·• · "' · · · · 

" . O S1· '<'r oy <.'rrAvss- 1\Iuii:o bom! O ::Srt. Az1~YEDO 1\L',r:.IJUJ·;::;-Porft.utn.mente. ' •· '"' · ' 
Essa a.cto do governo do meu E:,tall.o, que o SR. Azi':nmo MARrJURs-Sr. Presidente, 
qmdquo•· gover·no p r ndco tc e honesto pmti- ·em di•~s do mez de rua.rço do corre~te a.nno, 
caria, foi _o unico ubjw:~ivo do Sl'. Deputado, I peopn.r:n'it-me p;_~l'a um~l. :>:ia~em a Eur_opa, 
a n.cc'.lsnçu.o unictL que ello oncontron. por motivo de su.ude, e Ja tmha qun.~r to-

, ma.dn. a minh:,, pa.!;sagern, quando receb1 uma 
O SR. ~T.FRwo YAREr.A- O_ que pPova.l . rt·t 10 ti···n· J do honrado do eminente 

apenas :t mdulgoncu. fb accnsaçao. ~'~·. ' D;··. I~Ú~·na'rdino de campos (apoiados), 
O StL AzEVEDO 1\rLm,~ur-:s- Quo indul- chamando-Jnc a pa.lacio. Fui; e elle me dhse: 

gencia ? ! ... Essa in(lulgcnci:L agora in v o- o Estado do S. Paulo é intimatlo, como 
ead:t 11lio tom ca.binwnto. Qncm fallon com todos os Cl.'Odures d[L Comnanhin. Soroca.bana, 
a pa.ixão que o Sr. Deputado manif'eshva., a üefender os seus dire-itos na liquidação 
Co!ll o intni.to declarado de dcsca.l'nar as l forçctdn. uessa companhia. e precisa de con· 
SIIIJlJOSt[l.s mi~eria.s mot<tes <bs oligarc!Jlas, ( stituir procuradornaquellc p1·ocesso judicial. 
não ponpando siquor a honra pesso:\! de P3nsou o governo, a principio, em con
nmguom, chamn.oào de lacln1o c assassin.o I trn.cta.r, como de outras vezes o tem feito, 
<t um honrado Senador ela Republic<J. e a. ou- i advogados do Rio de Janeiro, onde col'l'O a 
tros. wio podia. scw inclrtlg0nte, nem o (1evi:t j c;tu~:1 ; ma.~ t:;.l é o pr~ço ~orrente dos hono· 
snl'. ra.r·ws no Rro que, no wtmto de o obi;er em 
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condições ma.is commoda.s pa.ra. o Thesouro 
do Estado, resolveu convidar advogados pau
listas que, porventura., queiram acceita.r o 
ma.ndato no Rio c CIUe, como paulistas, como 
amigos do governo, possam e queiram fa.zer 
o serviço polo menor preço possível, sem 
:prejuízo da dedicn.ção e. dos esforços qu~ a 
causa. exige. E então, de n.ccorào com alguns 
mnigos nossos, temos escolhido, em primoiro 
1ogar, o seu uome, porquo, sendo o Sl'. Dcpn
tado fcdcr:ü e tendo, pot·tanto, do fr-eqnen
i;ar o Rio de .Janeiro, mah1 ütcil sm':í. a :1,1!cei· 
tação nessas condiçõos. Consnltt)·O l:li qner 
accoita.r a. causa. 

Eu respondi immcdiJ.t:unonte: EsLcu de 
via.gem pa.ra. o estrangeiro pol' motiYo do 
saude , viagf\m insta.ntemnnte aconselhada 
pelos medicos ; mas, si V. gx. julga. que 
não ha quem me substitua nesse scrvico. 
como eu entendo que ha e com va.ntagêns 
para. a def-esa. estou ;i, sua disposição. O 
mandato me é hom•osissímo, adia.rei a. mi
nha viagem. 

Acceitci, pois, o ma.ndato c a.cceitoi por 
qnr. sou advogado profis.sional, vivo da aclvo
ca.cia ha lO annos depois de ter sido jniz dn
rante oito a.nnos no meu Estado. Não vi im
pedimento legal, nem moral, pa:·a dofendcl' 
o m~u Estado em um proce.s~.1<1 jwlicial que 
corrta e corre no foro commum, como é pu
blico o notorlo. 

Acceitei, sim, como tantos outros Ynltos, 
tão superiores a. mim, o t.nnm feito. Como. 
recentomento, o Snn::tdor Ruy Barbosa, nssc 
homem extra.ordinario (cnjt1 apologia acaba
mos de ouvir tão brilhantnmeutn feita pelo 
or·ador que me preceden,o Sr. Jame~ nnrcy), 
como o illnstre e honestJ ex-ministro do Stt-· 
premo Tribunal Dr. ,J. A. Figneiredo Jn
nior, ha poucos mezes, o fizeram dofendondo 
ambos, a:3socia.damonte, o Estn.do dó Rio em 
nma demanda contra o Estado do Minn.s pe
rante o Supremo Tribuna.l Federal, r ccobC\n
do o primeiro 80 contos c o sogml1lo 1:30 con
tos de réis, do Estado 1lo Rio, conformo noti
ciou toda. <t imp1·onsa Úl'a,z.ilcit·a., smn IJIIf\ 

ninguom so o.sca.ndalizn.:iSC\. Ettinda, lw. poll
cos dias, en !in. nos jorm~es (lllfl o hOIÚ·a.ílo 
governo n.ctna.l de Minas ha.via contracf;:1do 
com o distincto advogado, Dr. Baptista 
Martins, para defender o Estado em Yarios 
pleitos na capital de Minas. 

O facto de ser eu Deputado federal não 
modifica os termos da questão. Nenhuma 
lei jurldica ou moral prohibd ao Deput~~do 
ou ao Senador e:mrcer. a sua pt•ofissão do 
advogado perante os tl'ibuna.es judicüu•ios. 
Não se trata de advogar perante ou contra 
o Estado; ao contrario, eu vou defender o 
Estado; não vou pleitear fa.vores o concessões 
perante o Governo da União; vou prova.r os 
direitos quo assistem ao mcn cliente. Pois, si 

o pn.rticular, o eleitor que me elege, o povo 
que r·ept•esento ne:gta Camara., podem con
stituir-mo seu advogado e pagar-me hono
rarios licitos, porque não o ha de podel' o 
Estado ~ ! A accusaçã.o é evidentemente im
pertinente e de uma inepcia inqualificavel: 
não merece as honras de uma reftltação. 

Acccitei, pois. nesta.s condições o mandattJ. 
E clepnis de IJ a vel'. chu•;1.nte muitos dhs, tl'<t· 
balllatlo no eoll(~cciona.innnto e e:e:tnd11 tln.~ 
prova:e: C\ llocumcmtns rtue o Estn.clo devi:t 
oxllibir no procn.'l,o. tPouxc-:ts Il:tra esta C:L· 
pital, requeri ao juiz o <1ne eutcnrli nregres
:-;ei ao mrm Estado, sem f'alln.l' uma palaYl':t. 
siqucJ' a. respeito de honol'arios. Só depois foi 
qu0 o goV<1l'HO, pelo Sr. Dl'. :-;ecreta.l'io <h 
li':.~,zen:ia., commigo entemlon-sC\ a. respeito elo 
honoral'ios o, de accordo, julgámos conve
niente contracta.l-o'>, como ó costume, afim elo 
e vi ta r smprezas futuras, ficando a.ssím o Es
tado sa.bendo quanto teria de pagar, o os 
advogados certos do gttantum a receber. 

O Estado podia o pôde pagar, não precisa. 
de esmolas OH favores de::;sa ordem. E si 
on trabalha.ssc dessa vez gratuitamente, 
Sr. Prc~ilien to, certa.mcn to não seria. a pri· 
moir<t, ao que, :tli<i.s, não me recusaria. 
(Apoiados da tmncmla paulista.) Tantas vezes 
o tenho feito parn. o men Estado. 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS-Eu dou tos
temnnhu disso. 

O Sn.. AzEVJ<mo MARQUES-E foi lavrado 
o contr::wto sem questücs, nem dispntn.s, 
qna.n~o ao preço, q11e obedeceu a um critm•iu 
muito inferior u.o commum. 

Vi\ a Camarn. a histol'ia do contra,do p:U'~t 
doCosa elos interes:>es e dieeito;; do 8stado tle 
S. P::1.11lo, credor do muitos milhares do 
contos de rêis,na liqttidaçã.o forçada <1:1 Com· 
panhia Soroca.bana. Mezes depois, n. oppo
sição política de S. Pa.nlo, que não di~peus;1 
os mirtimos :ts:>umptos p:tra. accusaçues :w 
croyerno, mandou rlo si Pi.l.U!O :w CM·reio rla 
~Ianhrr :~ not;icia do fn.ctt>, noticia. n.liás muitP 
:c:;~hida., pois u I'Oilf-t'a.cto fôr!~ l'Cgisl;l'a.do CJ?1 
IJOtas puulica-; dn um ta.bPlltao, o. o. ('on;w 
ria lllr:mhiT inieion a campanha. <lo dtllam::~.ç:l.O. 
quo a imprensn. opposicionista. do S. Pa11lu 
a.ceciton e continnon. B:ntreta.nto,ncssa cam
panha. jam:üs em S. Paulo se d_isso, como 
fez ho_je o Sl'. Deputado, que a m_mh_a hono
rabilidadc :ficava aifectada! Fo1 drto ape· 
nu,s quo bn.vin. incompatibilida~e legal por 
se:· eu Deputado, o que é de . uma. improco
denc..:ia visivel , como depots confessou o 
pl'Opt'io jornal paulista que ag-g!'edi~ . E 
estava no seu direito, cmborn. nao txvessc 
razão, n. opposiçã.o política; . militante ~o 
Estt~odo de S. Panlo, de crlttca.r este acw 
da. n.uministr~tção. Excedeu-se, não Jw. du
vida., qu:r.ncl.o, dosceiHlO :1 indiviclualirla.dos, 
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injuriou pessoas. Quem, porém, não tem 
dh'eito nem &itulo pa·,·a o fazer é o Sr. Depu~ 
tado,que não conhece, nem milita na politica 
de S. Paulo, politica interna. e de cconomiil. 
intima. (Apoiados da bancadtt paulista.) 

Nós advogados, isto é, eu e o meu compa· 
nheiro, deji:mdemo-nos cabalmente pela im
pr~n~a., ta.o c:Lba.lmente que ess<t opposição 
pohtlca., que nos a.t<Lc::LVa., por vezes recuou, 
dflsdizenuo os pl'incipn.ns :trgtunentos de 
:wcnsa.çü.o n reconhecendo, mais ele nma. ve~. 
a competeucirL dos i1(lvop;n.dos, no <tne, aliá~. 
niio dizia. n. verdade em rcl:l.çiio :\. minlm 
})P.ssoa. ( neTo apoiados), declara.nclo quo os 
arlvoga.dos tinham honorabilillatle, que ot•am 
tlapazes. Censurava, po1•ém, afina.! o eon
tracto, pol' exa.ggera.do no p1•eço dos ltono
J'lrios, dizendo qtHl nús h:wia.mos aprovci
tltdo o. nossa. posi1_:,ão política perante o go-
verno pa.ra. cobrar cxcessivameu te. · 

O SR. Ar.FREDo V ARE LA-O jornal que eu 
li, commenta esJ;ecialmente este ütcto: que o 
contract.o tivesse sido celebrado com um 
Deputado federal e com o socio do filho do 
pt'esidento do Estado. 

O SR. A7.EVEDO MARQUEs-Afinal, n accusa.
çi'io cil•cumscrevett-se á allegaçü.o do exce~
sivo preço. Sabe a. Ca.mara como nós a l'ofu
tamos ?- Consultando os cinco mais velhos, 
mais insuspeito~. os distinctos e competentes 
,jurisconsultos, lentes drt faculdade e advoga· 
do~. sobl'C o preço. 

Pois bem; entre essos notn.veis profissio
naes que doram pa.recor est;·~ o Dr .. João 
Mondes Junio1•, que (Í mona.rchisl.a conhecido 
o sincero ... 

O Sn.. ELOY CnAvBs-Combatente. 
O SR. A7.EVEDO MARQUES- •.. comba.tente 

o intl'ansigente. cg10 não tinha, pois, ra:úio 
para. defender com boa vontMlB o governo c 
os homens republicanos, c cnj1.1 opinião 
ha.vi:~ sido cbamn.dn. 1i. ba.iht pelo Ol'gam da. 
opposição contr;L nó;; ! O Dt•. João Mende,:;, o 
Dr. Pinto Forr:\h, qno nii.o milit.:uu n:~ poli· 
t.ic:L, o consellwiro D11arto de Azevedo, esse 
J•espeit;tvcl mestr<'l dl~ nôs todos (lllJOiado.~). o 
illust;ro o honrado D1• .• .To:io Monlieit•o, úirc· 
etor da. fa.culda.dc, o digno e do vús bem GO· 
nhe<;lido Dr. Díno BlHmo, rospondel'am que, 
attenta. a ímportancia da causa., a posição do 
Estado, o facto de ser a. demanda em foro 
diverso do domicilio dos a.d voga.dos,u.lwnorn.· 
bilidade destes, a. praxe diuturna, invariavol 
do foro, os nossos honor<trios eram antes mo· 
dicos do c1ue excessivos t 

Assim obrigâmos aquolla gl'ita. a calar-se, 
porque, em verdade seja. ditJ, não produziu 
elln, o menor otrcito nos espirito::~ cn.lmos, 
cq_uilibrn.dos e honestos. (Apoiados d1~ l1.r,n· 
cad<.t paulista). 

Vol, YU 

Sr. Presid;mte, agora, m:üs tardiamente, 
o Sr. Deputado, em ap:wte, me diz, como al'· 
gumento Achillcs, que o tal jornal censura
va. o facto de ser o outro advogado socio 
do 1llho do presidente do E$tado. Mas, 
qttid inde '! Pois, si c.;;sc a.lvoga.do, o Dr. 
Theodo1•o de Carvalho, é um prollssiona.l d is
tincto, é men a.migo possoa.l, roconhecida
men tr. dig;no n t~ompotnnte (a)Jo~:ados), não 
vnin a.ugmnnt;w os honorarios; si assim t-., 
quu inconveniente, que illcgalida.de, qun im
mor:Llidaclo mn ser elln rnlaclona!ln com o 
filho tlo presidente do E-;tado '?Pois, por isso, 
pcrd.cu ello 1.t stm ~ ~ompt!tl\ncia. profissional, 
n. sua. dignid::ult~. a smt eapaeicla.llr.~ p:wrt re
col.Jer o mandat,o '! (MHilo bem..) 

O Sn.. Ar.Frtt·:no VAr:.l::r.A--Uma simplns 
q ucstão tio esc!'upnlo ... 

0 Sn.. AZEVEOO iVIARQUI~s-[njustissima, 
tanto mais que o Dr. Cal'los de Campos, filho 
do presidente do E::;ta.do, n~o pt·ecis~ dess?s 
expedientes, nunca os prattcon, esta. perfm~ 
tamente bem collocado, <'~ um muço de re
sponsabilidades, conhecido c de r.eputa.çiio 
incontostavel c incontesta.da. (Multo bem ; 
apoiado.ç.) 

Ul\1 Sa. D"PUTAno-E tem uma granue 
clientela. 

O SR. AzEVBDO MAR.Qm,s-Desde que em. 
necessaria a dcf0za do Estado; desde (1ue l.i
nham de ser nome[l.dos advogados; desde quo 
o honol'at•io contratu.do pelo E~tado ora. rn.
zoanl ou modico, tudo mais dopend.h da 
confiança que os a.d voga.d.os merecessem ao 
chefe do Pod~r Executivo do Estn.do; elle o:~ 
poditt escolher o os escolher livremente. 
T:l.nto mais que o Dr. Tl1eodoro de Ca.rvalho 
<! I'econhccidamcnte competcnLe, e ninguom 
aindtt Re lr~mbrou de (ltzer o contt·at·io. !<: 
todo o munclo sabe em S. Pa.ulo, a proprin. 
opposiç·ii.o, pelo snu orgam na imprensa, .i~i. 
concot·don em qno o Dl'. Carlos <lo Cn.mpu~;: 
n5.o tem p:u·ticip:t~ii.o algum~t ~1esse c:o~tmcto 
ou v:tntagcn,: nesse hon<?l'arw. (1\Jlmac~os.) 

A polemíca h:witl:t. na U~ll;lt'eU~ < I . paub~ta, 
a cpw me esl;"nref<Wm(lo, 1oL pot· lliH colle~
ciona<la orn !'ulhetos e ampln.montc <lt~ti'L
buhla. no Brazil inteiro. Os honrados mem
bro~ t.lesta Camara. a recebeeam; leram com 
certeza e nós não rcceia.mo.; o julga.mento. 
Com~ disse, Sr. Prcsidon te, não me estou 

dctendendo, porque não mn considero. inju
l'Lldo (apoiados); o St·. Deputado tem. l~ccnça. 
para d;zer de mim o qui: en~ender, e nao me 
attino·ir;i; eswu apcna.SJUStificu.ndo o acto do 
Estí.i.C~> dJ S. P•tulo, e o fJ.ria, qualquer que 
fosso o adYogado contro.ct:1do. E quer V. E~. 
ver como andou bem a.quellc Estado constt 
tuindo mandata.rlui'? Est{t no seguinte: !~a 
poucos 11\a.s fni termina.do o longo relato rw 

2~ 
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elabon1.do pelos dignos c honrarlos peritos 
Senador Alvn.ro Machado o Depnta<lo conse
lheiro Oliveira Figue.ire.lo, esse nosso rcspei· 
tabilissimo collega,, felizmente ora presente 
paea me ouvir, sobre n. liquidação fot·çada da. 
soroc.tbrtnt~. Kelks dissceam: nlo IJOdcmos 
ajnhar <lo credito do Est:.1do rk S. Panlo 
)Jelos lin'os o ü8C1'iptnra.ção d:t compa.nlti:t, 
}Jorqne não existem, foram roubados, eorno 
1\ sn.bido, em ntn<L das rntts desl;:t C:< pitn.J; 
11ão temos elementos, den t.t•o <h compa.nlliu., 
par·a julgar, e, port mto. só se pMe fixar a.s 
cifras refrrcntcs ao E~tadu pelo que ollo 
provar, pc:los documc:n~os que exhibir, pela 
sua dofosa e pela ücmomm·::.çãu quo [Jllo 
fizer. Or::t, Yê V. Ex., Sr. P1·csidentn, quo 
um credor de 8 .. 200 contos de rôis de c:q.lit~\.1 
não pod1a, não devín élt\ixar cot•t•m· r~ :l'cvelin 
um processo dossa. irnpol'Ganch c em taes 
condições ! (.Mttito bem..) 

Mais poderi1.1. aind:~. ser addnzido; mas a 
accusação nem tnn to merece. O cs:-:oncial 
tenho exposto pn.r:t que o~ mens must1·es 
collegas, cuja. ::tttençfLo agraúeço, pos::Jam 
ajuizar. 

Qnanto a mim, declaro a V. Ex. e (L Oa.
ma.ra. que, si nesta Oa.s<L ltültYer outro Depu
tado, quem quer qnc soj:l,, além tto Sr. Al
fredo Varela, quo agora ou amanhã d.cchr·c 
concorda;:• com o~ cuneni r.os do s. Ex. c do 
Cm·reio da llfo.nha quanto <L minha honJrahi
lidade, um só que ~:eJt. juro que immodiata
mlmte renunci<Lrei }•.tl't\ smnJH'e a. min1w. ca~ 
deil'a de Doputn.do ! ... (JJ,tito úc;11; muito 
bem. Palmas 11n recinto. U Ol'cult.r â íilllilo 
compl'imrm/(!t/o e lliWt!('tlclo J'IJ?' {orlos o,; ,;etl.~ 
collf'!/a::.) · 

() Sa·. 1\.loy Ch.:l>"\.'('J!'i\--PI\1:0 a, ]Xl.· 

l:tVI':t. 

O 81~. Prt":>! nr.;'-i'N: ~- Lnml1l'O no nulmJ 
De}mtado que a, h11l':~ c•::-:1.:1 mnito ad<•.:l.m:tda. 
C quo tOl'Or1-SC lJOCCSS:\l'ÍO l'.1fllliH'Ol' pl'Ol'O

gaçâO. 
O Sa. ELOY O!IAVES-Nestc caso, peço pro

rogação po1· lO minutos. 
Con!!ult.n.da. a. Ca.m~tl'~,G concn<lül:L urna. pr·o· 

rogaçii.o d:t horn. por Ul nünuto'>. 

o Sr. ElO".'"" Cha.ves (jlo,·a w;'·'t ,•x
plificaçfío pcsso•~/.) ( · )-81•. Pr·e,:id.nnl.n, J.l':l.
znm-me á. tl'ibum~ dou~ motivo,;: :rn·irnnir~~
mente, o dever do nmízadH pm:n. com o mon 
illu1;tre collega que f'oi ofl'cndic!o, n, P.m RO· 
gnnú.n log:J.l', a increp~~çKo q uc o illustt·c 
Deputado pelo Rl9 Grande a<Jl!Í ft~~. IJ !1 ro 
speito dn. qual dli'SO r11W ll:LVI:.t srdo lllrlnl~ 
gente pa1·a com o men Est::trlo. 

O Sr. Dr. Azevedo Marques jâ se defendeu' 
já mostrou quo é digno do rna.nda.to que de.)· 
cmpnn!J.[~ o qun niio pede mcç~~s u. ninguolll 
p<w:t mostml'·s:; digno c hom·ado. (Apoiados.) 

O rcpt.o que llirigiu ao Sr. Alfredo Val'ell:i 
ainda, rcsôt:. ncst.rL Camar;t, e S. Ex. do nadn 
111ais pror·.is::t p:ua o. sua dof'mm d.o qw\ :1r:tnillo 
11110 .i<1 diRso. 

No meu Estar1o l~ l'L'Bpeiütlln como juris
consulto, o ;~qui no.~ta, Cam:tr·~L ha provas bt·i· 
l.hant0s do quu.nto S. F.x. vale. 

O SR. Aze\·Eoo MARQUES-Agradecido. E, 
bon .:tde de V. Ex. 

O SR. ELoY CrrA VEs-Quanto ao Esi;atlo do 
S. Pttll[o e ao seu Govel'no. tambem nft.o pre· 
cisa.m de ílefe.<tL. Tod:1s a.s vezes qno um 
nnico facto for levantado contra u:n ou 
conH'a outro, o Sr. Deputado Al.fl'cdo Vn
l'olht h:1 do encontrar immr:übüt resposta., 
porque tudo quanto se i'u.z no meu EstP,do é 
pod'citamcnte ás clara:;, :;em rebuç·o e não 
tomos n<tLla. que nos poss'" onvol'.J,"OOhar. 
(Apoiados.) 

Portanto, cu tinha,, em nome dos meus 
amigos, ue reaffi.rmar o quo atnrmou o 
Sr. Deputado Azevedo Ma.rqnos, de dizer• 
qnc S. Ex.. (~ um Lligno o re:L!Iil·m:w mn.i;: 
um;1 voz que tudo quanto sn di~sm• con'I.J•a o 
nos,;o l~st:t<lo htl. de <mcuntr<tl' i rnrnctliut:t rc· 
puls:.t, l)OI'fllln ltt os ltomnns lHllJLicos s:tb:•m 
pt·cz:t:o o snu nr:rno o sabem, 1wm·:wdo-Sl), 
llOnt'al' u :,;cn Est:tdo. (.il1Hilo l!em; m1.r·::1o 
bem.) 

Vii.o a, imprimir as seg·uintos 

N. <O c ul(n 

llet!tiC(:io flnn! tio íll't~icolo n. i~O, tf,•s/t? mmn, 
yHe •ltl/ol'i ~a o I •,·,•súlen[,: dl! Ht!)JH!tlica 11. 
ab1·i1' no Jlinisterio da Jt'n;nula o crerlilo 
e.d1'001'dinario de 08:761~051 para allen· 
de1· á 1·eslútdçr.i'o de imp:·slos sobre venci
mentos, det•ida o. varias ministros aposen
tar/os do ,ç,'ttJJl'emo 'l'ribunal Federal 

O Congresso Nacional resol vn : 
Al'G. ]." Fien. o Pr·~~~itlenl;e d:t H.npnblien, 

:tnt•wizado tt a.bril' ao Mini:!l.•n•io 1la. F:~zenda 
o c1·oliho nxl;raol'dinario ile fiS:7lil$05l}Xtl'a. 
attendel' á rcstituiçii.o elo impostos sobre 
vcncimrmto~, dnvid;t aos rninist.ros aposent:t
dos do Supremo TJ'ibunnl F'G!l.Dra.l João An
tonio de Amujo Freitas Henriqu.es. Luiz 
Corrêa. de Queiroz Barros. Antonio de 
Souza Mendes, Tl'istão do Alcncn.r Al'a1'ipe, 
E:,pcridião ELoy do B~trrus Pimentel. Fran
r.isco de Fa.ria Lemos, Bento Luiz de Oli-veira. 
Lisboa, Joaquim da Costa B:trradas o José 
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Hyg-ino Duarte Pereira, em virtude do no
cordão do Supremo Tr·ibunal Federal n. 76V, 
de 15 de outubro de 1902. 

Art . 2. o Revogam-se as disposições· em 
contrario. 

Salll. das Commis~ões, 6 de novembro de 
1903.- Domingos Guim,,wães.- Viriato 
Mascm·enhas. 

N. 108 B- 1903 

Redacçao final do projecto n. 108 11, de t90:J, 
que auto1·i:w o Presidente da Republica a 
subvenciona1· com a qttantict de 21):000$ o 
Dr. Vitat B1·azil .Minei1·o da Campanha 
pm·a, rw estrantJeiro, tornm· conhecido o 
tratamento do envenenamento ophidico, e dei 
ottt1·as p1•ovidencias. 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autot•izado a subvencionar com a. 
quantia de 20:000$ o DJ•, Vital Brazil Mmeiro 
da Campanha para, no estrangeiro, tor•nar 
conhecido o tratamento do envenenamento 
ophidico, e aperfeiçoar os seus estudos sobre 
serumtbcra.pia ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 6 de novembro de 
1903.- Domingos Guimarães.-Vi-dato lfias
ca1·enhas. 

N. 264 A - I 903 

R~acção flmcl do p1·ojeclo n. '20 1, eles te 
am1o, que autoriza o Presidente da Repu
blica ct mandar paga1· ao engenhtJiro Esta· 
nisldo Lui;; Bousquet a im,portancia de 
2:576$1:.!0, a que tem dú·eito pelo exe1·cicio 
interino do logar tle 11rcpl'.rador da cadcim 
de pltysica indust1·ial da Escola Polyte
clmica, desde 25 de ab~·il de 1901 a f2 de 
janlli1·o de 1902. 

O Congresso Nacional resolve: 
A1•t. J,o Fica o Presidente da. Republica 

autorizado a mandar pagar ao engenheiro 
Estanislé.o Luiz Bousquet a importancia de 
~:576$129, a. que tem dil•eito pelo exerci~io 
interino do logar de preparador da cade1ra 
de physica industrial da. Escola Polytechnica., 
desde 25 de abril de 1901 a 13 de janeiro 
de 1902; abrindo para. isso o uecessal·io cre· 
dito. 

A1•t. 2.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 6 de novembro de 
1903.-Do-m{n.gos Gt~imanics.- Viriato J1ias· 
.;arenltas. 

N. 275 A- 1903 

Rerlacçao final do p1·ojecto n. 275, deste 
anno, que cwtol'i;;a o Pre~idente da Rept'· 
blica a abrir ao .Ministe1·io da .ill arinha o 
a·edito de ·1:550$, para pagamento a Joa:o 
Joaqnim ele Oliveira, de se Hs vencimentos de 
1" pratico das bmTas de .~ergipe. 

O Congresso Nacional resolve : 

_Artigo unico. Fica o Presidente ela. Repu· 
bhca autorizado a abrir ao Miuisterio da 
Marinha o credito de -1:550$ para pa(J'a
mento a João Jo3quim Je Oliveira, de s~us 
vencimentos de I• pratico das barras de Ser
gipe, a. contar de I de fevereiro de 18DL a. 
31 de dezembro de 1893 ; revogadas as dispo· 
sições em contr•ario. 

Sala das Commissões, 6 de novembro de 
1903.- Domingos Gttimarcíes.-Viria to llias
ca1·enhas. 

N. 280 A - 1903 

(Vide projecLo n. 303, de 1893) 

Reclacçao final do projecto n. 280, deste a~tno. 
que auto1·isa o Pres idente da Repubtica a 
mellwrm· a aposentado1·ia tle João Rodrigues 
da Fonseca Rosa, thesoureiro de (azenda 
cht e;;;tincta tl!esoz.n·aria de 8. Paulo. 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Presidente da R.epu
blica autorizado a melhorar a aposentadoria 
de .João Rodrigues da Fonseca. Rosa, thesou
roiro de fazenda da extincta thesourarie. de 
S. Paulo, acc1·escendo-a com a gratificação 
do mesmo cargo ; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, tj de novembro de 
1003.- Domingos Guimllrães .- Vil·iato Mi!.S• 
carenhas. 

N. 283 A - 1003 

Retlacçao flnal do projecto n. 28:1, deste anno, 
qt~e auto1·i;;a o P 1·esidente da Repv."lica. a 
reformai', de acco1·do com o art. 273 do 
regulamento que baixou com o decreto 
H. 1263 .·1, de 10 de (evereiro de 1893, o 
eJ:·2" sarge11,to da Brigadq, Policial destt>
Capita& Joaquim Eugenio dos Santos. 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. I.·o E' o P1•esidente da Republica. au

torizado a ref01•mar, de accordo com o 
art. 273 do regulamento que baixou com o 
decreto n. 1263 A, de lO da fevereiro de 
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1893, o eX-2° sargento da Brigada Policial 
desta. Capital .Joaquim Eugenio dos Santos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, G de novembro de 
1903.- Domingos Gnimarães.- ViJ"iato J.llas· 
carenhas, 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 205 - 1003 

Autoriza o Presidente da RepulJUca a 1·elet>w· 
da prescripção o meio soldo de 15$ mensaes 

· desde 26 de ab1·il de 1885, a que tem direito 
D. Mathilde de Cast1·o Pereira Sodre. 

A' Commissão de Fazenda e Industria, foi 
presente o requerimento em que D. Mathilde 
de Castro Pereira Sodré, viuva do 2° tenente 
reformado do exercito Luiz Pereira Sodré, 
pede ao Congresso Nacional relevação da 
prescripção em que cahiu o meio soldo de 

quinze mil reis mensaes a que tem direito de 
2ô de abril de 1885, data. do fa.llecimento de 
seu marido, até 6 de agosto do corrente anno, 
data em que se habilitou á prescripção do 
referido meio soldo. 

Esta Commissã.o, attendendo a que o Con· 
gresso Nacional tem concedido identico favor, 
é de opinião que seja elle estendido ú peti
cionaria, pelo que o:fferece o seguinte proje· 
cto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autorizado a relevar da prescripcão o meio 
soldo de quinze mil réis mensaes, der::de 26 de 
abril de 1885 a que tem direito D. Mathilde 
de Castro Pereira Sodré. 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 6 de novembro de 
1903.- J. L Neiva, presidente.- Juuenal 
Miller, relator,- E1·mirio Coutinho,- Vir
gilio Erigido.- .lrlauricio de Abrett.- Ribeiro 
Junqueira. 

N. 296- HJ03 

01·ça a Receita Geral da Republiw pm·a o exei'cicio de 1904 

A Commissão de Orçamento vem dar o seu parecer sobre o Ül'çamento da Receita. 
Na confecção deste trabalho, ella o confessa, ateve-se, o mais que lhe foi possível, 

aos dados, esclarecimentos e informações constantes do «Relatorio» e <<Proposta.» do Mi
nistro da Fazenda., de ambos deduzindo a regra pOl' excellencia da sua conducta. 

Assim agiu por principio, por convicção, por necessidade, e como a melhor condição de 
segurança e acerto. 

Por principio, porque somos dos que pensam que um dos grandes vícios do nosso 
regimen, o que mais, talvez, tem concorrido para a anarchia orçamentaria. em qua 
temos vivido, é a preeminencia. que se arroga o Legislativo na organisação dos orça· 
mentos; por convicção, porque no r.onflicto de systemas que se disputam a superioridade, 
na. exactidão dos calculas a previsões da. receita e despeza, falliveis todos, todos detl· 
cientes, actúa, como elemento do inestimavel e decisivo valot• o coefficiente da experiencia., 
do saber e da autoridade individual, e ao titulal' ela pasta da Fazenda, espirito feito e 
amadurecido na investigação e no estudo methodi~o, paciente e esarupuloso do assumpto, 
taes requisitos sobejam ; pOl' necessidade, porque, quando mesmo veleidade tivessemos 
de fazer obra nova ou por conta propria, outras fontes de mais seguras informações não 
poderíamos ter que não as mesmas em que o Governo hauriu as que serviram de base aos 
documentos que nos enviou. 

E' possível que, assim pens<tndo e assim dizendo, destoemos do consenso dos quo, ciosos 
da. supremacia parlamentar, reclamam, no encarar e resolver assumptos de tanto me•. 
lindre· e gra.vidaue, uma absoluta independencia de acção. 

Para estes, o. nossa linguagem e-a nossa conducta envolverão, talvez, uma subalternei· 
da.de ~- uma abdicação repugnantes á indole do regimen de franca. e absoluta separação de 

pode~e:~ vemos, porém, que se dê tal repugnancia e ao contrario, á lettra e ao espírito da 
constituição, como ás necessidades do systema a:ffeiçoam-se, ajustam-se, por completo, os 
nossos conceitos, e a. doutrina que sustentamos afigura-se-nos a que melhor condiz com o 
funccionamento regular e efficaz dos dous poderes, independentes, na orbita. de su·as funcções, 
mas harmonicos no exercei-as em bein e em proveito da causa publica . 

.tlliás, é & nossa tendencia, que se vai generalisando, que ganha terrenoe se está 
impondo com o rigor de uma necessidade imperiosa, com o apoio da experiancia, nos paria.· 
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mentos mais ciosos das suas prerogativas, nos povos mais livres, nos espíritos mais liberaes. 
E' a lição dos factos, é a pratica mais proveitosa. 

E' nossa, certamente, em face do outro ramo do UonO'resso, a iniciativa na mataria dos 
impostos, mas ao Executivo, que fi1z a administração, que governa, que executa, que 
conhece ao VIVO e de perto sente e soffre as necessidades do Estado e da atlministração 
é de razão que caiba a primazia na confecção tio orçamento. 

A: Camara co~pete ~ ~ritica, a fiscalisaçã_o, o exame, e, consoquentomente, o voto ou o 
rep.udw das. m~d;das sohmtadas ou dos mews e expedientes indicados. Quando não pela 
loglCa dos prmtnpws, ao menos pela dos tactos, ost::t funcção é indisputavel ao Governo que, 
naturalmente, melhor se acha apparelhado pa.ra desempenhai-a. Sobram-lhe para isso 
recursos que ao Congresso faltam. E' elle que tem á Ulão os elementos os dados e os 
documentos precisos, que dispõe, sem esforço, dos meios indíspensaveis' ao seu exercício 
dos dados estatísticos, dos archivos do Tllesouro c, o que tí mais e o que ó tudo do pessoai 
pratico e habilitado que está ás suas ordens. ' 

Esqueça, pretira ou negligencie a Camara a sua prerogativa de efflciencia maxima - de 
fiscalisação, invista-se, preferentemente, de funcção outra que nã.o a que melhor e mais 
efflcazmente lhe incumbe, e sem correctivo e sem responsabilidade estará a administração. 

Sim. A incursão do Legislativo na esphera da administração, si algum.a cousa tem 
demonstrado, é que ella enfraquece, difficulta, diminue, quebranta a sua acr.ão reparadora 
e coercitiva tle vigilancia. e de superintendencia. · 

Em vez de guarda e :tlscal, taz-se cumplice e a sua cumplicidade acoberta, atteníza, favo
rece, acoroçôa e legitima o arbítrio do Executivo na execução das leis de receita e despeza. 

E' sob a responsabilidade do Congresso que corre o desbarato dos dinheiros publicas, 
o accrescimo vertiginoso das clespezas, todos os erros e excessos oriundos das nossas leis 
orçamentarias. 

A sua iniciativa, semp1•e limitada, sempre restl•icta, só tem servido para desviar do 
arbítrio dos Governos a responsabilidade maior, quasi sempre exclusiva, que lhes cabe. 

Todo o mal lbe é attribuido, mínima seja a sua participação ou nenhuma tenha ella. 
sido no acto ou lei que o produziu. 

Assim quanto mais nos insularmos na nossa funcção fiscalisadora, mais restricto ficará. o 
circulo do arbítrio governamental, que, SÓ 1 isolado, descoberto, sentir-se·ha desamparado 
e fraco. 

Não podemos ter a pretençü.o de zclat• mais que a Inglaterl'a, ]Jorço uo regimen repre-
sentativo, as nossas pr·erogati vas. 

Sim. «Na Inglaterl'a - diz Et•skin e May- a C;)rth, nconselbn.rln. por seus minist1•os 
constituindo o Poder Executivo, é quom fu.z conhecer :i. Camar<t dos Communs as necessi
dades financeiras do Govm•no. Ella peJo snbsidios, a Camu.t•:t dos Communs os concede e a 
Ca.mara dos Lords dá. o sou assent.imont;o, ll1ltS os Communs não votam n~nhum credito, si 
elle não foi pedido pela Corô.L ; não podam crenr, nem angmontn.r nenhumn. taxa. fóra. do 
que é indispensavel para sati:;!azer os credito3 votados ou por votar e para supprir a 
insufficiencin, da receita. 

A Çorôa nada tem que vêr com a natureza o a repartiçii.o dos impostos; mas o funda-
mento de todo o imposto votado pelo parlamento é a necessidade de provêt• ás exigencias 
do serviço publico, taes como a Corô;t os estabeleceu pelo orgão dos seus conselheiros 
constitucionaes. >.) 

Alli, no em tanto, a nação conquistou com a constituiçfw o direito de votar o orça-
mento. 

Por ter querido tocar neste attrib~to da s?b~rania P,OPJ?.lar os S~uarts perderam a 
corôa e foi ao restam·al-a, consagrar no b1ll dos dtrettos o direito exclus1vo do Parlamento 
·de votar o' imposto, o primeiro cuidado de Guilherme de O range, subindo a.o throno. 

Apezar disso a Camara dos Communs incluiu em 1708 em seu regimento a 
seguinte disposição: «Esta Camara não tomará conhecimento de qualquer pedido de somma 
relativa aos serviços publicos ou de m0çlío alguma tendente a votar subsidio ou encargo 
sobre as rendas publicas, pagavel por meio do fuudo consolid.a.do ou por ve1•bas que o Parla
mento votar, sinão por ~special recommendação da Corôa». 

Esta regra., porém! de par cor.n o díroit? amplo. que a Camara dos Communs se ~e
servou para supprim1r ou _!.'eduz1r. os ~red1tos pedidos .P.e~o G9verno, . soffreu por mu1to 
tempo uma excepção, excepçao rdatlva as despezas da millcia nao arregrmentada. 

Poi~ bem. Na sessão de 9 de fevereiro de 1862 a propria Ca~ara dos Com~";lns fel-a 
desapparecer, eliminou-a, sob o fundamento do que ella con{und1a as 1·esponsab1l,dades n~ 
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p,·eparaç(ío dos orçamentos, e a 20 de março de 186G est~t decisão era consagrada em dis· 
posição regimeutal assim concebida : 

«A Camara não admitth·á nenhuma proposição tendente á obtençtíQ de um credito 
qualquer para os serviços publicos e não du.rá andamento a qualquer proposta implicando 
uma rlespe1.a a augmentar a.s rendas do Estado, quer sobro o..; fundos constituídos em do. 
tação, quer sobre os fundos preparados 11elo parlamento, fóra dos pP.rlido.~ {rwmulado.ç 
j)<i/(1, Om·Oa. » . 

Apezat', pot•ém, de tã.o formal e explicita decísito, em 1887 pretendeu-se ga.lva.nisar a 
oxcepcão eliminada. Coube a Gladstone combater a tentativ:t ma.togradtt. 

Disso o velho estadista: 
«O pa~l constitucional da Camara é, não de a.ugment:w, mas de diminuit' despeza.s ... 

Nada. é tão í'a.cil quanto afastar-se dos bons princípios financeiros ; tem-se a quasi certez'l 
de que a. sut violação só no começo e por pouco tempo acarretar<i. inconvenientes passa
geiros. E' d·\ natureza das diiliculdadcs tiuanceiras não se revelarom sonã.o no momento em 
que o. mal é incuravel, e ~\situação desesperada. E' pot• isso que o Governo deve ser o 
guarda desses princípios; é, sobretudo, porque é o mais importante, o mais sagrado de 
todos, aquelle que reserva á. deliberação do Executivo a. a1)recíação da~ medidas financeiras 
de que a Camara deve sel' affectada. 

Quer-se ens&iar hoje, transfel'ir a. esta. C&ma.ra o direito da regular as despeza'J, dei
xando pesar sobre o Governo a responsabilidade do imposto. 

A confusão dos poderes do Executivo e do Legislati.,o é sobretudo funesta em mate,·ia 
financeira. Nada seria mais perigoso qv.e a attriliuição a atdoridarles differentes do di~·eilo de 
dete)·mina'l· as despezas e elo de descobl'il' e p1·opô1· os meios ele 1n-ovBl·as. » 

Não servirá, porém, o exemplo da Inglaterra. .•• 
São praxes de um regimen ra<licalmente contrario ao que adoptti.mos na Constituição 

de 24 de fevereiro, diz-se; Gladstone antes de ser liberal era inglez e o inglez é, no fundo, 
um realista. A realeza -super omnia. 

:Mas a França não póde ser suspeita.. Lá domina a. theoris. de que a Cl~omar& póde todo, 
eocarna a soberania do povo, e o poder do:; poderes, é a Nação. . 

A reacção, no emtanto, contra a inicitiva parlamentar om. mí\terin. flnanceh•a, póde-se 
õizer v ictoriosa. .•. 

Jà. não falla.ndo na f~mosa liga. dos contt•ibuintAs de Jules Rocha, ot•go.uisada especial· 
mente para da.t'-llle eotnb3.te, hoje estol vet·itlcado, Ga.mbetto. est;.Lva convencido de que er& 
preciso limital-a, e na. reforma da. Constituição de 1875, por elle pla.ne1\du, esto era. um dos 
pontos capitaes. · 

E' o que nos revel<l Joseph Reinach -o amigo e o confltlente do gro.n<le homem de Es· 
ta.do, como coll<\borarior que foi dos seus planos de governo e por alle tnoumbido lle estudar 
e justiticar a medida que, ~ elle quem o confessa tn.mhem. sufl'reu viva Impugnação de 
M. Gr~vy e foi uma das on.usas da queda inespat•a.da. do grn.n<te minlet~Jrio. 

~E' exa.c~o, affirma alle, qu1 Gambetta. em seu pro,iecto primitivo clll revisão dn. Con· 
stitutção de 1875 queria tirar á Camo.rn. o. iniciativa financeira em matel'la de de:~peza.s 
publicas. Por muitas razões elle desejava a.ssimil:l.r sobre es1.a ponto o nosso mecba.
.nismo parlamentar ao que existe na Inglaterra. 1o 

Ma.s- e ainda. elle quem narra- M. Gl'évy « comb!\teu com vehemencia. esta. intenção 
de retorma.», dizendo que <<não convinha tocar neste direito da l'epresentação nacional )'• 
determinando a sua. a.ttitude-o repudio immedia.to do projccto. 

A id~a. porém, caminha e impõe-se como medida salvMlorn.. 
«Calcula-se que a iniciativa parlamentar em materia de despeza.s publicas, quer por 

meio de leis, quer por meio de emendas, augmenta. de 30 milhões por a:~no o orçamento do 
paiz. E' pois uma carga de cerca d() 900 milhões com que os deputados a.ugmenta.m a divida 
publica desde 30 annos. 

Um processo parlamentar que perroitte e autorisa taes abusos, é nefasto: todo com· 
mentario para. o condemnar é superfiuo; o esp:t.nto é que elle subsi::;ta. desde tanto tempo. 

Êm presença. de um tal estado de cousas, que leva o paiz a um proximo desastre 
financeiro, uma reforma se impõe -reforma que domina hoje o tlSpirito da maio~ia. da ~ação. 

E, preciso supprimir a iniciativa. parlamenhr em materia. de despesas pubhcas, e pre· 
ciso que esta. iniciatí v a perten~;a ao governo, como acontece na ln_gla.terra. >) • 

E exemplificava, fazenJo o parallelo do q11e se passa neste pa1z e na Franç:l, o escr2ptor 
, cujos conr.eitos acabamos de citar: . 

;: «Em 1815 a divida da Inglaterra subia a 33 mili~ares ; os. subsídios ~:~.~os afurofa 
~f;:: dul'ante vinte annos, pat·a fazer a guerra <i França, n. m lam as:nm au~men a o. pa.r tr 
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da queda. de Napoleão, a Inglaterra amortizou gradualmente sua. divit!a que, antes dos 
acontecimento3· elo Transwaal, não era mais que de um milhar. Em França o resultado é 
inteiramente o invet'SO: Em 1815 a divi11a. do paiz er;t de cerca de 17 milhares. Mas o 
advclnto da. restauração coincidiu com a iniciativa linanceira tomad~t pelos daputar1os em 
materia ele despe:ms publicas, e nossa (\ivida., em lognr de descer, como a do; ioglezes, 
subiu progressivamente :t cifra de cerca de :1ô milhares! Nesta enorme (<majoracão » da 
divida pnblina. d~sde I Rl5, ::\ iniciativa p:<rlnment;tr é responsav~I por uma part~ impor· 
tante.>) 

Narra este mesmo escriptor que, ao expôr Joseph Heinach á. Camal'a franc€•za, que as 
ouvia com respeitosa attenção, as idéas tão justas e tão luminosas de Gambetta svbre a. 
reforma llnanceira, uma voz interrompeu-o com esta ap.!lstrophe : « Vós, neste momento, 
nos estais prégando o suicidio.» Não! Nem suicídio, nem respousaiJilidade maiot• do 
Legislativo no desequilibt·io or~amentario- aqui, como na. França, como, julgando por 
apparencias rallazes, tão arroneas, quanto c,,nvictamente se afiirma e se acredita ••• 
Desllbre-se o assumpto, examine-se, pese-se, apure-se a ver·dade dos factos o vêr-se-ha que a 
responsabilidade maiOt' é do arbítrio de que, á sombr·a desta illnsão e contando com ella, se 
investem os Governos ! Pelo mal que came ou que possa causar a. iniciativa p~rlamen· 
tar no accrescimo das despezas publicas, elles o praticam na proporção de cem, seguros 

d;t impunidade, certos de que a responsabilidade a outros se derivará.... E é p01' 
estarmos profundamente con venci•los dessa verJaue e por amor do Poder Legislativo, 
contra o que o Poder Legislativo considel'a a mais impor·tante das suas ftmcções, que 
não por mera, vaidade, que tão insistente o deta.lha.dameute revolvemoil o assumpto. Por 
uma sombra. de poder, garantimos e asseguramos o abuso eJrectivo do poder ao Executivo 
que de facto o exercita e desfructa! 

lteuunciemos, pois, o uao, si tanto fOr preciso, ou, si a Constituição não o permit~e, 
o que não temos como incontroverso, austauhamos-uos, ao menos tempor,\riamente e por 
experiencia, desta f'uncção que reduz-se na pratica a uma. pura ficção. 

E como negai-o deante da ironia. pungente da approvação continua. o diaria pelo Con
gresso, sem protesto ou quando deste acompanhado, inocuo e inefilcaz, de creditas 
supplem::mtares e extraordinarios de tlespezas que não discutimos, que não autorisámos, 
em que não collaborámos, mas a que damos, com o voto, a sa.ncçito da legalidade ? ! 

Não ha. quem não afirme, por convicção ou por c:J.lculo, por iguorancht ou má té, 
a responsa.bilida•le exclusiva. do legislativo pela ruinl. t.l.as nossas finanças, pelo desequi
líbrio dos orçamentos, pelos gastos excessivos e ins:msatos. Semelhante opinião não 
se justifica e ao contt•ario tem a inflingir·lhe o desmentido mais solemue, ;t logica incoar
cível e insophismwel da.s cift•as que ahi deixamos, em evi•lencia esmagad<;>ra, no quadro 
qn1~ abaixo vai publicado e que ao estu;lo e á rneditacão dos que sinceramente se 
interessam pelas cousa.s pul.Jlicas e pela. sorte dac.; instituições cntt•eg<~.mog, .• 

Nelle estil g-ra.vah a. historia ftn:tnaeira dfl Ripublio;\ ..• Ahi encontra-se n. marcha 
automatica. do deflcit, o ac0re3cim0 extra.l}r.linat•io <il. re!oita, annulltt.r.lo, a.ssoberb.ldo pela. 
usoenção vertiginosa. e continu:t da dei! pesa, at i e3tac.tr ás portas da banon-rota. 

Delle vêr-se-ha, de par com a aoção persistente do Congt•es3o no córte das despezas, 
na reducção das propostas orçamenta.rias cl.) governo, a annullação completa e syste
matica. de seus esforços pelo resultado que é s-3mpre o mesmo ua. liqni•Jação do exercício : 
a. despes:J. rea.lisad;t. excedendo a. votada, qua.~i. to1as as vor~~~os dt~plicatlas pelo accumnlo 
de creditos supplements.res e extt•aor,lmarw3, a reducça.o fett<t, transfvrmada. em 
angmento t 
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, Estudo comparativo da receita e despesa propostas pelo Governo, votadas pelo Congresso e reafhadas no período de 1892 a 1902 

AN~li~ 

1892 

eceít:l .. . ............ R 
D espesa . ............. . 

1893 
eceita ....•.. ...... 

I 

R 
D espesa ... ••.•.• •.• .. . 

1894 
R 
D 

aceita ...•..•...•• •. . 
espesa .............. 

1895 
R 
D 

aceita ............... 
espesa ......... . .... 

1891.\ 
R 
D 

aceita .. .. . ........ .. 
espesa .... .. .......•. 

18P7 
Receita ... . .. ......... 
'Je~pesa ... . .. .... . . . . 

1898 
Receita ..... ... ... . . •. 
Despesa .............. 

1 8\1~) 

Receita . ...•... ... .. .. 
Despesa .......•..... . 

1900 

R ' t J Ouro ...... . 
ecei a. Papel ....... 

0 )Ouro ....... 
e~pas.1. Papel .... .. . 

l\101 

R ceei ta . ) Ouro· • · · · · 
Papel. ...... 

0 ) Ouro ....... 
espesa. Papel. ...... 

--
.Som ma Jas despesas 

Vol. VII 

PROPOSTAS PELO VOTADAS PELO 
GOVERNO CONGRESSO 

184. 944:000$000 207.992:120$000 
2:~8 . 724:558$3">'7 205.948:204$128 

~5L320:930$7ti7 233.521:890$743 
250.655:799,;;233 250.457:908$652 

213.000:000$0001 233.268 :300$000 
211.649:921$640 197 308:750$4 H:i 

280. 97 4: 578,-$87 4 280.974:518$874 
2\)5. 71Y :876$141 275.396:545$13:3 

295 .884:000$000 354.634: UOO$•:oo 1 
279.·418:04954()2 343.536 :2lll:ji22i::i 

I 

335.894:000$00Ui 
343 536:210$2~6 

339.3U7:000:j)OOO 
:!13. 1l9: 71-l0,:;;03ti 

:H4 . 137 : 000$000 3::li-.I .0U7 :OO.J$000 
324. !..!70 :216$0110 343. l li!J: 700-$0DO 

I 

346.164:000$000 
346.000: 432$001) 

35 1.1 14:0uu;j;uuo 
328. 623:20 7.~;000 

:::~3.975 :543$;59 3 53.975:543$593 
314.418:000$00) 3!2.9J8:0U0$000 

34.641 :651$02 1 
267 . I 09: 520.)852 

30.973:643$0.21 
26.:l.l6~:~iti$044 

58.869:74]$!00 67.896:4U8$0Uo 
284. 367:000$000 311 • 902: 200$000 

35.709:784:5913 37 .5011:984:;8 13 
241.1~5:364$0241 244 . . '> 14 : 800$507 

I 
I 

2.~68.921:4638897 1 2.7-WJ2l :2Hi$9i6 

DIFFERENÇA ENTRE DIFFERENÇA ENTitE 
REALl~ADAS A PROPOSTA E A A VOTADA E A 

VOTADA REALISADA 

292.595:517$\:)03 - 23 . ()48 : 120$000 - 84.603:397$903 
013.781 :6<'6$\120 + 33. 176: 324$2~9 - 107.843:362$792 

390.646:3IUSi508 + 17.799:040~024 - 157.124:419;;;765 
375.560:221$684 + 207:890$581 125.102:313$032 

393.661:268$096 - 20 .268:300$000 - 159.392:968$096 
496.070:007:';771 + 14.341: 171$22-l -- 298.761:257$355 

374.060:033:'1591 - - 98.663:488$458 
392.961 :441$60.2 + 20 .323 :331$008 - 117.564 :899$469 

390 . 8::!3: :;i00$907 - 58.750:000$000 - 36 . 1!}9: 3001907 431 . 225: 'Al!$652 64.1 18:160$764 97 .689:332 426 

343.622: :!89$834 - 3. 41:3 : 000$000 - 4.315:389$834 
43::l.3\:J9 :6~1 $ 15G + 70.41t:i:420$20U 220 .279:831$1:W 

4 ~6 . 995: 77 -!.~41 ~ + 4.830:000$000 - 87.688:774$412 881.082: 79U$~61 19.599: 49 t$000 - 537.913:U00$:CG] 

373.68"! :9!i:i;29 J - 4.950:000$000 - 22 .568:917$290 :-l36 . 885: 21 2$762 + 17.377:175$000 - 8.261 :955$71)2 

51.216 :046$940 - - 2. 759 : 496$1)53 307 .820:203$388 + 2.480:000$000 + 5.117:796$612 

41 .415:580$07 0- 2. 331 : 995$000 - 4. 441 :934$249 
424 .11 7:A14~70 7+ 3.947 :256$808 - 160 .955:138$063 

40.6U3:330S;39 4- 9.026:667$00 o_ 27.293:077$606 258.5 111:059$16 0- 27.535:200$00 o_ 53 .392:140$840 
44.01iiJ:<'48S81 2- 1. 71 0: 19\J$90 o_ 6.580:253$999 284.4'i7:5!)~~22 1- 3. 389 : 436$48 3_ 39 .942:791$714 

4.45G 1!41 :ê;03$819 I28.io0:2438921 1.715. 820 : 083$943 

P ()RCENTA G EM DO PORCENT A G E M DO ' 
AUGMENTO AUGMENTO AU GM ENTO DA AUGMENTO DA VO-

ANNUAL DA ANNUAL DA PROPOS1'A SOBRE TADA SOBRE A 
RECEITA DESPESA A VOTADA REALISADA 

12.46 40.67 
16.10 52.37 

7.62 67.28 + 33.47 
0.08 49.95 - + 16 50 

9.51 1)8.33 + 0.77 
7.26 151.42 - - 32 .. 08 

- 35.82 - 4.98 
7.37 42.67 - - 20.78 

19.85 10.20 + 4.48 
22.94 28 .43 - + 9.79 

1. 01 1.27 - 12.10 
33 .04 IOa.36 - + 0.50 

1.42 25.84 + 24.26 
6.07 156.74 -- + U6.41 

1.43 6.42 - 12.49 
5.2ti 2.51 -- - til. 71' 

- 5.38 !- 3.93 0.79 1.66 

(:i.73 12.01 - ) + 8.68 1.49 61 .1 6 -
15.50 G7 .21 + 20.72 
9.6! 20:65 - 16.01 

4.77 17.57 ~ + 6.4 1.40 16.83 - - 32.9 
5 

I 

l 
Pag. t12-i 
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Estas cifras não são uma defesa, são uma demonstração; não são um libello, valem 
. por um appello. · 
_, Os crerlitos que a Camura vota todos os diaB são satyras pungentes á prerogativa orça· 
montaria quo e!Lt se arrog;t: o Govel'no ó tu elo. No extincto regimen houve quem definisse o 
imperio, caracterisando-o pela sua face mais saliente: « elle ó o deficit e o de(icit é elle}>; 
quanto ao regimen do clesequilibrio continuo e mechanico dos orçamentos, que elle era este 
circulo vicioso - : « cada dcficit obriga á croaçiio de novos impostos ou resolve-se em no
vos emprestimos ; os emprestimos n.ugrnentam a, despesa pelo accrescimo dos juros, os juros 
avolumam a cifra do deflcit» ; quanto á verdade na confecção dos orçamentos, o valor das 
informações, da,dos e documentos em quo olles se baseavam: « As Camaras comquanto te· 
nham suas commissões do orçamento, estar; nada podem fazer: agem sempre em lace de 
-~lanços, além do atrazados, illegiveis, oxhibindo verbas englobadas, destituídos 
de .docucumentos, falsos, feitos á tesoura, ao sabor do Ministro dos Ministros. 
Dão meios para arranjos os transportes d;J verbas de umas para. outras rubricas e os 

_ creditas supplomentares, de tal forma quo, em curto l:1pso de tempo, centena de milhares 
·de ·contos haviam sido despendidos sem discussão, nem approvação do corpo legisla
tiv.o. » 

Temos melhorado a este respeito? Quanto ao desequilíbrio orçamentario, as cifras es· 
p::llhadas em todo este parecer, profusas e minuciosas, fallarão por nós: dellas a verdade 
irradia naturalmente. A sua eloquente mudez dirá mais e melhor do que o poderíamos 
fazer em longas paginas. Quanto ao regimen da confecção dos orçamentos, si palavras 
tão amargas e crueis jamais foram e poderão ser proferidas, folheern-se, estudem-se os do· 
cumontos referentes ao assumpto, faça-se o confronto do uns com os outros e sobretudo, 
ao acaso, abra-se qualquer dos Relatarias do Presidente do Tribunal de Contas, o su
premo fiscal da execução do orç:1mento, da applicação ela receita á despesa, e não ter-se-ha 
motivo para desvanecimentos e ufanias. Quanto ao de(lc-it e â sua causa por excellen
cia, a força occulta que lhe d<:t impulso -o regimen dos creditas extraorçamentarios- os 
quadros que abaixo publicamos dispensam comrnentarios ... A fazel-os, preferimos traduzir 
a nossa impressão, nesta phrase tão simples, mas tão expressiva, de eminente estadista da 
França, depois da profunda analyse das suas finnonça.s:- «Senhores, temos gasto de mais .•• » 

Quadro das despesas orçadas p·ara pagamento de so1.dos, vencimentos, 
salaj'ios, fardamentos e eta,pas elos o:fficiaes, empregados, soldado~ 

e operarias elos di versos Ministerios 
--· 

1890 1897 

MINISTERIOS 

Pessoal Despesa Pessoal Despesa 

Interior e Justiça .................... 3.405 7.441:180$700 5.605 15.701:279$901 
Exterior .........•......•....•...•.. 104 613:531$666 131 1.258:800$000 
Fazenda .•........•......•..••••.... 4.589 10.075:529$245 5.733 20.512:931$800 
Marinha ••.•.•••...•.•..........•••. 11.427 6.897:263$224 14.286 15.236:082!1;343 

Fardamento .•.......•....•..•. .... .... 394:000$000 ........ 920:000$000 
Etapas .....•...•••.....•...... . . . . . . . . 1.500:365$000 . ....... 6.999:226$100 

Guerra .....•. • .•...•. ··· .••... •••··· 22.843 8.475:057$153 32.570 30.474:085$822 
Fardamento .... , •••••..••..•... ········ l.387l579$700 .. 4.900:400$009 ....... 
Etapas ••...••.••••.•.....•...• ........ 2.598:508$000 ········ ll. 716:500$000 

42.368 39.383:014$189 58.325 107.719:305$966 

--
Vol, VIl 25 
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Augn1.ento 

Interior e Justiça, 

<lo pessoal <le 1890 a 1897 

Ex:teriot• 
Fazenda • 
Marinha • • 
Guerra. • 

2.200 OU 64.6 °/0 

'• • 27 » 25.9 °/0 

1.144 >> 24.9 °/0 

2.859 » 25.0 % 
i , 9. 727 » 42.9 "/o 

Augmen-to de clespesa 

Interior o Justiça. • 
Exterior 
Fazenda 
Mat•inha 
Guerra. 

8.260:099$221 ou 
645:268$334 » 

10.437:402$555 » 
8,338:819$118 » 

21.999:0.28$669 » 

111 o;o 
105,1 °/0 

103.5 °/ 0 

120.9 o;. 
259.4 °/0 

Ministerios c{vis reunidos 

Augmento do Pessoal 
» da Despeza • 

3.371 on 41.6 o;o 
19,342:770$090 » 106.5 °/o 

Creditos addiciouaes 

A1'!NOS IMPORTAI'1CIA.S 

COEFFIClE~TE DA CON• I 
TRIBUIÇAO PARA O 
DICSE!QUII.IBRIO OR• 

1893. 
1894 • 
18\l5 • 
1896. 
1897 • 
1898. 
1899. • . 
1900 Ouro • 

Papel. 
1901 Ouro • • 

Papel. 
19()2 ÜUl'O • 

Pa.pel. 

87.218:667$576 
120.717:210$230 
69.583: 682$•225 
45.277:711$711 
73.640:361$409 
69.483:579$833 
41.412:682$231 

1.G9R:898$695 
36.355:455$563 

9. 824: l85$:j9l 
30.177:59:1$744 

9.103:017$033 
28. 096: 095$832 

ÇAMENTARIO I 

23.25 °/o 
24.54 "lo 
17-72 °/o 
13.02 °/0 

23.22 °/o 
18.44 °/0 

12.45 °/0 

4,59 °/o 
13.68 °/o 
26.27 °/0 

12,14 °/0 

27.09 °/0 

1.16°/o 

Creditos supp!ementaJ. .. es 

A somma.. dos creditos supplementares , durante o Impel'io, de 1833 a 1888, é de 
780.4.76:892$576, total que fornece uma média annual de 14.453:275$788 

A somma dos mesmos nos dez ultimas exercicioil . da Repnbllca (1893·902) é do 
579.619:322$676, o que fornece uma média. annual de 57.961:982$%7. Comparando . ~tS 
duas medias vê-se que a ultima é ma.is do quadruplo da primeira, o que diz que os creditas 
supplementa.res vão crescendo na assustadora progl'essão annual de 4UO 0/o médios! 

A proposta do· Governo tixa a cif!'a da. Receita para o exercicia de 1904 em : 

Comp,rtlndo estas importa.t1oia.s com a.s fJ.Ua foram 
votidas na lei n, 953, de 29 de de:~.embt•o tio 1902 

, ,.· (()1'9ameuto vigente) ••••••.....•••. , ........ ,.,. 
Resulta. uma dUferença. para 1nnis de ..•.••••.•. , •. , 

Otwo PapeZ . 
4G.598:910$889 256.249:000$000 

:J0,9l3i:942$000 
5 • <330: 968.$889 

248.018:000$000 ' 
o 231: 000.~000 
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Esta diffcrença. em fa.vot' ,1,1 propo.:;ta. do Governo é a resultn.nt<:~ de augrnento e dimi- · 
nuic;J'io sobre o orçamento em vigor nas seguintes verbas: 

Para mais: 

1 a Direitos de importação e de consumo. . • 
3 .. Expediente de c9.patazias • • . . . • • 

12a H.enda du, Faz.enua. de Sn.uto. Cruz e outrus. 
22a Ronda da Assist.~ncia a Alienados • 
23" Renda arrecadada nos Consulado~. • • • . . • 
25" Imposto dosello .••...•.• ...• 
27o. Re~'!da de 3 \<I% sobre o CI'I.J)ital das loterias fcderaes o 

5 % sobre a:; e~t<tdoaes. • • . . 
28a Renda sobre snbsiJioH e vencimentos. 
:iBo. Taxa judiciai"in. • . 
39o. Taxas sobre bebidas~ . 
4ú" Taxas sobre phosphoroil. 
47" Taxas sobre vinagre. 
5·2o. Taxas ~obre tecidos • 
54o. .Montep'io militar·. 
f>ô" lnüemnis :~çõ0s, . • • • 
57o. .Juros de ca.pitaes nacionaes. • • • . . . 
ül" Imposto de iuclustr·ins e pL'olissõ•~s no D. L~ecleral • • 
63"-1°) Quota de 5% ouro, solJrc todos os direitos de impor-

tação subro consumo. . • . . • • 
2") c~·br·n.nçu. da d i vida activa em onr·o • . • . . 

()(la l?un<lo dest inado ág ol.ll'n.s de mellwra.mcnto dos 
po!.'tos, executadas il custa ela União: Rio de Ja.ueit•o. 

Augtnento da pt•opo.:;ta sob;·e o ort,amento actual: 

Ouro. 
Papel • 

Para monos: 
4·• Arma zen:. gom. . • 
7" Impo~to de doeM.. . . . • . • . . • . 
9" ltemb d::1. g,;trada do Fot'l'O Ceulrnl do llriizil. • 

10'1 Renda do Col'reio Gorai. 
ll• ltenrla. dos Telegmpho~. 
2ôa. Imposto lia transpol'to .. 
3G• Laudomios. . • 
39' Taxas S cl Ul '<~ fumo. • . • • . • 
42~ Taxns sobre o sal do qualquct• pl'OCHLitlnci:t. 
57' JUt'OS de C.:U.[Iit:tc:; 11.\<.'.ÍOll:lOS. , , , , , . , • 
5Sa JuJ·os dos titnlt.s tlns cstl'uLlns de forro thl. B:tltia e 

PC:H'Jltl.UlUlll!O. • • • • • • 
60• Irnpo3to de tmnsrnissilo d•3 propriedade no Dis-

tl'icto Federal • • 

Diminuição da proposta sob1•e o orçaman to n.ctual: 

Ow·o 
2.000:000$000 

$ 
$ s 

fi:000$000 
8:000.~000 

8 
3:000SOO 

~ 
$. ::;; 
$ 
$ 

80.):000 
$ 

200:000A;OOO 
$ 

500: 000;$000 
•100$000 

3 . 00!): 000$000 

5.712:480$000 
lo ' 8j0: 000.5i)00 

Ou1o 

' $ 
20:000:!;000 

$ 
s 
~ 

131:31 I~;lll 

Papel 
7. :)00: 000$000 

100:000$000 
10: 0005;000 

170:000$000 
s 
$ 

500:000$000 
$ 

10:000$000 
300:000$000 
:250:000$000 

10:000$000 
1.000:000?000 

$ 
400:000$000 

8 
1 oo: ooó.~ooo 

$ 
$ 

500:000$000 

Papel 

200:000$0JO 
$ 

I . 000: 000$000 
:300: OOI.l$000 
700:000$000 
500:000$000 
50:000$000 

?200: 000$000 
:220: 000$000 
100:000$000 

$ 

100:000$000 

ouro. . • 8!:5ll$lll 
l'apel 3.370:000$000 

Em synthcs<i: a pt>oposto. :wgmonton 19 verbas e diminuiu 12. Subtrahindo o total das 
verbas diminuidil.R do totn.ltla.s vcl'bas accrescillitS, vem o uugrr.cnto total c1ue a proposta. 
comig na sobre o orçameuto actnal: 

Ouro. 
.Papel 

5.630:9ô8$880 
7.480:000$000 

~ 
~it ·~·· 
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Este augmento subirá ainda, ou pelo menos, terá. supprimento not::tvel ou decl'escimo 
si fôr adoptada a emenda da commissã.o, clcvttncb tt taxa p1•oposta de 1 !1 %, c1ue é 
manifestamentb iusumciente, como se passa a demonstrar. 

A média da. importação nos quatro ultimar: exercicios é. 202.Gl8:855$538. 
Como, porém, estão sujeitas a ttJ,xa, nova as mercadorias que pagam sómente n taxa de 

expediente. devemos juntar a média tlestas nos mesmos exercicios, a qual é 7 .303:083$'153. 
A sornma das duas dá .20!1.922:538;5891, impol'tancia que pôde serviL' de base par·a a 

previsão do quanto produzirá a taxa em questão. 
Podemos suppôr t~l importancia 210.000:000~;000. 
Tal como tem sido cobraria actualmente na Alfanrleg-a destil. Capitnl,á r·azão de I 1/ 2 %, 

produz oz~~·o 3.150:0008 ou 334.330 <::, H 5 211 • 

A divida contrahida para. o molhora.mento do porto é de 8.500.000 :12, o pagamento do 
juros (5o;,.) exige 4:25.000 z. 

Ora 1 1
/ 2 °/o, como se vê, não são sufficientcs, qun-nb mais I 1/-1 °)0 , 

A taxa de 2 °/o Ot'a proposta pela Commissão produzirá, ouro, 4,200:000$ ou 
427.382 ;t;, importancht capll.z de satisfa.zer ao compromisso tomado que; como sa viu, é oe 
425.000 ;e, deixa.ndo um saldo de 2.382 :f. 

Poder-se-ha obiectar que não foram emittidos títulos no valor tota.l do emprestimo o 
por isto a taxa de 2 °/o é excessiva. Entende a Commissií.o qu·J nõ.o, p.1rque a taxa sewlo 
Iançad~• sómonte para o pol'to do Rio de Janeiro, os importadores procurarão illur.lir o 
Fisco, demandando outros portos da. Republica, on•le possJ.m dv.r descarga ás merc:u.iorias, 
sem o aggravo de novo imposto, o que fará uaturalmellto baix:at• o total da importação d:t 
média estimada de 210.000:000.)000 

A despesa é fixada na proposta em 4G.020:ô6S$9ô9, ouro, e 2-10.883:433$899, papel. 
Confrontada com a que foi vota.dn. para. o exercir.io corrente, aprcsentu. o augmento tle 
4.621:606$135, ouro, e 5.420:893$404, pa.pol. 

Provém o o.ugmento no orçamento ouro : 
a) ele ter-se dotado as verbn.s- Ajudas ele custo- com mnis 40:000$, -Legações e 

Consulados- com mais 67:500$, do Ministerio das Relações Extei'Íores; 
b) da consignação ela quantia de 5:452$,167 partt pensionistas dn, il.cademin. da Bellas 

Arte;;, do Mínisterio do Interior; 
c) da consignação de 30:200.~, para officiaes em commissão em pn.ízos estra.ngeiros, do 

Ministerio da Guerra. ; 
d) da consignação de 97:800$, para. officiaes om commissão no estNmgeiro, do Ministerio 

da Marinha ; 
e) da dotação de mais 738:752$298 co~ que foi o.cc1•escida a ve1•ba.- Garantia de juros, 

do Ministerio da. Viação ; 
() das consignações 141:000$, para exercícios findos, commissões, corretagens e 

telegrammas; de 3.000:000$ (protlucto de 1 1/ 4 %) para ns obras do melhoramento do porto 
do Rio de Janeiro, e aintla de 500:400$ da, quota. de 5 "/o para o fundo <le gn,rantin. o 
indemnisações, do Ministerio da Fazenda. 

A differença para mais no orçamento p.1 pel é resultante do provimento de serviços a 
cargo do Ministerio do Interior, como a Guarda Civica o a S<\Ílde Publica.; das dotações 
necessarias ás verbas -Munições de bocca e Munições navaes do Ministerio da Mal'inlla, e 
pem:ionistas e aposentados do Ministerio da Fazenda. 

Deduzida a importancia das reducçõe3 feitas nas despesas dos diversos Ministerios, 
reducções que attingiram a 1.575:382~538, o augmento da despesa geral é: 

No orçamento, ouro . 4.ô21:60G$135 
No orçamento, papel. 5.420:893$40,1 

Este a.ugmento não exprima em sua totalidade um accrescimo de onus, porque as 
·verbas que foram convenientemente dotadas dispensarão a abertura de creclítos supplemen· 
to.res no decurso do exercício, e si as consignações ouro nos orçamentos da Marinha e da 
Gu~rra deixnrom de figurar nas tabellas, as respectivas despe.<Hts se faziam em opapel e 
eram autorisadas nos auditivos dos mesmos orçamentos. 
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A' igual distancia dos extremos o honrado 1vHnistro da Fazenda foi do maior com
medim~.:Jnto e do mais rigoroso escrupulo na deducçã.o das estimativas. 

~em escrav~sar-sc a qualquer dos systcmas seguidos; o ceitcrio a que, de prefe
roncHl, subordmou os seus calculas, foi o <Lt média dos tres uUimos exercicios, 
quando não _conta com elementos seguros para julgar· do exercício de 1903. 
_ Abstrahmdo c~ . a~~oluto do syiltcma. arbitmeio o pha.utasista das mn.jol'açõos, 

tao funesto a~ eqmllbr10 d:11 finanças feancezas e por tal repudii1do, n.doptando este 
ou aquelle celterw, completa. o caleu!o faz .m:to Ui1 somma tia. estimativa encontrada, 
em geral, uma reducção do 3 ~r, 0 /o. 

A lei de 2~ do outubro de 1843 esb1.belcccn como ragimen da, previsti:o orçamenta· 
ria que ella seJu. fundada. no termo médio da rencU. arrecadada nos tres ultimas exerci
cios. E' o systema. acloptado na. Ingln.torrn .. Os n-ossos estadistas o tiua.nceiros o tiveram 
sempre como _lcttra. lJ?.Orta, adoptauüo ca .. la Ministro o regimen que melhor se lhe 
afigurava. Nao sera. mteiramentt) descabido tornar coullocida a opinião dos mais 
eminent<Js no modo de comprehonder e pr&ticar a p1•evisão orçnmontaria. 

Itaborahy-(1870 a 1871)- « nfio achava quo para avaliur a receita, fosse mais 50"'Ul'o 
tomar n. mé.ün. dos algarismos elos tees ultimas exercícios, e sim o termo appL'oximad"o do 
ultimo.» 

Resultado: 
Receita ........................... . 
DespeSt\ .••....•..•....••. ; , ..••.•. 

De[icit ••• ,,,, •••..• 

97.736: 559$94G 
100. ou: 29."2$766 

2. 337: 732~820 

Rio Bmnco-(1871 a 187.2)- «discorda de seu antecessor no. maneira de apreciar o meio 
que lhe parece ma.is seguro p<tra. firmn.r n. base do orçn.mento futuro o adoptn. o teJ.Imo 
médio dos tros exercícios enc31'l'i\dos. » 

Resulta.do: 
ltecei ta .• ...•........... , . , ....... . 
Despesa •.••••.•.•..•.•••.•.••..••• 

Su.ldo •••...••..•..• 

I 05. 135 : 920$23,1 
101.580:774$411 

:J.555: 145$8,23 

lUo BL'a.nco-( 187.2 a 1870) -modifica a sua opinHio e «reconhece que a base tomada 
nos tres ultimas exercícios liquidados para a organisa.ção do orçamento futuro só é 
acceitavet quando a renda conserva-se, senão estlt(:ionaria, a.o menos quando os recursos 
do Estado não têm um desenvolvimento cousidet·avel. Achando-se o paiz neste ultimo caso, 
a mais segura base é a arrecadação do ultimo ou do exct•cicio cot'l'Emte. » 

Resultado: 
Receitn.~ •• ". ~ •..•..•• , .....••.....• 
Do~ pesa .•••.•.•••..••• ~, ••••••.••• 

112.13 l: lO:i$70H 
121.87<1: 4(12$822 

Dcficil ••••••• ,.,.... fL 7,13: 3508l H 

Cotegipe-(l87d n. l877)-«dovl3ndo tomar-se po1: lmse do c,~!culo o to.t•mo lflé~io tlos tros 
ultimos exer•cicios, ou o tia arreca!laç,ã.o do oxorcimo ~ol'reutc ou do ultuno l!qmdudo, era. 
prudente não so admittil' por b~tse outra renda que não a tlo 1875 a ISiG- tsto é- a do 
exercício ultimo.>> 

Resultado: 
Receita. •....••••.••...•••• • .•.. •• 
Daspes:1 .••..•.•.•.•.•.•.••.•.. • • 

101.063: G41$l 93 
135.800:577$321 

Deflcit. . . . .. .. .. • • 3,1. 737': 036$128 

Cotegipe-(1877 a 1878)-••• « n. bi\Se do termo màdio. da renda dos tres ul~imos cxer· 
cicios era a mais racional para o orçamento da futura. receita, embora.. por m~ts de uma 
vez se tivessa o Tllesouro afastado desta l'egra, o:fferecendo ca.1culos maiS vantaJosos quanto 
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ás rendas publicas; toda. via. parece-lhe que foi bem determinada a. resolução da lei n. 21, 
de 21 de outub1•o do 18,13.)~ 

Re:~ulto.rJo: 

Receita ....•..•.•.•..••..•....•.• 
Despe.3a .••.•.• : , •••.•.••••.•••.• 

110.745:827$074 
15l.492:891$ôG9 

Deflcit . • • • • • • • • • • . . i10. 7 4õ: 5G4$593 

Silve.Íl'<t Martins - (1878 a 1879) « - .•• o pl'eJeito legal de e . .;timar .1. J'enda. publica. 
pela. médta. llos tres exeecicios liquidados S'll'Ü1 o m'1is vet•da.'loir--> si :1s quotas das imposições 
fossem entre nós inva.ria.veis, e o progl'esso do p ~tiz não soffros:n interrnittencias, e se po
desse confiar no melhoramento continuo da ageicultura c no accr8S(llffi') c·Jntinuo tia popu· 
lação; ou si se podesse calcular uma poccenta.gem cort·espondent) áquelle progress:1. 

· Oircumstnncias, porém, imprevistas, como as seccas, epi tlen:tia.s e outros males, (1ue 
diminuem a. producção o augmentarn a despesa, juntos a. variaçõe.o c tnxa.s que protegem e 
fa.vorecem as indnstrias e interrompem a progt•e:;slí.o da ra:lllu., to~n ttn itnpl',)ficuo o 
cotejo que se pretenda fazer com os exercícios passados. 

Assim - o methoclo adaptado de tomar por bi1Se a rench. cobrada. no exercício passado, 
ou no COl'rente anoo financeiro lhe pr~orecia menos fa.Uivel, porqu·) attende ás circumstanoii\S 
do momento, ás alteraçõos dos impo.>tos, o ao augmento ou climitluiçiío da. l'dnua .» 

Resultado: 
Receita •.••.•••..•••••.•.•.••••• 
Despesa •••.••••.•••....••••••••• 

IIG.400:931$180 
181.468:557$852 

Deflcit •••• •••• , • • • . • • • • • 65.007: 576$663 

Saraiva-( 1881 a. 1882) - ••• « Si fos:;c obrigado a ciugir-s3 a')s princípios estabelecidos 
na lei do 21 de outubro de 1843, ver·se-hia. fc.>l'Ç '1'lo a fazol' e.>tinntiv,t quo não et'<t VJl'· 
da.deira. ; segue pol' is~o o procesilo Dlloptlrlo pelo Tlle:;ouro do bJ.~ea.l-a na, cobl'auça 
ctrectuada no exercício em liquidação. » 

Resultado: 
Receita .............. , .. , ..... ,. 
Desposa. •••••••••.•..••.••••••.•• 

Deflcit .................. . 

131 . 98!3: 964$273 
l39.470:M8$:.l30 

7.483;684$057 

Martínho Ca.mpos-([882 a 1883)- « D~snecos~~rio é l'Cpatir que emc1uan~o o paíz pro· 
gritlo o l'a.pitlo.mentc, sem a intct't'upção U.as nações antigas o deoa!lcntes, o tel'mo méJio no 
pt•eparo de um orçamento, em relação aos tre:; c:meoicio3 li1llli l:.l.'los, o afasta tla m~txima, 
cx.actidão ; e f;)l'ÇOSO. pois, para. prcVCl' qmLnto pJssi vcl os l'.):)Ul'SG.:; do Thc:>OUI't) a,comp:\· 
nba.r a sua. rJceita. no ultimo cxorcicio, conft•ontal-a. com o termo méJio, o attcnrlot• ás 
circumstaucia.s <lue pos ;a.m pro luzir o a.ugmonto ou dir11inuiçã.u elo pt't.>ducto tlo.> ímpostt)S. » 

Resultado: 
Receita .........•......•.•.••..• 
Despos.~ .•••••••••.•••••••••....• 

Dcflcit ••••.•••••• • , •.•• 

120.6'J7:6GO$Gl0 
153.057:901$230 

23.360:300$590 

La.fayette-(188 !-l8i5)-0 que melhor estudou c nu~is IÜOthoJica.e imp1.rciahnente expoL: 
as ca.usa.s do desoquilibl'io orç~<uncntn.l'io:- «Sendo üc opinião que o sy:ltern~ de b:tSC<u··~C:l 
a proposta do oeçamcnto na. média. dos ·tres ultimas oxorcicio~ liquUados nao é o m:tvs 
seguro, pelas alterações quo se podem d<tl' nas vorbas lht receLttl., <dopta. o ele bn.stnl-o uo 
ul!.imo orçlmonto.» 

Rcsultt~do: 
Receita ........................ . 
Despesa ••••••••.••••••..•••••.•• 

Deflci.t , •.• , , •••..•••.• • .. 

124.If>5:ô38$00J 
158.495:837$087 

34. 340: 199$087 
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B~lizn.rio-(1887-1888)- f\b~,ndonand? o system;t das médias, toma como meio de com· 
paraçao os tres ulttmos cxercrcws c ba.seia, o sen calculo na receita do ultimo. 

Resultado: 
Receita ••.••..... . •.•.•.•. o.:. o 
De.;pcRa. .•••••••..•••••••..••.•.. 

!Je(ic it • .•• o •••••• o ••••••• 

Na Republicn. estn. si tua,ção nã.o se motli ficou. 

22l.658:ô46:j;48I 
228. 186: 443$o86 

6.527:797$202 

A le~ de 1843, d:-r-s mé.Jias, não t'oi revogada expressamente, mas permaneceu como na 
MonarclHa, verdaden·a lettrn. Inorta.. ' 

.As estimati.v:as continuaram :t sot• o pro.d~cto do criter!o dos empregados do Tllesouro, 
acceLtas ou motldicaclu.s pelos Mtmstt·os e SUJelt<"ts, em defillltiva, ú. revisão ultima dos reJa. 
tort!s de orçamento. 

Ma i:; ~o que no ~xtin3to r egimen a instt~bill i~ade politic.a, eco no mica e fina.nceira em que 
tell)OS VIVIdO, ll:S osctliaçoe8 brusca,sdo.cu.mbw, a tnconsta.~.JJa nas tarifas, n. revis1io continua 
de Impostos, a '!lcertez:t g~ra.l_PI'ovolllCnt~ da c.spe~nlaça.o qt~e tudo attioge, desorienta e 
perturba, a n.cçao cootradtctor1a e nnarchwn. dt; multtplos e d!verilos fctctores retlectom-so 
por completo na fixação r!o.s estimn.tiva,s or•ç:.tmentarias. ' 

Si a estes m<~le:; acc!'escentar·se as lacunas e tblicieneias da. noss~ contabilidade, a morosi
dade dos seus processos, o t•eta,rolarncnto de dados o esclarecimentos sem pro incompletos as 
maia tl!is vezes coutrarl~ctol·i~s, nunca opportunos, ter-se·ha. u. idéa exactado que são, do que 
teem stdo e do que contmuarao a ser, como o documento fundamental tias finanr;a,~ do l~sta.do 
como a expt•essão mais concisa e evidente d.a sua nolitica, do seu governo, da sut~ allmiuis: 
tração- de um lado, corno a syntlwse do sou prÔgrosso, das suas riquezas, da5 suas fontes 
contribuitivas- do outro, os nossos orçamentos. 

Não é tão simples e destituída. de intet'esse quanto pórle parecer a intlic1ção das estima· 
tivas: ella é a opet•ação l)relíminal', base do Ol'ç :~Jneuto. 

como taL indica. o criterio,tlHtcrmina a conducta a seguir pelo Congresso na !IJ)reciação 
da receita e na decretação das despesas, sotl!to susceptível de arrastai-os <t erros c desvios. 
Pôde· se dizer que tlellas dependo a boa ou IlHi. orientação do Congresso na confecção 
definitiva. do orçamento. 

A' deficiencia. de infol'mo,çõcs, á obscuridade de que ellas se revestem, tão nurnet'OSas 
qua.nto complicadas, pareMu•lo antes !lestínuti<ts a encobr•ir• que a patentear a rettlidade, a 
ditllcultnr que a sirnpllllcttr o trabalho do Congresso, informações de que as e:;timati'Va!i 
da proposta são a resultante e a syntl..lose, n.tttoii.Jue illustre economista o rumo desastroso 
das finanças tla F,oança. 

« Si se soube.~so em 1870, diz elid, quo o daficitroal se eleva.t·n. a 238 milhões de francos, 
não se havorht certamente pensculo om diminuir as receitn.s em 150 milhões, desaggra.van•.lo 
os assucnros e os nlcool:l. 

Ter-se-hia ptoevisto quo, diminuimlo ns receitas ao mesmo tempo que st> augmenhvam 
ns despesas, che?ttr-sc-hül a um rlefivit d1l m:Lis dn 650 milhõils de l'rancos. O conhecimento 
dos fttctos e de suas c:tusas torin. evittvlo os dous males que n,rruinaram as finanças dt3 todos 
os pa.ízes :o augmen~o mui~o rapido.da:s desposas e as d~saggl'~yaçõe.s prematut'tlS.» 

Na Ftança, que tao serVilmente tuuta.mos, a nwsmt~ uutaiJtltdade se observa. na regru. 
a seguir para o calcnlo das estimativa~.. . . 

o calculo que rego a. coutabthdnue (~os~e 1823, e o rln.s. !llédms, o· legal, 
mas nem 8empro tem stdo observado. Ass11~, st Rtb?l as3antu.1. !1~ prev1so~s ele seu orça
monto na métlilt não dos tros, mas dos cmco ultunos oxet'ctcJos, Su.dt Ca.l'Oot volta a 
applicar em tod;~ a sun. iofl~xil.lilida.de o regimen legal abandonado. 

Léon Say chegou moomo, sob o f~ndamento de . qt~e ~lle não corrcspondi~ mais á. verdn_de 
das avaliações da « Heceita.», a propor a sua. snbstltUiçao paio systellla mu:to e das ma.Jo
rações- isto é- do calculo b~sc~~o_!o sobro a. re~eita do a~n.o anterior. e m~is ~m q~o
ciente- me<lia do augmento veritioado nos tres ulttmos exorctCIOS. A modJfica~ao fm accetta. 
e logo, ás pressas, sob o inlluxo elas m ajomções foi votat.lo ~ orçam eu to da rece1ta ~a.r.a 1~8~, 
com um anumento de 20 mi I hões ele fl·ancos . O resul t:tdo f01,em vez lle augmento, dummuçao 
na receita, <>em vez de equilibr·io - dcfi r;its cgntinuos e sempre cre?centes . A con~equenc!a 
não se fez demorar: o aba.nrlono uc~s mn.Jornçoas e a volta a.o reg1men das médias, CUJO 
merito principal, diz Stourn, é afastat·. a~ plla!ltasias, fecl~m· a porta a bypotheses 
arbitrarias garantit• em summa, a propr1a stncer1dade ·do~ p1eparadore3 de orça.mento 
contra pa.s;es falsos, 'c1ue de ~utro modo serittm inevitaveís ·> 
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Na confecção do primeiro orcamento da Republica. foi abandonado« o processo mechanico 
das médias uos tres ulti.mos exercícios. » Preferio~se basear o calculo da receita sobre 
o exercício corr•ente ou em liquidnção. Este processo, allegou-se, era o qne ma.is se approxi
mava do systema seguido na Inglatel't'a, onde o cllanceller do Ex:change apresentando o 
projecto orçamental'io nas vesperas da. ab~rtura do exercício, gui.a-so para o calculo da 
receita pela arrecadação do exercício a encerr:w-se. 

Já o rt~lator do orçamento de 1895 «abandonando completamente o systoma adaptado 
pelo seu antecessor», declarando que« olficialmcnte nada sabia t\ respeito de propostas e 
calculas governamentaes », e que os dados de que se ia servir eram obtidos officiosameute e 
tirados da bitura dos · relatarias e a.nnaes», baseia em taes dados as estimativas orça
mentarias, ndopta o systema mixto,. aba.ndônanclo o mecanico ou da me ::lia dos tres ultimas 
annos como insufficiente parll. peoduzir a veedade « em um paiz que se espa.nde todos os 
dias, cujas leis fiscaes ainda não são definitivas, cujus inclustrias procuram desenvolver-se, 
cuj~ riqueza augmenta, cujos progressos são düwios.~ 

Em 189i - insiste o mesmo relatot• na afflrmaçã.o de que « o systema elas medias, 
aconselhado pela lei de 21 de outubro de 1843, nü.o póde ser admittido, taes têm sido as 
transformações que tem so:ffrido a tarifi.\ nos ultimas annos », e emprega o mixto, com 
predomínio das majorações. 

Em definitiva- as cifras, que seguem, dão a ideia exacta do valol' das ostimativas 
orçamentarias propostas ao Congresso nos annos a que referimos: 

Estudo crom~arativo dos orQa.mentos !}ro-posto~ ~elo Governo; votadoz pelo 
Congresso 

PROPOSTAS !:>ELO VOTADAS PELO 
ANNOS REALIB.tDAS 

GOVERNO CONGRESSO 

1892 

Receita .... •••• 184.944:00~000 20'7. 992: 120$000 292.505: 517~~00:3 
Despesa, ••••••. 238.724:558 357 205.948: 264$i28 313.781:626$020 

1893 

Receita ........ 280.974:578:3874 280.974:578$87-1 :n.L OGO: 0~3$591 
Despesa ..... . .. 295 .719:876$141 275 . 396 : 545$133 392. 'J6l :üi$G02 

1897 

Receita .. .. .... 335.894:000$000 339.307:000$000 :34:3 '622: 389$834 
Despesa ........ 343. 536: 2f.0$236 275.396:545$133 ·133.399: 621$150 

~' * !lo 

DIFFERENÇA 
BNTRI~ A PROPOSTA 

E A. VOTADA 

-- 23.048:120$000 -r 33.176:324$229 

-+ 20 .323:331$008 

-- 3.413:000$000 + 70.416:420$200 

-
DlFFERENÇA 

ENTRE A VOTADA 
E /1. REALISADA 

-- 84.603:397$903 
--107.843:362$702 

- 98. 663:488$458 
--117.56-1:899$460 

-- 4.315:389$83 4 
o --220.279:831$12 

C~nfrontando-se a receita e despesa da proposttt verifica-se a existencia de um saldo de 
578:741$920, ouro, e de 6.365:561$101, p:1pel : 

lteceita .•.. . • ••..•..• , .. ·, .•.•• •. ....... , .. 
Desp.esa .•....•..• ..,, ..•• . •••.•...•... . .... 

Saldo . •• , .•.• , ••..•.•••.•.•.... • . • .. · · · . · 

Ouro 
46.598:910$889 
4G .O?O: G68$969 

578:2'11$920 

Papel 
250.249:000$000 
249 .883:438$899 

6.365:561$101 
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os orçamentos J.)l'O]?osto:J pela Commissito, nltel'anrlo a proposta. do 
jã. este stl1do a 3. 911:000$4:94, nas seguintes proporções : 

Governo, reduziram 

Interior ..••.....••......•...•..•....••.•..•.•....••...• 
Guerra. .•.••.•.... , •.....•...•...•••..•.........•......• 
Extel'ior ...•......................................•.... 
llltlnstria ..••••..•......•....•.•.............•.......•. 

l.IJ07:78l$870 
605:350$000 
40:000$000 

47<J:570$G57 
A Coml!lissão, por~m, cumpro o devél' de n.dvN'til' á Cama.ra de que- a.lóm de des· 

pesas ]?l'C:\\'J.stas, mas. mca.lcut;,dns, cortas, ímprr:scind.ívcis, foram já. vot.aclos cro,litos no 
valor ue ma1s de 14 mll contos, a.lém do olrkos n.inrla em nnda,mento. Certamente- dado o 
rigoroso e,crupulo ~ 11_ systcm~tica. parcimonia que prcsidil'n m no ca\culo das estimativas 
ela. proposta, a comm1ssao a.crechta. quo br.~turão aos cnc;).rgo~ de oPçamento ordinal•io, mas v. 
deeretaçã.o de dcspeza.s novas em leis cspecines ou por meio cl0 emendas enxertadas no 
plnno do crÇ;n.mcnto, c aii constantr:s dos crerlílos j~L votMlos c dos quo se hão de votar, 
dos pesas quo deverão flOr l'Cl1.lisadna n'este e no exercício paro. CJLlC legisla.mos, affnsta.m a. 
possibilirlado do equilibrio renl, so por ventura o Congresso quo as está creando, não crear 
t~o mesmç> tel!1po, recuesos tnmb0m espcciaes, correSJlOil<Ü~nte;l [~s suas ex:igencias. 

Dentro <los recursos norm:\es do orçu.mcnto ordinnl'io nü.o \t<\ eomo or.corrd .es. 
E' a advertencia quo a lealdade impõe it cornmissão como um dever imperioso fazer 

aos seus pal'cs. 
Pür<t acudir tws encargos extrnoPdinn.rios de que a. propo~tn. do governo l_}twa. o orçt\· 

meuto nã.o cogita são necessarios recursos outro~ extmorJino.rios tambem, além dos que 
n'elle estiio consignados como dotações certas :t serviços certos. 

Não sejn. assim e teremos a volta. ao regimem da mentira ot·ç~menta'i.'ia, dos so.ldos os
teusivos e dos de(lcits invisíveis mas rea,Js. Os serviços do Estado dividem-:;e em uteis e no
cessarias: estes devem ser completamente satisfeitos, mus dos segundos só ae deve cuidar 
na meclid.a dos recursos do paiz e das forças do contribuinte. 

E' do a.ctml.l primeiro magish·ado da nação, quando Ministro da Fazenda., na sua pro
posta de Receita. e Despesa do exercício de 1896 a seguinte udvertencia:<á~>tN\ certo de q uc 
os recursos oedinal'ios bastarão para. os encargos propriamente do orçamento. 

Cumpre, porem, r ,:fl.ectil• que é preciso attende1• ás despesas qua o Congresso tem aucto
risado por leis especiaGs e ás que constam de credit'\S vota.dos e quo deverão ter npplica
çii.o n' este exercicio e no immediato, PAP.A ACUDIR. A TAES mWAU.GOS SIO NECBSSAn.IOS OUTROS 
ImCUHSOS AI"I~l\I DOS QU8 SÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMEXTO.» NlCo podíamos dizor maiS 6 
melhot· ••• Ott isso- ou o orçamento não passarà cie apparn.t.osa. roentil'a ! 

A situ11.~iio do pt•csonte cxet•cicio, e, nttturalmcnte, a. do exercício para que legislamos 
dcsonho. ·sc com nspecto lisongeiL•o e pt•omissol', da.ndo scgnrüs ou bom fundarias garantias e 
cspernnças do ct'escimento das rendas. 

Qua.nto á. situa.ção economica. vroprit~,monte, eis o que oll.n. é : 
Exportl\çíio : . 
11101 = 8G0.8.20:69J.:; ou 40.021.00:3 ;2, 
1002 = 735.940:125~1 ou 3G.4:37.45G ~. 
Importação : · 
1001 = ,148.35:1:3<18$ on 21.3711.992 ,~. 
l\J02 = ~171.11•1:120$ ou 2:J.2n1.121 ~. 
Estes dados acr.us:un excesso de exportRçilo sol;t·e i11J pol'taçito, s0ndo em 
l!JOl - 412.473:346~5 ou 19. :2,15.001 f:-. 
1902 ;_ 264.8.26:005$ ou 13.140.32!) ~. 
o que quer dizer qu~ os dou::~ exercicios t•eutlidos dú.o um saltlo, tla. ex:pot'taQão sobee a 

importu~·ão, no nlor lle <>71.209:351$ ou 32.385. 330 :.:,. 

Quanto á impol'taçi'ío, principal fonto do recei t,1, da, União, verifica-se na Alfandega · 
t1esta CnJ>ital : 

Honda do }0 somestl'e do 1002 (oxcluidos os doposítos) - 34.38<1: 187$005. 
Rend<t rlo 1 o sem.estt·e de 190:3 (ox:cltüdos o:> depositas) - 3f}. 779:880$371 

ou urna üi:Uerença par,\ maU na importallcia de ;t. 3\J4: 880$371 ou e. mai:l o .913 °/o· 

Em 1902 o valor da exportacúo foi de l2,i.72G:27.2;f;OOO menos que em HJOI, 
eft'eito principalmente da diminuição do valor do caro, l)orracha, assucar, fumo, 

~.rn ~ 
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ar:eias ~onasiticas, ipecacuanha, ouro, metaes velhos e a.Iguns outros. Esta desvantagetn 
f01, porem, compensada pet.? augmento no v-~lor dos seg-umtes artigos: algorlão, maniçoba, 
cac~u, sementes d~ . algodao, cas~anhas, ~·era, carnaúba, chi t'res, cocos, crinas, fa.rello, 
farrnha, folhas meQ.tcma.es, mate, la, ID<\deu•as, manganez, pedras preciosas, pelles e pias. 
sava que contrabalançaram, em parte, o effeito economico da dimiuuiç.ão registrada. 

Foi este o valor da exportação- 1" semestre·- 1901, 1902 e 1903: 
l90l.............................. 361),137:932$000 17.028:792$000 
1902............................. 348.887:146$000 17.309:885$000 
1903 .... ,, ........... , • .. • .. .. . .. 341.621:875$000 17.028:703$000 

De 1901 a 1903 o va.lot• esterlino quasi não variou. Entretanto houve uma dífferença 
para. menos em papel-moeda de 18.508:057$000! 

Houve decrescimento de valor nos seguintes artigos : 
Caft!l ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Fumo ••••...••••.•.••••.•••.•........•..••.•....•.. 
Mate.- .. , .........•....... , .......... , .. , ........ , , 
Assucar .•••••.••.•.••.....••••••......•.•••.•.• , .. . 

que foi em parte compensado pelo crescimento na 

21. 907: 000$000 
14.745:000$000 
2.722:000$000 
17 .l94:000$000 

56.568:000$000 

Borracha .......••.••...•.....• · ............•...........•..•• 
Algodão ........••.••.••.•...•..•.•..•.•.•..•...•..•.....•. 
Ca.cào .•.•••.•.•.••.••.••.••.••.•.•. , .•••••••••••.••••.••••• 
Diversos ••••.••••••••••••••••.•••••••••.•••••.•.•• • • • ••.• · · 

3.487 
15.360 
1.404 

l7 .808 

38.059 

A alta de preços que se tem dado e mantido ultimamente nos principaes generos di\ 
nossa. exportação - café, borracha e algodão - dá t\ esper~nç>1- de que durante o seguntlo 
semestre o valor• da exportação não só não será inferior, como talvez seja supet•ior ao de 1902. 

O exito desta. expectativ•" tirma-se na estabilí.dade da. t-axa ca.mbial, de que é garantia 
o seguro e firme critorio que tem presidido . á acção. do Banco da H.epublica, que tão 
nssigna.la.dos serviços tem prestado a.o commercio e ao Governo, nestes ultimas tempos. 

A noss!l. divida extm•na que eriL antes do « funding » do '~ 34.310., elova-se 
actuo.lmente uo tott~l dQ ·~ G5. 017. 507-9-G ou réis 585.934:399$776. 

O acorescimo a quasi o duplo provém da. emissão do « fu11diug », t.lo .s 8.123,,117, 
dos omprl:lstimos « rescision bonds» de 5?, 14.005.680-0-0, Oosto de I\Iína.s 3.a88.100-0-. 
e obras do porto 5.500.000-0-0. 

Quanto á divida internn. cousolidarln. qne era de 570.3G2:GOO$, nugment,ad;\ com o 
empt·estimo pa.ra as obras do porto de 17.300:000.$, que a. olevaPam a 587,602:000.$, fomm 
nesse exercício feitas diver3as amortizações no valot' de 6.l42:500$0J:J. 

. A divida, íluctuante proveniente de- Letras elo Thesotu•o em cit•oulaçiio ~ 17:5000$ 
Bens de Defuntos e Ausentes- 3.493:802$888; Cofre dos Orphãos- ll.465:79l$387; Moute 
de Soccorro-172:798$072; Caix11s Economicas-132.502:47:3$391 ; Depositas Publicos 
-4.928:103$618; ditos de diversas origens-47.70ô:009$,Hl e Diiferenças para resgato do 
emprestimo de 1897-29.703:491$253, 11ttinge á somma de 230.000:000$000. 

Recapitulando- é e.ta a nossa, dívida aatua.l- Extern!}. ~ 63.259.660-7-8 ou ao 
. cambio de 27, 56·~.308: 172~296; Interna, 566.220:500$; Fluctuaute 230.000:000$, per

fazendo o. total de 1.358.528:672$296. 
O Gl)verno tem escrupulos·:~. o pnntua.lmente satisfeito todos os compromissos delb 

decorrentes e conta poder contintmr a occorrel-os com os seus recursos orça.mentarios, suf· 
ficientes · ao seu resgate e amortização gradnat=~S, provenientes da renda especial dos fun
dos- de resgate de papel-moeda, fundo de garantia, de amortização do emprestirno 
interno, para. a C~J.ixa de resgate das a.polices da.s estradas de ferro, para. as obras do porto. 
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De todos os dados o esclarecimentos constantes elo Relatorio do honrado 1\Iinistro da 
Fazenda resulta a irnpre3são salut-lr de que os máos dias estão passados, mas tambem a de 
que, P<1ra evitar a volta á situação oppre.soiva de que sahimo3, urge per;;everar, com segu
rança o fb•moza, na trilha escu,brosa, m3s a urrica salvadot'it, abertlt e pt>o.>ogtlida. com 
inquebrantavel energia pelo Governo passado. 

Qual foi esta política sabe-o a Nação, sabe-o o Governo : o resgate do papel-moeda 
do3Valorisado, a fiscalisação severa das r.:mdas, a reducç:to inflexível das dcspe.>as, a restri
cção dos gastos ás forças da rcc•3ita. 

Os seus resultados ahi estão e todos participamos clolle.3: o cquilibrio no orçamento, o 
rmtnbclocimento do credito pulJlica, dentro e fóra. do paiz, a valorisação do meio circulante, 
a elevação e fixidez da taxa cambial, poup,;ndo, só est:J. conquista, com attingir á causa 
maior da. nossa. ruina e()onomica e financeira, os sacrificios inca.lculaveis das di!ftJrcnç.ls de 
c 1mbio, escoadouro insonda.vel t.lo mellwr das no;sos economias. 

Foi àevi•1o a 03b p•Jlitic1, que pu.Jomo.3 rectlizw o qtB ao 1 espiritas mais optimistas 
se alligurava um impossível, e d.izer, comJ lembrava com orgulllo c ufania o SI'. Serzedello 
Corrêa, o mais efficaz collaborador da grr~nde obra da reconstrucç:i'.o do nosso credittJ, o quo 
H. Coric, disse da Inglaterra : «A honra do !{razil está em ter atravessa to to las as crises 
de sua historia, s,;m ter uma só vez faltado ao pagamento dos jurosda sua divida.» 

A continuidade da política quo, atravé3 de t:mtas (liillculdades, impoz-sc c venceu pBla 
snporior energia do espírito í'or·te quCJ a. pla,neou e soube realizar, eis o que o Governo tem 
como progri:lmma. 

Qtto a lembrança dos apuros extremos a que chegamos e que a det.ermi.n~wam nos sirva 
dCJ estimulo ao af•!l'l'O com qu:; a soubemos auxiliar, gara.ntin1lo o seu cxito, superior a 
todas as previsõe3. 

Qual era, de facto, a ~ituação de que ella. derivou como uma necessidade imperios1, im· 
prescindi vcl, unica á altura dn.s exigencias do momento 1 

Do dcflcit em de(icit, de emprestimo em emprastimo, de emissão em emissão, de erro em 
erro, de lot~cne,t em IOIIClll'J., accumula.nd0 irnprevidencia~ sobre imprevirlencias, desastres 
solwe desastres, surdos a to la~ as nd vertencias, inclifferent.es a todos os m:~les, só coherentes 
nos erras, só pertina7.e:> nos desvarios, chegámos no moment·J em que, peedido o credito, f:l. 
minto o povo, o Themuro vasio, ti vemos de pret•:Jrir entre a bo n ~aro~a franca e a moratoria 
para disfarçar a b,mcarota. 

O credor conrl.e>cendeu, propoz, dictou a lei : o « funding loan », em que poze aos justos 
melindres do nosso amor proprio, valeu corno a assignatlll'a de um termo de b9m vivet•. 

Nãa mais e:nprestimos, cmissõe3, orçamento3 dosewilibra•lo~. 
Heroicamente, resignadamente, soubemos cumpril-o: saibamos eantinuar a Eer o que 

somo3-tirando do.3 sl•criticios a que nos impuzémos todvs 03 pos;i v eis e f lGUndos resu!G;•dos. 
No conj une to de medidas que constituem o systema politico-tinanceiro - e;tá a solução 

aos problema8 de ordem financeira c economica. 
Aos que, dit'octa ou indirecbmonte pr·otenderem perturb~r a ob1'a de t:tntos swrilicios 

á Na1;ii.o, com soluçõos p~rciaes e medid;ts eontt';t-proJueent.c~, acreditando na possthi!Llado 
d<J. volta rw regimen (los emprestimos, da-; emissões, tlus tavorcs, do augmento dcts tlcsps,;,u;, 
rospon<l;t o Presidente da ltepublica- como em situa•;iio idont.ic•t o :Vlirristt•o d<t l:''azendtt, o 
Sr. Rodrigues Alvos, aconsell~ava o actmd Minist,ro da. Fazen·.la, Sr·. Leopoldo de Bulltõl):;, 
que o Marechal respondesse: la nholu!.ion cst pnie. 

Em parecer sobre as~umptos economicos e financeiros tlare:no3 o de·:envolvimento 
necessario ús proposiçõe~ quo ahi deixamos apen,ts esboç;~das. 

A Com missão propõe que seja ampliado aos ceJ'e:<cs importados em todas as Alfandegas 
o imposto do 2 o I o, ouro, peree!Jirlo nn. Alfltndega. do H. i o do hneiro, pa1·a o serviço de rnelho
mmonto do porto. 

O imposto satisfaz duplo lim- economico e fiscal: evita que, ao menos quanto a 
e~ta parte, seja a renda des!'alcada pelo f11rto dos importadores ao pagamento da taxa deman· 
dando pam desombnrque rlos generos outros portos da União, onde possam 1'<1nlisal-o livres 
do g1'avame a f]Ue só aqui estal'iam sujeitos, e obl'ig:1 a volt:1 ao regimen d<t polyeultlrr·a, 
cujo abandono, sob todos os pontos de vista., nos tem si elo e continúa a se.r fonte de males 
inra!eula.vois. 
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ALém disso pugmonta o nosso stock em ouro, evita a emigração para fora, do paiz, de 
somma consiLlaral'el,actin ft~voravelrnentc na ba.lv.uçacommercial, valorisa a. terra, fomenta 
a, pequena ln.voura e é poderoso fa.ctor na solnç.ão da crise agrícola de que a monocultura. 
foi causa efficiente . Já. em 1897 dizia o então Ministro da Fazenda: 

« O t\xclusivismo da cultura creou o regimen da dcpendencia em que vi vemos, obrigan
do-nos a importar tlo estrangeiro gencros de primeira. necessidade, que facilmente podemos 
produzir llfHa o nosso consumo o pnra a lucrativa expol'tação ern larg-a escala. E' esse u1n 
dos principaes fa ctores da depressão ca.mbial que tanto prejudicou o Brazil. E' preciso reagir 
contl'a este exclusivismo de cultura, vencendo n. obstinação de lavra.clores de café e ele ca.una 
de assucar, que são os productores du. graucle IJl'Opriedade no Norte e no Sul do paiz. 

A agricultura. foi c 2crá a base da riqueza publica, da estabilidade social, a poderosa 
força detl3rrninativa do equilíbrio orç<unental'io, mas pa.ra isso elln. precisa não seguir 
a monocultura, mas adoptar a polycultura, cultivando os generos alimentícios indispensll.· 
veis <L vida ..• A polycultura desetwolve a circulaçi'lo monetaria dentro do paiz, emquanto 

_ qt1e o exclusivismo cultural impclle o capital para o estrangeiro, em troca, do todos os go
nct'os nece~sarios á vi< la ; capíln,l que, devendo llcar no paiz applica.do ao desenvolvimeuto 
do c-ommel'Cio e da indus·l;l'ia, emigra concorrendo para a depressão da to.xa cambial.» 

Somos um paiz conquistado em materia de ccreaes, pois apezn.r de fertil como nenhum 
outl•o, apto parct ser o celleit·o do mundo, nü.o os pro'lUzimos sic1uer para a. nossa. nu~rição 
quanto mais para exportar, levando o snpcrfluo ao estrangeiro. 

F<ütam-uo:; do.dos seguros para. twalio.r com exactidõ.o do prejuízo colossal _quo nos tem 
trazido a im port<\ção de cereaes. 

Seguudo calculo de uma esto.tistic<t publicada em 1898, ella subia a cerca do 200 mil 
contos annualmontc. 

Em 1897 outra. estatística avaliava-a em quauth\ superior a 150 mil. 
Pulos dad.1)S Lht Alfaml<'g::t só no porto d'esta Capilal, tem sillo esta <~. cifri.\ da importação 

dos geueros a que tem de attingir a taxa. ouro - 2 °/o: 

1890 

KILOGS VALOR. DIREITOS 

Arroz. 70.2t7.288 31.698:015$200 3.160:891$520 
Farello 10.108 7:G4a$2oo· 764$320 
l~'eiJto. 3. 2i)4. 7.39 l . 305: 895$600 130: 589$560 
Milho. 507.350 101 :Gl4$000 10:181$400 
Cevada. 1.002.04l 615: 892$000 153 : 073$000 

1000 

A'l'l'Oi'.. 3·2.!173.381 10.718:283$000 I, 077:823$300 
Covnrln. . :UHO, 0(11 643: 285!l:i0-10 160 :821$•200 
Fu.rollo 57(}.752 111: oos$4oo 11 :709$8·10 
Fcljii.o. 10. 00<1. O:W 1. 960 ; :102$000 3!):3: 898$400 
l\Illho. 13.220.322 1.081 :78<1$250 306:336$850 

1001 

Al'l'OZ. 50.4J3.43G 30. 254: 02-J$000 3. 025: 402$400 
Farol lo 63.107 10:061$400 l :006$140 
Feijão. 1.542.86~ 925 :717$'200 92:57lij;720 
Milho. 11.418.800 l. 712:820$000 342:564$000 
Cevatl<.~ 1.301.437 41<1:427$040 103:666$760 

1905:!1 

Arro.v.. 47.454.648 27.472:740$100 2. 7<17:274$910 
Cevada 1 .630.353. 52\? : 972$608 130:743$152 
Farello 28.398 lO : CH9$200 1;061$920 

Feijão. 1.937 .86'1 I.l6Z: 718$40.0 116: 271$8·10 
Milho. 1.238.717 185: 807$550 37: lGl$510 

Entre arroz, feijão, milho. e out!'OS g!'ãos..! não especificados, segundo os 4ados da re· 
.Pll.t·tiçfio de estatística commerCJa.l, a J.mportt:ç~o em to~as as Alraudeg:as do pa1~, em 190~, 
teve o valot• de 37 .046:990.~ e em. 1902, 4:02v:o80$ lllttiS. Este accresctmo ê, porem, om doM 

I 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201 5 12:55- Página 50 de 106 

SESSÃO El\[ G IIE :·\0\'Eliflm.o l.JE 100:: 205 

goueros sómcnte: 110 arroz, de I. 770:722$ c no trigo em gra.o, do 3.048:0:<(:\.'~. Em todo;:; 
os mais !10uv~ dimiuuiçã.o: no feij<'to, de 456::!-!ij;$ e no milho, de !.012::'1\GS;O:Jo. 

Assim de1_xamos barra ~óra do pa.iz com prejuizo ela iudustria, da.- lu.voum o tlo 
commercio mms de.2.000:~0~:), PêLl'U. saLta~· o Llabito ela. div_id:~ poL' ge:Hl~'o:; alimcntírío:>. 

Chega a ser mvct'OSlmll que os n.mcrwtno;; c u.rgent,_,Jos, cxplora.nrlo o pln.ntio dos 
cereaes em tcrl'cnos que estão long-e da l'ei' tilidath tlos 1w:::sos, pagrL!Ido uvultauos ft·ctes 
!le tttrifas de.~stradas d~ fel'ro, fretes de. vapm·e> do_D:iltilliOt'c, _do lto:;a.r·io, dn !Juent,s Ayce~ 
ao porto do h.1o de .Ja.ne1ro, onerados mndo. com o 1m posto do 11n p::n·tacfio, f<tça.UH1o3 sc1ns 
tl'ihutarios, vencendo-nos om commercio no nosso propt•io morc:Hlo e com a. eircnrn!;lancia. 
que ainda mai~ nos hurnilhn. l.lc que, vcnllt\11llo xnn.is bamto t c!Cil1 wmt:t.~·orn, ctn qunn!o que 
nós, vendendo cal'o, tomü:3 lWdutzo. . ' 

Augmtmt·w, pot•óto, tt, ]_Jcoducçii.o ~em t]U.t'·lllc mcí'-'~ !lo i.n1.nspot'tc, Htlill l:Leililai'-l!w .o 
accesso aos mercados, co·Jlo achmlmcnto acontece, sendo esta umn. das causas da cessiu,ão 
dl'. lavoura de coreaes, ó um contl'n.senso. ' 

.AS3im é medicla. complementar obrigatoria o in:lisp:msa.vcl que o Governo decreto desde 
j;i, a reducção de frete dn exportação nas estra.,[as e em prezas fluvhes uo sua. propricdado 
ou que deU e dependam por f'or~a de contl'actos ou concessões. 

Convindo obrigar o concurso dos Estados, principacs intoressa!los no tlc;;envolvimcnto 
dn, producÇ<'to, pois além do o.ccrescimo da sua riqueza. intel'na, cabo-lhes a ronda do imposto 
de exportação, a reducçfto das tarif'as d.evo ~or proporcional ao mesmo imposto. 

O desfalque quG c.stu.s possam ter ll<H> ;;tns receitas sm':i, dent.ro em pouco, com. 
pcnsll.do pelo augmento dos tr<tnspol'tes, consoq nencitl.. tlo desonvol vimento d :~ ag·J•icultura. 

Eis o que muito bem fttZíil notat• o compctonti.<lsimo Sr. Dr. \'ioit\t Souto, quando 
reclamava na commissiio de Tal'ifas, comn mcd.itla nece3s:wia, o nr.c!'escimo 11:~ taxa ,]1, 
rtl'roz, cuja cntt'<l.th, por si só, rcprcsentn. c~v!:_t u.nno ccrc,t tl:t clccimn. parte 1!0 va.lot' total 
da importação. 

-Acredita, disse clle, que a elevação tht taxa pi'Oclur.ic[t o üosonvolvimonto da cn!tura. 
nacional e o. montagom de engenhos flper'fciçon.dos, sem con tn,r que, dispmu;:tndo-nos 
de consumir o arroz estr::mg-eiro, deixaremos de pagar cwM. d1l mil contos do réis de 
fretes e seguros a companl1ias de navegaçi'ío estrungei,•as e faremos rovel'Lor esses 
pagamentos em b:mcficio das em prezas de transpol'te nacionncs. 

O Brn.zil o vastissimo e os fr.ates das estratltts c dtt c::tlJotagem muito alto3. 
D:ts 190.359 toneladas de arroz que importimos em 1001 o 1002 couhcrr1m :l Capital 

Federal 67,7 °/0 , o. Santos 20 °/u, ao Po.rt'L 3 °/o, ::1.0 Amamno.s I, -1 "/.,, no Rio Ol'<tndo 
:38 "/o, aos demais Estados apenas 5°/o. Os Estado:J do oxtr-nmo nortl3 figut•:un, como sr1 v,;, 
entre os maiores importadores. Sem rc,lucção e gt•a,ndc ruducçii.o, poi~J, no.3 fretes do 
transporte, nulla será. it vantagem oconomicn. da. tttxaçü.o dos 2 11 /o out•o. 

1899 • 
1900 • 
1901 
1002 • 

Importação de ceren.es 

43.720:000$000 
2-(, 480: 0-12:\iGHII 
33.:117: 050~;040 
20 .:m·t: sca:;85fl 

A màt.lin. da. impo1•taçõ.o dos coreaes do que ko.tit esta loi, coJuítlol\\uos os OX0l'ciclo 
a.cimn., e 32. 720:7ú5$047. 

Pocle-se, pois, estimar para o exo!'cicio de 11:04 em 32.000:000.:;000 .. 
Taxando 2°/o sobro esta totalidatle, ter-so·ha uma. rcndtt J.o IHO:Oll0.:1 ouro, 

Do confronto da renda do imposto de consumo do 34.830: 137~; em ]902 com a de 
29. 882: 091$ em 190 l, resulta um saldo a f a. vor do n.nno fiudo de 4. 9,18: 0-10:)000. 

«Não obstante este augmento, é obvio, diz o illustraclo Ministro da Fazend::~., que a receita 
do impo~to não corresponda ao natural con~umo das mer~adorias tributada~. 

Para se reconhecer a verdade da asserçao, basta. constde1•ar a. l'emln do tmposto de fumo 
-5.719:078$, que evidentemente não representa, mais de 50 o/o da impo1•tancia que deve 
produzir ~ste tributo. 

De facto, admittindo que o consumo do fumo desfiado se restrinja a 2.000.000 da 
individuas, gastando 500 grammas por mez ~m seis k.ilogrammas po1~ anno, veriU~o.-.se um 
movimento commercial de 12.000.000 de lologl'ammas, que, á razuo da taxa mmlma-
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800 réis, dará um:.t receita <lo 9.600;000.$, quasi o dobro <lo que produziram todos os pt'íl· 
par~dos de fnmo. · 

O mesmo phenomeno accusam os domais impostos.» 
A Commissão está de pleno M<~ot•tlo com estes conceitos. São verdadeiramente irriso. 

rias as sommas da recci.ta dos impostos de consumo. 
Em toda parte os genoros sobrê que elles recahem fornecem abundantissimos recur. 

sos ao Thesouro ; foram pesadamente tributados e tambem, ap<:zar disso, e:{traordina.ria. 
mente I>rod uctivos. 

Tão productivos, quanto fraudados. 
·Mantemos hoj<>, c~rla vez mais avigoradas, as opiniões quo sustentámos quando 

coube·noa a miasti.o do defender a aütua:l lei sob cujo regimen se faz a cobrança desses 
impostos. Então dissémos: 

« Não hu imposto, todos nós sabemos, que m'io levante clamores, qne não acarJ'ele 
odiosidade3; mas o facto é que, em relação ao imposto de que se teata - pal'ece paradoxo 
- mas dizem os economista.s: quanto mais ::;e eleva.,.ma.is Cl'esce, mais n.vul\a a sua. renda. 
E' o que Sd encontr1t magistralmente demonstrado em uma pagina, a 271, do Relatorio 
do Sr. Ruy Barbosa, ele 18\Jl, em roluç[o á. F1•anç~. 

Depois de deinonstl'ar com algarismos o peoclucto <lo estanque do fumo nesse pai,z 
clmante oito annos, de 18:0 a. 1887, conclue o eminente estadista: « Sõ.o calmüa.dos o ft•ünco 
n400 reis) l49.7Gd:080$, ou quasi a totalilhllle do nosso orçarnento annual. Essa receita 
excede em mais de 50 "/n à. do orçamento inglez pelas taxas sobre o tnmo. Ella, de per si 
só, preenche meta.Lle das dcspe~ás <lo Minh:tel'io r\a Guet'ra (7<18.934.529 ft'ttncos) e cobre, 
deixando oioda. mar•gem consiuera.vel, as at.tribuid::<s ao l\Iinisterio do Interior, no mesmo 
exercício (3.2l.735.2íj3) • .A essa pressü.o, que se suppori:l. destruidora, não p:wec(l scnsivol o 
consumo deste nrtigo, singuhlrmento explor·a.vel :pelas neccessUa•les liscaes. » 

Sua surpl'ehendente fo1'ça de expansão, a somma. enorme e verdRdeiramente incalcula.vel 
de renda que elle ó suseeptivel do produzir, só urna cousa existe e que lhe é, por asúm 
dizer, inherente: a fa.cHidalle da f!'audo, a ft•aude estupenrla, qne em todos os pa.izes qutJ o 
adoptaram se tem vel·itic.ado na sua n.t'l'ccadação. 

Já em 1890, etnitlindo o seu parecer subre o projecto do orçamento da receúa ))S.l'a 
1897, a respectiva Commissão da Carnara dos Deputa.dcs salicnhva este facto: que, em 
quasi todos o:; }Jaize&, os preparaclos de fnmo estfio sujeitos a impostos de 100•/o e mo.is elo 
seu custo; attingindo ás vezes a 1.000 •;. cs productos de qualidade inferior. Entretanto, 
no Brazil. onde o.> g·eneeas de pt'imeil'a necessidade são get•almente to.xa·los na raziio da 30 
au0"/0 1le seu valor, ond.e as m~lcadorias de luxo pagam 80 a 100 "/o; onde o imposto de 
consumo sobre os phosphol'os é de quasi JO:) 0 / 0 de sett custo, o imposto de fumo repr<wmta. 
apenas tO n. 12 °/o de ~eu pr•cço, nos c:lsos maL:: fttvoraveis, e cet•ca. dd 1/2 o;,, ern outros, 
comC'>, pot' exemplo, el\l relação ao charuto nacional, úo custo de 8;, ~ p<'r milheiro, quo 
paga unicttnwnte meio real pot' ebnruto, ou 50 réis de imposto pot• conto do ch:trutos. 

Quanto ao alcool, l1 ta.xa(lii·J ô ainda maior, o tem a. pt•opríell:lLte de ar:tivat• e 
augrr:enlat• o s::~u consumo- em toda. a parle. 

Quanto b. fisco.li~u.ç'lto, eis o qne disscm,~s e:n 18üJ o qno perfoitn.montc se flju::t:t no 
Pt'esente : 

« lJ que posso nffirmaP, o que não póde soiTrer contes!.tlçã.o, é qw~, sl estns impost.os 
de consumo, que em torios os paizes são fontes inoxgotaveis rle rel!eita, toem custado i\ 
o.cclimar·S() entre nós, n~o é devido a pt·otestos, rcclnmações ou ohst:1culos cl'earlos 
110!0 consumidor, mas a toda. t\ sorte de etnbn.t'tl.ços oppostüs pelo~ 1'u.uricanto~, 
industr·iaes e commerciantcs, que dizem·se victimus de exigencins vext\torlaq tla fiscn.IL· 
sação na. sua cobrança, se.ja qual fôr o systema, que so tenha. adopla.do. Nada os ter!! 
satisfeito, nada os sa.tisfaz. O Governo tem-lhes feilo todas as concessões, ten:1 cxpert· 
rnentado todos os systomas de arrecadação, mas ainda não foi pos;>ivel atteudel-os na 
medido. de seus desejos. 

Cada éonccssão, cadr1. transigencia com as suas reclamações é o ponto de pa.rtitla. 
par·a noyas outras. Os p~deres publicos tcern sido por demais condescendentes e. tole
l'antes. Em toda parto, a arrecadação destes impostos revfsta as fórmas ma.ís duras e 
severas, e todo o rigor o tcdas as cautelas na sua arrecadação f11z-se indispensavel, porqne, 
superior tt sutt extra.ordiuuria elasticidado, á sna estupenda. productividade, só o. t'I'alldo, 
a. que dá log.'lr. 

Isto quanto a.o fllmo e qnauto uo o.lcool. 
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Ass!m-: é incontestavel que os impostos do consumo creados por diversas leis orça
manterias nao teern dado o resultatlo que delles era de espero r ; a marcha do imposto foi a 
seguinte: 

Em 1898 estavam sujeitos ao imposto, o fumo, os 
phosphoros e o sal; a receita foi................. 1.051:971$417 

Em 1899 estendeu-se o imposto ás bebidas, ao calçado, 
<ts velas, ás perfumarias, as especialidades phar
rna.ceuticas, ao vinagre, ás conservas de carnes, 
peixes, legumes e 1ructas e ás cartas de jogar·; 
a receita f'oi. • . . • • • • • . • • . • • • • • • • . . • . • • • • • • • . • • • • l. 835:405$935 

Em 1900 incluiu-se ainda na Tarifa destes impostos os 
chapéos, as bengalas e os tecidos, e a receita foi.:. 3.30ü:529$407 

6. 193 : 906$750 

Data verdadeiramente de 1889 a cobra.nça regular desses impostos, quando coagido 
pela necessidade de occorrer ao desfalque da l'enda aduaneii·a, dccidiu~se a recorrer á 
aggravação da renda interna e a reagit· com rnascula energia contra a fl·o.udo a que eltes 

prestavam o então Ministro da Fazenda. 
Toda a sciencia dos nossos financeiros, economistas e f•\zedores de orçamento desde 

o inicio da nossa nacionalidade ate hoje, na l\ionarchia como na Republica, tem consistido 
neste simples expediente: a aggravaçã.o dos impostos de importação, o augmento das 
pautas aduaneiras. dos impostos de entrada. 

Leia-se o primeiro orçamento da monarchin., o de 182~. e se o compare com o ultimo 
desta instituição e todos os dtt Repulllica, c tet·-se-ha a prova lrrefragavel da nossa 
opinião. 

No antigo regimen a renda da importação cresceu de decennio a decennio, na média 
de !J6,l 0 /o e na H.epublíca, de anno a anno, na do IG,5ô "/oJ· 

Os mal e.~ resulta.ntes deste funesto regimen tl•ibutat>io não se fizeram esperar : eram 
inr:vita.veis. O imposto do importação, como tudo, tem um limite e ultrapassatlo este-produz 
effeitos inteiramente nega ti vos. 

As taxas, sabt•e taxus e addicionaes foram anno a n.nno, mec::micamente, pesando sobre 
ostJ.lludidos impostos, obedecendo á prog!'essiio continua, <i elevação ininterrupla da despesa 
a que ,iámais pôde oppôP-se oorr·oct.ivo. A reação h::wia ele vir fhtalmeute o veiu. Jó. em 1805 
o então inspector da Alfandega. destaCa.pital, dizia no seu l'elatorio: . 

« A elevação das taxas fuz dosn.pparecer do mer·caclo grande quantiunde ele productos 
CJUe outr-'orn. ligUt'tt vnm com uma quot:t ímporti\nto 1le renrln, c, si durn.11te pn.rte do 
anno Jlnancoiro ele 1894 o no corl'ente oxereieio, os títulos do recoit:t aduaneira apre4 
sentam um n.ugmento stm:sivel, tal facto nií.o se póuo com cer•tez~t attribuir a cre~cimento 
de importações, mns t~im e oxolu~ivn.mento ás soht'otaxa.s 1lo 30, •10, 50 e 60 °(0 , impostas 
A maior parte dn.s mer!!arlorili.S illlpm·tlldafL >~ 

R conclue nssim, terminundo esta ordem 1lo considct•nc;ões : 
«Si a. importação nã.o diminuiu, llcou pelo menos ostn.c:ionl\rin. Si em cornpGnsnção 

1Jonvosso augmentado a. expol'tação, não s•n·ia de lamcnta.I'·SO o facto, pelo conti•ario, isso 
tnarr.o.ria uma t'3ndencin. entre um o outro dos o\omentos do commercio nacional. 

Os nlgal'ismos c os fttctos demonstram o contrn;t'io. 
A' OXtJl'bitancin. <los impo.stos do ontx·acl;t cumpre pôr um paradeiro, p1•ocnrando outros 

recursos na riqueza. do pniz e no genio oedeil·o do seus Jilhos, para. substit.uir l>Or outros 
impostos, ainda não estutlndos, os moios que o vosso ci'it!\río o patriotilnno e o das Camara.s 
suggerirem, e os que, por excessivamente oum•oso3, as pautas aduaneiras nos teom forne
cit\o n.tê hoje.» 

A verdade destes conceitos se impoz. A renda aduaneira apresentou em 1897 uma 
diminuição do 42.109:789$830, como acima já dernonstl'ámos! O recurso aos impostos de 
consumo impunha-se. 

Desde que o desfalque na receita das alfandegas é produzido pela. desaggravação dos 
impostos em beneficio da industria naeional, os generos fabricados por esta teom de con
correr para. o supprimcnto do deficit que a sua. prosperidade creou. 

Não ha a.ugmento de tributação, não ha propriamente um novo gravame, mas uma. 
simples deslocação: as mercadorias ou generos fabricados no paiz substituem as mercado
rias ou generos estrangeiros, desappQ.recidos do m~rcado . e n~~ mais impor~ados para ~s 
eifeitos 1lscaes da taxação e como das vantagens da mdustru~ naCional protegida em detr1-
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menta da renda adnaneirn. participa tor\o o paiz, o uesfl\lque proveniente d.t1. rtlludida pro. 
tecção deve affectal' a todos os contl'ibuiutes. Dt.thi, o recorrei' o legis!&,dor, natural e logic~ .. 
mente, a tributos de cn.ritcter gc:ral, como são os de consumo. 

Os quadeos que seguem dizem uetalhadamente o quanto elo desfalque na renda 
da. importação, proveniente, sobretudo, das taxas prohibitivas em bem da industrit\ 
a quota com que estos impostos conco1•rem para preencher o vasio dll.S merco..doria~ 
estrangeiras afl'astadas do consumo, n.lwodtlctividado de cadrt um o afi alterna1;ivas da, cifra 
da SU(l renda. 
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'Synopse dos impostos de consumo e importação, a"'!'recadados no periodo de 1892 a 1902 

ANNOS 

189~ ••••••••••••• 
1893 ••.•••.•••.•• 
1894 ••••• : •.••.•• 
1895 .••••..•••.•• 
1~96 •••.•••••••.• 
1897 •• oi ••••••••• 

1898 .••••••.•.••• 
1899 •.•.•••••...• 
1900 •••••••••.•.• 
1901 ••••••..•.••• 
190.2., •••.••.•..• 

Somma ....... 

IMPOSTO DE CONSUMO 

ARRECADADOS 

264:836$850 

DIFFERENÇA 
ANNUAL 

~ 
~ o 
t!:loz 
..(ZZ 
E-<Z<l 
~<l<l 
~f:i~ 
~ ç:.. 

864:174$590 ~ 599:3373740 ~ 225 ~~ 
8\2:973$l88 - 51 :'201$402 + 5 % 
840: 979$566 ~ 28:004$:378 + 3 % 

1.18li:929$906 + 345:~)50$~~40 + 41 % 
I. 450:564$220 + 273: G34$322 + 17 % 

14.548: 1n::;ooo + I3.087:6l0$7i2 + 897 % 
24.930:2468< 00 + 10.382:071$000 + 71 ~·~ 
36 o 25:3:635$000 + ll. 323:389$000 ~ 45 % 
29.882:091$000 - 6.397:544SOOO - 17 % 
34.830:137$000 + 4.948:046.)000 + 16 % 

145.874:740$3.20 

ARRECADADOS 

IIO .690:866$189 
131. 990 : 952$341 
135.528:.215$035 
159.116:6~7$480 
262 981 :557$903 
225.640:240~236 
220. 439 : 510$021 
197.805:14~$436 
151.843:035$334 
1~0.10-!:562$081 
II2.055:8I9$036 

1.828.196:599$091 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

DIFFEREN~!A ANNUAL 

~ 21.300:086$152 
~ 3.537:262$994 
~ 23.588:4828445 
+ 103.864:860$423 
- 37.341:317$667 
- 5.200:730$215 
- 22.634:366$586 
- 45.9G2:\08$10l 
- 31.738:4?:-JS283 
- 8.038:743$015 

::;! 
l"ó!OO 
ClZ'Z 
<lzZ 
~<-< 
§~< 
~A~ 
o < 
Jl< Jl< 

+ 19.24 
~ 2.67 

17.4 
+ 65.27 
- 14.19 
- 2.3 
- 10.26 
- 30.26 
- 89.58 
- 12.63 

Parallelo entre o imposto de consumo e os «c1eficits» do im:posto de importação no periodo de 189'7 a 1902 

ANNOS 

1897 •••••• 1898 ...... 
1899 ...... 
1900 ...... 

DIPOSTO DE CONSU?!IO 1 IMPOSTO DE I.\IPORT.AÇÃO 

DIFFERE:.'\Ç.\. 
ANXL\.L 

ARRECADADOS 

1.460:364$220 + 273:G34s322 
14.M8: 173$000 + 13.087:610~772 
24.930:246$000 + 10.380:071$000 

.... 
ri! o 
~~~ 
E-<Z-< 
~-<< 
Oliil~ 
~A-( 

~ Jl< 

+ 17 0/0 + 897 °j0 + 71 o/o 

ARRECADADOS 
DIFFERENÇA. 

ANNUAL 

225.640 240$236 --37.341:3178667 
220.439 510$021 -- 5.200:730$215 
197. 805 143$435 -- 22.634:366$586 

.... 
~ o 
t!:)OZ 
<Z'Z 
E-<Z< 
z< 
t:il 
~[5~ 
o < p.., p.., 

-- 14.19 

DIFFERENÇA DO 
Il\1POSTO DE 

coxsmro PARA os 
<<DEFICITS» DA 
DIPORTAÇÃO 

-35.870 753~497 
-- 2.3 + 9.347 442$785 
-- 10.26 + 2.295 879$414 
-- 30.28 -- 9.708 578$101 36.253:635$000 + 11.323:389$000 + 45 oj0 

151.843 035$334 -- 45.962:108$[01 
'toO 1901. o o 01 0 29.882:091$000 - 6.397:51-1$000 - 17 °/~ 120.104 562$081 -- 3\.738:473$283 -- 80.5S -- 1.846 38~t283 

- 12.63 +26. 79 l 429$985 

r:Jl 
tr1 
r:Jl 
r:Jl 
P>l 
o 
tr1 
~ 
~ 

t:f 
t:r! 

8 
~ 
~ 
to 
:::0 o 
t:r 
t:r:l 

"""' <:.0 o 
w 

o..l 190.2, o o 1 o 0 34 • 830: 137$000 , 4.948:046~000 + 16 °/o 112.055 819$030 -- 8.038:793$015 

Sommas~·· 141.904:846$~20 , 33.624:20i$094 1.027.888:310$143 --151.115:738$870 8. 990:981_$737 l ~~. 
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Synopse dos impostos de consumo do sal, fumo, phosphoros e alcool, 
arrecadados de 1898 a 1902 

FUMO PHOSPHORO 

PORCilN'J.'AGE~I l'ORCEN'rAGBM 
DE 

ANXO PARA 
ANNO 

ANNOS ARRECADADOS D!l!'l' ll!l.ENÇA DE DH'l!'ERENÇ .~ 
ANNUAL ANNO PARA 

ARRI;c,\ DADOS 
ANNUAL 

:1.898 .... 2.771::1.20$000 
:1.81l9 •••• ô. 22~: 078S000 t 3.556:958$00() 
1900 •••• 6 .ll02: 668$000 77 4 : 590$000 
filO i. ... 5.804:079$000 1. 0\lS : 589:;)000 
1902 •••• 5.719:078$000 S5:00i:'_i000 -----
•ro~aes. 27.425:023$000 

ANNOS 

1898 ..... . 
1899 .... .. 
f900 .... .. 
1\lOi ..... . 
1002 ..... . 

SAL 

ARRECADADOS 
Dll•'FllRENÇA 

ANNUAL 

4. 763: 336$000 
4 .21J3:7ilh)000 469:626.<000 
4.81.12:022,_,-ooo + 59S i 3t2~ooo 
3.342:275$000 - :1..5411: 74.1).~00!) 
4.207:847;$000 + 865:592;300() 

Totaes.. 2i.499:191$000 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1002. 

ANNOS 

A!'! NO 

+103% 
+ :1.2% 
-:1.5% 
- 1 (}Ó 

PORC.I:lN'J.',tGB~I 

DI> 
ANNO PARA 

ANNO 

9% + :1.3 % 
81 % + zo% 

-1 .535:0135000 
6.669:572$000 
5.689:339$000 
5. -186: 91l0$01l0 
6.071:~79$000 

28.-152:3-13$000 

ARRECAD.\DOS 

2 .578 :7068000 
·i. :1.61:860$000 
-! • 9SO: 62.~:3000 
4.3~4: 66Si;OOO 
4 • 854 : 907.~1100 

20. 970:76\J$000 

Tecidos 

\ 

+ 2.134:559:$001) 
930: 183$000 
202: 30~)!}000 

+ 5S-I: 389$000 

BEBIDAS 

DU'l•'J;RENÇ.\ 
ANNUAL 

+ :1..582:554$000 + 918: 763;)000 
- 585: 960~000 + 4ô0:231l:.;OOO 

+ 471% 
13 % 
3% 

+ 10% 

l'ORCEl\TAGgM 
DE 

ANNO PAR,\ 
ANNO 

+
+ ôi o/, 

ill% 
H% + 11% 

lMPORTANCIA.S DIFFERENÇA ANNUA.L 
PltOGR.I!lSSÃO 

DO 
A.UGMENTO 

7.9()8:488$000 
5.749:792$000 
8.049:503$000 

-- 2.218:696~000 + 2.299:711$000 
29.2 °/o 
40.0 °/u 

- ---------·--- ··-··· -·~ -· · - ·· · · __ ..... .... ... -----·------~----- - ........... -. ------------·-----

P.ROGltESSÃO 
ANNOS 1111POR'l'ANCIAS DIF.l<'ERENÇA A.NNUAL DO 

AUGMII:N1.'0 

1898. . . . . . -
60!h 2il4$00J -

1899. . . . 609:284$000 -
1900; . . -· 466: 45::!$000 - l42 :83I$oool 30.6 °/o 
1901. . . . 282:130$000 - 184,323$0001 65.4 °/o 
1902. - . . . . . 299: 134$000 + 11:004$000 5.6 °/o 

. .. 
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1898. . 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 

--

1898. 
1899, 
1900. 
)901. 
1902. 

l8~J8. 
1899. 
ÜlOO. 
1901. 
1902. 

.ANNOS 

. . . 

A.NNOS 

.ANNOS · 

SESSÃO EM: 6 DE NOVEMBRO DE 1903 211 

. . 

. 

. 

Vinagre 

PROGRESSÃO 
IMPORTAIIICIAS DIFFERENÇA ANNUAL DO 

AUGMENTO 

- - -
43:627$000 + 43 627$000 -

162:413$000 + 118 786$000 73.3 "( 
142:936$000 - 19 477$000 13.6 °/ 
158:961$000 + 16 025$000 lO.Oô 0/ 

o 

Oha:péos 

PROGH.ES.9ÃO 
IMPORTANCIAS DIFl•'.lilRJ.J:NÇA A.NNUAI, DO 

AUOMENTO 

- -- -
924:267$000 - -
792:395$000 - l3l:S71$000 16.60 
949:104$000 + 156:708$000 16.50 

I rrtOOREs::;Ão 

UIPORTANCIAS 
AUGMENTO I

JJJl•'liJmEN~lA. ANNUAl, JJO 

. -·-------------~--------------

lô:7!2.'l;GOO 
8::349$000 

14:540$000 
- 7:363$000 
+ 6:191$000 

4.4.0 °/o 
74.2 °/u 

·--- ---- _...:. . _________ ,.~..,.., ._ .• ,. ... .,. . ~"!' . .... - .... ~t.~r·-•·"-..,_:.'1".,.._,_.~ 
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212 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. . 

.....__ 

1808. . 
1899. . 
1900. 
1901. 
H.l02. 

1898. 
1899. 
1900. • 

ANNOS 

ANNOS 

. 

. 
. 

ANNOS 

1901. • . 
1902. 

ANNAES bA CAMARA 

Calçado 

----
PROGRESSÃO 

IMPOUTANCIAS DIFFERENÇA ANNUAL DO 
AUG.M:ENTO 

- - -
750:645$000 + 750:645$000 -. 1.125:400$000 + 37 4:755$000 33.30 °/0 

1.097:874$000 - 27:526$000 2.5 °/o 
1.123:456$000 + 25:582$000 2.2 °/o 

Especialidades l?harmaceut;ieas 

. 

. 

PROGRESSÃO 
IMPORTANCIAS DIFFERENÇA ANNUAL DO 

AUGMENTO 

- - -
543 224:!;000 543:224$000 -
684 465$000 141:241$000 2.06 
435 149$000 - 249:316$000 57.3 
474 951$000 + 

Oon~ervas 

IMPORTANCIA.S 

4.13 875$000 
869 968$000 
852 996$000 
843 703$000 

39:802$000 8.3 

I PROGRESSÃO 

DIFFERENÇA ANNUAL DO 

+ 413:875$000 + 456:093$000 
16:972$000 
9:293$000 

AUGMENTO 

52.4 
1.9 
LI 

;.;;_., ________________________ .. _________________ __;. __ _ 
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Cartas de .i oga:r:-

PROGRESSÃO 
AriNOS IMPORTANCIAS DlFFERENÇA AN~UAL DO 

AUGMiilN'l'O 

I 

1898. . . . . . - - -1899. . . . 74:121~;000 + 7·1:1218000 -·-
1900. . . . . 123:520:)000 + 4!)::masooo 40.1 
190l. . . . 1~1 : ~n c~sooo - 2:204$000 I. H 
1902. . . . 141:577!?000 + 20:2CH~OUO '1.::: 

O imposto de importação, já da sua natureza g·rande e facilmente prOLluctivo, como 
indirecto que é, tem sido em nosso paiz a fonte mais copiosa de receita. 

Na Republica mais do que na Monarchia, pela partilha de rendas com os Estarlos e 
dada a discriminação estabelecida na Constituição, olla tornou-se quasi que o manancla.l 
exclusivo do Thesouro. 

Apesar, porém, da sua extl'aordinaria elasticidade, maior tem sirlo a progressão das 
despesas. 

Sob a dupla. acção da.s necessidades fiscaes, sempre c1•escentes e dcilproporcionndas, 
de um lado, e do outro, das exigencins da inrlustria. que reclama. protecção, met·cli tio 
impostos prohibitívos que teem impossibilitado a importação de muitos geneeos cstr•a.n
geiros, tem esta nestes ultimas n.nnos decres~ido sensivelmente. 

O primeiro exercício da R.epublicn, fixado pelo ultimo orcarnento da. Monarchia, IBHN, 
em 147.200:000$, realisou-se no algarismo de 160.840:297$138, que, com o liquido doH 
depositas- 3,6[)7:826$415, elevou-se a 154.507:923$533 o total arrecadado ou sejtL mu.ls 
17.301:923$533 do que previra o legislador: só a renda de importação concorreu com 
90,216:071$259, excedendo em 4.096:071$259 a estimativa do orçamento. Em 1800 
-subiu a 100.487:442$655, mais 10.271:371$393 rio que em 1889. Em 1891 excerlia 1ltL do 
1890 em 5.734:611$613 e do de 1890 em 16.005:983$009. Em 189.2 desceu a 1!0.690:~6fi$1HO 
para subir em 1893 a. 131.990:952.~34 1, a 135.528:215$035 em 1894, apesar da revoltn. 
bloquear o porto do Rio e ameacar de bloqueio os da. Bahia, Pernambuco e Santos; o. 
159.085:856$179 em 1.895, a. 251.479:971$294 em 1896, para dahi ir em declínio com u,!; 
alternativas constantes do quadro qu"' publicamos. 

Ao contrario dos que pensam que a importação não é riqueza, nós a temos como mani• 
!estação incontestavel desta e si pela sua progressão medirmos a do nosso prog-resso encono· 
mico, só temos que nos regosijar. 

Producto, como é este crescimento- antes de tudo e sobre tudo- devido á. aggravaQi.í.o 
das taxas, esta seria. illusoria e contraproducente, si lhe não resistisse com vantagem o 
poder acquisitivo do consumidor. 

Mas a. capacidade contribuinte tem como tudo um limite que a taxação não póde ultL'Il· 
passar sem prejudicar-se, produzindo effeito negativo. Foi o que aconteceu. 

A importação diminue, o commerciante restringe os seus pedidos, não tanto porque lhe 
custe adeantar ao fisco o imposto, o que elle faria com a melhor vontade, Sl\bendo quo 
nã.o lhe tardaria o reembolso pelo consumidor, com os lucros respectivos, mas o que fil.lta ó 
justamente o consumidor, que desappareceu deante do preço exaggerado que o negociante é 
obrigado a pedir pela mercadoria, acompanhando a elevação dos tributos com que ella !oi 
onerada.. 

O povo, já não as classes pobres, mas as abastadas, as classes médias, modera as suas 
larguezas, corta nas suas despesas, prescinde do agradavel, limita-se ao util, diminue o 
necessario, ma.ntem-~e no strictamente indispensavel. 
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A todas e;;ta.s advertencias não se a ttendeu, perseverando-se no mesmo systema. M:niq 
aindt~- sob o pretexto de protecção á industi'ia nacional, angmentou-se demasiadamente 
l!ando-st?-1 hrs o cn.ractor de Y(ll'riadeiramente prohibiti vos, esses impostos, ctiminuindo-s~ 
UUtl'Of! Hfl. ITIPSl1HL propnt•çã.o. 

O r·esulto.do é o que assigna o Se. Dr. · B·ll'na.rrlino de Campos nn seu relatorio : 
~~Continuamos a pagar pesadíssimos impostos e a. privar-nos de artigos indi;;pensaveis 

ao no~so eont'orto e hem_estar, que alhi.s podm•irtm ser impor•tarlos e_m courlições fa.voraveis 
111~ pair.es que dispoem de meios p:tl 'll, os }woduzir· a baixo preço ... 

~as si. o exnggm•o ~n.s. t.~xa.s alll_IrtnE:ir~s- conllcmnave_l ~'l.nto os principio~ da justiça 
I! como rne10 de protec('a.o u. liH1mltl'J:t nne10nal - nas con•liçoes 0.m qne tem s1rlo _empre
gado ontm nós, uiw tuenos justifiea:vel t'l ainda Roll o ponlo d.IJ vista. da m01·a.l e ela sriencia 
tlConomim~ como l'ocurso fiscal. Não temos necessidade de insistir sobre este ponto. 

Não ha que1,11 ignore que desde que as tarifas ultrapassam os limites razoaveis im· 
postos pelas forças do contribuinte, os resultados são negíltivos. O commercio licito sere
trahe, e o excesso das taxas longe de concorrer para o augmeuto da renda, não far. mais 
do que augmenta.r as vantag-ens de contrn.lpndo, ncoroçoando assim o seu desenvolvimento 
e as fraudes e immoralidades que Eempre o acompanba.m.» 

A verdade destes conceitos está tirada a limpo. A renda aduaneira apresentou en. 
lf.\!17 uma diminuicão de 42.100:789$.'330, como acima já. demonstrú.mos ! o recurso aos 
Impostos de consumo impunha-se. 

Desue que o rlesfalque na receita das alfandegas é prorluzido pela desaggra.vu.ção 1los 
Impostos em IJenetlcio da industria nacional, os generos fabricados por esta. team da con~ 
cot•ret• pal'a o supprirnento do tle(icit que a sua prosperidade creou. Os quadros abaiXQ 
elucidam pol' completo o assumpto: . 

Estudo do aug-mento da importação de 10 em iO annos 

-
ANNOS ll\'IPORl'ANCIA lHFJ<'ERENÇA 

AUG~U:NTO 

RELA'l'IVO 

33-35 ....................... 36.407:(;00$000 
35-45 ······ ................. 50 . 8:24: G00$000 + 14.417 500$000 39.60 
45-55 ······ ......... , ....... ()9.411 :500$000 
55-65 ······ .................. ll8. 016:500$000 
65-75 ............... ········ 152.319:500$000 
75-85 •••••••••••••••••• o •••• 178.780:000$000 
85-95 ······ .................. l.llti.G54:445$620 
95- 902 ...............•....... 1.690.879:868~017 

+ 18.587 000$000 
+ 48.605 000$000 
+ 34. ::l03 000$000 
+ 26.410 500$000 
+ 938.234 445$626 
+ 573.925 422$391 

36.50 
70.00 
29.0 
17.3 

o 
o 
o 
o 

524.9 
51.3 

-
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Estudo comparativo do aug-mento annual da importação no ultimo 
decennio. Coeffi.ciente da contribuição annual da importação para 
a totalidade da Receita 

-<o •• 
' fJ o j:ll~~~ 
I (!) f-< "''"' 

I
. -11 ?; f-<~ o -rl 

l~OP..1'AÇÃO ·' DIFFRRENÇA. ~ 8 ~ ~ ~ >il ~ -11 

o P ~z~~t! 

ANNO~ 

I l---------------l---~----rl-·--l __ g __ 8_~ __ E-<_"'_o_ 

18D2 ........................ 1 110 .090.861). JR9: 
1803 •••• . .•...•.•..••..•.•.. 13L.990.!)52.3,ll :-t- 21.300.086.152 
!RU1 ........................ 1:-J5.528.215.0il5H- :1.537 .2<12.694 
1895 ......... · •••••.••.••••• l5fl.ll{i.fo\J7.480:-}- :!3.f)88.4Rt .445 
189fi ....................... ., 2li2.98!.;557.~J03 : -f- HI:U~ô4.8ôll.42:': 
18~7 ........................ 225.o4fJ.2,W.23ti:- 37.::4l.3t7.G(i7 
1898 ........................ 220.4:~0.5l0.02I :- 5 .200.730.?.1;::, 
l89U ••.•••••••.•..• ,........ 197.805 .l43.4:15j- 22.034.36ü.58G 

1000 \ ouro.................. I:í.256.841.40.21 \ __ 4- f:)('" 108 101 I papel. ................ l3G.5SG.l9:3.93.2' o .. ,_,, · 

1001 S ouro.................. 2,1.087. 78l.9941+ 8.830.940.592 
· I papel................. U9.0!6. 780.057\- 40.56fJ.413.87:'5 

Hlo2 ) ouro.................. 22.7lü.~l7 .09~ 1- 1.~~1.564.904 
papel................. 89.349 . UH.94CI

1
- 6.C>o7.178.lll 

I . 

Il\IPOSTO SOBRE A RENDA 

19.24 
2.67 

17.4 
65.27 
14.19 
2.3 

10.26 

30.20 

57.88 
29.7 

5.G9 
6.94 

03.i8 
34.4:~ 
4.B.r):~ 

ti7 .29 
05.1:i6 
51.62 
52.93 
29.76 
44.37 
59.3i 
37.14 
67.76 
37.()9 

Coherente com idéas anteriormente manifestadas, cada voz a.vigorada mais a sua. 
coofiança na excellencia e efficacia das masmas pelo ascendente absoluto que vão adqui
rindo nas consciencias e na legislação de todos os povos, mesmo nos que mais avessos se 
lhes mostravam, o Relator da Receita propoz e inserio no orçamento da receita o imposto 
geral sobre a renda. 

Tinha mais a estimulai-o na empresa a opinião autm'isada, expressa de modo leal e 
franco, no S9U notavel Relatorío, :pelo Sr. Ministro da, Fazenrla, a cuja autol'ida.de- de 
gestor e responsavel directo das finanças da Repnblica., aHa·st:' a maior ainda de um dos mais 
conseienciosos e competentes estadistas nossos, entra os raros, muito raros, que ainda se 
preoccupa.ru com nssumptos da natureza. especial do de que se trata. Como se isto jâ. não 
t'osse bastante para decidil·o, tinha tambem, mais do que a incitai-o, a dictar·lhe a con
ducta. seguida.'!!. opinião unanirne de todos os titulares da pasta da Fazenda. e relatores da 
Receita, que desdP. o primeiro momento, logo após a votaçiio da Constituição e reconhecidas, 
com a confecção do primeiro orçaman tu federal, as insufficiencias e as falhas do regimen 
tributai'io a que ficava juugida a União, com o exclusivismo da. tributação aduaneira e 
indirecta francamente ::;o pronunciaram do a.ccordo com as i!luias quo ora. sustento. 

Desde logo reconheceu-se e affirmou-se a necessidade e a m•gencia do recurso á. ta
xação interna, de preferencia á directa. sobre a reudn., como corrcctivo ás desigualdades 
e asperezas da :primeira. 

Um urüco dos Ministros da Fazenda deixou de pronunciar-se sobre o assumpto, o emi· 
nente Sr. Dr. Joaquim Murtinho, mas este, S<tbe a Camara e sabe o paiz as condições em 
que assumiu o Governo, sem liberdade de acçü.o, por assim dizer, para escolher o regimen 
de meios de que devia servir-se, coagido pela pressão das cü·cumstancias e pelas urgencia.s 
impei'ativas do momento. o de maior melindre e o de maiores responsabilidades que a 
nossa nacionalidade tem atravessado. 

Não acceítou, porém, a. commissão o imposto proposto pelo relator da Receita, que, iso
lado, ficou com a sua opinião, vencido ma.s não convencido. Não se agitou como é commum 
a. questão de inconstitucionalidade. Por igual não se cogitou dos meritos e vantagens do 
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hnposto. Este estacou logo, diante da pPeliminar victoriosa. da. sua inopportunidade. Graves 
difficeis, agitadas fossem as círcumstancias e ainda assim poderia o rela.tol', esteibado em 
valiosas aut.oridades e mais valiosos exemplos aiuda, retrucar que é precisftmente nos dias 
~urv~s e .agitados das grandes crises e dos apuros extremos, das solicitações oppressivas e 
mad1ave1s, nos momentos agudos do desespero, que se fazem e se operam as reformas os 
golpes profundos e radicaea nos systemas tributarias. Nos ttlmpos de bonança dominà 0 
op~imi~mo .. E' só quando a voragem do abysmo se desnuda e se escancara, quando a ruina 
pa1ra Imm.mente e a crise estala com o seu cortejo de exigencias imperiosas e necessidades 
u~exo~ave1s e fataes é que os governos e os parlamentos abrem os olhos, veem e procuram 
suppr1r por novos e heroicos remedios e sacr.ificios as falhas do seu systema de impostos. 
No entretanto o relator não pensa assim. Pensa. ao contrario, que é em din.s calmos 0 
tranqui~los, na paz c na estabilidade que as nações devem e podem e~tudar e aperfeiçoar o 
seu reg1men de tributos, tornando-o apto e consistente para resistir e occorrer ás exigencia~ 
e embates das crises e dns síttiações imprevistas ... Mas o relator se eximirá de tratar do as
snm:pto pelas faces :por que não o quizeram vêt•, amplas e sugestivas tmlas, impossíveis 
quaside se poderem enquadrar nos estreitos limites do parecer.t'<'a.lta-llle tempo, e opportu. 
nidade não lhe faltará pat•.:t melhor desenvolver as ~uas idei,l.~. Lirnitar-se·ha, portanto, á 
questão restricta, da oppo1•tunidade. 

Não dirá, por si dirão as autoridades todas a que acima se referio. Não discutirá, não 
defenderá a idéia que não foi combatida, cont1•a.põe á allegaçií.o d11 inopportunidade depoi
mentos que presume os mais valiosos. Não é um M'rasoado: é uma documentação. 

Em 1867, alvitrando a. Commissã.o de orçamento ela Camara dos Deputados a. cren.ção 
de novos impostos, ouvido o conselho de Estado, lembrou o visconde de Jequitinhonha a 
conveniencia da decretação do imposto sobre a renda, suggcriudo cinco classes do 
mataria tributavel: 

a) tm•1•as, fazendas ou, antes, todos os immoveis por natureza, 2 % pagos polo 
propl'ietario ; 

b) sobre o gozo dos mesmos immoveis, l "/o pago pelo rendeiro; 
c) proventos, lucros industriaes e commerciaes, salarios, todos os ganhos ou pel'· 

.·cepções pessoaes a. titulo de trabalho e industria, 2 % ; 
d) pensões, annuiàades, dividendos, rendtts de títulos publicos, excepção feita da in

ferior a 600$, 2°/o; 
e) venchnentos do funccionarios c subsídios, l 0/o. 
E, justificando-o, dizia o eminente parlamentar, combatemlo a objecção que mais 

·commummente se lhe oppõe: 
«A arrecadação deste imposto offereco algumas difficuldades, mórmente em prin

cipio ; mas em algumas nações a boa fé dos contribuintes diminue, em grande parte, 
este inconveniente, e a boa, fé nasce da. illustração do povo sobre a necessidade do imposto 
e sobre o seu bom emprego, que deve ser como semente hnçada em terreno fertil. Talvez 
que entre nós não só a boa fé de alguns, mas tambem a hasofia de outrQS torne facil e 
productiva a sua arrecadação. Sim, entre nós ha muita gente que antes quer parecer 
rica do que confessar que é pobre. A arrecadação será, em todo caso, difficil no comet)O, 
mas depois irá melhorando c afinal se tornará tão perfeita quanto fôr possivel.» 

Em 1879, o Ministro da Fazenda, conselheiro Affonso Celso, nomeou a celebre Commis· 
são encarregada. de indicar quaes os meios, além da. stricttt economia, necessa.rios ao 
restabelecimento do equilibrio orçamentario,e for·mula o submet&e ao seu e.3tudo e á sua 
decisão o seguinte quesito: 

« Si sei'ia. proveitosa e acertada uma contribuição sobre a renda, excluídos os títulos 
'de divida interna fundad11, que pela lei da sua creaçã.o pareciam isentos de qualquer 
imposição. » 

Das respostas á consulta destacaremos a parte strictamente relativa ao imposto so~re 
a renda em geral, resel'vando o que diz respeito á segunda parte para quando espeCial· 
mente tratarmos do juro das apolices. . . . 

A quasi totalidade dos consultados opinou francamente pelo imposto. « Con~1dero pro· 
·veitosa. e àcertada uma contribuição sobre a renda» -disse o Sr. R. A. Galvao.- «EI~a 
seriá nãô só proveitosa, mas ainda muito conveniente. Tal imposi?ã.o coi·r~sponde_ria 
·ao in"come-tâx, adaptado pela. primeira vez em 1798, sob proposta de Pltt, depo~s abohd? 
e restabelecido successivamente, até que, em 1842, R. Poel, convertido ás doutrmas dá' h· 
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vre troc3..! f~z ~~novo votn.l-o, ten.uo siclo o seu ma.iol' .impttgna.dol' em 1835, sendo que 
desde enta.o S!!b.-siste e tem concorr1do poderosl\mcntc pltrtt t\ pro.Sl)el'itlttdc o r•cgultl.rida.do 
das finanças mgloza3 »- e.scre-vcu o Sr. Ca.l'ào.;o do Moneze.3. « Pt•ovcito1'!c~ c ttc0rta.da» 
a~hou-a tambeJ?l o Sr. Lcopoldino de Fl'eitas: « As objec·;õesctuc sü a idú<t do imposto e 
na.o a sua .Pra.twa.. tem leva.nta.do no mundo Jinancel!'rl e commercia.l, objocções mtlitas 
-vezes nasctdas do mteresse proprio e não üo <~mor üjus tiça, vão se abtttcncio do dia. a. dia . 

. Pec.l, q~e o repelliu, teve elo propôl-o, e o mesmo foz Ga.mlJetta, o o mesmo teria 
fmto, Sl o nao arrebatasse a morte, Thiers, quo, passadas a13 circumstancias que o 1ize
~am. combatel-o ~m. 1_872, vi~·ia á tl'ib.nn.t repctil' tudo qua.nto havia dito em 1848, 
1sto e, que, ?ontrlbUlçao yerfertn.monte Justn., perfeitamente baseada., o im})O!!to sobre a 
renda. merec1a ser expor1mentado o quo só por ser mui comprchcndido Ol'a m<Li acollliclo 
o objecto de q_tw.si rcprovaçiio. 

Não ha. J?Otivos para. que niio sej:L cllc auopt<ttlo por totlos O·\ l)êÜZOS crn llUC CXiSti1 
o nobre deseJO do possuir-se um !Jom systorm~ tL'ilJu(;a,r•io. 

Deem-so-lhe embora. nornos diversos, facilite-se ou difficultc-se a sua cobl'a.nça, elle 
ser<t sempre o mesmo- o imposto que se tor11arí:1 unicJ si se pudesse rmtlizar osl;a 
utopia sociaL», n.ífirmou o Sr. João José do Rosario. « E' o quo menus objecç:ão pude 
encontrar e o que necessariamente tel'á. de pr•oeluzir mai~ a.vanta.jado r esulta.<lo», opinou 
o Sr. J. A. de Carvalho. Depois de minucio::;o estudo sobre o imposto nos divel'sos p:.üzes 
que o acceita.m e nos que o r,1pollem, conellle o 81'. Honorio Riboit•o : 

«Entre nós, attenta a excessiva elasl;ieidado que s1 tem dado ás cont!'ilmit;ões 
indirectas, é jndispeasaveL, é urgente, é nJGament.o r·ccla.ma.da pelos m:.~is vit;w:,; inter
esses do Estado a creação do imposto solJre a renda., nü.o só para corrigil' :ts desig-unJ
dades provenientes daquelle abuso, mas aindt~ para podermos n.ttenuar considcl'a.
velmente ou mesmo supprimir o iml)OSto do exportação, roeluzi1• o ele importação, 
finalmente melhorar a orga.nisação do nosso systema tributa.rio, quo effectiv11mente jâ 
conta. alguns impostos sobre a ronda, taes como o de industria.s c profissões, o predial, 
c outros.» 

Nesse mesmo anno (1879), a Com missão do Orçamento da C1tm:wn., rola.tor o Sr. 
Bnarque de Macedo, incluiu no projecto da receita o imposto sohrc a. renda, justillcando-o 
da seguinte fôrma: . . 

« Em regra, quasi todos os elementos ou fóPmas de nossa :wti vill::l.do, qtHll' esta 
assente no capital ou propriedade, quer r.a. industeia ou teab~~llto, estão i:lujr.ito:s :í:-:: nosstts 
variadas taxas directas ou indirectas. 

Eis porque, sem que mesmo pttreçu. oppoduno (liswl;ir aqui :ü é peeferivcl o imposto 
multiplico ou unico, a commíssão, tendo de indicar ou, a.ntos, completar o imposto sobre 
a. renda, fal-o sem nenhuma roconstl'ucçã.o do nosso systema tributa.rio, quo tenha por 
base a substituição de outros impostos peto do 1·enda, r1uc passo. a pr·opôr. 

Actualmonte uma classe de contribuintes, além do que pu.g<t ào taxas indírnctu.s, por 
estar confundida com a massa da populaçã.o, é tributada com o lmpos l;o sob1.·c a remia: 
tal é a que paga o imposto predial e o de industria o pt'ofissã.o. 

Esta classe, ao menos, ê a quo mais contribue com esse imposto. 
Outras manifestações ou signa.es do rondtts csca.pa.m ao imposto, ombo:·u. aquelles 

que a teom se achem envolvidos na.s contribuiçõc~ dit•cctas, como coosumidoees que são. 
E' para alcn.nçu.r a estes que a co,nmissão lembra, al1~m uo que jú. c::istc, duas novas 

secções ou fórmas ele imposto sobre a ronda.>~ 
Finalmente a Commis~ão de 1884, nomeada :pelo St•. Lafu.yeLtc, sob u. pressão d~ grave 

problema da discriminação das rendas, agitado então pela recente suspensão de dlVel'sas 
leis de impostos provinciu.es, como attentat.ot'Üts da compctcncia tributar·i::t. do Cent1•o, no 
ieu monumental parecer consagrou o impo::l to sobl'c a rondu.. 

Veio o regimen republicano. Votara·se a Constituição. O primeiro 1Iir~.istro da 
Fazenda, no seu importa.rltissimo relatorio abordou a questão das questões do re[pmen que 
se inaugurara: a questão das rendas, a questão ·uos impostos. 

Insurgindo-se com tod<), a vehemencia. contra o desígnio de se circuzuscrever a renda 
federal exclusivamente aos impostos aduaneiros, dizia elle: << Essa rução perpetua 
imposta á União condemnal-a-hia a alimentar o seu orçamento unicamaute numa for:te 
que o ideiaL democratico, em tod<t parte, aspira a reduzir, e que não se póde exploral' alem 
de certos limites sem chegar a resultados negativos, ou destr·uidores, sem matar o 
commercio, onerando-o em demasia, ou matar a renda, procurando augmental -a em excesso.» 

Vol. Vll 28 
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Reconbec~a, porém, que,_ a.peza:r de. todos os s~us inconvenientes economicos e políticos 
de. seus defe1tos, da sua msuffiCienCJa fiuance1r<.t, todos os economistas a.tnrmavam 
n., mdisp~nsabil!dade ae~ua.l do imposto indirecto», e para corrigir os males e viCJos 
fle.sta tr1butaçao quo nao SA proporciona n. graduaç1ão t\a. fortuna entre os contri. 
~umtes.. antes se derrama. PL'incipalmeute e exerce pressão sobre a:s classes menos 
ta:vorecxdas, roçando apenas á superficie os maiores cimos da riqueza, - elle dizia: «não 
pode um systema de _orca.n!euto que consulte os. prinéipios de justiça e as aspirações 
moraes da ~e.mo~raCia, de1xar de proc-urat' no imposto directo o correctivo compensador 
cont~a as 1ruqmdades. da taxação indieecta não rectifict.tdo por este contrapeso. Razõe~ 
~o . mtere~se fiua.nceiro, alem disso. não inferiores ás de ordem moral, ás de 
JUStiça. social, que acaba de indicai', impoem a organisação imp1·escinclivel do imposto di
l'cc~o, a J.?ar do _imposto in~irecto, em todo o systema de tributos prevídente e accom
mouado a varJ:tçao d'JS Clrcumstnncias nacionaes. 

((Ora, das varias fOrmas sob que se póde concretisar a idéa das contribuições directas 
a lll8}10S. H.1:PERFEITA, A )IA.IS EFFICAZ, A )IAIS .JUSTA -é a do imposto sobre a. renda: 
o umco ms~rumento financeiro « capaz de medir a. pl'oporção de encargos publico3 que 
deve recahtr sobre os membros das classes ricas e abastadas ». 

No Brazil, porém, até hoje, a attenção dos governos se tem concentrado quasi só na. 
applicação do imposto indirecto, sob a. sua manifestação mais trivial, mais facil e de 
resultados mais immediatos: os d.ireitos de Alf<tndeo-a. 

E uo imposto soure a. renda, po1· mais que se te:ha fallado, po?· mais gtte se lhe ho.ja 
pr-oclamado a conveniencia e a moralidade, ainda nao se curou em tenta?· a adaptação, 
.que AS NOSSAS CIRCUMi:.TANCIAS PERMITTE:\:1:1 E AS NOSSAS NECESSIDADES RECLAMAM.» 

Parecem escripta.s para o momento e para as objecções com que se nos acolhe
estas palavras de extraordinaria verdade. os an-aos passam, os problemas envelhecem, 
em toda. parte se 1t1es dá solução, mas- entre nós- nunca. chega a opportunidade de 
realísa.l-as, as id.eias e as reformas nunca amarlurecem. Chama-se a isso a politica da 
prudencia, do bom senso, a politica conservadora •.• 

Estudemos, pensemos, retlictamos : nada de saltos bruscos ..• 
Depois de ex pôr a opinião do.;; nossos homens politicos -sobre o malsinado imposto 

cujas vantagens não se nega, mas cuja. opportunidade de t'ruil-as nunca chega e sempre so 
adia. e sempre se evita, á mingua. de estudos, conclue o Sr. Ruy Barbosa., commentando a 
ultima das opiniões que citam : 

«Sobre estas palavras decorreu já um quarto de seculo, sem que as leg-islaturas im
periaes ousassem encarar deliberadamente as consequencias dessa. idéa. já então considerada. 
praticavel por conselheiros da corôa dos de maiot' reputação e capacidade! 

Agora. já me parece impossi vel espaçar a fundação desse serviço tributaria, POR 
TODA PARTE GABADO E CRITICADo, mas de dia a dia mais imperiosamente imposto ao 
legislador. » 

ntusão! Isto era escripto no começo da. RGpublica. em 1891: mais de um decennio já 
é passado e ainda estamos - em estudos e á os para. da opportunidade. 

E definindo, analysaudo, expondo o que seja este imposto «POR TODA PARTE GABADO 
E CRITICADO », api•ecia.ndo-o em suas multiplas cau~as e ell'eitos, pondo em evidencia as 
suas vantagens politicas, moraes, economicas, sociaes e financeiras, estribado em copioso 
subsidio joeirado nas paginas dos mais autorizados econornistus,- elle continuava: 

« Este imposto é eilsencialmente um imposto complementar, uma taxa de a.justamento 
e compensaQii.o destinada a restabelecer n. justiça no systemo. fiscal e tomar ás classes 
abastadas e ricas urn supplemento de contribuição, pelo muito em que as poupam os impostos 
indirectos.» ( Beaulieu: Op. cit. I, p. 442.) «Essa. immunidada relativa das classes 
prepa.1•atorias, a que não poúem fugit•, pela sua natureza me~ma, os impostos de con
sumo, encontra o seu contra-peso nesta. retribuição rectiticadora, que, valendo conside· 
ra.velmente con10 recurso orca.mentario, parecendo, das taxas conhecidas, pela. sua. capaci· 
dada de dilatação na.s grandes urgeocias nacionaes, do que e exemplo a Inglaterra na 
campanha. anti-napoleonica, na crise commercia.l de 1842 e na guerra da Crilnéa ( 1853-
185!> ), a. mais apta « pam substituir os emprestimos » ( (iarnier: Tr. des {in., p. 120 ), é, 
ao mesmo tempo, um Jaco de concordilll social, um vinculo de confraternisaçã.o entra as 
varias classes pelo equilibrio dos sa.criticios de todas na sustentação do E:.ta.do. 

Mas, para que esse característico se realise sinceramente, para que esta contribuição 
seja em verdade, no rio-or da intenção que se lhe associa, uma taxa. complementar, neces· 
sa.l'ío é que abranja todas as rendas, não importa. a sua categoria, a.iud<~ que algumas já 
carreguem com outros gravames. 
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Todas. ns fon~es da riqueza publica, os _bens immobiliarios, os capitaes em numerario 
e em credüos a~ttvos, os olflcws, as profissoes, as funcções, os empregos, todos esses ele
mentes, a capaCidade cont~ibu~iva intlustría.l na sua totalidade, no seu complexo, deve 
concorrer, em escalas eqU1tat1vamente proporcionadas, á. sua importancia comparativa, 
com a collecta gera.l. Esse caracter de generalidade liga-se ao caracter de reparação 
constituindo n. pllysionomia. t.ypica. do imposto. ' 

A França. ~o unico, dos grandes Estados superiores em civilisação, a que fallece esse 
membro esse~ctal ~o mecanismo o~çalll:m~tarío, pela. regra de que o~ povos mais batidos 
das revoluçoes sao os que mu.rs drfi!culd!Ldes encontram de acclimar-se ás refol'mas 
liberaes. :lY~as . as a~t9ridadcs mais competentes não cessam de dizer-lhe : « A situação á 
.t<ü que, mars (lm, sera mevitavelmente forçoso, graças ús nossas twgencicts de dinheiro e 
ao peso dos riOSSOS impostos actuaes, bttscm· 'I'IO'IJOS 1'CGW'SOI!: U IMPOSTO SOUlU~ A RNNDA NOL·OS 
DA.RA'. Os embaraços da subsistC:>ncia. popular c a.s reclamações impacientes de cla:lses 
novas, que padecem, e não admittem delongas no exame e na cura de seus males nos 
obrigaTão a modificar as nossas leis em sentido mais equitativo : o mPosTo soBRE A RENDA 
FACILITAL·O·HA. As Camuras stlo prodigas e, nté aqui, pouco economicos os Ministros. O 
paiz irrita-se vagamente, procura dados precisos para liscàlisa.r e julgar : o IMPOSTO soBRE 
A RENDA, THElRMOMETRO DA DESPE~M .. PUBLICA, lh'os ministrará.>> 

.•• Demais- ha nesse tributo umn. vantagem da supremo valor : «a de constituir 
uma reserva, onde, nos dias tle crise, se poderá ir beber, mesmo indiscretamente.» «E' 
uma fórma de imposição, que, além de servir da com~Jlemento ESSENCIAL ao systema. tri· 
butario, preenchendo-lhe as lacunas, corrigindo-lhe as imperfeições, e restabelecendo o 
equitibl'io sobre bases mu.is amplas, além dessas fllncções norrnaes e ordinarias, exerce 
funcções extraonlina.rias e salvadoras como recurso de sobresalente para as conjuncturas 
criticas do Thesouro. 

Satisfazendo, por um lado, a exigencia de justiça distributiva, responde pelo outro, a 
necessidades financeiras de caracter político. A Ingla.terra. sabe que, com elle, si mais cedo 
se estabelecesse teria evitado a creação da suct divida; com elle tem tra.nsposto, ha um 
seculo, as crises mais graves da. sua existencia. interior e da sua existencia internacional; 
com elle se julga habilitada para arrostar o mundo ; e delle não. :parece disposta a. abrir 
mão nunca ma1s, ainda que estadistas como Glaustone, um dos que mais teem contribuído 
para a perpetuação desse tributo continuem a. lhe negar caracter permanente no systema 
das finanças nacionaes. » Assim doutrinava sobre o mel'ito intrínseco, ou vantagens, a 
necessidade, a urgencia e imprescindibilidade do imposto sobre a rend·1. ser contemplado 
no nosso regimen de trilmtos, o primeiro Ministro da Fazenda da Ropublica. 

E já ho pr1meiro orçamento que o Congresso orga.nisou a idéa do imposto sobre a renda 
surgia como uma necessidade á nossa viciosa c deficiente organisação de tributos. Eis como 
a Commi.ssão respectiva, relator o Sr. Conde de Figueiredo, a seu respeito se pronunciava: 
«A Commissão pretendeu crear o imposto sobre a renda, substitutivo, tanto quanto possível, 
da taxa addicional sob1•e a importação. Achando·so, porém, o Congresso em prorogação, 
,julgou l)referivel adiar a discussão do assumpto para a futura sessão legislativa, na qual 
os direitos de importação poderão ou deverão ser revistos. >> 

No Relatul'ÍO de 1894, a,preciando a situação economica e finl).nceira do paiz, escrevia 
o Ministru da Fazenda : 

« O imposto sobre a l'enda e o torritm•ia.l se me u.figm·a.m necessarios como medidas 
complementares de uma reconstituição tributa.ria. para corrigir o desfal;Jue que teve a. 
União com a tra.n.sferencia, para os Estados, de diversas fontes ue receita.» 

Mais claro e concludente era no Relatorio de 1896 o actual Presidente da Repu. 
blica, indicando e justificando a crea.ção do imposto: 

«O imposto sobre a renda, dizia, idéa já iniciada pela Camara dos Deputados em 
1879, e lembrada pol' illustres antecessores, é digna da ponderação do Congresso. E' esse 
imposto o meio de que se soccorrem todas as nações, não só como fonte de renda, senão 
por sua. dupla natureza de contl'ibuição complementar o eompensado1•a, que faz desa.ppa· 
recer desigualdades e colloca. sob a acção do fisco mananciaes de l'eceita que, de outra. 
SOl'tc, lhe esc<.tparia.m, não obsliante a temlencüt geral das populações para fra.udal·o. 
Os inglezes distinguem-se pe~o seu respeito á lugatiJ.ade, e, sem embargo,, ten~o-se de 
demolir um Q.UéLl'teü•ão de casas em Londres, a reml.a computada pelos propr1etar10s para 
base da respectiva indemnisação elevou-se a .r, 194.960, ao passo que a declarada para o 
pagamento do income·tax não passou de ~ 73.634. . . 

Uma das razões porque sóe este imposto ser mais fortemente censurado é a mciden
cia sobt•e os vencimentos dos funccionarios publicos, que não teem meios de iUudir a 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 12:55- Página 65 de 106 

220 ANNAES DA CAMARA 

administração; .mas a censura, ímprocedente em si mesn::w,, aindí1 mais o ê quando, como 
entre nós acont~ce, os embaraços p~cuniat'io~ ~o Thesouro em parte resultam, jâ do ex. 
cesso da creaçao dos empregos, .lá da fumlldade em augmentar-lhes os vencimentos. 
E aliás-jâ figuram no orçamento da receita os impostos sobra vencimentos.» 

O eminente Sr. Serzedello Corrêa., cujo nome se acha tão intimamente vinculado á 
hi~toria economica e ~nance!_ra da Republi.ca., ~om tan_tn, honra par•n.. si r1uanto Pt'o
velto para a causa pubhca, nao o combatem Jámats, antes-sempre e iomterruptamente 
o reconheceu como uma necessidade, SLlbordin:mdo apenas, a suG. aclopção <.'t OJlportuni· 
dade e ás circumstancias. 

·E' assim que, relator da Receita, em 1895, dizia. : 
. «O imposto sobre dividendos é', como o imposto que o Sr. Ministro da. Fazünlla 
lembra sobre as apolices, um verdadeiro imposto tiobre :1 rendi1. 

Pensa a Commissão de Orçamento que o imposto sobre a renchl. o zon con·ectivo para 
compensar AS DESIGUALDADES das taxas indi1•ectc!s. 

E' uma sobre-cal'ga que, com razão, deve recalür soh1'e ~s cln.sses mais abn.stn.dn.s em 
virtude do proprio bem estar em maior escala de que guzam . 

. . O imposto sobr_e a renda não pôde, porém, entre nós, ser pos~o em pratica, já, c1o 
um modo systemat1co e l'egular - mesmo para uma. cct·ta e determinada. categoria do 
renda. 

Este imposto é realmente difficil de ser introduzido em nossa legislação aduaneira pela 
questão das competencin.s dos Estados, e ainda de ditficil cobrança.» 

No parecer de lR96, voltava ao assum:pto, escrevendo : « Pensa mesmo a Commissão 
que, brevemente, talvez deverá a Cn,mara alargar um pouco mais o imposto sobre n. 
renda •.. Nos pn.izes como o nosso- em que as contribuições indirectas são as mais bem 
recebidas, o imposto sobre a renda. n"áo :pôile deixar ue see um imposto supplcroentar ... >> 

Estudando o seu restabelecimento o resultado, na Inglaterra., concluiu : « Apezal' dn. 
o:p:posição de Russell e de Broughn.m o income-tarc foi est.n.belecido em virtude da neces· 
sidade absoluta e sómente por período limitado, sob a denominação de dit•eitos sobro 
os lucros provenientes da propriedade, das profissões, elo commercio e offi.cios; mas, hoje 
na Inglaterra este imposto ter1;1 servido para preencher os vasios do orçamento, sem 
ser . necessario recorrer a cmprestimos, e para supprimir n, maior parte dos emprestimos 
que paralyza.m a indush•ia e o commcrcio e compeusar mesmo o peso dos imposto$ 
indirectos ..• 

Hoje na Inglo.terra, o incomc-ta.•: attinge todas as l'en<las- de um lado a l'enda ter· 
ritorial - de outro a renda movel -quer a. que p1·ovem dos fundos publicas, quer a que 
provém do exercício de p1•ofl.ssões industriaes e commerciaes, quer a que provem de 
tratamentos e pensões. 

Apezar da constantes l'eclamações o ue esforços sinceros part\ aperfeiçoar o incoma· 
taro,- a lei ainda. é hoje o que el'a em 1842, e ainda lm ~Lnnos dizin. Glasdstone que clla é 
uma machinn. da um podar gigantesco par'a. realisar os grandes des1gnios naclonaes. 

Se a conserva, po•·que olla fot•neco todos os aonos oito milhões stcrlinos, apezar das 
fraudes, porque é uma gr•ande segurança ter atrás de si um imposto que póde em 
caso do nece~sida.de preencher de(lcits imprevistos -mesmo porque as avaliações dos 
ministros mais ha.beis podem sm· desmentid.n,s pelas receitas e variar ainda quando 
feitas por Gladstone ou La.w, do SQÍS milhões p:~ra mais, de tres milhões para menos. )} 

Ondo, porém, mais se u.ccentúa a opiniã.o do iUustre financeiro quanto a justiça, á 
necessidade o a. convoniencia do impo:sto sobro a, renda, é no importantíssimo discurso 
de 29 de outubro de 1895. Disse elle : 

« Ha. dias, devido á gentHeza do actual Sr.minist.ro ~rgentino, diplomata tão distincto 
quanto emerito patriota e notavel homem de lettras, pude ler uma conferencia do Sr. 
Ernesto Quesada sobre o imposto sobre a, renda.. Dizia esse notavel homem de Estado, em 
relação a seu paiz, palavras que se podem appliear ao Brazil : «lá o sy$tema de impostos 
segue caminho deploravel:-o fisco é de uma. rapacidade enorme, eleva as taxas, craa 
outras, mas nunca o fn.z obedecendo a um criterio scientifico. Tudo é pouco: moderno 
tonel das Danaides, nada o pôde enchel'. Pouco importa. que o systema. fiscal seja injusto, 
desigual e que as classes trabalhadoras e o funccionalismo su.ppo1•tem quasi todo o peso. 

E não se vê que a depreciação do papel-mo~da - vae caminho do a.ssignado, de modo 
que a vida vae se tornando impossível para as classes médias.» 

E no emtanto, pondera o Sr. Quesada: «a tendencia universal é alliviar as classes 
pobres e onerar um pouco os ricos ; ao passo que entre nós oneramos os pobres para pri
vilegiar os ricos.» 
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Est~s palavras teem inteira a.pplicaçã.o ao BPazil. E' assim que não se explica de outra 
fór~a tu•arJ!lOS a nussa l'ecsita _qua.~i t:.Jd t de impo3~03 ialü•ecto3, espe~iatrneate do imposto 
de 1mportaç'1o, abt~nlon tmdo o unposto sobt•e a renda, qne póJ.e e deve fornecer uma quota 
avultada. Pensao.lo d~sta. fóema., a comrnissão julgou de seu dever acceitar a emenda 
que manda cobrar o 1mposto sobro dividendos em todos Estados e pensa mesmo que o 
imposto sobre a renda deve il' tomando gc·aude oxtensõ,o. 

Em nosso pa.iz é uma injustiça fazer rocahir ma.is de 00 o f o de nossa.s imposições 
scbre as classes pob.:.·os e médias, J)l'ivílcgiando os ricos, ao mesmo tempo que é im
político 9-ue as n~ssti.s rendas d~pondam só dn. impol'ta.ção, porque, om cn.so de guerra e 
de bloquew, da noite parn. o d1a. poclmnos te~· o Thesouro vasio. 

P.or que_ raz~o dcv~m escapar,pergunto cu, como o Sr. Qnesa.da, do imposto os que 
maneJam dmhe1ro e vwem da. agiotagem ~ os quo comprn.m e vendem titutos na Bolsa, 
títulos de renda, empregando nelles gt·andes sommas? NU.o ha tazão. Sem duvida, toda. 
a propriedade de raiz, terreno edifi.ca.do, rural ou urba.no, <~ entre nós sufilcientemente ta.
xado, sendo Jiflicil sem um estudo comnleto do cadastro e do valot• das tcrra.s nã.o edifi
cadas, ta.xt~l-as ; mas toda n. catngori:t dos arrendamentos c locações, dos dividendos da 
qualquer fórmn. que sejam, dos títulos de ca.racter fiscn,l, dos beneficios, sej(L commercial, 
seja profissiona.l, como se faz ho,jc a toda remuneraÇão officia.l, comporta.m uma imposição 
razoavel qus pódc ser uma lbnte importanto de receita.» 

Estudando a nossa situação fin:·nceira. justamente em face dos orçamentos de 1895 e 
1896, e das opiniões externa•las pelo eminente Sr. Serzedelo Corrêa, o Directoe do Tribunal 
de Contas, com a incontestavel autoridade que lhe advem do alto cargo que occupa e 
que tem revelado nestes assumptos, assim se extct•nava em conceitos que nada perderão 
da sua opportunidadc e que adaptam-se com a. mesma justeza, verdade e acerto, á. de hoje, 
como a situação para que eram formulados. Dizia elle : 

« O equilíbrio da receita. e da despesa e a estabilidade orçamentaria são na actua.lidade 
o objectivo dos esforços dos directores das finc~.nças dos grandes paizes do mundo que 
parecem amendrontados ante o crescimento desmedido da despesa no ultimo quin
quennio. 

A situação em que os estão collocando a progressão da despesa e factos della 
decorrentes, ta.es como a <tggravação sen.1pre crescente da intensidade da tributação e 
a pesquiza. de meios de exploração de uma. área de imposição que já em 1894 René 
Stom•n demonstrava achar-se preenchida, exige o emprego de medidas de e:tl'eito se· 
gmo e prompto. 

Estas medidns são as que a experiencia. de todos os tempos tem indicado: 
a) a reducção das verbas de despesa; 
b) a amortização das dividas publicas; 
c) a revi::;ão do apparelho de imposição, no sentido de tornar o encargo dos tributos 

menos sensível e gravoso, e mais productivo.>> 
As suas preferencias eram pela. ultima medida e assim a justificava: 
A revisão do apparelho tributaria, quando orientada. no sentido de activar moderada

mente as forças coutributi v as da. nação, é o meio o ma.is seguro e correcto de Pl'oporcionar 
recursos á receita. publica e de provêr n.o seu desenvolvimento. 

Torlos os ministros, de provada competencia, looge de obedecerem á pr~occupaçiio de 
explorar as fontes de onde habitualmente o empíri~mo tlna.ncoiro l!aure mews _d~ n.cuuil' 
aos orç::nnentos de despesn. mal organisados e alheios a pla.no med1~n.do de u.tlmuustra(;~, 
pedem á remodelação do mecaaismo da imposição o :wgmonto da rocoíta, que outros vuo 
procurar nos emprestimos, nas conversões o atü nas omissfí?s_tlo pn.p~l-mooda.. . . 

Ainda em 1894 Bourdeau tentou em Fro.nc;n. uma rev1sao dos Impostos, suppl'tmmrlp 
o de portas o janellas e o p13ssoal o movei, fltlllstituindo·OS polo imposto sobL·o a Lla.bl
tação e aggravando o imposto sobl'e propr•ieda.do edillca.da, que elevou de 3, 20 "/o a 4 "/ •• 

Na Inglaterra, no mesmo anuo, o ministro Sir William Ha.rcourt refundiu todos 
os impostos, á procura de recursos para. cobrir o deficit de 2.379.000 ~do orçamento da· 
quelle anno. . .. 

A elevação do income·tax, a docrehçiio do imposto addiciona.l sobre as b~b1das ~s~lrl· 
~Y~!a:nt~ od:~~:b~~~,~~~e:to da progre:>são nos direitos successorios constituirao o prmc~p~al 

O plano de reconstituição da rêde de imposição apresentado por Doumer na expos1çao 
de motivos do orçamento de 1897 assenta na 1·eoisiío dó ,imposto sobre a renda, funda~a na 
Pl'ogressão que elle julga. impô1·-se ao espirito de toclos <~qyetles q_ue lwocwí"am a 1·eahzação 
da.jt~stis:c~ na imposto. 
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Fazendo reset'Vas no tocante à idéa. do imposto sobre a renda com o caracter rigorosa· 
ment~ progressivo que adopta-va. o pla.no de Doumer, elle concluiu, quanto ao Brazil 
todavia, reconhecendo e acooselllando, a sua adopção: 

«A revisão do apparelho de imposição, disse, com a regular organisação llo imposto 
sobre a renda, é o meio a empregar para desenvolver a receita. e fazer levar a e1feito a re· 
ducção das taxas aduaneiras v o ta das para o exercicio corrente. 

O imposto sobre a renda póde ser organisado eatre nós, sem necessidade de activar <~ 
sua productividade pela progressão.» • 

O Relator da Receita de 1897, o illustre Dr. Augusto Montenegro, entendeu que era. 
tempo de completar o nosso apparelho do tributação com a decretação ào imposto aobre a. 
tenda e re~olutamente enfrentou o problema, incluindo-o uo respectivo orçamento, geral 
e systemattco, tal como o adaptamos, integralmente, justificando-o em pouca,s e consisas, 
ma.s trancas e lea.es conl:iidetações: 

«O imposto directo. de um emprego tão salutar nos paizes de civilisação antiga como 
correctivo das injustiças clamorosas das taxas indirecta.s, difficilmentu se acclimará entt•e 
nós: elle repugna. ao caracter brazíleiro, ao mesmo tempo que não se coaduna perfeita
mente com o estado em via de formação e ao mesmo tempo precario da fortuna parti· 
cula.r. No em tanto, é preciso considerar o problema por este lado ; é preciso estudar 
meios de abrir novos horízont')s ao orçamento federal ; é preciso dar ao podC\r publico 
elementos para mover-se com certa liberdade, permittindo-ihe encarar problemas de alto 
valor e que a.tfecta.m o desenvolvimento material do paiz. A propria. lavoura, tão carente 
de protecção e estimulas, precisa que o fisco He desembt~race, e este desembaraço só lhe 
póde vir de novas fontes de receita, que não as oriundas do consumo, ü;to é, só podem vir 
do imposto dírecto. Bem sabe n Commissão que as forças contributivas cta. nação bra.zi· 
!eira não estão esgotadas: á nação bra.zileira não se pódem applicar, porém, os coefficientes 
de taxação a que se tem chegado nos velhos paizes e nos Esta.d.os Unidos. Como, porem, 
lançar hoje uma taxa directa sobre o paiz ~ Falta-nos para isto o principal elemento, o 
fiscal; a União não possue por toda a vastidão do territorio uma organização fiscal que 
sirva para realisar uma tão extraordinaria obra. 

No emtanto é nos momentos de crise que as nações tentam reformar os seus syste· 
mas :fisc&es; nos períodos prosperos a.s falhas e imperfeições naturalmente não se deixam 
aperceber e só na adversidade é que, com a necessidade, ellas criam coragem para, pondo 
de parte a rotina, aspirar a reformas uteis e promettedoras dos recursos necessa.rios á 
reconstituição do organismo social. 

·A Commissão resolveu pro:pôr o imposto geral sobre a renda. Ella não de~:~conhecB 
quão difficil será estabelecei-o entre nós, quão ingente é a obra de veocer a repugnancia 
que ao povo brazileiro infund!i'm as taxas directas. Ella espera mesmo que nos primeiros 
tempos sua appHcaçã.o será. defeituosa, pouco a.nimadora, no em tanto atlgura-se-lbe obra 
eminentemente patriotica veucer com pa.cieocia e perseverança es:->es obstaculos. » 

A Camara, porém, adion a resolução do problema e o impo:~to niio toi votado. T;tl, 
porem, a evidencia da. sua necessidade como meio ue corrigir o desfalque que se avo lu~ 
mava, dia a dia, na receita aduaneira, tal R. sua superioridade como o recurso a que, de pre· 
ferencia, deviamos recorrer para procurar attenuar o exclusivismo da t<t:X(LÇâo indirecta 
que estava a n.spbyxiar-nos, vesando <lesigual, injusta e uniquamente sobre a.s clusses mais. 
desfavorecidas e ameaçando de imminento ruina as inclnstrias nascentes, qnn o rclo.tm' 
da. receits. do anno seguinte voltava a propôl-o, tlemonstranrlo com extl'aoerlin:wia cópia. 
de argumentos e conceitos a urgencia de sna udopçã.o. 

Dizia o íllustrado rela.tor, o Sr. Felisballo FL'aire, d~pois de ampla e minuciosamente 
fa.zer o seu historico. de estudai-o em todu,s as ::mas faces, de demonstrai' as suas van· 
ta.gena sobre o triplice ponto de vista. economico , financeiro e social: 

«São sempre prejuàiciaes os exces::;os doutrinarias na organisação tributaria. de um 
paiz, em re!a~ão á preferencia dos impos.tos directos ou _indire_c~os. 

O exclus1v1smo pot• qualquer das doutrmas de economia )lohtlca., que em um dos dous 
systema.s tributarias vê a. salvação das finanças, dá em resultado uma organisação fiscal 
profundamente def~i~uosa.. . . . . . . 

E' desse exclUSlYJSmo que emanam os defeitos do nosso reg·m1en fiscal, calcado exclu· 
l!ivamente sobre os impostos indirectos. 

Diz o seguinte um notavol economista, sol .. re o assu1npto: 
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. « Entr_etanto, as contribuições .directas possuem seu lado precioso e in contesta vel, que 
1mporta nao desdenh~r. Elias progrtdem vagarosamente, porém com seguranç<t e certeza. 
Não se amedrontam a. meoo1• crise, como seus brilhantes rivaes. 

Acha.m?l-as sempre. inalteraveis, no momento em que temos necessidade dellas. Em· 
quanto .a r1q~eza_ do patz se desenvolve normalmente e não sotrre senão passageiras e in~ 
evitaveis osCillaçoes, applaudimos os impostos jndirectos, cujo rendimento se desenvolve 
continuamente, para o futul'o. 

· . Porém, quer uma g'!erra, quer uma revolução, sobrevenha os meritos das contribuições 
d1rectas se revelam então a todos os olhos ; porque ellas, graças a seus contingentes 
e ás suas listas nominativas, continuam a enriquecer o Thesouro. 

As considerações que acabamos de ex.pôr sobre as causas do caracter indirecto do nosso 
regimen :fiscal, demonstram não só que tem havido uma immunidade tribut<tria da classe ca~ 
pitalista, como que o capital e a renda., entre nós, devem se constitui!' ma. teria tributa.vel. 

Elles, que teem exercido sobre o Estado uma. grande presEão, a ponto de convet'"'·ir 
para si a. maior defesa e zelo pelos seus interesses, não podem continuar nessa. immunidade, 
que é profundamente injusta.. 

Além das razões de ordem moral, que dictam a introducção entra nós da imposição 
directa, existe uma, da mais alta importancia, de ordem social e economica. 

E é que o ope1•ario chegou ao mmimum de salario. 
Não otl'erece mais plasticidade a ser tributado. 
E não ha. duvida que o imposto dtt renda é o unico instrumento financeiro «capaz da 

medir a proporção de encargos publicas que devem recahir sobre os hombros das cl<tsses 
ricas e abastadas ». · 

Sob a pre~são da crise temerosa que nos assoberbava, o que attingira. nesse anuo o seu 
maximo gl'au de intensidade, cujo desenlace 1'õra a moratoria, recentemente decretada, no 
accordo que acabavamos de firmar com os credores estrangeiros, e na incerteza do pro
gramma que se propunha seguir o governo que vinha de se inaugurar, tendo a pesar-lho 
$obre os hombros as mais tremendas responsabilidades, a Camara, julgou medida de pru
dencia, de discrição e de acet'to adiar, ainda uma vez, a solução do problema. 

No entretanto coincidia com esta resolução do Congre~so a publicação do Rela.torio do 
Ministro da Fazenda, o eminente Sr. Bernardino de Campos, que, tle perto, directamente, 
sentira, palpara e conhecera as falhas do nosso systema de impostos, e em demora da. 
ditficil gestão da pasta da Fazenda e tentara. modificai-o, com o recul'so á tributação interua. 
Neste importantíssimo trabalho, depois de salientar entre as causas maiores dos nossos males 
economicos e financeiros -«os graves defeitos do nosso regimen tributaria, q uasi exclu· 
sivamente alimentado da receita das Alfa.ndegas, submettido ás contingencias da taxa 
cambial que, deprimindo a importação, e depreciando a moeda em que é o imposto 
percebido, actua sempre prejudicando o Esta.do », o que denotava «a conveniencia de ori
entar-se de vez a política financeira no sentido de buscar o seu assento definitivo, na 
tributação interna., deixando ás Alt!mdegas missão mais consentunea r.om a. natureza 
desta instituição, do que a. que ora lhe impõe a necessidade de considetal-a exclusivamente 
fa.utora de renda, sem a~tender a interesses e occurrencias d:t maior ponderação que 
:possam exigit•, em bem da industria, ou de relações de ordem política, administrativa o 
commercial, determinações que não visassem a irnmediata arrecadação de impostos certos, 
indispensaveis às despesas ordinarias, » elle, qui), para occorrer de :prompto aos apuros o ás 
exigencias apremiantes do Thesouro, insusceptivois de delongas, fôra obrigado 11 rocor·rer 
à taxação interna por meio dos impostos indirectos de consumo, assim se pronuuciu., 
repudiando~os, em favor do imposto sobre a renda.: 

« Os impostos indirectos teem sido entre nós até o presente que.si o unico factor da 
l'eceita publica; a. tributação d~recta encontra no espil'ito do contrib';Iinte reluc~anciá, que 
convém vencer, pelo convenctmento de que as taxas em taes Impostos sao sempre 
mais moderadas do que nus contribuições indirectas. 

Estas affectam de modo mais gt•ave do que aquella.s os recursos das classes despro· 
tecridas da fortuná, desde que a depreciação do meio circulante, a elevação das ta:x.as 
ca'lnbiaes ou a aggravação dos impostos aduaneiros façam enca.r•ecer os objectos de 
consumo necessal'ios á vida; incidem sobre os mais pobres e reduzidos .orçamentos 
particulares · vão pedil" a todas as bolsas a prestação do seu concurso, a. elaboração da. 
receita e, a.p~zar disso, são aceitas com. maior tolerancia, porque na exacçã.o de ::;uas taxa~ 
uão se faz sentil• de modo immediato a acção !iscal. · 



Câmara dos Deputados -Im presso em 22/05/2015 12:55 - Página 69 de 106 

224 ÁNNAES DA CAl\ÜRA 

As taxas das cont1•_ibuições podem ser fixadas com grande moderação e quando 
o imposto tem como obJecto proventos auferidos pelo contribuinte, de qualquer fonte 
de receita, _tal m9deração não póde deixar de accentuar-se, sob pena de ser illudida 
a a.rrecadaçao, SeJam quaes forem os processos utilisados para a fixação da renda. 

Esta ~ircumstancia ê de per si so sufficiente para arredar dos impostos directos 
a prevençao com que são olhados pelos contribuintes. ' ' ' 

Si ás taxas directas não é licito pedir, como pretend~m alguns economistas, mais 
do que um tet'ço, ou dous quintos da totalidade do producto da tributação não · é 
dispensavel o seu concurso, como factores da receita. ·· ' · 

Aa taxas directas e inclirectas corrigem-se mutuamente. Os Estados não podem dis· 
pensar qualquer dellas. Todo o 11rojecto de reforma. tributaria que pretenda abolir um 
desses dous ractores da receita publica dará. em resultado a miseria do Thesouro e uma 
tributação arbitaria e iníqua. >~ 

Estas ponderações de Leroy-Beaulieu são tanto mais dignas de acceitação, quanto é 
eUe apologista do uso dos impostos indirectos, como eixo de um regimen tributaria que 
tenha em vista segura formação de receita, e procure arrecadar a contribuição ainda dos que 
vivem au jour le jour e que não teem sobras nem economias, que garantam o pagamento 
de impostos directos. · 

A tendencia que autorizados economistas favorecem na theoria, e que a pratica e a ex· 
periencia vão accentuando nos povos adiantados. para os impostos geraes sobr13 a renda, 
tendencia que \Vagner justiâca com a sua autoridade por deverem taes impostos servir de 
complemento ás velhas contribuições sobre os productos, as quaes podem mesmo vir a. 
substituir, tem-se manifestado desde longa data entre nós e ainda., :por occasião da elabo• 
ração da lei da receita do actua.l exercicio, revelou-se de modo preciso na inclusão do im· 
posto geral sobre a renda, como peça do nosso apparelho tributaria. 

« Obedeceu, não ba. como contestai-o, a uma esclarecida orientação, essa tentativa de 
inserção do imposto sobre a rend<l. na nossa rêde tributaria»; as circumsta.ncias actuaes acon· 
selham a renovação da proposta dessa taxa direct<t, cuja necessidade como imposto de 
compensação está sobejamente justificad~• na ampliação que foi dada á imposição indi
recta nas diversas contribuições sobre o consumo actualmento incorporadas ao nosso nieea· 
nismo fiscal. 

Não à dado esquecer QUe a todas as suas vantagens os impostos indirectos, mórmente 
os que assentam sobre a inportação, olferecem graves inconvenientes em épocas de pertur. 
bação da situação normal do paiz, quer tal perturbação affecte a ordem c a paz publicas, 
quer se manifeste no desequilíbrio do mercado cambial e dos valores. 

o retrahimento da importação acarreta com a reducção da renda aduaneira alteração 
sensivel na elaboração da receita, abre ensejo ás mais graves emergencias, si as taxas di
ectas não proporcionarem recursos para supprir a deficiencia da arrecadação do imposto 
de importação. 

Das modalidades do iln}losto pessoal, a contl'ibuição uirecta sobre a renda e a tmica qt1e 
te1tde a sttbsistit. 

As fórmas rudimentaes- a ca.pitação e o imposto de classes- vão ccdendo Iogar á 
contl'ibuição que o.3 economistas allemães, á freute delles ·wagner, denominam - imposto 
nominal sobre a totalidade da renda. 

<< A historia dos impostos, mormente nos tempos modernos, demonstra a necessidade 
de suhstituir-se as antigas fórmas pela. do um imposto formal sobre a renda. 

« No periodo do ~seado libtwal, o r~co_nhocimento da liberdade .e da igu~l~ade polit!Cl!', 
radicado na conscienma, do povo e no dn'mto, tem como consequenCia. a abohçao dos prtvl
lcgios de impol:ito e a a.ffirm~ção da ~brigação geral de l!_tl.gar o imposto por todo o rendi~en~o 
individual, qualquer que seja sua or1gem e SeJa quem for que o perceba.~ ( ·wagner, Sc1enc1a 
as Finanças, § 456). 

Neste mesmo tempo a propria classe agrícola trazia o seu depoimento em favor 
do imposto sobre a. renda, pelo orgão de um dos seus mais autorisados :r:_epresentantes 
o Sr. Lacerda Franco que assim propugnava a necessidade da sua adopçao, nos seus 
magníficos estudos sobre as « Questões Economicas e. so7iaes »: . . 

« Actua.lmente, a base da receita. public<i. no 13razil _e, na sua quas1 totalldad_e,_ pro
veniente das rendas das no:>sas alfandegas. Este systema nao offerece nenhuma el~st1c1dade 
que venha. corresponder ao n.ugmento crescente do nossas despezas publicas. Em 
épochas de crise, vemos, como _acon_te~e. ago1•a, uma grande diminuição de nossas 
importações e na. mesma proporçao lhmmue a. receita do.s nossas alfandegas, falseando 
aa.sim a base de nossas rendas publicas, Deste taoto pl'ovêm os (leflcits orçamentarios 
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po1•que seria impossi vel elevarem-se os impostos de importação na proporção ila dimi· 
nuição desta, para chegar-se ao resultado de ter-se a mesma renda, orçada. 

O systema tributario que assenta sobre o imposto de importação sóÚ1ente é vexatorio 
:para al~u.mas classes de nossas pop.ula.ções,_ especialmente nos centl'os urbanos pam as 
clt~sses mv1s e outras que par<:1. sna a~unentaçao e uso supprern-se com artigos importados, 
po1s que estes pagam 1mpostos por .si e por todos o;; que estão sob a sua dependencia •.. 
ao passo que em muitos casos, no interior. as populações só so utilisam da pPoducção 
nacional para o seu consumo e uso, deixando, po1· conseguinte, de concorrer para as 
despesas publicas. .. 

Não é tambem equitativo, porqua em muitos ca.sos tnnto pag<L o rico como o pob1•e 
em egualdade de condições, áe educarão a habito.s. 

Parece-nos, pois, necessario cogitar-se da creaç:lo llo outros impostos para se poder 
modificar as tarifas actuaes. 

O nosso systema fiscal é o mai" atrazatlo que existe. Para vermo~ a dill'erença entro 
a receita das alütndegas e outras fontes de renda e quanto este sy::;tema. é pesado para. 
certas classes, é ba.sta.nte pequena sn<t comparação com os de o!Ül'os paizes. Na Inglaterra 
na. França, na AilAmanha, o imposto das Alfnndegas concorre com 25 a 30 °/o par·a a. receit~ 
total; na R.ussia, Italia e Austria, concoree com menos de 20 "/" ; nos Estados Unidos com 
cerca ~e 50°/ "" Entretanto. no Rrazil a receita do Gover·no Fctle~;~l é constituída quasi que 
exclUS\Vamonte pela. rece1ta das Alfandcgas. Parece-nos úe UtJl e necHssaria applicação 
entre nós o imposto sobre a rend<L, tl.lloptnnâo-se o systema ing-iez tlo Incoma.tax , o qualt} «O 
mais equitativo possível, pesando sobre as diveeso.s classes na. propo1\:;ão de suas fortunas. » 
Este imposto determina o augmento da neceita na 2J1'oporçiio rlo a1.t[Jmcn.to da fortuna publica 
e crêmos que viTia satisül.zer as nccesidades sempre Ct'csc:entos das despezas de um 
paiz novo como o nosso. 

Commentando precisamente o projecto de imposto glo/;a.l, o mesmo q11o de novo 
resurge no orçamento actual, conclue o illustre Sl'. Dt'. Veig<t Filho, na sua inaapru
ciavel obra « Manua.l de Sciencia das Finanças:.): 

« A decl'et'.lçiio do imposto sobre a renàa. em nosso pa.iz é uma questão de tempo e a 
respeito della. estamos de accordo com o Barão do Rosario que ha quasi 20 aunos affirmou: 
«Não ha motivo p~ra que est~ imposto nã.o sej<& adopta.do por todos os paizcs em que 
exista o nobre deseJo de possmr-se um bom systema trtbutarlo. Tenho firme crença, de 
que. reconhecidas as suas vantagens, se· faça ser aceito no Brazil, como j<i, o é em muitas 
nações antigas e experimentadas. » 

N:t impossibilidade de vencer ~. repugu~tncia contra o imposto gera.l sobrn a rcnlla, 
tentou o relator crear novas mvdali<ladcs ql\C, como o de vencimentos c subsidias, <1110 jd. 
existem recal1íssem sobre os lucr0s dos ca:pitttes ar.cumula.dos, c jtn'os de a.polices. O 
ar"ume~to já não toi só o da iaoppo1·tunidade, mas o de qur. as apoliccs são isentas do 
tributos · e viola a fé dos contractos o Governo que as tributar. Nadt~ mais injustificavel, 
om face dos principias, úa doutrina., lla. pratica, da i~ua.ld~tdc, ~ht_Iegí.sla.,do, d? exemplo o 
d<~ prtttíca. dos povos mais cultos do q1~10 scrnclllantc I;:!enço.o. ~~ nao d1zemos su, provamos. 

Quando Pitt pro:poz pcltt prunem1 VIJZ, em 1 '89, o 1m posto gm·u.l sobre u. ronda, 
nra.m al:l mais di([lceis o pt·ecarias, erum vmYla.tloira.mento dcst:'spcradoras as condições 
llo. Ioglu.tel'l'O.. . . . 

A l<'rança obrigara a sua. podcros<~ rn'a.l a cxtraorduw.rias despesas do guerra, qun ex
hauriam todos os seus recursos. 

Era forçoso rccol'l'er a novos impostos e Pit:t não vacillou. O imposto foi recebido · 
~om a mais profunda aversão o pu.ru. a~;tenual-!t teve o gcnio providente do grande 
estadista de l'evestil·o do caracter do generalidade, fazendo-o a.ttingir todas as rendas, 
liidistinctamente iossem quaes fossem, viessem de onde viessem. 

Os titulas da dividn. publica. eram expressamente declarados por lei immunes de 
[!ualquer onus fiscal. 

Ao contra.hir os seus emprestimos, a. Inglaterra se compromcttera. solemnemente 
com os mutuantes, disse Gladstone na Camara dos Communs, em 1883, a não ·tributar os 
()a.pitaes mutuados ao Thesouro. 

As leis que regem a divida :publica estatuem que os dividendos das suas apolices 
serão pagos sem onus fiscal de especie. alguma. 

Apezar disso, prevendo. a. reac9ão que no.turalmen~e so levantariiJ: con_tra. _o imposto 
já. de si immensamente odiado, P1tt estendeu·o aos Juros das apollces, Justificando-o 

Vol. VII 29 
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nestas poucas palavras, que consubstancia.m até hoje a mais criteriosa e fundada defesa 
que se lbe tem feito e se lhe pôde fazer: . 

« As annuidades provenientes dos capitaes eollocn.dos em fundos publicas não podem ser 
i:>eotas sem injustiça de um imposto que ee applica a todas as outras especies do rend·1s 

Si os possuidores de n.polices tivessem disposto dos seus capitaes om terJ!as ' 0~ 
em commercio t<lríam sido alcançados pela contribuição. 

O capitalist1.\ nã.o é tPa.tado de modo diverso do propt•ietario territorial do ma. 
nufactureiro, do negociante, mas devo se1· tratado como ellos.» ' 

Em 1843, quando Robert Peel ascendeu ao poder, eram talvez mais oppressivas 
as circumstancias em que se debatia a Ingh~terra,. 

Tinha a guo1·ra no oxte1·ior e a conflagração imminente no interior. 
O facho da discordia soprado pelo verbo potente de O'Connel agitava as entranhas 

da Irlanda, e a separaç:ão di1 verde El'im era prevista e annunciada. 
A divida brihnnica ascendhL a dous e meio milhões esterlinos, e na Asia eram 

derrotados os seus exerci tos. 
Pintando a situação em que se achava a. Inglaterrn., diz o Sr. Ruy Barbosa, citando 

Martinet e Sidney-Smith: «As fabricas feclutvam ; dez sobre doze partes da. despesa. 
orçamentaria pesavam sobre o commercio, a. industria e a actividade das classes médias. 

Nada fugia ao imposto: tn.xas sobre tudo que nos penC'tra na hocca, nos cobre as costn.s 
ou se nos põe sob os pês; taxa;; sobre o calor, a luz, a locomoç·ão; taxas sobre tudo que 
vive na terra, ou nas u.guas, sobre tudu que vem do estrangeiro ou se faz no paiz; taxa 
sobre a. materia bruta, sobro cada, valor que lhe accrescenta o trabalho do homem.» 

Mais uma vez recorreu-se ao imposto sobre a renda, antipathico e odioso im
posto. sempre repuuiado, mas sempre renovado, como o recurso supremo, nos dias 
augustiosos do desespero. 

Tambcm dest:J. vez não só não se isentou o jnro das apolices, como se lhe augmentou 
a taxa do imposto. 

Outro augmento com que so combate o imposto sobre o juro das apolices é o panico, 
a desconfiança, o descredito que elle acarretará ... 

Cohen r~sponde de modo completo em uma bellissima pagina-a esta sediça e nunca 
esquecida objecção do panico. 

E' o eterno argumento, diz olle, contra tudo que a.ttinge os valores que se negociam 
na bolsa e nos bancos. , 

Ao ouvir a.s pessoas interessadas, parece que a menor reforma fiscal é de natureza o. 
desoro-anizar este grande mercado em que as trausacções se operam por milhares. . 

Na Françct t'ol'am levantadas propllecias terro1·istas quanuo lançou-se o imposto sobre 
a renda dos valores mobiliarios; na Inglaterra a mesma celeuma se fez ouvir, quando 
foi applicado o income-taxe á renda do-> titulos da divida pllblica. 

Mas, quer na Fra.nca., quer na. Inglaterra, os valores mobiliarias, como os consolidados, 
nenhuma depressão soil"rtJram, não cessaram mesmo de subir em cotação. 

o estado do merc~tdo nio d0pende de uma ta:<a que é, além disso, relativamente roi· 
nima: elle depenrle do conjunto da situação financeira e economica uo paiz, das economüLs 
que se accumulam todos os annos e sob1·e tudo do movllnento geral da olferta. e da 
procura. 

o que é certo é que, segu?-llo o mesmo economista,, o imposto so.bt•e os valores. mobilia· 
rios mesmo qu:tndo ellt! f01 elevado de 3 a 4 %. nenllUma dllferença perigosa ex· 
erc~u sobre o preço venal, nem sobre a taxt~ dos emprestimos dos caminhos de ferro. E' 
·um facto mesmo, que estes empre:>timos não só não dcixal'<tm de ser contrahidos como que 
se realisaram sempre em condições vantajosas. 

E convém accrescentar uma circumstancia importante :é que o Estado garantir:l. para 
com a maior parte das compiLnhias de estradas de ferro os juros das obrigações que 
ellas haviam emittido e mesmo depois das convenções de 1883 os proprios dividendos 
de suas ac~ões, o que fizera desses titulas verdadeiros fundos do Estado, equivalente 
a sua renda em tudo, êl pl'oveniente dos títulos da divida publica. 

E' Cohe~ quem assim o diz: · 
« o Estado garantiu a maioria das companhias os interesses das obrigações que ella! 

emittiram, e mesmo, de accordo com as convenções de 1883, os dividendos de sua1 
accões. Esta garantia. fez destes titulos verdadeiros fundos do Estado ; olles' lhe são equi· 
valentes na sua renda. 

I 
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OPa, a lei não heSJitou em os submeti;er sem distincção ao imposto de 3, hoje de 
4 °/o, com que se gl'<J.Vou os valores mubiliario:::, como t<~mbem a OLLtras taxas que dimi
nuem consideravelmente a sua cifra normal.» 

Agora a demonstração de que nem perante a nossa lei, nem diante dos. princ!pios, 
nem em face da legislação comparada a isenção dos juros das apolice3, a 1mmumdade 
otl.iosa que se lhes attdbue e se lhos quer manter, encontra apoio e justificativa. 

A lei que crcou a nossa divida publica, de 15 de novembro de 182i, art.6i, isentou 
as apnlices do imposto de heranças e legados. Entendeu se que esta isenção expressa de 
um imposto modico e que, pm' sua natureza, deveria attingil-a, importava logicamente, 
em uma absoluta immunidade a outro qu \!quer gravame üibutario. 

Esta interpretação ainda mais avigorou-so com a lei de 21 de outubro de 1843 e regu
lamento de 26 de abril de 1844, que, creando o sello fixo e proporcional, não as contem
plaram, e pelo regulamento de 10 de junho de 1850, que de semelhante imposto expli· 
citamcnte as decla.t·ou excluídas. 

Esta situação legal das apolices em relação ao nosso systema tributaria, modificou-se, 
soll'rcndo porém, o privilegio da sua. isenção o primeiro golpe com a lei n. 1114, de 27 de 
setembro de 1860, art. 11, § 9o, e regula.mento de 26 de dezembro, art. 6°, § 7°, do mesmo 
a.nno, qnc as sujeit;1l'a.m aos impostos de transferencia e de sello. 

Finalmente, a lei n .. 150i, de 26 de setembro de 1867, art. 20, extinguiu-o, revorrando 
expre;smnente o art. 6i da lei de 15 de novembt'o de 1827, que era o seu unico funda
mento, desde que as submeLten ao imposto de heranças e legados, de que elle as declarava 
isentas. 

Desde então, como qualquer outra, a renda do juro das apolices perdeu o pt•ivilegio 
odioso da immunidado e incidiu na competencia tributaria do Estado. 

A quc8tão foi larga e proficientemente debatida no Conselho de Estado. 
E' sabido que o~ homens que compunham esta alta e respeitavcl corporação represen

tavam o que o paiz tinha de mai3 competente e autorisado em politica, em. administração 
e em finanç:.ts. 

Pois brnn, esta idéa, que é hoje recebida com geralrepugnancia, encontrava naqnella. 
douta corporação de notabHidctdes, de estadistas, de homens de governo, responsavcis 
pelos dcsLinm do paiz, a mais plena e c<Üorosa acceitação. 

Respondendo á consulta do Governo, dizia, em sessão do Conselho de Estado, o Sr. 
visconde de Itabor<1hy: 

«Em materia commercial as apolices da divida publica estlo sujeitas a embat•go 
e penhora, e a t:rande que a lei no art. 3ô autorisa deve tambem ser cohibida em mt\teria. 
civil. Quando se cream impo.;tos como o do art. 2°, que pesam desigualmente sobre 
os contribuintes c que, em muitos casos, serão proporcionacs, não aos haveres, mas ás 
necessid11des de cada familia, não vê razão para que continue isenta de imposição a renda 
proveniente do juro das apolices da divida publica, c, por isso, lançaria sobre ellas a 
mesma taxa qtu se propõe para os dividendos das sociedades anonymas. » 

Dir-se-hiam escri]ltas paw~ o momento em que nos achamos as palavras do eminente 
cstarlista. 

J<i. então, em uma época em que nem por somlJL•a as nossas contl.içõcs podiam compa
r:w-se à em quo hoje se acham o cl'cdito publico e o Thesouro, olle não via razão, chocàva 
profundamente o seu espírito de justiça e d0 equidade a isenção do capitalista em con
cor·rer pctra as nrgencias da receita nacional, quando us novos impostos que se iam lançar 
sobre o povo pesavam desigualmente sobre os contribuintes e, em muitos casos, seriam 
propurcionaos oão aos haveres, mas ás necessidades de « cada ff1milia ! » 

E' impossivel dizrJr-se mais e melhor, hoje, em defesa da abolição do privilegio injus-
tificavel da. immunidade d'ts apolices ! , 

Mais ainda: O Sr. visconde de Itabor:1lly equipara, para os cil'eitos da teibutação, o 
capital empregado em titulos ua di vida publica ao empregado em em prezas industriaes 
c sociedades anonymas e quer que se os t<txe na mesm:1 proporção. 

De facto, em um p:tiz novo cJmo o no:Oso, onde as industrias c melhoramentos mate
riaes de toda ordem necessitam de auxilio e protecçio, semelhante disparidade não se 
comprehende, não se justitlca ; fere os princípios economicos mais rudimentares. 

E' inconcebível que se onere, que se taxe o capital activo, o capital circulante, que au
xilia, que movimenta, que impulsiona, que desenvolve e que fecunda a indust>ria, o com· 
mercio, a lavom·a., e que se poupe o capital inerte, o capital para~Ha, ocioso, o mais se
guro, o melhor garamido, que teve a preoccupação egoi:>tica de premunir-se em uma 
collocação privilegiada contra os riscos, as incertezas e as eventualiclades a que aquelle 
130 expõe. 
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Sníeitando ao mesmo imposto, nivelando deante do principio geral da igualdade da tn.. 
xaçuo o possuidor de ii~ulos da . divida p~ blica e . o possuidor_ de acções de em prezas 
industriaes e de commercw. o legislador nao faz maJs do que reu.l!sar o pensamento de Pitt 
q_uaudo em nome dos interesses ~aciooaes, dos _in~er~si!es superiores e permanentes d~ 
justiça, da_igu:'lldade e do bem publw01, cassou ~ yr1y1legi~ ~e que g-osavam os consolidados 
inglezcs, Jltstxficando-se com_ as palavras que Ja acxma crlámos. 

« Quizeramos perguntal' tambem, escreve o economista Victor Bonet, em virtude de 
que principio se isenta a renda do Estn.do. E', dizem, para resgua.rdar o credito publico. 
Si o Governo tributasse a sua. renda, ella baixaria e elle seria coag-ido a pagar mn.is 
ca.ro os emprestimos futuros. Semelhante razão não (l bastante para firmar uma in
justiça. 

E' exorbitante que o possuidor do 10.000 fr&ncos de renda nacl& pague, emquanto quo 
o que possue 1.000 francos ~<m titHlos do ostrn.dn,s de ferro ou qultesquer outras em
prezas seja onerado com 30 ft'ancos n.nnua.es. » 

A renda do cn.pital empregatlo em títulos da dividn. do Estado é uma renda certa 
fixa, garantida, ao passo q_us a do capital empregado em emprczas industriae.s é pracat•ia.: 
fu.Uivel, está sujeita á boa ou má sor~e dessas emp!·ezas, e~posta a riscos e pe1•igos, 
Dahi o contentar-se o tomador de apol1ces com o JUro de 3 ou 4 % que, parecendo i 

menor, é, todavja, certo. 
Voltemos, porém, n.o Conselho de Estado, a justificar com a opinião dos eminontes 

estadistas de todas as escolas políticas, quo alli tinham a.ssento, o criterio que nos guh 
na taxação do juro das apolices. 

Com o Sr. Itaborahy concordaram os 81's. Marquez de S. Vicente e Souza Franco, 
e este, o chefe da escola. eeouomica libern.l, o Ol'gão mai~ al~tori:.mdo do seu partido em 
a.ssmnptos de tal natureza, disse: 

« Concordo na taxa. sobl'c <~ rendtt da.s apo1ices, l'evogu.rlo o a.rt. 37 da loi de 15 ele 
J\OVOmlJro de 1827; muitos Esktdos <t cobram o u a.vi:;o do 2:'J J.e julho do 1843, n. 789, 
já. deu exemplo de restricções a est"' disposição. » 

Espírito de ponderação e de equilibrio, collocado á igual distancia dos extremos do 
1•adicalismo liberal e do radicalismo conservador, competente como os que mais o forem 
na gestão dos altos negocios do Estado, o Sr. visconde do lUo Branco pensava da 
mesma. fórma. 

Seguindo a opinião dominante no Conselho de Estado, olle lembmva «que as apolicos 
j ;J. tinham sido feridas, porque u. g~trantia. ou pl'ivilegio da. a.mol'tiz&çã.o que n. lei lhe 
dava de facto tinha sido extincto », e respondendo ao argumento dos que allegam que, 
wibutando os juros dos mesmos títulos, o E~bdo préga ::t lei do calote, viola a fé dos 
contractos, otrende direitos adquiridos o garantidos, accrescentava em luminoso parecer: 

« Nã.o ha quebra de boa fé, nem offensa a. direitos adquiridos. O Estado não se 
obrigou senão a pagar um certo .iuro e a amortizar as ttpolices pelo preço corrente no 
mercado ou pelo seu valor nominal, mediante sorteio qun.nuo estas estiverem ao par.» 

São dignas de madura reflexiio as pu.la.vras com que o espírito lucido e previuento do 
gr:tnde braziloiro fulmina a pseuda « violação d<L f'é dos contru.ctos », o argumento ma.is 
~cdiço e supposto o mais valio;;o dos que sustentam a isenção das apolices. 

Obrigou-se o Estado a p~tgar um certojuro, é certo. Mas nós-os que combatemos a 
immunidade dos títulos da divida publica a qua lquer onus fisüj,l, nós - os que com· 
batemos a sua isenção e os queremos tributar, não pretendemos que o Estado deixe 
de pagar aos seus possuidores a quota de interesse n. c1ue se obrigou.: o que queremos 
sómente é que o capitalista pague o imposto a que estivel' sujeito como cidadão, 
:pois nãu ha consideração de ordem jurídica, politica, moral ou economica, que faça 
com que o detentor de um titulo de divida do Estado deixe de ser um cidadão como 
outro qualquer, e como tal com o dever commum, com a obrigação elementar de con· 
correr, como todos os mais, para as despeza.s publicas na p1·oporçã.o de seus haveres. 

O que o Estado quer, quando tributa a renda. proveniente do capital empregado em 
a.polices, ê &ómante que o individuo que a possue contribua tambem com a sua quota 
p<Lrte para a satisfação dos encargos nacionaes, para o custeio da.s despesas de~ti· 
na.das á manutenção da soguranca e garantia desse proprio individuo. Não se o 
sujeita a um regimen de oxcepção ; ao contrario, se o colloca sob o regimen commum 
da. igua.ldade de todos perante a lei da. taxação. Pede-se-lhe, em ta.es condições, o 
que se pede a todos os contribuintes : que elle leve ao The:~ouro a quota. de numera.rio 
proporcional aos seus haveres, aos seus lucros. para oceorrer· á.s necessidt~.des que a. 
or~anisa.ção politica, judicial., administrativa e policial do Estado reclama, o da. qual elle 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 12:55 - Página 74 de 106 

SESSÃO EM 6 DE NOVEMBRO DE 1903 229 

estú. auferindo, como os demais cidadão~. todas as incalculaveis vantagens, as ga
rantias imprascindiveis ao seu _bern-estctr, [L su:J. propriedade, á sua vida, á sua. honra, 
á sua liberdade, a todos os seus direitos. 

Assim-o imposto não é uma reducção desleal, forçada o dist:n•çada do juro da apolicc, 
é uma quota parte da renda do COIÜl'ibuin·i;e. Sim ! quo o Ccl.l'actm• eventual do possuidoi' 
do um titulo da divida. pubUc:.t m'Lo póclc n.nnullal' o J.e ciuatlão para os olfeitos d:1 tri
butação, e como t:l.l o de cont.ribuintc p :1.ra as do.;;pesas nacionaes. A qualidade de cidadã.o, 
do contribuinte, preexisto <i. do possuidor da apoUco ; a de creclor do Estado primíL 
sobro ella. 

Assim o imposto não é uma reducção dos juros do po:ssuidot· da apolice, mas uma quota 
parte da renda. do contribuinte. 

O principio gera.l, dizem todos os economistas, é que o imposto é uma. divida social, a 
que todo cidadão é obriga.do pa.r<t com o Estado, na proporção do suas faculdades consttL
tadn.s ouj)resumitlas. D<tlli-eonclue·se lo;icamente que, nenhum cidadão e nenhuma. 
renda podem so suMrahil• a. este dever do interesse geru.l. Assim, si o Estado é de· 
vcdor do jut•o,_ é ct·ed.or do imp~sto. De~de que elb pagao iutegl'a.lmente os juruil, 
a que se obrtgou, tom cumprtd::> o seu dever: mas o tiUO não se pôde comprehen
der é ctue, por isso mesmo, julgue-se o posst1idor dt> apolice, que tambam é contt•ibuinte, 
quo ta.mbem ó cidadão. isenGo de eu1npril' o devet•, nã.o menos imperioso, que tem para. 
com o _Estado, isto é, d~ ?:Jnc_orrcr. com a sua quota, parte par<L a.s despesas publicas .. 

Nao ha como fugir a evidencH\-os creclore:; do E:sta.do,como quaesquer outros Clda
dadãos, são obrigados a contribuir· pa.ra o custeio dos seeviços geraes que a todos in
teressa-e beneficia-e a posse de um titulo Lle divida public;~, não aunulla o direito que 
tem o Estado de ex.igü• o cumprimento desse dever, nem dispensa o cidadão brazileiro ll:.L 
necessidade e da obrigação de satisfn.zel-o. 

O principio geral, domimmte em CLilitSi toJas as nações-é que dea.nte da igualdade 
do imposto o possuidor da apolice não deve ficar em melhores condições que os demais 
contribuintes, desde que, como estes, rec3be a garantia o a protcccão do Estado. 

Demonstrado ficou que, no ponto de vista legal, não se justifica a isenção do juro das 
apolices. A lei de 1827 não veda a.o Governo tributa.l-as. 

Esta lei continha só meu teu. clausula de que os títulos da divida publica ficavn.m 
isentos do imposto de heraoçn.s e legados e dahi, por moHvos de mera. conveniencia, 
dando-se-lhe uma elasticidad(' de intel'pratn.cão que ella não comportava, chegou-se á 
conclusão de que as apoliees ftctW<.LIU írnmuoog a qun.esquer ouus fiscaes. Mas esta si· 
tua.ção pl•ivilegiada dos títulos dtt divida publica cessou por completo, maxime depoi:'l 
que a lei n. 1507, de l8i..i7, gt•avou-a.s com o imposto de hemnças e legados, revogando <L 
clausula unica ern que, por vht de inllncr;ã.o, assentava o sou pretendido direito de não 
ser tributada. · 

Demt\is a isenção que se reela.ma pa1•a as apolices importa em derogação de principio 
geral e derogações de principlos geraes nã.o se inferem, não se deduzem, não se presu
mem : ellas são claras. expressas, tet•minantes ou não existem. A isenção, alguem .iti. 
disse, importa tambem em um privilegio, e em mataria de privilegio toda. a interpreta
ção é restrictu. e em caso de duvida-é contra o privilegio. 

. Ora, não ha. uma só disposição de lei expressa, dentro ou fóra da. de 1827 qu~ creo.u 
I a. nossa divida publica, que autorize a. istJnção do jm•o das upolices, e a verdadeira Slw 
~uac;ão destas, em face do nosso regimen tríbutario, jõ. mostramos qual era com a opinião 
Insuspeita. dos nossos homens eminentes. 

Não conhecemos paiz mais severo e mais escrupuloso na satisfação de seus compro· 
missos e no respeito á fé de seus contractos, do que a Inglaterra ; no emtanto, eis como 
ella. procede em relação a este imposto. E' Gladstone, é Cohen que o dizem. 

« As rendas que se pagam aos seus possuidores por intermedio do proprio Estado ou 
dos seus representantes- juros. vencimentos, pensões, não carecem, por via de regra, de
clarar-se ; são submettidas ». di~ o primeiro, no acto do pagamento a uma deducção cal
culada segundo a tax•t log<tl do imposto. 

E' o desconto dirccto, immedia.to, scru delougas e sem subterfugios. «O Banco da Iu
glaterra, e3creve o segundo, e os estabelecimentos encarregados do serviço dos em
prestimos coloniaes e estJ:•a,ngeiros deduzem o imposto (lo incorne-ta :i:e dos juros que pagam 
e cr·editam a importancia. a t'avor do Thesouro inglez. » 

Nestas condições, toda a phraseologla official não impede que se trate positivamente 
de um verdadeiro imposto sobre a rend<t das a.polices. Nunca se pretendeu, no emta.nto, 
que, assim procedendo, a Inglaterra faltasse á fé dos contractos· ou violasse o direito dos 
seus credores. . 
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Toda a sua historia. financeira attesta igualmente que esta medida, que repousa 
essencialmente sobre o principio elementar da igualdade da todas as rendas perante o 
fisco, não prejudicou em ·ponto algum a. solidez do credito britannico, nem de~organisou 
ou enfraqueceu o mercado dos seus valores. Os consolidados não deixaram de subir, attin· 
gindo as mais ai tas cotações. 

O mesmo acontece em todos os paizes que adopta.ram o systema inglez. Por que -razão 
o que p>~.rece tão simples em nações onde a noção do direito e a sciencia das finanças se 
acham tão desenvolvidas, seria entre nós, considerado como um acto tão contrario á. 
honestidade como ao interesse publico 'I . 

Tal é a. pergunta. que o celebre economista faz aos obstinarias que em França se oppoem 
~ creação de~te imposto, tal a interrogaQão que tambem dirigimos aos que entre nós a 
Impugnam. · 

Si da. Inglaterra passarmos a outros pa.izes, vemos em quasi todos o imposto attingindo 
os títulos da divida publica. · 

Na ltalia, apezar da opposição que lhe fez o grande financeiro Sella, nós o vemos 
adopta.do primeiro pelas leis de 14 de julho de 1864 e de 25 de agosto de 1870, e por ultima 
pela. lei Depretis, de 23 de julho de 1876, tendo a sua taxa subido até 13, 20 °/o! 

A Prussia o estabeleceu pela lei de 1851 e o mantém com o carMtet• odioso do im
posto progressivo, não obtante as restricções com que acceitava Bismark para grangear 
as sympathiM do capitalismo. 

Na Au:;tralia, na. Holhmda, elle existe na.s mesmas condições de severidade e absoluta. 
indifferença pelos pretendidos direitos dos possuidores de apolices. Assim na Hespanha., 
assim na Suissa, onde coexiste o imposto sobre a renda e o capital. 

A França é de todas as grandes nações a que ainda não o poude acclimar, mas a ques· 
tão do imposto sobre os títulos d~~o divida publica está circumscripta. nesse paiz, ao terreno 
do opportunismo, para usar da phrase consagrada. 

Em these, em principio, theoria, não ba quem o deixa de sustentar. Vraye o diz 
claramente, estudando os impostos fra.nae~es. 

«Isentando a renda proveniente de títulos do Estado do imposto territorial, o legisla· 
lador não quiz subtrabir essa renda ao principio constitucional, segundo o qual as 
contribuições e encargos publicas devem recahir proporcionalmente sobre todos os pro
prietarios, na razão de seus haveres, fortuna. e aptidão; não quiz collocar essa renda tóra 
do direito commum em relação ao imposto. 

Não é menos certo, não só no sentido equitativo como no legaX e constitucional, que a. 
renda proveniente de títulos do Estado não póde ficar isenta de um imposto que affecte 
indistinctamemte, na mesma proporção, tod.ts as rendas moveis, e accrescenta que 
«invocar em seu favo1• uma. isenção, seria. baratear os princípios que invariavelmente 
proclamam a igualdade perante o imposte>), 

Tal é a questão melindrosa, conclue, que estabelecemos, sem resolver questão que 
deixou de> se1• direito para. transformar-so em uma simples questão de << oppor.tunida.de ». 

O advento legislativo dessa. conquista scientifica- o imposto geral sobre a renda
de que é uma simples modaliuade- o gravame do~ títulos da divida publica, tem sido 
embaraçado em França pela. obstinação. e intran:>igencia. das preoccupações politicas 
que dividem o paiz em campos combatentes, cegos e il•reconciliaveis, diz Chailly, ou pela 
difilculdade de implantar reformas liberaes, l:le~unJo Beaulieu, entre povos entregues 11. 

continuas instabilidades e aos vai-vens do espírito revolucionaria. 
Quanto a.o problema da taxação das rendas do Estado em particular, alem dos motivos 

acima apontados, os francezes o teem reta.rdado e complicado por um longo h:t.bito e 
uma sorte de superstição. . · 

A renda é a arca santa em que . não é permittido tocar. Um texto de lei, parece, 
garantiu no presente e no futuro; escreve Chailly, aos portado1•es de nossos títulos o 
pagamento integral de seus inter·esses. Este texto, ao qual se evita qua.si sempre repor· 
tar-se, é o art. 99 da lei do 9• vindimiario, a.nno VI, lei especial, dictada. pela. urgencia 
de condições especialíssimas, destinada a reger um caso de empre:>timo especial, já 
findo, já extincto e que de fórma alguma pôde ser estendida e applicada aos empres
timos prosteriores. 

Quer o economista que acabamos de citar, quer Cohen, elucidam magistralmente a 
~~. . 

Mas a rigidez do escrupulo com que a propria França zela esta lei, que até hoJ~ 
tem servido de obstaculo á taxação dos titulos da ui vida do Estado, está. no Jacto da leL 
posterior de 1850 gravar com o imposto de transmissão os titulos desse « terço conso-
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lidado» que ella quizera expressamente garantir e de se verem envolvidos, pela lei de 
29 de junho de 1872, no imposto mobiliaria, as apolices das dividas provinciaes e muni
cipaes. 

Tudo, porém, p1•esagia para breve a cessação do privilegio dos titulas da divida 
publica franceza, dado o ascendente continuo, a maré montante do socialismo. Mas nem é 
preciso recorrer á autoridade · dos doutrinarias extremados para mostra.r o acerto de 
nossas previsões. _ 

Gambetta, o organisador da I~epublica, fez amende lwttamble sem receio de ser acoi
mado de incoherencia e de apostasia. Como Robert Peel que, de adversario intransigente 
converteu-se em partidario de tal medida, fazendo·tL adoptar em 1843, Gambetta. que em 
1871 sustent r~va que era. um calote tributar o E:>tado os titulas da sua divida. em 1876 
com a responsabilidade de revêr o orçamento, francamente propôz que se os gra· 
vas;.;e. 

Eis qual é a situação do imposto sobre a renda das apolices em França, unica das 
grandes naçõe.; que ainda não o introduziu no seu regimen triuutario. Entre nós, jâ 
demonstrámos com a opinião do abalisados financeiros o nenhum valor dt~,s objecções 
com que se pretende manter o p!'ivilegio dtt isenção das rendas provenientes de títulos da 
divida publica. 

Accrescentaremos, todavia, ás altas autoridades jti. citi1das, novas, não menos va· 
liosas. 

Em 1878 ascendia.m os liberaes ao poder. A situação do Thesouro era das mais pro· 
carias. 

A solução unica ás difncrrldades da crise são os (lccrctos de 15 do abril do mesmo 
anno emittindo 00 mil contos de papel moeda e contrallindo um emprestimo interno de 
igual quantia, em apolices de 6 oJa· Pois bem. 

Reune-sE' a Camara no a.nno seguinte e sem temer o alarma, o panico, a depressão 
do credito public?, todos estes a.l.'gumentos, esptmtttlhos com que os. defensores da immu· 
nidade das a.pohces a sustentam, o rehtor elo Orçamen·to dn. Receita, o Sr. Bwu·que do 
Macmlo, a que já nos ret'ceimos, prc~põe e defende com pertina.cia. e vigor a, necessidade, 
a justiça e a legitimidade do imposto sobro a. renda das mesmas. Neste mesmo a.nno, o 
Mmistro da Fazenda., como já acima tlissemos, o S1·. Aff.Jnso Celso, nomeia a celebre 
commissão enearrega.dn, de indicar quaes os meios, al~m de I'estricta economia, neces
sarios a.o restabelecimento do e(}.uHibrio orça.montttl'io, formula e submotto ao seu estudo 
e decisão o seguinte quesito: 

«Si seria proveitosa e accrtail:t uma contribuição sobro a renda, ox:cluidos os títulos 
de divida interna fundada., que, pela lei da sua. ct•eu.ção, pareciam isentos do qua.lquer 
imposição.» 

A maioria da commissão opiuou Íl"..Lnca.meuie pala ittxa.ção dos jul'os das apolices. 
Ent1·e os pareceres que, discoruando dos escrupulos e da opinião llo Ministro, pronun

claram·se pela. trilmta{'ão dos titulos pubJicos. dcstacan1-SO os seguintes: 
Do Sr. Paula Santos: « Uma imposição sobre os ,juros da divida publica, U.izia. 

. o Sr. Francisco de Paulu.Sautos no ínquel•Jto de ll:\79, » não me pa.1·ece quo v;i, de encontro 
á lei ,,_o 1827, que creou o gL'<tnde livro. A lei estabeleceu certos finores, com o fim ás lei 
colloca.r o credito do Estado om condições !avoraveis. 

Essas fa.•·ores perma.necer<.Lm illesos por longo tempo, até que em JSGO foram cer· 
cead.os pelo Sr. Ferraz, então Ministro da Fazenda, e com alguns fundamentos; porque 
não ha. realmente hoje l'[Lzão de· ser para esses í'u.vores. E, qua.ndo mesmo se entenda que 
esses favores devem subsi::;tir, uma taxa nova, que deve ferir toda renda de igual especie, 
e que não foi prevista pela lei não a contraria_ » 

Do Sr. R. A. Galvão : <(Esta é a minha opinião, de l1a muito tempo formada a este 
respeito, e hoje muito mais rolJustecida, em face das imperiosas circumstancias do paiz. 
Desde que pelo art. 20 da, lei n. 507, de 26 de setembro de 1867, foi r-evogado o art. :n da 
de 15 de novembro de 1827, ficou-me imLbalavel a. crença de que as apolices da divida 
publica não eram mais isentas de imposições. E, se é indubit:1vel que os sacrificios indis
pensavelmente se hão de estendel' a todos os habitantes do imperio, penso que não devem 
ser exceptuados os que gozam, mansa e suavemente, dos reditos dos seus capitaes, que 
aquelles titulas lhes asseguram. >} 

Do Sr. Leopoldino Joaquim de Freitas, acceita o imposto•sobre a renda, « comtanto 
que a ociosidade não tenha privilegio; rico pl'oprietario póde desfazer-se de todos os bens 
moveis e immoveis, comprar fundos publicas e eximir-se t!e contribuir pal'a as despe as 
do Estado, ao passo que as outras classes, que vivem do trabalho, estão sujeitas drecta 
ou indirectamente. O art. 37 da lei de 15 de novembro de 1827, foi revogado pelo 
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art. 20, da do n. 1.507, de 26 de setembro de 1867, e o imposto seria. do facil percepção 
com u. r1ual nada se despenderia, e sem que o contribuinte pudesse sob qualquer pretexto 
esc<.Lpar ao pagamento do que justn.mente devesse.» 

Do Sr. Julio Dreys: contrario ao imposto em geral não conhecia. lei que vedasse taxa.r 
as a.polices. 

Do Sr. Francisco Belis:trio : 
Estn:belecido. como na Inglaterra, « poderia attingir a renda das a1Jolices, sem ferir 

as 7·egal~as da let de sua c1·eaçtio». · 
Do barão do Rosario: «penstL que os divldend.os ou juros da divida. interna fundada 

niío podem ser excluídos do imposto. 
Na legislação pa.trüL fa.ltn.-llles privilegio :i vista. do art. 37 da lei de 15 de novembro 

de 1827 e do a,r&. 20 d<.L lei n. 1.507 de 26 dii setcmbt·o U.e 1867. Nã.o podem prescindir da 
legislação alheia. A IngltLterl'a cobra dclles income-taxe, pJltL cedula c, não obstante a lei 
1ltL consolidação da divid<.L declaml-os livros do qua.c>LlUCL' direitos. Si:to igua,tmento tri~ 
but;Ldos: na Russia. p CJlo a.l't. lH da. lei rle 1 de m<Lio de 1851, na Italia, em consequcncia. 
dos decretos de 14 de julho de 1854 e 25 de a.go,;to de 1890; mL Holla.nda., na Austrla.. Na. 
~ropria França., em que l1a a prolübiçã.o de se tev<.Lnta.l'em impostos sobre a divida conso
lidada (L. do 9 vindimiat•e, armo Vf), cstã.o eUes sujeito~ aos direitos de transmissão (Lei 
de 15 de maio de 1850 e Oiltra~). c as 1.Lpoliccs tli1s dividas provincia.cs c municipa.es en
traram já na. lei de 29 de junlto do 187.~ pi11'11 o pagamento tio imposto mobiliaria. 

Em 1883, quat.ro a.nnos uepois, a. Com missão a que tamhem j(L nos referimos, no
meada pelo Sr. L'1fa.yette pa1•a. o ;tad<Lr e pro pôr a m9Utor discriminação das rendas 
do Centro, das provincia.s e mnnicipio:;, e:;t:L Commissão ern qu\3 se comhina.vam e 
se contrabalançavam o lilnralismo llo Se. Dantas, o eon>erva.torismo d.o Sr. Cat•doso de 
Menezes e a competencia especial do Sl'. Honorio R.ib::Jiro, incapaz, porGanto, de fu.zer 
obra de dsmolidot·es e radicaes, !embl'ava 11 «creaçã.o dO impo~to sobro a renda ad insta1· 
do income-taxe de <lue a. Iugbterrn. tira um<t da~ sua.:) mt\is avultadas verbas ue receita, » 
e propunha o de 2% sobre os diviúcudos ou rendas dos titulas pubticos. -

Vciu a Republica, e o primeiro Ministro da Fazenda do novo regimcn no seu so
berbo relatorio, em paginas magistraes, de argumentaçã.o cert•o.da e logica, mu.s::;iças 
de erudiçào, propõe e :mstenti.l. em face d<t lei, do; pt•inci.pios e do ex:Jmplo do3 povos 
mais cultos a t r.t.xação dos ,juros da~ aiiolices, nas condições em quo o quoremos. 

Eis suas palavras: « Eui;t•e nó.~, as apolicos da dividõ.L publica não gosa.m de im
munidade lepl em matcrla. de imposto. 

Verda.de scji.l. que tt loí rle 15 de novembro de 18~7. cr:;n.ndo a divida. funcla.da., declarou 
no ai't. 67 isentos os seus titulus do iznpo~to sobl'e heranças o legatlos, unico (dos exi8ten
tes nessa. épocha) em quo esse~ títulos podü.1m incorrer. Mais tardo, se c~t:Lbelecou o sello 
proporcional; m[tS, ncLU a lei do 21 de omubro ue IS4a, que o instituiu, nem o docreto de 
26 de abril de 1844, quo o regulamentou, sujeltu.t•;.nn as apolices a, esse imposto, de que 
depois o regulamento de 10 do julho do l85!l, cxplidta.mente as excluiu. A sltUitçã.o lcga.l 
desses títulos em t•olaçào ao no;;so system:.L tributario mudou com tt lei n. l.lt4, elo 27 de 
setembro do J860, a.rt. 11, § IJ0

, o o regui<Lmento rle 26 1le dezembro dess() :.MJOo, art. 6°, 
§ 7°, que t:Lxou n.s a.polico;; nas tra.nsferenciu.s com tt cotüribnição do seno. Po.-;toriormonte 
a lei 1.507, dl3 26 do setembro de 1767, art. 20, revogo t o alludiúo art. 37 da. lei dG 15 de 
novembro de 1827, cstendenclo·se as a.polices o imposto de teansmissã.o sobro heranças e 
legados. ' 

Legem habemus, pois. A questão versn.ria agora. apenas sobre a necessidade ou a con
veniencia de ampliar a extensão do imposto em rebção a esse.> titulos, não onerando 
sómente as transmissões, mas ta.mbem o juro, a renda proveniente delles. 

Em 1891, o relator da receita, Dr. Augusto Montenegro, no projecto r1ue esta. Com· 
missã.o adoptou, propôz a. creação do imposto globt~l. deduzido do conjuncto de todas as 
rendas do contribuinto, incluindo entre estas a dos juros tbs apolices .•. 

A mesma idéa, como simples Deputado, neste mesmo a.nno, ~ no seguinte, como reln.tor 
. da . .Receita., propõe o sust.enti1, no ma,gistral pa1•ecer a que jú. nos referimos, o nosso illus-

trado collega Dr. Felisbello Freire. 
· . Finalmente, o Mini::;tro da Fazend:.> de 1805, De. Rodrigues Alves, com a. alta autorhhde 
· qu~ lh~ advém da. competencia, do escrupulo e do cxacto conhecimento que possue, e com 
"· que aborda as questões economicus c financeirn.s, no seu Relatorio propôz que se as tribu

t!l.l3sa com a taxa .de 2 o 1 o • 
. ; . Qrêmos ter demonstrado, em face da nossa lei escl'ipta, dos principias economicos 

,do ,ex:e;mplo de outros paizes, da legislação compara.da. é da opinião de muitos dos nossos 
·-·--,' 
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mais competentes estadistas, a necessidade, a justiça, a legitirnida,de e a conveniencia do 
imposto sobre as apolices. 

Em que peze aos defensores do privilegio, a luz sobre o assumpto csM f'eita. 
Co_lloquemos a questão no seu verdadeiro terreno, diz E. Cohen. Qtw o direito do 

Estado, para tributar os títulos da rend11 publica, soja mais ou menos contestavcl, não é 
realmente do que se tra.t.a. Trn.ta-se, sim, de su.bel" si é justo que <L massa., tã.o nume· 
rosa e tão rica dos possuidores de apolices, goze do privilegio cxot'bit;wtc do não con
tribl;lÍl' com qualquer dos impostos que pezam sobre todos os cida(liios para occorrm· ás ne
cessidades da causa publica. 

Todos os ricos ociosos terhm apenas que empregar a sua fortuna em rendas do 
Estado para cximir-so d.e toda contribuição e collocar-se fóra da lei commum. Nadct seria. 
mais contrario ao principio da .igualdade e dtt justiça., quo 6 a ba.so mesma, de todo bom 
regimen fiscal. E' nesta. icléa. de eq_uita.tiva ropttrtição que a quostão essencialmente 
reside. 

Quando o imposto attinge o conjuncto das r·enda.~. é razo;wel que cllc poupe systema· 
ticamente os detentores da. rendt~ mais ;;egura o g:.tl'antid<t? 

Pôde haver duvid~ sobre o ponto de saber siso devo o si se p6Llc ta.xa.r dit'Jcta.mente 
os titulas de fundos do Estado com um imposto que diminue o seu juro ; duvida, pot•ém, 
não htt quanto ao direito ClllO tem o E.;tu.do de exigir do possuidor de rondtt, como de todo 
qualquer cidadão, uma <1110ta para o custeio das despezas sociu.es sobro snus rcnLlimcntos, 
que são uma fl•acção dét riqueza na,cionuJ. 

Em todos os tempos o imposto leva.ntou protestos e foi recebido com repugnanch 
e oJiosidade peh.; classes desfiworecidas e ~• exploi'ação com est<t instinctiv<t rmtcção 
contra as exigencin.s do fisco, sempre mttl cornpt•ehendidtts, sempt·a nnl intcrprcl.i.Ldas, 
foi a arma predilecta e terrivel dos fomcnta.dot'es d.a. desordem, do~ dcmolidot•es da 
paz publwa. 

Com mais facilida<le o povo pa.g<t o imposto de sangue, toma das ~tt•ma.s em defesa 
da Pn.t~ia nos c1mpos de batalh~t. do que se submctte ao p:tgu.mentf) do que é l'Jclamu.do 
pelo E;tado ao.:J seus minguados rocur·sos pu.r<t o custeio dos scnTiços publicas. 

Si alguma c;msa, porém, existe que pos~a. ;tttcmHJ.l' a repugnancw, do povo :1nte a 
cxigencia de novus sacrilicius, esta. nlgum;,t constt-dcve ser a justiça c tt equidadc pre
sidindo ao lançamento tlo onus quo do todos so oxige em bem du. ca.usa commum
,iu~tiça-que se tl'aduz no cnncul'so tio todos, sem distincçã.o de elu.ssos-com a su:1 ttuota. 
p:u•to do numora1·io, oqnida.do qno se tt•aúuz na pt•oporciunn.lidttclo desta quoi;u. p:.tr·tc aos 
llavorcs do otoda um. 

Não. 
Semelhante isenção odiJS"-, ínJustíl1c:wel c repugnante ú. intioll) e â.s necessidades 

do nosso 1·ogimcn, (1110 toma tlomro a gl'<tndo ma,ssa, do.s cuntt•ibuintcs jushmonte _os 
qne tecrn creditas mais sogut•os o m:~is avult;arlos, os qno rm~is luct'ttm curn tt~ g;u·a.ntlas 
e a protecção do E~tado o que m;Lis i1H0rnss ~rios tlevcrn HOl' mt m:tnnt:mçi.i,o do m·u.rio, 
o colloca.-os fór•a do sacJ.•ificio gel'al, mn unv1 situação pl'i viliglncb, como o~tt•angiJiros ou 
!lcsnacioualisaclos, precisa. dosappa.recor. 

REVIS:\.0 DJ,J 'l'AltlF.\S 

Em disposiç-ão insol'ta. mt parGc final d;t ultim·1loi tlo O!'ÇttiUcnto, o Congresso soli
citou do Governo, mantendo in~egra a, ttttl'ibuição que llw li pl'lvativtt dolugislm• :~obro 
o assumpto, um:1 informação cspecla.t sobre os result;ado;; rtne ltonvc:;sc clu.do n:.t prttüca a 
tarifa vigente, sobre as queixas e rocli1mnçõcs que estivesse levantando, c, ao mesmo 
tempo, n. indicaçã.o das aLterações de que_ pot·ve~1tur:,t eUn. cn,rceesse. . . 

Não se tratava, portu.nto, de nmn. lct a.utol'!tativa, ampla. o complct<.t, lllvestltldo o 
Executivo do direito do rcmodcla.r a tttriíà.. de alteml-a, l'<tdical e profund<:tmento, ou de 
au Congresso ministrn,r chdos pal'a, i;~Lo dH!iciL e cvmploxo tr~tba.llw. 

Com o intuieo d.e bem corrcspou<iel' á sulici tttção do LegisLa.ti\·o, o Governo entendeu 
conven ient.e c proticuo ouvir• as classes in&crcss<tdus o o tt;cv, 1Jull1e<Ln<lo para isso nu
met·o::HL commissii.o de indusf;eitLcs, impo1·te~.dorc3 e rcpl'l!St~nta,nt~Js tltt J.<'azonLt<L. 

Paru.Uel:tmcul;o <L cstu. commi::;sio do Ol'igem oflicial, o:Jt;•;t, (Jspont;.me;uncn L~-~ orga.
Ilisttd<t c compast·.t dos mesmos clemoni;o3, ttn&ccilJJ.I',~-sc nu iul;rül,o de ;d,tendm· ás "·ist<tS 
dJ Cono-resso. 

Nã.~ se tmta.va, como acima rlissémos, de uma revisão elo t~wifa., e no limite expr·es.;;;t
mente posto pelo legíslrdoe ú, acçi'í.o d:J gxCJcmGiro, es~<tv;.~ o limito posto a ex•onsão do 
trabalho e á cooperação dc'S"-S eommissões. 

Vol. YII 30 
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Não são poucos os que combatem a proficuidade dos inqueritos sobre estes assumptos 
com a collaboração preponderante dos proprios interessados, dos especialistas, pelo 
ponto de vista estreito em que geralmente se collocam, pouco propensos a discernir o 
interesse accidental e de classe dos interesses geraes, superiores e permanentes da 
communhão. adstríctos á maxima. de Montaigne, economicamente condemnada, de que 
não se póde obter um proveito sem damno de outrem, que admittem a applicação de 
um principio quando lhes é favoravel e o condemnam quando affecta os seus interesses 
ou diminue os seus privilegias. 

O Ministro da Fazenda entendeu, po1·ém, c entendeu com acerto, de soguir rumo 
diverso, a exemplo de seus antecesíóores c da pratica de outrus paizes, promovendo o in
querito em que se fizel:lsem directamente representar os interesses importantíssimos 
do commercio e da índust1·ia, do tra.llalhu e do fisco, que todos se retl.ectem com mais ou 
menos intensidade nas pautas adua.neiras. 

Inspirou-o out1·o critel'io, que já lemos ser um producto do bom senso inglez- o que 
considera como condição necessarin. á bondade e á efficacia das leis-o serem feitas com a 
coUaboração dos que as tiverem ue soil"l'er e experimentar, pois são os ma.is aptos para. 
discernir o fim a. attingir, como para. a.ffirmar si elle foi ou não a.ttingido. 

Ma::;- importantes e reveladoras da alta competencia do:s que nelle tomaram parte. 
como mostraram os trabalhos e esforcas dtts duas Commissões, foram, todavia, excedentes 
da. espectativa do Congresso e do Governo. 

Agiu-se como si so tratasse de uma. revisão de tarifa. 
Fosse esse o intuito do Congresso, e ollo o teria formalmente expresso como de outras 

vezes ba feito. Demais-a tn.rifa. de 1897-·tem sido paulatinamente, á proporção que a 
pratica e tts necessidades da. sua execução o reclamam, modificada. e alterada. Innu
meras alterações lhe fez, c em pontos cn,pitaes importantissimos, a lei n. 651, de 22 do 
novembro de 1899. Esta. lei, que a transformou na. essencia, convertendo-a. de livre
cambista em francamente pt•otcccionistn. ria. industria. nacional, vale por uma. completa. 
revisão, e como t:Li a. con~irlorou o dcct·cto n. 3617, que a ma.ml011 observar. De No-oa 
Tarifa chama-a mesmo o Ministro que referendou o u.lludido decl'eto. 

O intuito do Congresso não era., pois, um'\ l'evisão de revisão. A disposição da lei orça
mentaria que determinou a solicita~~ã.o, pot· parte elo Governo, do concurso das industrias 
e imporLadoi•os, p;u·ecc tet• sido motivada. polo relatorio do Ministro da Fazenda de 
1901, mu.s n.hi de~IMa·so expressamente que« sómente estavam reclamando novas modifi
ca.çõos alguns dos U.l'1iigos da Nova Tarifa. Aduaneit'<l., que, aliás, depois do ultimo 
trab:~lho uo J•evisã.o a. quo fôt•u. submatt.ida- o tle 181:10- ficara. expurgada de muitos dos 
defeitos ncll:~ reconheciuus pelas lioõcs da. expet•iencia. ». 

Mais u.imla : us ar1iigos Ci.l.l'Ocodot•es de revisão o cmun - « por contrarias aos intat•esses 
do fisco o elo cummorcio itnportttdol' » c ostão mencivnados, pt•ecisaclos, definidos. No om. 
ta.nto n. l'OVi!!ã.o 1i.>i ou osttL sendo não sú total, como radicalmente prúteccionista». si é 
que a sobrecttrga. <lo onus impusta. â importação e l\o contribuinte não a. tornará., de facto, 
fr1mca.mente prohibiiiiva. Assim, longe de attender aos interesses do ftseo e do commercio, 
fim expressamente declarado como o que se devia. attingir, ma.is se os desconheceu e sa.· 
c1•ificou. · 

Mesmo, porém, que so tratasse de uma revisão, olln estarin. incompleta. 
E' preciso acabar com o voso antigo, que nos legou a centralisaçã.o e que é uma. 

das causas mais pr·ofundas do noss·::> atraso - o de legisla. r para o pa.iz, como si eilo come
çasse na rua do Ouvidor e terminasse em Santos. 

A industria, o commercio e a lavoura dos demais Estados da Republica que os teem 
grandes e prosperas - uns, modestos - outros, ma:> por isso mesmo mais dignos e 
carentes de estimulo, não podem ser esquecidos, reclamam, e com justiça,, o direito de 
serem ouvidos e aitendidos. 

E' só depois de assim se haver feito que a revisão total da tarifa. poderá dar uma obra 
opportunn. e util. · 
· Assim pensa o Ministro da Fazenda e outro não é tambem o sentir da Commissão, sem 

que, n_o emtanto, ~lla. se julgue ~esob!:igada ~e propôr, dentro dos li~ites traçados 
pela lei orça.mentarta de 1901, mod1fica.çoes restrwtas reclamadas peb tarifa, tendentes 
a simplificar o trabalho da percapçã.o dos impostos, a eliminal' duvidas e ambiguida-

. des que a sua. execução tem levant:~do, a desfazer desigualdades e anomalias facilmente 
:: eomprehensiveis em assumpto tão complexo. Pu r igual, não se oximin.í., e antes tem como 
·um dever, de apresentar medidas que, sem prejudica.t• a normalidade da situação ftna.n
.óeira que a custo de tantos sacrificios obtivemos, u.ttenda a altos inte1•esses de orde1u 
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economica, em perfeita communhão, é bem de vêr-se, com os interesses do Thesouro. a 
que de preferencia, fatal e necessariamente, tem rle attender-sa nas prtutas aduaneiras. 

A Commis::,ã.o pensa mesmo que o ma.iol' beneficio que se póde fazer á industria e 
que lhe sobra direito para reclamar- é manter a estabilidade nas pautas aduaneiras. 

O que de facto mais prejudica, difficutta e anormalisa a vida das nossas industrias, 
como a de todas as nossas relações commercia.es - é a oscilla.çã.o continua das tarifas. _ 

Não ha ramo do trabalho, emprego de capital, ompreza ou fabrica , que possa medrar, 
firmar-se, no sólo de um regimen aduaneiro em perpetua mobilidade. 

A industría que hoje se estabelece baseando as suas condições de successo em dada 
pauta fiscal, vê amanhã falhos os seus calculos, desmentidas a.s suas previsões, desfal
cados, si não extinctos, os S3U~ lucros coin a ~;ubita tl'ausformac:ão do regimen sob que se 
fundara e em cuja fixidez fundara tambem a expectativa da sua prosperidade. E' o re
gimen da incerteza, da insegurança, do avanço no desconhecido, que afugenta os capitaes, 
que gera a desconfiança. 

Era. o qu ~ já em 1882 salientava um dos mais antigos e extremados advogados do pro
teccionismo industrial, narrando a decepção que experimentara um grande industrial 
estrangeiro que, urgido pela oppressão economica. de seu paiz, viera estudar o nosso, com 
o intuito de transportar-se com os seus operarios e fabricas. 

Maravilhou-se das nossas riquezas, dali grandes forças naturaes de que se podia 
utilisar a industria ; mas, examinando, antes de tomar uma resolução definitiva, as nossas 
condições economicas - mudou de I'esolução. 

«As nossas tarifas da Alfandega, disse elle, são alteradas tão frequentemente. que 
seria absurdo fundar aqui uma industrta, que demanda grande capital, longa installação 
e cujos lucros são demo1•ados. Só negocios de prompta liquidação podem se fazer em 
circumstancias precarias como as em que vivemos.» 

De facto. Emquanto nos outros pn.ízes é, em geral, de dez- no ma.ldmo e de cinco 
annos, no mini:no, o prazo da duração das tarifas e estas, sempre votadas pelo Poder 
Legislativo, dependem de longos e minuciosos inqueritos, entt·e nós, póde-se oizer, ellas 
teem a. duração annual do exercício financeiro ou menos ainda, conforme o entenda o 
Governo, a. quem pel'ennemonte o Pal'lamonto investe da attribuição de modifi
cai-a. ! 

No extincto regimon a média da mudança das ·ta.t•ifas · póde se calcular em dez 
annos. Foi de 12 de agosto de 1844 a do Alves Branco, que póde considol•ar-se a primei.l•a 
regulat• que tivemos i do 1857 a de Souza FL•a.nco, quo creou os impostos addicionaes ; 
de 1860 a do Silva. Fol'l'n.z; do 1869 1L do Itaborahy - accentuadamento fiscal, gt•ava.ndo 
oxcessivamonto t~ importaçtLOi do 1874 tL do Rio Bt•anco; do !886 a de Francisco Belisal'io 
elevando as ta.xae uduaooil•u.s com intuitos pl'Oteccionistu.s da. industria nacional, reputada. 
a mais po1•feita i de 1881) 1~ tu.rlf.~ movo!, <lUO vigorou a.tê 15 de novcmllr·o. 

Atravês de todas estas ttwH'u.s destaca.-so sua ca.ractoristica, si não exclusiva, pelo 
menos, Pl'eferentemonto fiscal. 

Dominava. e11tão como regra absoluta quo o B1•azil era. um paiz essencialmente 
agrícola. 

A lavoura. era. a protegida, e preferia ao iodirecto dos impostos aduaneiros, o auxilio 
directo dos empt•estimos. O novo rP.gimen mudou a face do problema. Na vasa das 
emissões cresceu u. industria. A Repub1ica nascera. indust1•ial. . 

Um dos primeil'OS actos do novo Governo foi a suspensão dos accordos assignados, 
de outubro de 1888 a novembro de 1889, pelo Governo da Monarchi & com dive ·sos bancos, 
vara emprestimos destinados a auxiliar á lavoura.. Desses accordos resultava . para 
o Governo a responsabilidade de adeantar 84.500:000$. «O Governo Republicano encon
trou já entregue e, por assim dizer, dissipados, 47.250:000$, mas chagou ainda· a 
tempo de salvar, fazendo refluir pa1•a o erario nacional, pela suspensão desse forne- · 
cimento de dinheiros a que o Estado, mal inspirado, se cofupreme~teu por ajustes tão 
improficuos á agricultura, quanto damnosos ao Thesouro, a economia de 37 .250:000$ .· » 
Emquanto isso, na pluralidade da.s emissões, na. abundancia dos pseudos capitaes, a. febre 
industrial a1itingiu ao extremo dos ultimos grãos. . 

Para dar-se uma idéa. approximada da situação, basta. attentar-se ntJste facto: Em . 
1889, havia. nesta capitall58 companhias, com o seguinte capital: 

Realisado ••••••...••.•..•.••.•••.• , • • • • • • . • • . . . • • . 229. 7 44:800$000 
A realisar ••..••••••••••••••••••..•.•• ,......... •• • 386.414:400$000 
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Pois bem; nos dou:> annos seguintes, o numero de sociedades anonymas que archi· 
varam os seus estatutos, sómente na Junta Commercial desta Capital, subiu á cifra de 
618, a sabel': 

Em 1890, 294, com um capitttl realisado de .••. 
Em 1891, 324, com um capital reo.lisarlo de •••• 

1.332.306:600$000 
1.849.156:900$000 

ou um total de................................. 3.181.463:500$000 

Voltemos, porém, ás to.rifas e á sua instabilidade. 
Elias tinham de reflectir fatalmente, mais cedo ou mais tarde, a atmosphera do meio 

·e a~itn tbi. Ao assumir o Governo, diz o Ministro da Fazenda do Governo Pl'ovisorio, 
encontrou um projecto de tarifa que pelo seu caracter excessivamente proteccionista era 
mal acceito e contra si levantava innumeras reclamações. 

A sua revisão impunha-se. Pa1•a isso foi nomeada uma commissão em que :figuravam 
o commercio, a industria e o fisco, sob1•e a pre:>idencio. do Mlnisoro da Fazenda. 

Acompanhando, dizem os representantes do fisco, no relatol'io em que deram ao Mi· 
nistro contas da sua missã.o, desde 1872, as reformas das noss:;,.'! tarifas, via-se q_ue nem 
uma das que nesse período vigoram, a não ser a de 1889, visava. outro intuito que 
não fosse obter mai.or somma de re~ursos da. renrh ele irupo t•t':tçiio e melhora1• o systema. 
da arrecadação, segundo o desenvolvimento natural do commercio. 

A industria, porém, não era esquecida, e, ao contrario, oa seus intere3ses formn 
sempre attendidos e respeitados. 

A tarifa mantinha ou alargava os favores á. cuja. sombra diversas se haviam ostabc
lecido, e, apezar de não se as colloc::~.r sob o regimen da franca protecção, concedia-se· lhes 
os favore's necessarios ao seu desenvolvimento e pi•osperidade, a.ccresci.mo progr·es· 
sivo nos direitos dos generos similares est1•angeiros, diminuição m~s ta:tas das matoria.'3 
primas importadas e mais concessões correspondentes. 

Era muito, mas não era tudo, e entre u.s reclamações do commel'cio, quo lucta.va. 
por manter a. sua pt·eponderancia, e a industl'ia, que lh'a di~putavu., dilficll ou mosmo 
i mpossivel era oscolller um meio termo quo lograsso conr.onta.t• a todos. 

Era preciso enl'rontu.r fl'ancamente a situação o u.glr como ptn•ecesso mu.ls conve
niente ás circumstancias do momonGo o aos iutet•osscs gera.es du. nu.çilo-o ostos ost:tv1ttn 
com a industria. O ostauo oconomico m•a o de fru.ncu. a.ctiviuu.do il1dustriu.t, u. ot~o im· 
pulso leva.ntu.vam-so iniciativas do val'iu.s omp1•ezll.s. 

A situação da. inúusGt•iu. fabril nttingll•u. um extl'aordinu.l'lo griLo do desenvolvimento, 
para ser enca.1'11do com indiiTet•onça.. 

De muitos dos seus rumos os productos U.as fa.brica.s disputu.vo.m jlL entro si a posso 
dos mercados. 

Urgia mtnot·ar·lhes essa lucta, «á custu. embot•o. do consumidor, » cqulptn•n.ndo·os a 
çongeneres ostt•angoir,ts, que dos mo~mos mercados o.~ clcsloc:Lvatu pot• se aprasonta1•em 
em condições mais vantajo.;a~. Dí.lmui :~- si da sol' te do taos producto .~ nuciontLOS dependiam 
o futuro o a Pl'03pol'idu.le clJs rc~pactivos ustubelecimcnto,; e fétbt•ica.s, a uestos-acl1avu.·se 
immed.iatamente vinculada á do muitos milhat•os de operarios cujas condições de existencia 
nã.o podiam ser indill'orontes ao E:;tado. 

· A consequencia de taes premissas impunha-se logica e fatalmente: e1·a de palpitante 
t'lecessidade imprimi?· á tarifa feiç(ío mais accentuadamente p1·otect01·a, concluiu a com· 
missão revisora. Assim se disse e assim se fez. O proteccionismo empolgou a nossa tarifa, 
installou-se nella e exigente, como é, foi, dia a dia, alargando a e;;phera de suas con· 

_<quistas. 
· ." ·A tarifa. so:ffreu logo no anuo seguinte modificação pelo decreto n. 1138, de 5 de fe· 
:vereirq e pela lei n. 25, de 30 de dezembro. 

•·.· : "·Em l892•indica.va o Ministro da Fazenda no seu Relàtorio a necessidade de retocal-a 
Fêro.·:·diii'ers<>s ·pontos, e a lei n. 126 A, de 21 de novembro do mesmo anuo, não se demoron 

~~r~~~~J:~a=~~·3· ã a~ modificação em clausulas em quo visivelmente so a.ccentm.t o intuito com o alargamento de novos fàvores <~la. voura e á. industL'ia. 
nomeada para f<.tzcr a revisão em pl'incipio d() janeiro de 1893 chegou 

~~j~:t;~~;~j~~~·e;<}i2~.1 do .. m,~smo mez os seus trabalhos, mas· susteve-os em meio, allegan
ilti de difficuldades e embaraços. Entre estes, que se acham exu.rados no 

brodo mesmo anno, publicado no Relatorjo de 1894, avulta como 
~aa.~~segu~te: 
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« Ser proteccionista a intenção do legislador, como se evidencia do a1•t. 1 o da. lei 
citada, na rubrica,- Importação-, e portanto ter-se do sobrecarregar toda a impor
tação que não consistir em artigos necessarlos ;í lavoura -o ú,s fabricas, uns isentos, 
outros favorecidos em 30 °/o, anullando-se. porém, ao mesmo tempo, ou modificando-se 
em grande escala o augmento que possa ser imposto aos ~eneros communs de commercio, 
pelas multiplas concessões de isenções, que destroem todos os calculos possíveis sobre 
os resultados das taxas susceptíveis de augmento, destinadas a proporcionar contraste 
e compensação relativamente ás que fica,ram a.lfectada.s pela diminuição de 30 °/o, ou 
alcançadas pela isenção estatuída.» 

Em definitiva-a Commissão fazia vêr a necessidade do Poder Legislativo deter-
minar de modo positivo as bases sobre que desejava fosse lançada a nova tarifa, que 
não podia set• deduzida da autorisação concedid:1. 

Ao envez disto, a Camara, na lei n. 191 A, de 30 de setembro do mesmo anno, repro
duziu na. integra . a mesma autorização, depois de ter feito no art. 1 o profundas ai te
rações nos impostos de importação recahindo em muitos artigos. 

Esta procedimento foi ainda observado na lei n. 265, de 24 de dezembro de 1894, art. I o, 
com a di:fferença de ter. mantendo a autorizagão pa.rtt a revisão da tarifa, manifestado 
de modo mais claro e positivo o seu pensam.ento. Pelo art. 2°, n. 3, era o Governo au
torizado-a fazer a. revisão dt\S tarifas aduaneil•as-para o fim de considerar em uma só 
taxa para cada artigo os impostos de consumo, supprimidos os addieionaes; de revêr 
os impostos de expediente ou generos livres de direitos de importação, de d0ca.s e pha
róes, de maneira a consolidar as mesma.~ ta.xas, inclui rido nellas os n.ddicionaes. Neste 
tra.balho de mOtlo algum poderiam as taxas ser des~tggravadas: a t n.xa. futura seria 
a somma das úiversa.s ti.\xas existentes. 

o Governo era, além disso, autorizado tambem a, sob as bases Jas tarifas vigentes, 
estudar e orgu.nizar duas tarifas, uma geral e outra mínima, a a.pplica.r aos prouuctos es .. 
trangeil·os, subordinado esta trabalho á approvaçã.o do Cong1•esso na sua primeira. reunião. 

A revisão commettida ao Governo só pôde ser concluída mn 1896, quando já a 
lei n. 359, de 30 de dezembro do anno antecedente, 1895, tinha adoptado outro 
systema. 

Pelo art. 2°, n. 3, dessa lei era o Governo auto1•izado a revêl' as tarift\S aduaneiras de 
modo a harmonisal·as com as suas determinações, isto ê, calculo.ndo os direitos ao 
cambio de 12 e não ao cambio de 24, supprimindo os a.ddicionn.es da 50 e 60 % o conso
lidadas em uma só taxa todas as domais taxas em vigor, excapção feita dos generos menci
onados no n1•t. 1° da mesma lei, cujas taxas sal'iu.m as quo no!le se achavam marcadas. 

o decreto n. 2.661, de 20 de a.bril do 1896, co1•rigido pelo do 14 do rnaio seguinte, 
n. 2.279, realisou a revisão decretado.. 

No emtanto, jú. a lei do orçamento deste mesmo anno de 189G di:lpuulla «que o Poder 
Executivo nomeasse uma commissão de empregados de fazenda, negociantes o indus-
triaes de nota, podendo sor presidida. por um membro do Congl'essu Nacional, pa.t•a. 
pt•oceder à ~evi~ão deta~~ad(l, da tarifa, devendo este trabalho ser apresentado ao Con
gresso na przmmra reun1ao.» 

A commissão foi nomeaua em março de 1897, porém, como a mosma lei de 10 de 
dezembro de 1896, que a creava, houvesse f'oito no art. 1° importantes alterações tts 
taxas da ta.1•ifa. promulgada em o.bl'il do mesmtJ a.nno, nova revisão foi rea.lisada 
com o decreto n. 2469, de 4 de ma1•ço de 1897. . 

o projecto de revisão radical da tarifa elaborado pela commissão foi apresentado ao 
Con()'resso, approvado, com pequenas alterações, no art. lo da lei n. 489, de 15 de dezembro 
e m0andado executar pelo decreto n. 2743, de 17 do mesmo mez e anno de 1897. 

A nova tarifa produziu grande alarma na esphera. dos diversos i:e.teresses que lhe 
disputavam os favores, cada qual aspirando moLdai-a á sua feição. 

Em geral attrlbuiu-se-lhe a preoccupação da, sob o fundamento de a.ugmentar as ren
das aduaneiras, cercear a tendencia. proteccionista que a mais o mais sa alargava em 
detrimento do Thesouro que via, exercício a exercício, o decrescimento da sua fonte 
principal de recursos-a importação. 

Na,. opinião do representante do fisco no seio da commissão, predominara nesta e na 
tarifa se reflectira o «espírito de conciliação », no eontHeto « de interesses tão op· 
postos como sejam os da industria, os do commercio e os do fisco, cujo antagonismo . 
accentuou-se, desdo o inicio dos trabalhos, franco e leal ». 

' Na opinião de outros, falhara completamente o intuito da commissão, que fôra a.u
gmentu.r a. recai tu., mediante a roducção das tl\x:as. 
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O proprio relator da. commissão veio confessar, mais tarde, no seu rclo.torio, em 1901, 
que se illudira. nas suas previsões: de «conciliador» o aspecto da tarifa se revelara na 
pratic11 francamente proteccionista. Assignalando o decrescimento continuo d!ts rendas da 
Alfandega desta capital, entre os factores que para elle concorriam, declara preponderante 
c o nosso regimen francamente pl'oteccionista.. }) « Por mais favoraveis, dizia elle, que 
sejam as condições do cambio, a receita da Alfandega jamais attiugirá ás sommas de alguns 
exercícios passados. Concorre evidentemente para este r~ultado o nosso regimen fiscal, 
:firmado desde 1888, e sem inter1·upçao, nas doutrinas da escola proteceionista. 

A protecçt!o desmedida á industria nacional, oftlcazmente auxiliada nos annos de 1897. 
1898, 1899 e 1900 por um cambio tambem protector, afugentou deste mercado grande 
copia de mercadorias estrangeiras, que antes concorriam com milhares de cont.os de réis pl\ra. 
a receita de importação e das demais verbas que com ella têm intima relação e dependencia. 
- como armazenagens, docas, capatazias e expediente ..• » 

O relator da Receita do anno :seguinte á decretação da tarifa alludida, 1898, affirmava 
peremptoriamente -a. verdade do « decrescimento da. renda» e que elle era devido « á 
grande reducção de taxas » que ella consignar~. 

Para corroborar as suas opiniões estribara·se em informações do Director das Rendas 
que, por sua vez, o attribuio « convictamente» à profunda 1·educção que tiveram as taxas da 
tarifa anterior ••• 

« A' sensível modificação nas taxas da tarifa, dizia elle, se deve levar principalmente 
esse desiquilibrio, pois não fôra tal circumsta.acia e a renda. se maoteri::t com outro aspecto. 
attentas as condições do consumo ordina.rio, que, como é sabido, não soffreu inopinada
mente tão grande declinio. » . 

Em - detinitiva- concluio o illustre funccionario,.- «errou a commissão contando que 
a renda augmentava com a diminuição dos direitos, a pretexto de que a baixa traria 
maior consumo e, portanto, renda maior que a compensasse». , 

E' bem de ver que á. tarifa de 1897 estava reservada a. sorte das anteriores: modi. 
4eaçrses e ret'ormas annuaes nas leis de orçamento •. tendentes todas a accentuar-lhe a mais 
e mais a feição proteccionista de accordo com a orientação do eminente relator da receita 
nestes ultimos tempos, o Sr. Serzedello Corrêa. 

Finalmente o decreto n. 3617, de l9 de março de 1900, veio terminar a obra da demo
lição fragmentaria da alludida tarit'a com a. publicação da nova, actualmente em vigor, 
revista. de accor,io com art. 1° da lei n. 651, de 22 de novembro de 1899, que lhe fizera. 
profundas alterllções. 

Esta-a tarifa que se pretende reformar. 
Certamente que ella tem lacunfls e defeitos, que a propria. expansão do commercio e 

da industria, dlspertando necessidades novas, reclamam quB a estas necessidades ella. acom
panhe. 

Estamos longe de querer a sua immutabilidade. O proprio ministro que a promulgou, 
no relatorio de 1901, já. reconhecia, como em começo salíentámos, a necessidade de novas 
modificações em alguns dos seus artigos, «tendentes a expurgai-a dos muitos defeitos nella 
reconhecidos pela pratica.» Semelhantes defeitos, porém, ello os enumerava, sendo todos 
exclusivamente de caracter fiscal. administrativo. 

A sua. eliminação visava, «melhorar a organisação da tarifa.» mas para augmentar « o 
movimento da importação e, consequentemente, a renda que da.hi auferem os cofres do 
Thesouro », nunca para fins de proteccionismo Jndustrial. 

Assim nos externando estamos longe de condemu!lr em absoluto, por systema ou pre-
occupação do escola. a protecção ás industrias. · 

O que nos parece tentativa anti-economica, funesta e perigosa . é a de pretender-se a 
.golpesde tarifa, não auxiliar, não proteger, mas crear industrias artitlciaes, sem ele
. rnentos proprios e naturaes de vida, tirando a sua razão de ser só da protecção e só a custa 
: desta. - isto é- do consumidor e do Thesouro, podendo subsistir, e assim mesmo, em con
. dições precarias e de absoluta inferioridade deante dos similares estrangeiros afastados da 

·. concurrencia • 
. : O que ·não queremos é converter um paiz que ainda se acha na phase da Jndustria 
;·agrícola, em pa.iz industrial manufactureiro, por meio de uma. tarifa exclusivamente pro
. · .. teecionista • 
• { .. : '·. t .Em . toda. a parte tol sobre a riqueza ou a prosperidade da industria agrícola, com as 
~~~e>~ras_ e recursos accumulados por esta que surgio a. iudustria manufactureira. 
iiii'"f.:: .. R.eal, verdadeira, usente em bales seguras, capltZ de merecer e devendo merecer a 
E.~~~~ do Eatado, será. a. tndustrla. que surgir como um producto da riqueza nacional 
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interna, do capital formado pela exploração agrícola das nossas forças e recursos oa
turaes. 

Só então podemos e devemos entrar, com segurança e firmeza., na phase definitiva. 
do progl'esso industrial manutactureiro. 

Os economistas costumam classificar hierarchicamente em tres a.s phases do desen
volvimento industrial: a ag-rícola ou dos productos nn.turaes ; a da circulação ou dos 
transportes-auxiliar daquella, condição do seu uesenvol vimento e, finalmente, a manu· 
factureira, que utilisa, aperfeiçoa, transforma os productos da primeira. 

Este- o desenvolvimento normal, lento, mas seguro, tlo progre'ilso industrin.l. 
Pretender acceleral-o. por meios a.rtificíaes, por inter'lienção importuna e desordenada. 

do poder publico, é reta.rdal-o, é prejudicai-o, é pertm·bal-o, e difllcultal-o. 
A condição da protecção impõe-se como benerica. e natur<ll quanuo o paiz com as 

economias e sobras realisadas na exploração agriccla, pódf) adquirir machinismos, brac.:os, 
operarios aptos, todos os meios, em summa., ne(3essarios á industriu. manuf,tctut·eira. 

Ainda assim, porém, este auxilio deve ser proporcionado ao capital empregado na in
dustria agrícola, e o que pôde ser empregado na industría manufactttreira. para, que o 
equilíbrio e a DOJ:'nlalidade não se ro•upam, e:x;-abrupto, precipitada e desGt•denada
mente. em detrimento da primeira, como entre nós se tem f l.lito e se pretende continuar 
a. fazer. 

Ja lemos o calculo de que o capital empregado na industt'Íll. agricol:.l J'el)resenta, em 
relação ao capital empregado nas inclustrins manufactureiras, um valor 170 vezes maior. 

Não temos dados para atfirmar ou contestar a exactidã.o de semelhante calculo, qull.nto 
á industria ma.nufactureira, f~ito, alis, por tão compet·:mte q ua.nto escrupuloso protissiona.l, 
o Sr. Dr. Aristides de Queiroz. 

Quanto álindustria agrícola - eis o que encontramos no Rela.torio J.o Ministro da 
Fazenda de 1897 : 

Calcula-se o va.lor a.pproximado de todas as propriedades rm·aes 
exploradas no paiz, incluídas as de creação de animaes, as de 
cultura. de café, cacáo, algodão, fumo, coco, cet•eatlS e as das 
industrias oxtractivas da borracha, piassa.va, hervas modi-
cinaes, etc., na elevo.t.l.a somma. de •••..•...• . •••.••.••••••••••• 

Estima·se o valor da producçílo ou renda dessas terras, annual· 
mente,em .••••••.•..••••.....•••....•••.•.••.•••.•••..••.•.•• 

(o que correspoude ao juro annual de :l "/o daquolle capital ), do 
qual só exportamos productos DO va.lot• médio ann11:11 do ....... 

São, pois, consumidos ou aproveitados no paiz pt•oductos nacionnes 
na importa.ncin. de ..•••.•..••..•.•••.•••.••...•...••••• , •..••• 

o que dil. pitra. cada um tios l7 .000.000 habita.nt•JS, em que é esti
ma.dn. u. uopulo.Qiio mn.xima. do Braz\1, o cousurno o.nnual, de 
mercadorias dn, prorlucoão naciona.t, na irnpo1't1mcia. de •••..••.•• 

ou por dia •• . •••.•••••••••••••••..••••.••••.•••..•....•..•••••••• 

10.000.000:000$000 

3.000.000:000$000 

820.000:000$000 

2.180.000:000$000 

1.28$235 
$351 

Si enca.ra.rmos o problema pelo lado coustitnciona.l menos justificavel e ainda o prote
ccionismo industrial exclusivo. 

Com effeito. A Constituição no artigo unico propriamente referente ao nssumpto 
dispõe que incumbe á União, mas não p1·i1Jativamente, animar no -paiz o dosenví\lvimento 
das lettras, das artes o das sciencias, bem como a immigração, a agricultura, a. iudustria. e o 
commercio, sem privilegias que tolham a acção dos governos locaes. 
. Claro está que coHocou no mesmo plano, em perfeito pé de igualdade perante a União, 
no tocante a favores, a industria, como o commercio, a. agricultura. e a immigl'ação. 

Inneaavel é tambem que limitou a sua acção a. simples a11imação. 
Ora,"' ninguem dirá que animar a industria seja proteget-a, Isto é, creal-a, em detri· 

mento do comme-rcio, da agricultura e o que mais é - com sl\criticio do Thesouro 
e da g-rande massa da população, desde que é innegavel que só a. este preço ella. póde 
ser effl.caz, e assim a. considera e quer a industria. 

Do confronto !.la disposição citada com todos as outras que se relacionam com o 
assumpto, mais evidente se torna a. verdade de nossos conceitos, tanto quanto o flagrante 
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absurdo da. doutrlua contraria. O problema dn. descrimina.ção das rendns foi o mais amplo, 
cuidado e mnoiciosamente estudado no seio do Congres~o Constitninte. 

A Constituic;ão fez da importaçã.o o imposto por excellencia das rendas da União, a 
base do seu patrirnonio financeiro. 

O legíshtdor constituinte nüo pc uia. desconhecer as condições do pa.iz pa1•a que 
legislava. Scl.bic1 o::; gmndes compromidsos e as grandes responsabilidades que iam ficar a 
cargo d<1 União, os serviços e onus que lhe iam se1• adjudicados, e assim sendo não iria 
tornar precaria e incerta a fonte tributaria quo . privativamente lhe reservava ])ara 
occorrer a despezas certas c1ue lhe incumbia satisti.tzer, com o desfalque em serviços outros 
que não os expressamente declarados e enumerados. 

Deixando. ao contrario, aos Estados o direito pl"ivativo de tl'ibutar as industrias e 
profissões, fazendo destas a sua fonte mais coplosn. de renda!:l, implicitamente -deixou-lhes 
o direito de protegei-as, pois aos mesmos ticou intel'essando directamente o sou desenvolvi
mento, a suo. pro,;11erid!~de. Sim. Quanto maiores fôrem o progresso e a riqueza industrial, 
mais abundante e mais rico será. o P•~trimonio trilmta.rio dos J!:sta.dos. 

Melhol' se pu.tenteia. est3 inton~o du logbla.dor combinando a faculdade privativa cio 
§ 3~ elo n. 2 do ;1d. fio com a disposiçâ.o em que, u,brindo uma excepçã.o a inflexibilidade da. 
discriminuçiio estabelecida, perrnitte aos Estu.dos que tributem a importação, revertendo, 
porém, o producto do imposto em seu beneficio. 

Esta derogaçã.o tlo dir'eito privativo da União, com a salvaguarda expressa do seu 
intere<~se fiscal, esta. concessão aos Estados, dizem todos oa commenta.dores da Constituição, 
outra. explicação não tem senão a de hubilital-os a ])roteger as suas industrias, como os 
mais competentes part~ conhecer as susceptíveis de viabilidade e protecção. 

Só a este pr•eço c sob esta clausula a Constituição consentiu em derogar o direito 
privativo da Unii1o quanto á importação, direito que, em todos os paizes lhe é proprio, :por 
implicar com as relações internacíonaes que estilo á sua guarda, conservnndo, no entretanto, 
integro o dü•eito privativo dos E:>tados quanto ás intlustrias e profissões. 

A elles, 11ois, incumbe a protecção de que se quer fazer carga a União, em prejuizo da 
sua renda., que, mesmo quando aos Estados é permittido attingil-a, só o é com a condi.ção 
de reversão a seus cofres. Aos Estados, portanto, incumLe primeiro o direito de protecçã.o 
à indul:tl'ia, uii.o só á manutd.etureira, como á ngricola .. pois que igualmente ta.mbem não 
só a Constituição lhes deu privativamente o direito de tributar· a exportação -o meio ma.is 
seguro e effico.z de protegee uma e outra, como a poilse das te1•rns devolutas, a qual 
implica. o moJo de organisação do t1•abalho, de par com o direito de explora.l-as como fonte 
de receita pelo imposto territorial. 

E sol) este fun1.lamento- transfm•encia da posse dns terras devolutas aos Estados-já a 
União se libertou do onus de :promvver e :proteger a immigração corn auxilio~ pecuniarios, 
transfet•intlo-o aos Estados. 

Assim em face do espírito o ela lcttra. da Constituição a intervenção da União no 
assumpto ostá limitada a. ~imples anímaçao- e esta, pol' sua vez, e, não 11ri-uativa, isto é, 
eooolusiva, mas ooncttr,·ente, isto e, paz·tilhada pelos Estados, o que, em syntuese, quer dizer 
que a protocção que se reclama da União como um dever -á indüstria da qualquer na tu .. 
reza que seja, ella. só a póde exercer como um direito, de que é livre de usar ou não, 
subsidiariamente, secundariamente ... 

Quer queit•am, quer não queiram os arautos do proteccionísmo é o que, clara, logica e 
insophismavelmente se deduz da analyse da Constituição, interpretados os textos referentes 
ao assumpto, quer isolada, quer conjunctamente. 

,., Comprehende·se nos Estados Unidos o proteccionismo, a todo o transe, ás industrias, 
mediante tarifas prohibitivas, porque lá a exportação é vedada á União como aos Estado~, 
a tributação das industrias e :profissões é concurrente, isto é, é tanto da competencía. de 
uma como da. das outt•as industr~as. 
·. Mas si em face da diversidade de partilha de rendas não nos póde servir da 

exemplo o systema americano, nada digno de enthusjasmo e de imitação elle nos 
. ~: > · fornec~ quanto aos resultados economicos e financeiros do regimen do exa~gerauo pro
(: ;.; , tE!ccionismo, do feroz prohibitismo que aquella nação ado])tou. 
~:;'-· ··:: ~ , . Os perigos de um tal systema mais de uma vez se têm feito sentir em crises temeroB,ll.s, 
;i~C:,:·~:: represalias e guerras de tarifas. · 
~;;.~i?;.·) C Hà.mesmo quem attribua os excessos dessa escola a intuitos e fins antes políticos e 
~I'':;,:.· ·pa.rtid.a.rios que economicos e industriaes. · 
i~~ft?::~:.~-:'(,~,:- ~. 
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. ,A t!l'rifa Mac-Kinley, de todas a mais tyraunica e opprassiva, visou preferentemente 
dm~t~utr a plethora. do ~besouro que servia para alimentar a corrupção e a clientela 
polltwa do parttdo ou facçao que delle dispunha, em disperdicios e pensões. 

Fechar a_s porta_s á importação estrangeira-era esgotar o Thesouro, fazer a fortuna 
dos grandes m~ustrmes ~ estancar a fonte dos favores e esbanjamentos, dizia Mac-Kinley. 

Com o apoiO ostensivo dos trusts venceu a sua tarifa. 
, T!!-1, po~ém, a impressão q_ue.ella. d:ixou, taes os seus resultados que, já na vigencia 
da ~ar1fa Wilson, que a substituto, mmorando a oppressão das suas taxas, Cleveland 
ass1m os relembrava: 

« Pela vontade do povo, um systema aduaneiro destinado a proteger e a favorecer 
certas classe~ e!D ~etrimento da. grande mass~ da nação e que, sem proveito algum pD,ra o 
Thes?ur~, dtmmuw no~sas relaçoes comme_rct~e.s e nos fechou os mercados do mundo, foi 
substJtmd? por um reg1meu f~n~a(~O no prmmp~o de que ao Estado é vedado impedir o 
povo de VIver barato ou de d1mmmr o seu conforto e o seu bem estar para proporcionar 
lucros e vantagens especiaes a alguns privilegiados. » 

Apreciando os effeitos da celebre tarifa americana de 1861, conhecida por tarifa Morill, 
assignala Chailley_ que eram t~o exaggerados os direitos, quanto ridículos os seus resulta
dos. As alternativas da recelta do anuo, que foram de 80.000.000, reduziram-se na 
arrecadação a 54.552.605 dollars, sendo o deficit quasi interno resultado dos direitos pro
bibitivos sobre a importação estl'angeira. Si não matou a ga.llinha dos ovos de ouro, 
deixou-a pelo menos bem doente. » 

Demais- a situação em que nos a.cll.amos actualmente -lavoura, industria e commercio 
a estenderem, todos ao mesmo tempo, mãos supplices ao Governo, a reclamarem, igual
mente, auxilio e protecção, ajustam-se á maravilha, os conceitos de eminente estadista nosso: 
«Mas quem pretende proteger e quem é o protegido~ O governo, tomado, abstractamente, 
é a pessoa ideial que representa todos os interesses. Por si não póde pt•oteger: l1a. de 
tomar de alguma. fonte meios e recursos e com elles levar a protecção, a garantia, o favot' 
ás industrias, ao commercio, á lavoul'a. N'um '(laiz que tem commercio, lavoura e industria, 
isto é, n'um paiz om que estas trt'S fontes de riqueza estão abertas e largamente correm, 
é possível, em circumstancias difflceis, tomar a uma d'ellas,por emprestimo, os recursos para 
auxiliar a outra.. Assim-os Estados Unidos poude sobrepujar na guerra do Sul com o Norte, os 
embaraços da cessação da lavoura do Sul, porque foi buscar recur~·os mB.is que sutncientes na, 
propria industria do Norte. Em uma. outra circumstancia esta decahe, e o Estado vae procurar 
um protector á industria na lavoura que cresce e que prospera. W possível que em taes 
alternativas os auxilios de uns sirvam para compensar o auxilio que outro j<l. teve.» Mas 
entre nós- onde a ln.vomn lletlnlia, ngonis::t, poi' assim dizer, na mais tremenda das 
crises, onde a industria ensaia os primeiros passos, e o Thesouro vive exclusivamente da. 
l'enda aduaneira, exigir deste que a desfalque ou que della prescinda em beneficio da se
gunda, é simplesmente querei' o impossível. 

O proteccionismo que dá incremento, acoroçõa o ampara industrias que tenham em si 
l}lesnms elementos do exito, condições preexistentes do via.bilidado, elementos natur•aes, de 
progt•esso, este- comprehondc·se, este-·· justitlctt·sc, C3lo- applaudimos o propugnamos. 

Assim- o que visam as fabl'ica.s de tecidos üe lã o algodão, os propt~rados de alcool e 
assucar, do fumo e das madeiras, a todas as industrias, em summu., que entre nós eu .. 
contram a· mataria prima, estímulos devem ser dados. 

Industrias que só podem medrat• e viver á custa da carestia dos preços, do cambio baixo, 
da moeda desvalorisada e de impostos prohibitivos- o que quer dizer da retracção das per
mutas internacionaes- estas podem fazer a fortuna de um grupo de privilegiados, mas 
fazem a ruína do paiz, o desfalque no Thesouro e a desgraça da. grande massa. 

Contra esta tendcncia de fazer da tarifa muralha chineza para isolar o paiz da con
ourrencia estrangeira, contra esta pretenção de converter· o. tarira. em instrumento de 
proteccionismo, com sacx•iflcio dos interesses fiscaes, insurgia-se desde o seu começo o pri
meiro Ministro da Fazenda da Republica, comprehendendo o seu perigo. 

Não r.1e afasto da realidade, disse, subscrevendo uma proposição já formuladtt por 
uma autoridade con.petentissima, affi.rmar que o impulso inicial das· grandes reformas 
do imposto nos principaes Estados, se deve, em g·rande parte, ás necessidades do Thesouro ». 

E que assim é basta. verificar-se a coincidencia da sua decretação com as grandes 
cl'ises e os apuros do Tlu.isouro, em todos os tempos e em todos os paizes. 

Mesmo nos Estados Unidos, «lá., como em toda parte, as conveniencias do Thesouro 
tletei•tuiuam o. inclinação d<\ bp.lança. po.ra um ou outro lado>).. · · 

Vol, Vll J4 
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os paizes como o nosso, como a Russia, que economicamente têm comnosco tanta 
semelhança, emfim- os paizes de producção preponderante que pretendem á custa de 
tarifa.s, crear antecipada e prematurament'3, contra as suas aptidões naturaos, a grande 
industria. ou in1ustrias arti1biaes, só apparentemente libertam-se da concurrencia estran
geira. Ellas não conseguem senão concentrai-a mais e mais nas mãos do estrangeiro, que 
facilmente zomba das barreiras prohibitivas, salta-as e vem fazer-lhes a guerra no proprío 
mercado que se lhe pretendia fechar. A protecção, attrahínrlo para o paiz os fabricantes 
estrangeiros, não faz senão deslocar a fonte da proclucção industrial, sem modificar na, 
realidade, sua origem primitiva. 

Ella só consegue proteger os estrangeit·os em prejuizo dos nacionaes, permittindo-lhes 
conquistar no paiz uma influencia muito mais consideravel do que a que gozavam 
até então. 

A sua adopção será um erro grave e fertil em consequencias funesta.s. O exemplo 
da. Russia e bem Msante e bem suggestivo : é uma lição. Encontrand,o diffi.culdades 
á importação de suas mercadorias na Russia, por causa das tarifas prohibiti vas, os fa.
bricantes allemães julgaram mais commodo transportat' suas fabricas ou as succursae3 
de suas fabricas para além das fronteiras rus:sas. Hoje elevam-se ao longo destas, fabricas 
·allemães com capitaes, gerentes e operarios allemães. Assim~ só um resultado colheu 
a Russia com a protecção de crear a grande industria á custa de tarifas exa,ggeradas -
at&rahir estr,,ngeiros numerosos e emprehendedores, situação duplamente perigosa! 

Em primeiro logar - os pesados direitos aduaneiros rec:J.hem sobre as classes mais 
desfavorecidas, em proveito exclusivo dos raros fabricantes russos, dos numerosos estmn~ 
geiros que monopoli::;am ou dominam o. industria, e emftm do Thesouro. 

Mas não sendo os fabricantes em numero sufliciente para ab:1stecer o mercado, a 
importação estrangeira persiste, apezar das tq,xas elevadas, desenvolnndo-se assicn o con· 
trabando, a fraude, a corrupção e, consequentemente, tomando.se nullas as vantagens 
economicas da. tarifa, :prejudicando-se o fisco e o commercio honesto. 

Em segundo lagar - entre os estrangeiros attrahidos pelo systema protector uns ha 
que, apenas fazem fortuna, com ella. regressam á sua patria, passando a. exploração indus· 
trial ás mãos de outro estrangeiro, dando-se assim uma exportação continua importante de 
ct:~.pitaes para fol'a do paiz em que foram feitos e em beneficio exclusivo do paiz a que 
regressam os exploradores adventícios. A Russia fica, apenas, menos pobre e a. prova é 
que apezar de ter um dos maiores productores de ouro e de dinheiro, vive asphixia.da na 
massa dos assignados depreciados. Não será esta pintura da Russia, traçada por Poinsard, 
a. exacta, fiel, talvez mesmo a.ttenuada, pintm•<t dn. nossa situação industrial? 

Proteccionismo, mas um proteccionismo na instabilidade, e, portanto, sem mothodo, 
desordenado, eis a lição que se til'a do estudo, menos ainda- da simples exposição do 
regimen ou da falta de regimen das nossas pautas aduaneiras. 

Querer perseverar nesta triliJa- é um impossível. Imprimir á nossa tarifa, feição 
protectora de preferencia. á tiscal, convertondo~a em instrumento de fórmas industriaes 
om detrimento das rondas do orario -é um erro; nã.o se comprehende nem se justifica. 

Além de um erro ccouomico, ó um ttbsurdo, din.nto do regimeu da discriminação de 
rendas quo adaptamos. 

O primeiro dever do um Govet•no é vi VOl', isto é, pag<Lr as suas despesas, sa,tisfazer os 
seus compromissos, manter o seu credito interno e <~xterno, ga1•antir a ordem polo direito, 
pela justiça, pela administração e pela força, e tudo isso depende das suas rendas, das 
suas finanças, do sen orçamento, do seu thesouro. 

Ora, o nosso paiz foi, é, e ainda será por muito tempo a importação, e a. importação 
é a Alfandega, e a Alfandega é a tarifa. Hoje, mais do que no extincto regimen, está 
presa a Alfandega á sorte do Thesouro. O legisla!.lor constituinte assim o quiz e assim o 
ô.etarminou quando da. importaQão fez, senão a unica, pelo menos-a mais garantida, segura 
e copiosa fonte de renda, a stta taxação base. 

Não ê possível sermos indi:fferentes aos reclamos e às exigencias da. industria, da 
lavoura e do commercio; mas a nossa solicitude tem o deYe ter um limite fatal· e intranspo• 
nivel na necessidade maior de defender, de zelar e de salvaguardar o patrimonio tribu· 
ta.r.io da Upião, cuja estabilidade é a garantia do nosso equilíbrio orçamentario- o que 
quer 'dizer -·do nosso credito. 

· Pairam longe das exigencias severas e inflexíveis, das necessidades imperiosas e inil· 
Iudiveis da pratica e da realidade, a cujo imperio tyrannico, bem ou mal, é forQoso que 1 

. nos submettamos, ·á cuja pressão é inutil tentar subtl'a.hil·-nos, os que acreditam possível I 

:. t~?~nta.r moldar nossas tarifas á fêição de princípios abstractos. 
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Proteccionismo e livre cambio- como escolas doutrinarias, como bôllas e seductoras 
theo!ias, propugn~da!' e defendidas com os melho~es argumentos, nas paginas dos eco
nomtstas, a Commtssao as conhece ; mas o que ve na Iegislaçao aduaneira de todos os 
:p~vos e ~m . to_dos os tempos, é qu9 cada um tem sido ao mesmo tempo ou em phases 
·diversas, mdtstmctamente, uma e outra cousa, isto é, que, antes de tudo e sobre tudo ella 
recebe o influxo preponderante e deci.~ivo dos seus interesses, inclusive os fiscaes destes 
-quasi sempre, com maior intensidade. ' ' 

qertaf!!ente- _que do estudo ,tio vroblema ah•avé~ da legishwã.o o da pratica. de todos 
·os patzes SI um ensmameuto se pode recolher- este e o de que mesmo naquelles que não 
estão, como nós, jungidos á disct•iminação tributaria que vincuiou a receita da União ao 
oe~clusivismo do imposto aduaneiro, na decretaçã.o das suas tarifas jámais foi olvidado, mais 
·ainda,- jámais _deixou de_ predominat• o intuito fiscal q~e eutre nós, entretanto, pre
tende-se e acredita-se po:;stvel relega,r para, ph.1.uo secun;.lano. 

As tarifas aduaneiras teem, de tit.cto, uma o.cçã.o muito ampla e muito complexa, estão 
sujeitas á influencia de ca.uso,s loMes e peculiares, relativas, contingentes e variaveis, 
para. que se possam esceavis<n' á rigidez ele princípios absolutos, para que se moldem ao 
intlu~o de concepções abstractas, para qtw, a p1"iori, se as declare proteccionist!ls ou livres 
camb1stas - para que, sem perigo, se as subordine ou deixe á mercê do pontos de vista. 
.estreitos e exclusivistas ou de interesses de classes. 

A luta moderna não é nos campos de lmtalha, é na esphera dog iuteresses ecouomicos ; 
não se conquista povos, nem terras, disputa-se mercados e :prererencias commerciaes. A 
guerra e a das tarifas, e a política e a dos tratados. Mercê delles, os Estados Unidos quebram 
a rig-idez do seu apregoado proteccionismo e tt Inglaterra renega as suas tradições de livre 
cambio, t.'ío desinteressadas qunnto o seu horror á pirataria negreira, por amor da liber
dade do homem •.• 

O segredo da escola proteccionista de Chamberlain outro não é, e já Salisbury o :fia via 
revelado com humor e lealdade no celebre discurso de 1892, em Saínt Leonard • . Condem
nando a política proteccionista., que fecha aos productos da Gran-Bretanha .a Europa inteira 
e grande parte da America, o nobre Lol'd quiz em seguida. inuicar o meio de combater 
esta tendencia e formalmente ameaçou o mundo de lhe oppór como justa represalia a 
elevação da tarifa. «Se olharmos, disse elle, o que se passa no mundo, reconheceremos que 
estamos em uma. guerra de tarífns . Cada Nação esforça.-sc de obter de seus vizinhos, por 
tratados, o accesso o mais largo possível aos seus mercados, rese1•vando á. sua fabricação a 
mais forte protecção ... Actualmente a arma de cada um é a admissão sobre o seu proprio 
mercado. A diz a B- Si vós quizerries aba.ixar vos5os dit•eitos a um nivel tal que eu possa 
vender em vosso mercado, eu abaixarei os meus de tal fórma, que nelle podereis escoar 
vossos productos •.. Si pudesse f!Lliar nindrJ. como conselltoit•o do espírito publico, elle lhe 
pediria. para este formn.r opinião - ]li1o de accordo com i;.leas ~u _tt·a~ições preconcebidas! 
se~ preoccupaçõos ort~odoxtta ou nao, mas t~~ acc?rdo co1~ as mcltca~ocs do bom senso. St 
qUlzerdea uusto . co~Ht~to _tlo tr<t~ttttos o lttrtlns tu·tn• p~trLt-.lo, ú prectso vos pr2purar partL 

oppo1•tunamente mllmgu• tts Naç:ocs, quo lesam vo;Jsos mtcro:;se;;, esta ro1n'ossao, que con· 
siste em lhes fechar o mercado. . . » 

Nós, escrn.visndos ao exclusivismo da, tributação o da cultura, que tuuo importamo,:;, 
porque nada produzimos, podeml~, aliás, ser o celeiro do p1undo, e q.ue á especulação 
estrangeira entregamos a nossa umca. a.rma. de defesa, que hoJe contra nos se volta, o mo
nopolio natural do cnfó, ostaromos em cpn1lições do entrar nestn. luta. cto tarifas e conqttista 
<le mercados 1 . 

Terá mesmo cheg;vlo para nós a phase intlu:;triul?. . . 
Si «economicamente, a idéa de nação liga-se á de um organismo que tem no •Wll.!Unto tlas 

sun.s l;I'O<lncçõos. o indJ~;pf\llsav.o\ l?a~· a.. a, swl. sulJsh:tenci~t. ~:~ lllle pcrJ~mla ns soul'a.':l <':?m :\~ 
sobras das dem::us nn.çoes >>, e s1 a, teltctrbdn dr~ nr~1a naç·ao e, sem dnv1da,, a. do se ~uppr~r a Sl 
mesma, nós estamos longe, multo longo cle.'sn Hlnn.l, e llcllo cacla. voz nos chsta.nmamos 

mais. d ,, l ·t - 1 . . Em que peze ao am_?r-proprio na.r.iona~, :1 ve~ o.ue ta. noss::t SI u~çao .lOJ~, mats a~grn.-
vada., talvez, do que enta?, é a que ba ~ats de :rmte aunos descrevu~ o.hveira Mar.tms : 
«0 desenvolvimento da riqueza. do Braz11 tem atnda um caracter ~o)omal. o. cafe,_ que 
constitue metade das suas exportações, está até certo ponto m\ cond1çao das arltigas mmas. 
si uma causa fortuita, uma das tantas doenças que atacam as cult~ras apparecesse, 
a a;ctual prosperidade do imperio converter-se-hia n1:1ma crise tremenda. ~~se ~b~?dO?O. pelo 
plantio desso arbusto enriquecedor a. c~\tura. e o. tabl'tC~ dos genero~ essenCiaes .a :nda tut!'l~~a 
de uml\ ilnção, lJrotraho·~(J n wo. v1da colol1la.1, <vha pn.rv. mats ta.l'lte a. sU<t defini LI • a 
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constituição economica. Uma produeção exclusiva, por cuja troca se obteem as commodida
des necessarias á vida, foi sempre o caracter proprio de uma fazenda.» 

_Mas é justamente pa.ra. nos libertarmos deRte jugo, para sahirmos desta situação, que 
precisamos fazer e crear a industria à sombra. da protecção do Thesouro ••• 

Não. urn paiz não e industrial ou agrícola porque q_uer e quando quer: são as suas 
condições naturaes, o seu sôto, a sua proLlucção, o seu clima, a sua historie., a suo. ethnica, 
que o constituem uma ou outra cousa. 

Ora - e não vêmos nisso motivo para desaire - nós somos um paiz que é e por muito 
tempo ainda o será- um paíz de industria agrícola. preponderante, e emqua.nto nesta phase 
economica permanecermos, a politica proteccionista. só nos pode ser funesta. E' o que já 
al'firmou um illustre economista que com grande agudeza de vista estudou e definiu a nossa 
situação economica.. Os paizes sul-americanos, o Brazit i.nclusive, que ainda. não possuem 
a grande industria, teem interesse em receber á boa conta os artigos manufacturados dos 
paizes industriaes. · 

Protegendo-se contra estes artigos, um só resultado conseguem: proporcionar a 
alguns intermediarios, nl\ grande maioda estrangeiros, proveitos considera.veis. Desde que 
a. concurrencia local é fraca, a suppressão ou reducçã.o da concunencia exterior torna os 
L1bricantes senhores do mercado, com grande pi·ejuizo dos consumidores. Tambem os indus
triaes estrangeiros estabelecidos na A marica do Sul são todos resolutamente e absolutamente 
proteccionistas; seu interesse o mais evidente determina. a sua opinião. Os Governos que os 
a.ttendem obteem tres resultados concordantes e perigosos para o paiz: provocam uma. 
carestia artificial consideravel dos artigos fabricados; accelera.m a riqueza. dos interme
lliarios estrangeiros a custa de seusna.cionaes; expõem~se a verem fechados, por medida de 
l'epresalia, os mercados estrangeiro::!. 

Aggravada.-a tarifa pela. protecção ao que ainda. não existe, e que nenhuma compen· 
sução, portanto, póde da.r de um lado, e pela necessidade :fiscal, ao mesmo tempo, pois que 

· só da. receit!t de importação estrangeira se alimenta. o Thesouro, além dos resultados nega· 
tiros que já a.ssignála.mos, consegue-se mais este - eleva.r, sem possivel correctivo, a uma 
prosperidade escandalosa, a fraude e o contm.bando. 

ISENÇÃO DE IMPOSTOS 

Vi&'l. pl'of.ogot' P animar a indusl;l'in c a lavom•a. :t iscmqilo llc impostos so1Jrc a. impot'· 
l.açTi.o tlo quo ollas noc()ssltam ao seu c::~tabolecimento, progresso o n.pel'foiçoameato. 

Estudando, pot•ém, os l'osulta.dos obtidos, é diffi.cil affirmar-so si ella. lhes teem sido 
ma.fs pt•e,indicial do quo util, si nn.o tem antes concorrido pa.ra. estimular fLlndações inoppo1·· 
t.uuas, emprozaa inviavois, :\c:.tt•rota.ndo gra.udos importações de mo.tel'iLl.l, quo valem pol' 
g1·a.nde consumo de c:.tpitaos, que por sua. vez s~ transformam em deflcits onerosos na. 
nossa. balança commorcial. 

Sobl'O o c1uo não rest:L duvidtt, :poróm, e que tecm sitlo ltwgo oscoa.douro do rendas 
ttlluu.ncil•a.s, fontes do Pl'Ojttizo~ o desfalques no pt~tl'imonio do 1'hcsouro, om beneficio de 
CSl>ocuJa.çõos puramon te mercantis. 

A estas- a. fraude, n.o contrabando, ao leso dos legithnos interesses do fisco-, é 
cct•to, tem ella. prosta.do valiosíssimo concurso. 

O quo so vê e o que dífflciltnente se ox:plica é que, a.o passo que a lavoura clama. que 
está. assobet•hada. com um excesso de producção quo reclama l'Otracç~ão no seu desenvolvi
mento, quo c.~ imp01•1>açã.o decl'esce, indicando a diminuição das forças acquisitivas do 
contribuinte, a cifl•a dtts isenções de impostos crc.sce, de anuo a. a.nno, denunciando a exis
tencia de capitaes disponíveis e promptos a se immobilisaram em emprezas de lucros, 
~:>enão du'Vidosos, certamente demorados. 

Os _pedidos abarrotam a. pasta. da. Commissã.o de Orçamento, as leis espcciaes do 
concessao surg2m aos cardumes. . • . 

A aya.lia.r-se por ~:;t:J. fa.co a nossa. situa.çã.o, dir·SJ·hia. csta.t•m0s na pha.so da maior 
prospendttde e da lU:tts fL'a.nca. e desu.ssJIUbrada. expansão economica. u industrial. 

Contra, porém, o parigo c u. liberalidade dessas concessões vem de longe a a1vertoncia 
dos gestores da. Fazenda.. · · · 

No relator~o de 1876 já o Ministro da. Fazenda, Barão de cotegipe, chamava. a. attenção 
.do Pal'la.mento pam a.s concessões dadas a empraza.s particulares para o livre transito de 
seus ma.teria.es e o11tros gonoL•o:~ de uso (le suu.s f<tbricas, o quo se ia tornando um abuso 

. dos m_ais pt•ejudiciaes à reudu. publica, pois q_u~ <\lguma.s a,té nem pa.gavam os 5 % de 
: expediente. 
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Lomh~·0-vn. que~ tarif~ já. consignava. isenção. de direit<?_s a.os mais impo1·ta.ntos objc· 
ctos do utll_Hln.d~ á li!,dustrut, como m~chmas. trtlhos, ca.rvao, cat•ros, locomotivas; quo 
esta~ repet1das 1sençoes el_ev~ vam a m1lha~·es de coJ?.tos de réis o valor de generos con. 
sumidos se~ pagar dir_mtos, c por Isso ped_w. _que se limitasse o mais possível 
essas concessoes o se autorizasse o Gov;erno a. resf;nngH' os prazos mais ou menos longos 
conforme o est~~o das emprezas, o~r1gando ~o expediente alguns dos genet•os que o não 
pagavam e_ SUJmtando a um expedtente mats elevado os materiaes das emprezas quo 
tivessem dado dividendos superiores a lO 0 /o• 

. - O Ministro da Fazenda de 1883 não é menos severo n::t comlomnação da facilidade de 
concedei•-so isenções : 

«E' sua opinião, diz cllo, quo nas condições em que se aclm o paiz ni1o se deve libera
lisar com tanta facilidade estas repetidas isenções de dh•eitos, quando as tarifas tão 
largamente favorecem os objectos necessarios ás fabricas, ás industrias, aos estabelecimen· 
tos l'~raes •.. Em ve.z de ser um favor concedido pelo Esta.tlo, vae se tornando um onus pm• 
demars pesa.do e mazs uma porta aber·ta aos abusos. Estas concessões elevam-se a milhares 
de c_ontos de réis e servem muitas vezes de pretexto para questões e atê reclamações inter· 
nacwnaes. » 

Com muito mais justiça applicam-se ao presente estes conceitos. As isenções teem 
alargado o seu circulo muito além das raias da. protecção legitima e efficaz ; a cifra do 
desfalque que ellas ope1•am na renda aduaneira tom ido em uma continua fl vertiginosa 
progressão e o perigo das reclamações interna.cionaes é muito mais de temer-se, pois é 
sabido, e fac·tos inequívocos o teem demonstrado, quanto ha crescido na Republica a ten~ 
dencia para. as incursões díplomaticas na esphera de negocios puramente administrativos, 
e da competencia exclusiva da. nossa justiça, e quanto tem proliferado á sombra. dessa 
indebita intervenção a industria lucrativa das indemnisações ... 

Quanto aos abusos a que ellas se podem prestar, desviando-se do fim que o legislador 
teve em vista attingir quando as concedeu, para converterem-se em escoadouro das rendas 
do Thesouro, favorecendo o contrabando e o leso dos direitos fisca.es, ainda recentemente, 
da tribuna da Camara dos Deputados, denunciou-se o commercio fraudulento e osten
sivo, a venda indecorosa de objectos importados livres de direitos, para fins puramente 
religiosos e de beneficencia .•. 

Com o intuito de normalisal-as o primeiro Ministro da Fazenda promulgou o decreto 
n. · 947 A, do 4 dé novembro de 1800, restringindo o mais possivel as concessões e 
ditllcultando rigo1•osamente as fórmas das já feitas. Para isso submotteu-as tocla.s a duas 
L' Ia.ssíficações: 

1"', isenções claras e expressamente incluídas na tarifa das alfa,ndegas; 
2a, isenções constantes de leis e decretos dos poderes competentes. 
Precauções inuteis. Ex:pedientes falhos. A solução de continuidade nos abusos não so 

vel'ificou, e o relato1•io elo Ministt'J da, Fazenrla de 1893 o constata nos seguintes termos: 
«As concessões d.o isenção de direitos de impo1•tação toem continuaúo a ser feitas em 
grande esca.la., e o.ttí as ha goneralisadas a todas as fabricas do um Estado, como tam
born em clausulas de contPact;os (Htaduaos, incompetentemente garantidas ou pe1•mit~ 
tidas. 

«E' já veso protendm•-so, contra aindepondencia e a grandeza da iniciativa particular,· 
o concut•so do Thesouro para emprehendimentos, que não se pôde prevêr como serão 
roalisados e que, longe de constituírem industrias novas, são apenas competidoras de 
outras já existentes, e contra as quaes voem concorrer, armadas de favores, que se tt·a
duzem em vanbgens, com que aq_uellas não podem competir, ficando, em todo caso, em 
desigualtlade de condições, porque pagaram direitos.» . 

Não se restringindo as isenções, aliás bastante liberaes, expressas na tar1fa, os favores 
multiplicavam-se em leis especiaes, leis orçamentarias e contt·actos, a emprezas, com
panhias e pa1·ticulares, em prerogativas tão amplas que iam até a contribuição do expe
diente, que, de ~ccordo com a he_rmeneutica official, não constituo contribuição do 
caractet• tributarlO, mas remuneraçao pelo trabalho com o despacho. . 

E' nesse proteccionismo, feito sem reservas, que r-eside a causa ev1dente d_o g_rande 
desfalque das rendas publicas, sem que os sact•ifi.cios do Estado sejam, na ma10r1a dos 
casOi, compensados pela realisação do objectivo que teve em vi.sta o. Governo quando 
teve em vista as prerogativas de que gvzu.m centenas de concesswnarws. 

Isto dlzta em 1896 o mesmo Ministro, actual Presidente da Republica, que e~ 18~2, 
justamente impressionado com a cifra. de 751:483$, a que só n~s dous mezes de J!Lnezro 
e fevereiro haviam já attingido os despachos livres de direlto, no valor ofllczal de 
3,361:943$, assim commentava: 
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« Des:m~ algarismos infc1'e-so quo, apezar· de ,já haver passado a febre das omprezas 
que, baseadas nas conc~ssões ohtida:s, tantas . onc-o~me~das fi~eraru, con~orrendo ao 
mesmo tempo para a baua do cambio pela cx·traordmarm salada de caprtal, c para. 
a reducção cta.·renda., continuará no exercício cot•rentc ru itnpol'tanch\ dos despachos livres 
em: p1•oporção·d.a. (j110 houve no oxe1•cicio anto1•ior. · 

As concnssuos foHns a em}H'ezas qne so fundam no· pn.iz t!.lem por fim alai'gill' o 
campo da.s intlusteias o 11isp:maw a impol'tftçlo QStl'a.ngoil'a., :urgmcn tando o facilitanclo 
o consnmo, não só pcb ofiel'ta. promph do gcnur-o u.o eonsnmlúoJ•, como pol;t modicidado 
dos preços, ca.lcula,clos p:1hts despesas do custeio, a,ccrescentado da, impot•tancia do luct•o 
Iegitil'n.o; condiçc1o.) qne devem fica l' muito abaixo das drlJ! morca.dorla.s impot•ta.das, porque 
estas ehegam soln•octtrt•oga(hs com despesas de commis;;ão, segm•o c frete, e ainda mais . 
com os direitos adn:meiros. 

Dosdc qn~ a.o conslllnidoe nã.o são lhda.s ta.cs va.ntagons, o c!Je só pôde ol>tct• o 
gonol'O nn,ciont\1 pol.11 pi.'üço o nn.s contUções d·J o.':l trangJiro, nlo !la. ra.zã.o que aconselhe 
a. CJUCCiJ51io do isonr:li,o do tlit•clto.> a ta.o.> ompt•eztts, nom ü justo cxigil'em-sc da. com
munhã.o os sn.m·illcio!i tndi::lpnnsavois para. quo scja.m cob::~rtos, no ::tlgaeismo dos recursos 
d:t União, os cln.ros Lloíxtvlus pcia.~ isenções do direitos. 

Os fttctos domomllit'l\lll •I uo a olcviJ,ção da.s t a.x ~s impo:; ~u.s o.os geueros cst1•angeíros 
Llc quo ha. slmllu.t'll:l na lH'oducção nacion::tl sô set·vo }nra elevar até o custo da 
met'ca.dol'Íl\ estmngllh•o. o (la. su:~. congonere mtcion:ll. 

Assim, si vu.niugcns ha. toaaru cxclusiva. ~11 ente áS grandes ~mprezas ; não são pa.rti
lhada.s pelo consnmldorquo, ombot•a. indircctamente, para ellasconcorre em grande escala. 

Coiivintut, 1nis, rcstrlngh· o mais possivel tn.es concessões ; e quanto cí.s existentes, 
sondo improto1•ivol o respeito ao~ direitos atlquil'itln legalmente, devin.-se acatar do 
mesmo modo :t, intenção do legislador no espírito das leis, não isentando os generos 
que "tivei·em similU.t'tlS na. p1•ouucção nacional, nem os que constituem objecto commum de· 
comnierico. Sel'ia :flttgrante injustiça. e ir1a abertttm(mtc cont!'a os maiP sãos princípios 
da economia politica, determinar por concessões que nã.o se sa.be. como serão corre
spondidas, nem quo exito terão, ás proprlas industrias já estabelecidas e ao commercio 
que paga clireitos quando receh() as mercl\dorias do seu t1•afico, p:.wa conserval-as em· 
patadíl:s á espera do pequeno va1•ejo, emquanto pas~am triumphantes as privile· 
giadas pal'a as emprezas que dispoam de grandes capit<tes e dão grandes proventos 
aos seus direct'ores. 

Depois de salienbr a vantagem de restringil'·sc a latitutle da.'.l isençõ3s « ás machinas 
destinadas á ageicultul'a, a industrias novas e a. in3tallações », a de elimin:n· n. isenção 
de objectos importados directaniente por conta G para. o serviço da Republica, que 
f.tlsea.va os a.Ign.risrri.os ela receita e da. despesa., o mesmo suelcedendo cJm os objectos 
importil.dos directamente por conta e para. os serviços dos Estados, os quaes nada tiràm 
da sua renda em bonellcio da União, mas reclamam essa isenção « atê para. objectos 
que são importados por intet•medio de casas commerciaes, mediante encommendas ou con
traêtos feitos á rovelia do Governo gera.l e Iios quaes póde estar incluída, em beneficio 
do intermediaria, a vantagem concedida ao Estado '~ custa da. União, põe em relevo a 
conducta dos osta.bolocimeutos de caridade, discricionariamente favorecidos, alguns dos 
c(üa.'e!l impo1·tam, smn conside1·aç,ro alguma, genc1·os que teem similares na producçtto na
cional·, e os mais insignificantes objectos, facitmente encont1·ado:; no commm·cio, como espe
lhos, pentes, tinhas ••• » 

Nada., porém, so fez no sentido das justas ponderações do Ministro da Fazenda. 
As· isenções continuat'am, mais liberalisadas ainda, atl.ingindo a sua cifra, que nos mezes 
dtlí-jaueiro e fe.ve1•eiro já se elevava a 751:843$, a 2.557:468$, valor ofiicial 24.580:188$000 • 

. N9 R~latm·io do anno seguinte, 1893, insistiu, pois, o Ministro da. Fazenda na 
necessidade de pôr um para-deiro á liberalidade das is3nções. 

Nessas . concessões,, perguntava elle, que gat•antias ha de born exito? Não serão 
fcita:s, como tem succedido em grande pa1•te, em pura. p3rda geral ? 

Quando conseguem o que almejamos, isto é, a protecção exaggerada-de que 
modo, compensam os sacrificios feitos em seu beneficio, todos á custa do contribuinte W 

- ·. •.· Ao passo que todo· o mundo industrial só cogita nos meios de produzir mais 
. ha'l'âto e melhor pa1•a. melhor servir a freguezia adquirida e conquistal' nova, 

>~, as•'no~as · industl•io.s, em get•al, quanto .mais favorecidas, menos se ~mpenham no
.. · aperfeiçoamento dos productos, porque a vantag-em e.stâ garantida pelas fôrmas obtidas, 

1ê~\ a qua.ntod mats onerado é o similar estrangeil'o, mais ellas elevam o p1•eço de seu 
~~l!~·- · ~eJ;~ero; e ~ot·~e <JUe o consumidor, que contribuiu com o imposto para. o estabe· 
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lecimento da indus~ria, em regra vê-se obrigado a preferie o genero estrangeiro. 
porq~e, se fica mats caro, é tão p::mco, q_u3 a differença. é bom compensada pela. 
qualldade. 

s.eja como fôr, pare~e intnitivo que não lw. conveniencia em b:meficiar-se a in
dttstrw. que pt•oduza qual1dado inferior p;:>e preç~o igual ou approx.ima.do do da qu11lida.de 
superior im:portacla. A concessão d.o va.nta,o-ens á inlustl'ia ô feita com o fim de 
auxiliar os interesses della ele accordo como os do consumo, e nã.o do proteO'el·a em 
prAjuizo deste o da renda publica. '"' 

As concessões a novas . emprezas j{L estabolccltlu:'l tendem a asphyx.ial-as. . Só 
devem obter fu.vot•cs oxcoJ>cwnaes as itldnstrias novas. 

. .com a legislação actm~L, alllrmava, pódo-sc importat• <lo estrangeiro, sem pagat' 
du•mtos, tudo quo sop1·odu;; no pct·i~, e multo tem se importn.tlo. Os abusos se multiplicam . 

. E exomplillcrwa., ba.sca.n.J.o-sJ na disposiçã.'l üa lei quo isent:l. de direito a quaesquer 
obJectos pertonc01~tos ás a~mmistrações dos Estn.dos, di?·ectarnentc importados por sun. 
cauta paea. o serviço publico. A latitude da. oxpressão-quae~quor objectos-foi a pot•to. 
!a.rga. P~''\ os abusos c mercê da mesma tttdo so impo1•ta.- desde os moveis até as simples 
~mpl'e!:l~oes de act?s d,•ts respectivas eep:l.rtiçõo3, pt>djLidicando-se assiru a insipiente 
mdtlstria dos propr1os Estados que, porventura, se hajam ct•cado, confiados na pl'otecção 
que tambom so lhes dispensara. 

Accresco ainua, que essa importação rara.s vezea é foit:1 directa.mcntc. Quasi sempre 
o é por intel'modio de alguma casn. commorciu.l, sflm se demonstrar si esb. casit e si a 
commissiío mcrcn.I~til so encarregam de encommeudas nas condições gm'ae.~, irnpo1•tando 
para vender, ou s1 vendeu o que luwia. importado revertendo om seu beneficio e não 
no do Estado a isenção solicitada. ' 

As Municipalidades não se deixar <1m ficar atrás dos E$ taclos c como estes
onverodal'anr desassombradamente pela trilha das isenções. 

Os consules estrangeiros julgaram-se tambem com direito a partilharem de tanta 
liberalidade. 

O aviso do 18 de setembro de L838 concedia isençã.o de direitos de consumo 
e de expedien·te aos objectos que os oons~tles recebessem. dos 1·espectiuos Govemas para 
uso dos Consulados a sou cargo, como bandeiras, esendos de armas, sellos o outros, 
desde que fosse solicitada pela Legação competente, juuta.uclo ao pedido a. relação 
dos objectos. 

A clareza da, disposição e a restl'içã.o c1uo nella se contem, são de evidencia meridiana; 
c entretanto, tem se pretendido fazel-as extensivas a tudo o tambem aos simples agentes 
consubres, e independente dtt intervenção do respe~tivo M.inisteo, tem sido motivo da 

... nota diplomu.tica. a exigencia feita pelas Alfandegas do pagamento de direitos por falta 
de ordem superior, que podia ser expedida,, depois de satlsfeitu.s as formalidades legaes. 
E ainda á sombra dessa. isenção restl'lcta aos objecto3 necessarias aos consulados quando 
enviados pelos ?'espectiMs govemas, tdm-sc pedido is:mção de dü•eitos até J?LI.ra o material 
deatinado tt escolas ostrungoieas osta.belecidas no paiz. » 

Não é preciso mais para dar uma id.éa dos abusos a que se prestu.va a isenção de 
díroitos e da largueza. com que soa usava. . . 

E' assim que em continua l11'ogressão annual, Iw.ventlo no an~10 ante,rw~ subtd_o 
a 2. 727:738$000, neste de 1894 alcil.nç·1,1'a a 3.207:931$000 o no sogumte atttngtu vertl-
ginosmnento a mais do duplo- 7 .OOI:230;f;OOO r • . . • 

O relatol'io de 1894 synthetisava nestes tet•mos os cil'citos nega ti vos d<t llborahda.cle 
das isençõe3. . . 

«Ao passo que todo o mundo industrütl só cogita dos meios de produzn• ma.1s baratq o 
melhor para melhor servir a freguezia adc1uü·ida e conquistn• nova, as _nossas lll· 
dustl'ias, em geral, quanto mais favorecidas menos se empen1mm .no allOl'fetçoameu~o 
0.3 productos, porque a. vantagem cst(t ga1•antida. pelos ftworcs obtidos, e quanto ma1s 
onerado é o similar estrangeiro, mais ellas elevam o preço de sou genero, .desor~e que 
do consumidor, que contribuiu com o imposto pn.ra. o estabelecimento d~ mdustrm,e_m 
reoora vê-se obrigado a preferir o genero estrangeiro, porque, si fica mais caro, é tao 
po~co que a difterença é bem compensada pela qualidade.» 

Si o interesse do consumidor era assim sacrificado, o prejuízo da. Fazenda assumia 
proporções verdadeiramente escandalosas. 

Companhia houve quo importou, livre de direitos, não por força do acto que l~e con· 
(}edia isenção, mas em virtude do acto d.o Ministel'io da Fazenda, que autempou a 
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effectividade da clausula promissora, o material que, nos termos lega.es, devia ser 
empregado na const.rucção de villas operarias. 

Pois bem, grande parte desse material foi applicado na construcção (le elificios pa.rti
culal'es, edificios . do grande o.pparn.to architcc·tonioo c monumental, e assim o recoohecc11 
a. justiça conclemnando-a a pagar (~ Fazenda a importancia. de 274:060$, proveniente 
dos direitos do material importado o sem a applicação determinada. na. lei concessiva. 

Outros ainda, munidos de concessão imposta pat•a com a industria nacional po1• seu 
espírito de parcialidade e pela sua inexpliciwel a.pplicaçã.o local, tinham, nos termos do 
art. 6° do decreto n. 947 A, de 4 de novembro do 1890, de apresentar relações de quan
tidade e qua.lidade dos a.rtigos que precisassem impo1•tar, legalisadas pelo certifl.ca.do 
do engenheiro fiscal, no qual devia vir expt'esso que o ma.tet·ial, cu,ja isenção se requeria, 
era proprio e de applicação exclu.,iva ao fim a que se destinava, e as quantidade.9 
strictamente precisas paea o mesmo fim e para o tempo designado na lei ou decreto 
de concessão. 

Listas enormes do matot'iaes acompanlt;wa.m as continuas potiçiics dos interessados, 
contendo a enumernçã.o de artigos que 11enl1Um:t o,pplica.\ilo fabr~ l ou industrial 
podiam ter, nada do machinas, nem do n.pparelhos ou 1lo utensilios quo ao fim da 
concessão visassem servir, mas artígos do commcrcio, do luxo, do construcções parti
culares custosas-como mosaicos, estatuas, estructuras metallica.s do odiflr.ios e ferramentas. 

O Thesouro no processo de verificn,ção da legalidade de ta.es listas, reduzia-as 
constantemente a um terço da quantidade c c1ualidade pedidas e contea a eliminação 
praticada nenhuma reclamação se levantava, tornando assim manifesto não só o exaggero 
das mesmas, como o intuito doloso de fraudar o fisco. 

Longe iríamos na Clposição de factos Slemelhantes, cuja existcocia, semp1•e aggra
vada., estão na consciencia de todos, constam de documento.J do Thcsouro e aos olhos de 
todos se patenteiam. 

Generos outr'ora largamente importados e que com ta.es concessões se· relacionam, 
deixaram de figurar como verbas de receita. aduaneit•a, mas são encont1•ados profusa
mente no commcrcio, expostos â. venda. 

A crise financeira., porém, com ns suas exigencias severas e implacaveis de reducção 
de despeza e augmento da receita, diz o l'eh\tor de 1897, a.ttingiu as isenções, impondo 
restricções aos favores tão facil e prodigamente dispensados pela tarifa. 

Foram eliminadas umas e restrictas outras, das isenções que mais concorriam, 
para o desfalque da renda aduaneira, entre ellas as que favoreciam aos Estados e 
municípios. · . 

A propl'ia lavoura o a industrta sentiram a pressã.o dos apuros do Thesouro no 
cerceamento dos muitos privilegias do que estavam no goso. 

Ainda assim, porém, podia-se consldei'ar subsistente o proteccionísmo que lhes era 
prodigalisudo, tue~ os favores de que ainda ficavam de posse. 

Alguns dos privilegias eliminados em nada lhe:,; aproveitava, servindo ao contrario 
e sómente aos interesses illegitimos do commeráio, que á sua sombra explorava o 
fraudava a 1•encln. aduaneira. 

Outros precisavam ser revh;tos por contraproducentes o lesivos ; prejudicavam ao 
Tl1esouro, som benitlciarem a lavoura. 

Estava neste numet'O a lei n. 60, de 5 de julho ele 1892, concedendo isenção de clireitos 
ás machinas e appa.r alhos importados pelas fabricas de tecidos e emprezas de agua.s e na· 
vegação do Estado do Maranhão. Lei de favor excepcional, ella 6 a prova irrefragavel tio 
erro e do perigo do proteccionismo exaggera.<lo, sem . methodo, sem base, som estudos 
prévios. 

Foi votada quando a febre das riquozas facei:J e das emprezas fabulosas desvail'ava 
os espirltos. 

· · O sacriftcio a que a eifectividade dessa. lei obrigou o Thesouro foi enorme, diz o 
relatorio, porque sendo o Maranhão um ~?rande nuclco fabril de fiação e tecidos, as 
pretenções das fabricas locaes affiuit•am em extraordinario numero, e as listas dos mo.
te:riaes para os quaes et•a solicitado despacho livre, iam até um excesso de luxo e super

. fiui~ade, proprios da ép!.>cha, em que a fundação .de empr•ezas tinha viso.i de aHuci-
naçao. · _ · 

.. · . ·.· · · O proteccionismo desta. lei, entretanto, de pouco serviu á maioria das fabricas, porque 
muitas apenas foram fundadas e ainda não funccionam; algumas teem os seus titulos 

·' '. co]n cotação irrisoria na praça do Maranhão, e outras liq nidaram-se, arrastando na sua. 
':c:;.~esargaJlisação os capitaes de todas as classes sociaes. ' 
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<\.._sua revogação faz-se, pois, necessa1•ia. 
Nao ~endo caracter rle contracto bilateral,o Congresso póde fa.zel-o em bsm do Thssouro 

e sem fel'Ir jnteresses part.icnbrcs, antes, talvez, acautol:.tndo-os contra possíveis arrasta
mentos perigoso.~ o fnnesi;os, o att.cndcndo ú. fe!çã.o do odiosa p<u•cia!idade quo ella 
representa.. 
· ~utros Estados reclamam os mesmos favores que eHa concede <t'il f;~bricas do Ma· 

ranhao, ~lleg~.~:ndo o direito de serem igua.lmonto trataclos, pois, teem os mesmos direitos 
c os mesmos Interesses. 

Justificando as rost.ricções quanto aos f<tVOl'OS c)ncr.cli<los aos E~ta·lcs, dizi:t n.incla. o 
relato1•io: _ · 

«A reorganisa.çfio autonomiea com quo o regimen republicano dotou O::J Estados fa
~ulta-lhes a prerogativa de crea1• para os seus product.os impostos de exportação, fi
cando ao .Governo d ~\ União o l'ecur.>o da renJu. de imp01•taçãa p::tt•a. fa.zer face aos 
comprom1ssoil que t sc:m para. com a. colleetivida:le nacional. Não era justo, portanto, 
que o Gov&lrno Federal, que tom do attontlor ás necos3ida.de;J do todo o pa.iz, fosso onerado 
com ~1. entl•ada., livre de di reii;os, dn.s mcre.t!lorias o objectos imp.n·ta.dos }lCL:l.s n.!Lminis
tl·açoes estadual o mnnicip:tl, que apenas teom de occort'!!t' <í.s necessidallo.~ publicas das 
re~p.ectivas cit•cumsct•ipçõcs, som conc;)rt•et• par(t os onc:ti•gof:l güra.ns da União com a 
mtmma pa.rce.lla. das suas reuda.s, embora. a.lgnns as tenham prospot'a::l, cujo gt•ti.o de pro· 
gresso e riquez::t se nn.nit'dst:t até nn. constl'ucção do cidales, ptüacios, tlleatros ... 

Finalmente, annuneiavtt, jubiloso, quo os encarg-os de isençiio do direitos tinham 
decrescido nos ultimos tmnos, já pela applicaçiio da bem entendhlas restl'icções e revo· 
gação do disposições couces~i vas da.s tat•if<ts aduaneiras, já pelo facto da. liquidacã.o e máo 
estado financeiro da maioria das empreza'l conca33ionaril.s do i~ençã.o de dir~ito .J por 
decretos e leis especiae$, o ainda pela caducidade om que havia incorrido a quasi to
talida(!.e dos contractos de engenhos cent1•aas feitos n.pós 1890.» 

Esta ultima parte dos conceitos do rala.tot•io 6 just·) ser nu.duramente pensada. Ella vem 
demonstrar, corroborando as nossas anteriore.; u.ffil'lUU.ÇÕJS, qun.nto ao erl'o ecouomíco 
da facilidade e goneralidale dB scmelllantes isençõ ~<s, que, despertando a febt•e de em pre
zas de fins incel'tos e exito duvidoso, l:}vianamento al·chitel!tadas, acu.rre~am sómente 

·a ruína da fortuna particular, 1~tlsamente tentadl, o completamente cstorilisam em 
ob1•as para.lysadas innumeros capitaes circulantes. 

Foi, porém, do curta. duração a pllasa di:\ restricção apre,Q:oad:J. pelo relatol'io. 
No mais agudo da crise financeira que a determinara, dosapparecetz a solução de con~ 

tinuidade aberta no regimen do.3 ftwores e estes, b~\nidos dt~. taeif<t, snrgieam, victorio
sos, om leis e.speciaes, com o mesmo c:tracter, senão mais aggrctvado ainda na. exten
são da liberalidade, de íó1•ma tal que, no relatorio ele 1901, depois do demonstrai' 
os prejuízo;) que estavam acarretando ao Thosouro, com ~ondencia manifesta p~ra. · 
mais o mais augmontat-os, fulminou-os com estas tão incisivtts qmtnto irrcfntaveis 
·verdades, o Mini::;tro da Fazenda: 

«O prejuízo causado aos cofres da Uniü.o com as isençõ:n do diJ•nHos só no pcrio(lo de 
1898 n. 1900- é do ::l.l35:9HJ$!J29. 

E' bastante eloquonte o ·c::tlculo n.cirna tr;~nscripto, p:tra r111i:l se possa [l.in:la hesitar 
em reprimir os ímpetos da. liboralülade até ag-ora empregada na. outorga do semelhante 
favor a algum:ts dl~:l nossas industt•ia.s' que, aliás, como li notorio, fazem o consumidO!' 
pagar a p1•eço elevadíssimo os seus productos. 

E' preciso,' pois, estancar es.>a. fonte de verdadeiro desperdício quo tão manifesta
mente influa na depres.,;ão da balança orça.mentaria da Repul.Jlica.; é preciso restrin
gir·se o mais possivel o favor de que SI} trata, f<tculta.ndo-o exclusivamente, c ainda 
assim com a d3vida pat•cimonia, aos que na. industt•ia. fabril, oxtractiva ou agl'icola se 
mostra1•em de fac~o dignos de met•ecer semelhante protecção por parto dos poderes pu
llicos. 

Outras fossem as condições economicas e financeiras da Nação, e eu me abalançaria. 
mesmo a propôr t~ revisão de todos os netos e contractos relativos a concessões já c~n
feridas e em pleno vigor, corn o fim de, mediante accol'do e a compotente indemnisaçao, 
fazer ce.>sar os effelto3 deprimentes desse vasto escoadouro de preciosa parcella da 
principal fonte da receittt publica : a renda de importação. 

Emquanto, porém, a situação do pJ.iz nã.o permittir n. o.dopção de tal alvitre, manda. a 
prudencia que, pelo menos, p1·ocuremo~ reprimir os. excessos de umt\ liberalidaJe eVI
nentemente funesta aos interesses do Thesouro.» 

Vol. VII S2 
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I~' nesta trilha cncetaà:t pelo Gol'c;.•no na rejeição de ~odos os actos legislativos 
tendente;;; a prosoguir-se na liberalidade das isenções, que o parecer se colloca. 

Parece ser chegada a opportunidade de armar-so o Poder Executivo da necessarht 
autorização, ampla c completa, pura roduzü• est:l. fonte de uespcrdicio de forças eco
nomicas c ele dc.~falqnc nas recoitus aduaneira~, com grave damno ao cquilibrio orc;a
men l.at•io. 

No seu im})Ol'tanto llcln.tol'io, por igual, com franqueza o minucia, o actnal Ministro 
da Fazenda salienta não só a considcravel amplitude d:vla pela, vigente lei orça.men
t:.tria á. esphm·a das prcrogativn.s de isenção de direitos, como a tendcnch ascendente, 
digna de not:t, quo, de a.nno para anno, apresont·_t a Jiboralídado aduaneira. -

Além de gcnCl·a.lisltl' em excesso 0 :3 favores concolidos aos Estauos c municípios com a 
isençãJ a tudo quanto importarem para o::; serviços de luz, agua e exgotos, o patl•ocinio 
abrang~ no sou exagero quasi todas as mo(lalid~tdes, das mais simples ás mais com· 
plícad.as, da intlustl'ia o d tt l:wourn., em prcjnizo até de outr.~s inr:lusteias já. c1•oadas. 

Justifica-se este protcccionismo aos melhoramentos dos Estauos, dos municípios, á. mi
nm•a:ção, á. lavoura, tts índustri~ts, <.ts estradas da ferrô, com o intuito pa.triotíco de faci· 
Hta1; o desenvolvimento das nossas ri tnczas natnra.cs: « M<\S -diz o eminente Sr. Mi· 
rl'istro da Fazenda-é pt•eciso ttttcnder a quo esta. libemlidado não vise o s<tcrificio de 
uma parte d<t fortuna publici1, om proveito quasi exclusivo do um grupo do privile
giados. 

A nossa situação finn.nceira não permittc esta prodigalidade de favores, c a triste ex
pel'iencia de longos annos tom provttdo, e ainda. mcsn:o nas concessões contractuam!, que 
nem sempt'e 0 .3 con ' essiomtl'ios se uLiliza.m dosscs favores com intuitos conscienciosos, o 
falseiam os seus compromissos dcrivn-odo fraudUlentamente o material livre d.e di· 
ifeitos para obras allwi;_~;; á coneossã.o o para transtwçõcs menos licitas de caractet• com
imercial. » 

· A Commissã.u, gua.rda.ntlo alJsoluta confurmida.U.c do vistas com a.s idúas, medidas e 
dndicaçõas const..'tnt~s do rela.torio do MiuisLro. da. Fazenda., sobre o assumpto a quo urge 
ar um'1 nova OL'iont:Lç'i.o, mais compatível com o.:; interesses do Thesouro e das propria.s 
ndu;jtriag favorecidas, consign:1. a autorização inserta no n.rtigo das disposições ger:~.es. 

A Commissão de Or~1mento tem a honra de apresentar á 0·1.ma.ra dos Srs. Deputados 
o snguiote 

PROJECTO DE LEI 

Art. I . o A J'ocoitu. geral ela Republica é orçada. para o exercicio de 1904 em -
ouro, 46.598:910.~889, pnpol 256.249:000$ o será l'ealizarla com o producto do que fôr 
arrecadado dentro do mencionaclo exercício, sob os titulos seguintes : 

h----------------------------------------------------~-------------~-----

Ordinaria 
Impo1•tação 

1. Direitos de impm•tação para consumo nos termos 
.,ia legisla.çõ.o fiscal em vigor, observnda. a Tarifa 
revista do nccordo com o n rt. 1 o da Lei n. 651, 
de 22 do novembro tle 1899, e l'espectivas P1·e· 
liminares, com ns modWcacões declaradas no net. I.S 
da presente lr3 i o a~ da mesma. lei l'ola.tivas à man· 
teiga de leite e li. de margarina. . . • . • .• 

2, Es:pedie!lto de generos livres de direitos de consumo . 

3. Dito de capatazias 

4. Armazenagem 

5~ Ttq.o. (\e ~$.tatistic~. 

OURO PAPEL 

$ 

1.600:000$000 

1.100:000$000 

3.500:000$000 

270:000$000 
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----'----------------------------------------------------------~ 

Entraüa, sahida e estada de navios 

ô. Imposto do pbaróes. 

7. Dito de dôcas • • 

Ad(Uciomtes 

S. 10 "lo sobro o expediente dos generos livres de 
direitos. • • • • • • • • • • • • • .• 

9. 2 °/0 ouro sobre os ns. 03, 93, 96, 98 e 100 
ela classe 7"' da Tarifa .. , sai-vo nu. Capitu.l dn, n.opu1Jlica 
(cereaes) • • • • . • • • • • • • • . 

Interior 

lO. Renda c1a Estrada de Ferro Centi·al do Brazil. • 

1 I. Dita do Correio Geral . • 

12. Dita. dos Telegraphos . 

13. Dita da Fazenda. de Santa Cruz e outras • • 

14. Dita. da casa. de Correcção. . • • 

15. Dita da Imprensa. Na.ciono.l e Dia1·io O{[icial. 

16. Dita do Laboratorio Nacional de Analyses 

17. Di ta dos Arsenaes • • • 

18. Dita da casa da Moeda. • • 

19. Dita do Gymnasio Nacional • • • 

20. Dita dos Institutos dos Surdos-Mudos c dos Meninos 
Cegos • • • • • • • • • , 

21. Dita, do Instituto Nacional de Musica • . • • •. 

22. Dita das matriculas nos estabelecimentos de instru
cção superior • • • • • • • • • • 

23. Dita da Assistencia a Alienados • • 

24. Dita arrecadada nos Consulados 

25. Dita de proprios nacionaes • • . . 

OURO 

300:000$000 

.100:000$000 

350:000$000 

. .. 

850:000$000 

. . . . . 

PAPEL 

$ 

10:000$000 

162:000$000 

30.000:000$000 

6,300:000$000 

5.000:000$000 

50:000$000 

10:000$000 

300:000$000 

170:000$000 

20:000$000 

10:000$000 

100:000$000 

20:000$000 

3:000$000 

300:000$000 

300 :Ó00$000 

$ 

2õO:OOÓ$0ÔO 

I 
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26. Imposto de sello, continuando em vigor o art. 13 
da Lei n. 813, que, na isenção de sello, com
prebende ta.mbem os livros de registro civil elos 
casamentos. . 

27. Dito de transporte • • ..... 
28. Dito de 3% 0

( 6 sobre o capital das loterias federaes 
c 5 "lo sobre as estaduaes. • • • • • •• 

29. Dito sobre subsídios e vencimentos não compre
hendidos os dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e dos juizes federaes • • • • • • . 

30. Dito sobre o consumo de agua • 

31. Dito de 2 ~ 0 /o sobre os dividendos dos titulas de 
companhias ousociedades anonymas. • • • .• 

32. Dito sobre ca.sas de sport de qualquer es:pecie na 
Capital Federal • • • • • • • • • • . 

33. Dito de transmissão de a.polices e embarcações • 

34. Dito sobre annuncios em cartazes • • 

:m. Contribuição das companhias ou em prezas de estradas 
de ferro e outras inclusive a City Improvements • 

36. Fóros de terrenos de marinha 

37. Laudemios • 

38. Premios de depositos publicas 

39. Taxa judiciaria • • 

Consumo 

40. Taxa. sobre o fumo. • 

41. Dita sobre bebidas • 

42. Dita sobre phospboros • . ' 
43. Dita sobre o sal de qualquer procedencia. 

44. Dita sobre calçado • 

45. Dita sobre velas. 

46. Dita sobre perfumarias. • • • 

OURO 

3:000$000 

40:000$000 

106:6fl()$6!37 

PAPEL 

15.000:000$000 

4.200:000$000 

2.300:000$000 

3.360:000$000 

1.700:000$000 

1.300:000$000 

10:000$000 

700:000$000 

1:000$000 

] .270:000$000 

30:000$000 

80:000$000 

40:000$000 

140:000$000 

6.200:000$000 

4.800:000$000 

5.800:000$000 

4.300:000$000 

I.300:ú00$000 

400:000$000 

350:000$000 
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OURO 

47. Dita sobre especialidades pltarmaceuticas nacionaes 
e estrangeiras. • . • . • . . ~ • • . . • 

48. Di ta sobre vinagre • 

49. Dita. sobre conservas 

50. Dita. sobre cartas de jogar 

51. Dita sob1·e chapéos • 

52. Dita. sobre bengalas. • 

53, Dita sobre tecidos • • • • 

Extraordinaria 

54. Montepio da Má.rinha . 

55. Dito militar . • 

56. Dito <los empregados publicos • 

57. Indemnisações • . . .• 

58. Juros de capitaes nacionaes 

59. Juros dos títulos da estrada de ferro da Bahia e Per· 
na.mbuco • • • • • • • . • • • • . 

üO. Remanescentes dos premios do bilhetes de loterias. , 

61. Imposto de tr-~nsmissão de propriedade, no Districto 
Federal. . • . • . . • . . • • • • • 

62. Dito de industrias e profissões, no Districto Federal •• 

Itenda com applicaqão especial 

Fundo de resgate do pa.:pel-moeda : 

'

r 1. 0 Renda em papel, provoniento do ar1•endamento 
, das Estradas de Ferro da União. . . . . • . 

2. o Pl'oducto da cobrança. da divida activa da União, 
em papei • • • • , . • • . • • . • 

63~ 3. 0 Todas e quaesquer 1·endas eventua.es percebidas 
em papel. • • • • • • • • • • • .• 

4. 0 Os saldos que forem apun~odos no orca.· 
mento • .. • • . . • • • • . . . 

150$000 

80$000 

7:000$000 

10:000$000 

300: 000.$000 

I :614$222 

. . . 
. . 
. . 

. . 

. . 

PAPEL 

550 ~ 000$000 

160:000$000 

goo:OOO$OOO 

130:000$000 

900: 000$000 

10:000$000 

8.000:000$000 

130:000$000 

250:000$000 

750:000$000 

1. 000:000$000 

300:000$000 

$ 

:25:000$000 

2.000;000$000 

2.600:000$000 

350: 000$000 

600; 000$000 

1.200:000$000 
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Fundo de garantia do papel-moeda. 

1. 0 Quota ele 5 °/o, ouro, sobre todos os direitos de 
importação para consumo • . . 

2,° Cobrança da divida activa, em ouro • 

3. 0 Os saldos das tn.xa.s arreca.dadas em ouro, de
duzidos os serviços que, nesta espccie, o The· 
souro é obrigado a custear . 

4. o Producto integral do arremlamento das Estt•adas 
tle Ferro da União, que ti ver sido ou fôr 
estipulado em ouro . • . • • • • • • 

5,o Todas e quaesquer rendas eventuaes em ouro. 

65. Fundo para a caixa do resgate das apolices das 
Estradas de Ferro encampadas : 

Arrendamento das mesmas Estradas de Ferro • • 

Fundo de amortização dos emprestimos internos : 

) 

l. o Receit~ prov~niente da venda de generos e de 
propr10s namonaes. • 

66 Depositas : 
2. 0 Saldo ou excesso entre o I'ecebimento e as re· 

stitnições. • • • • 

67. Fundo desti11ado ús obras de molhOl'o.montos dos 
portos, executadas <l l:lUsta dll. União: 

Rio de Janeiro 

Mlwanhii.o • . 
Fortaleza 

Natal 

Para.hyba. . 
Paranaguá 

Recife • . . 
Maceió (Jaraguá) 

Flol•ianopolis 

Rio Grande elo Sul . . . ... 

OURO 

8.250:000$000 
400$000 

. . . 

110:000$000 
10:000$000 

160:000$000 

3.000:000$000 

PAPEL 

$ 

$ 
$ . 

$ 

$ 
$ 

1.658:000$000 

200:000$000 

5.000:000$000 

500:000$000 

150:000$000 

200:000$000 

130:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

800:000$000 

100:000$000 

150:000$000 

800:000$000 

46.598:910~~89 256.249:000$000 
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Art. 2. o E' o Governo autorisado : 

I .o A emittir como antecipação de receita, no exercicio desta proposta, bilhetea 
do Th~s.ouro até a somma de 25.000:000ci;, que seeão resgatados nté o tim do mesm·o 
exerctciO. 

_Art. 3. 0 A receber ou restituir, os dinlieii'os ppovenientes dos cofres de Ol'• 
:pbaos, de bens ele defuntos e ausentes e do evento, de prcmios de loterias, da 
depositos das caixas economicas e montes de soccorro e dos depositas de outras 
origens; os saldos que resultnrem do encontro das entradq,s com as sahidns poderão 
ser applicados ás amortizaçõJs dos emprestimos internos e os excessos das restituições 
serão levados ao balanço do eurcicio. 

Art. 4. 0 A cobrar do imposto de it'nportação para consumo 25 °/o em ouro, sendo 
5°/o para o fundo de garantia e 75 °/o papel. 

Art. 5. 0 A cobrar para o fundo destinado ás obras ele melhoramento dos portos ex
ecutadas á. cusk\ da União : 

I - A taxa. de 2 °/o, ou-ro, sobre o val•Jr oftlciaJ da importação do :porto do Hio de 
Janeiro, podendo baixa!·a si assim julgar conveniente ; e bom assim a cobt·al' até a mesma. 
taxa de 2 % OUl'O, na conformidacle do n. 4 do al't. 7° do decreto n. 3.314, de H:\ do 
outubro de 1886 e decreto n. 4.859, de 8 de junho do corrente 11nno, sobre o vttlor o!Hcial 
da importação dos portos da Republica, cuja construct;ão fô1• polo Governo submettich ao 
rogimeu da.quelles dec1•etos. 

H - A taxa de um a cinco réis por ldlogramma de merca.dol'ia que fôr carregada 
ou descarregada segundo seu valor, destino ou:procedencia dos outros portos. 

§ Para accelerar a execução das obras referida~ podel'á o Governo ncceitar donativos 
ou m~smo auxilios, a titulo oneroso. o:lferecidos pelos Es.tados, municípios ou associações 
inter.essadas no melhoramento, comtanto que os encargos resultant3s de taes auxílios n'lo 
excedam ao producto da taxa indicada. 

Art. 6.0 A rever o regulamento do Cofre de Orpllãos para o tim de compilar as suas di
vers~s disposições e modificar o systema de escriptm'açã.o no sentido de acautelar e ga· 
rantir os interesses da Fazenda. 

Mt. 7. 0 .A entrar em nccordo com o Governo da Republica ao Uruguay no sentido do 
liquidar tudo quanto a qualquer titulo o mesmo dever á UnEio. 

Art. 8. 0 Todos os propríos nacionaes, que estiverem à disposição dos dítrerantes minis
terios, deverã.o ser mencionados nos respectivos reiatorios, com declaração do serviço eiil que 
se acham, si publico ou particular, e, nesto caso, si por concessão gratuita e por que 
titulo. 

A despeza. com os proprios n[l,cionaes que estiverem ao serviço dos differontes miuis· 
terias correrá por conta daquelle que os utilisar, e será paga pela verl;a- Obras- do 
mesmo ministerio. 

Art. 9, 0 Os contractos de qualquer natureza que sejam celebrados pelos differontes 
ministerios directamento, ou po1• seus delegados, competentemente autoriw.dos, o que cxccJ· 
derem do 5:000$, do varão ser mencionados nos respectí v o::; rolatorios e aos mesmos an· 
nexa.d&.s copias dos clitos coutractos. 

Art. W. Os ditrorentes ministerios nos respectivos rola to rios din'Üo conta o.o Congresso 
dos motivos de necessidade e urgencia, quo determinaram a abertura. da CL'<lditos supple
mentares e oxtt'aol•dinarios, da applicação quo lhes deram, q11unto por elles se glstou e o 
estado em que se acham. 

Art. ll. O Governo apresentará a.te o terceiro mez do trabalho do Congresso, do anuo 
se~~'uinte, a relação de todas as dividas a que estt'l. obl'iga.do o Thesouro l?ederal, nomeando 
os~credoL'eS, a ~rocedencia. da divida, o tempo em que t'oi coutrahida c t\ rub1•ica. sob q·ue 
foi aberta.. 

Art. l ~. Continua em vigor a autorisaçã.o dada ao Governo para adopto.r uma tarifa 
ditferencial para um ou mais generos tle producção estra.ngeil•a, podendo a reducção a.ttingir 
até os limites de 2 % e que seju .. compensadora da concessões feitas a generos de produtJ~o 
brazileira, como o café, quando 't1•atados como procedentes do nação mais tiworecida ou 
vice-versa. 

Ar.t. 13. No levantamento das contas dos trabalhos preparados na Imprensa Nacional 
toma·r.se·ba por base o cust9 da mão ~e obl'a e d~ . materia. prima, .com o ac.cl'tf!!cimo 
de 5o /o para o deteriora.mento de maclnnas e utenslliOs, e mais ~obr.e as tre$ pa.rc.e.Ua~-
ro a 25 "lo-, conforme a natureza do trabalho. 
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Ar~. 14. · Fica o Governo au~orisado a reformar as Cu.ixas Econcimicas sob as 
seguintes bases: . 

J.a As Caixas Economicas continuam sob a protecção da União, que será responsavel pela 
guarda e restituição das economias nellas depositadas e entregues ao 'fl1esouro Federal e 
Delegacias Fiscaes, o respectivo juro, assim como das que d'ora em diante tiverem igual 
destino. 

2.a Na C c~pital Federal e e:m cada uma das capitaes dos Estados haverá uma Caixa Eco
nomica. inteiramente autonoma, apenas subordinada ao Ministerio da. Fazenda e gratuita
mente administrada por um Consolbo Fiscal, composto de um Presidente e de quatro a seis 
Conselheiros da livre nomeação e demissão do Governo Feleral, cujos serviços serão conSJ• 
derados rale vautes. 

3 ."' Estas caixas estabelecerão filiaes onde for conveniente, tendo por agencias as Mezas de 
Rendas, Collectorias e estações do correio designadas pelo Governo, sob rroposta dos 
respectivos Conselhos Fisca.es. 

4.a. As sommas depositada! nas Cailca.a Economica.s, suas filia.es ou agencias, serão de 
1$ ou multiplos desta. quantia e vencerão desde o dia seguiutJ a.o do deposito até a ves
pera do marcado para retirada, o juro actua l, capitalisa.do por semestres civis, despreza
das as quantias inferiores a 100 réis. 

5."' Não se abonará juro algum aos depositantes, que saldarem suas contas dentro dos 
primeiros trinta: dias em que ellas tiverem tido começo. 

6.a Para facilitar a realisação dos depositos de quantias inferiores a 1$ nas es· 
colas e nos estabelecimentos em que houver agglomeraçõa:l individua.es, poderá o Governo 
autorlsar a emissão de sellos de economia no valor de $20 e, $100 cujo uso e applicação 
serão determinados no regulamento. 

7 .• Só vencerão juros os depositas até 4:000$ sendo o excesso dessa quantia con· 
siderado deposito gratuito. Ex:ceptuam-se as somm:1s pertencentes ás sociedades beneficente~, 
ás qúaes podera o Conselho Fiscal mandar contar juros até a quantia de 10:000$000, ' 

s.• O depositante tem o direito tle retirar em qualquer tempo a importancia de .S::JUIJ 
depositas, mediante o prazo que o Governo fixar no regulamento e que o Conselho Fiscal 
poderá reruittir, si entender conveniente. 

g,a As Caixas Economicas, snas filiaes e agencias dn.rão a c~àa. depositante, como titulo . 
de seueredito, uma caderneta nominal, pagavel ao portador, na qual deverão ser impressas 
em resumo as priucipaes disposições regulamentares que lhes dêm conhecimento dos seus 
direitos c deveres e onde se irão lançando as operações, á medida que se forem effectuando 

10.-n Não será permittido a <lepositante algnm tr-l' iua.is elo uma cu.tlerneta sob pena de 
sómente se abonar juros aos depositas constantes da prilneít•a. Considera-se depositante a 
pessoa por conta de quem é feito o deposito. 

11.e. As quantias depositadas nas Caixas Economicas, su;\s tllia.es ou agencias, não serãó 
sujeitas <L penhora ou arresto, excepto verificando-se que a sua cnt1•ada, além de ter menos 
d.e seis mezes, foi feita. em parcellas maiores do 500$000. 

12." A impo1•tancia liquida dos dopositos diariamente realizados sorá na Cardtal Fedet•al 
e Estado do Rio de Janeiro recolhida ao Thosouro Fodet•al o, nos domais Est;~':los, ás Delegacias 
Fiscaes do modo que se estabelecer em regulamento, podendo, porem, a juizo do Cons13lllo 
Fiscal, ter tambem as seguintes applicações : 

a) acquisiçii.o de qua.esquer titulos de divida pnblica federal; 
b) desconto de letra. até 90 dias, garantido pelo deposito de titulos da divida publica. 

federal. . 
IS.a A's quantias recolhidas ao Thesouro ou ás Delegacias Fiscaes abona.r-se·ha, ·desde o 

dia dá entrada nas estações fis~aes até ao da entrega ás CJ.ixas Economicas ou agencias, o 
juro 4e 4 j f 1 °/u ao anno, semestralmente ca.pitalisado. 
· . 14.a Haverá um fundo de reserva formado : 

a) pela di1l'ereuça entre o juro pag-o pela União ás Qaixas Economica.~ e o que e3tas 
abonam aos seus depositantes ; • . 
, /~) ' pela l'enda que possam teL' as mes_mas Caixas e, na Ca~ital Fe.leral, Bahta e Per-
nambuco, pela que provier dos Montes de Soccorro que lhes sao a.nnoxos ; . _. 

- c) pela irhporta.ucia dos depositas que prescreverem na fó_Ema. da lei; . . 
d) pelo producto de quaesquer doações ou _legados que na.o tenham des~mo especu~l. 
Do fundo assim formado, depois de deduztdas as desp!lzas do estabelectmeuto, sara o 

_ liqu:i.!lo p~o~ucto re~ta.nt~ Cll!prega.do no fim do semestre mn titulos da divida publica fun; 
' · dada, CUJO JUro sera. cap1tahsado seme:;tralmente. 
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I5.a Logo que o fundo de reserva da Caixa Economica da Capital Fedem! attingir ~ 
2. 000:000$, o juro que a União paga pelos depositas de !la e pelos dinheiros do Monte 
de Soccorro recolhido ao;s seus cofres será reduzido a 4 °/o ao anno. 

Do mesmo modo se procederá em relação ás Caixas Economicas da L'ahia. o Pernam
buco, logo que seus fundos de reserva attinjam a 1.000:000$000. 

l6.a O limite <lo fundo de reserva. esta.belecido para cada uma das demais Caixas 
Economicas dos Estados será fixado no regulamento. 

17. a O fundo de reserva ê especialmente destinado a fttzer fuce a quae&Jquer perdas que 
soffram as Caixas Economicas nas suas operações. 

lS.a As Caixas Economicas poderão, para supprir a deficiencia de sommas tlisponiveis, 
contrahir emprestimos, mediante caução ou desconto dos fundos publicas ou titulas parti
culares que possuírem. 

19. nAs Caixas Economicas converterão, a pedido dos depositantes, os seus depositas 
com tres ou mais mezes de existencia, em titulos da d.ivida publica fundada, pelo preçQ do 
mercado, recebendo a. Caixa os juros e abonando-os na respectiva conta corrente emquanto 
não forem os ditos titulos reclamados. 

20.a As Caixas Economicas e os MontHs de Soccorro annexos ás da Capital Federal1 
Bahia e Pernambuco, gozarão dos privilegias e immunidades concedidos ás repartições da 
União, sendo os livros, actas e mais operações desses estabelecimentos isentos de sello1 e 
ficando aquelles de seus empregados que forem responsaveis por dinheiros e outros 
valores, sujeitos às disposições do decreto n. 657, de 5 de dezembro de 1849. 

21 ... As Caixas Economicas poderão acceitar doações e legados com approvação dos 
conselhos fiscaes, que os farão incorporar ao fundo de reserva, salvo clausula de 
doação em contrario. 

22.a Tres annos depois da execução da presente lei, ficarão supprimidas as Caixas 
Economicas, cujos recursos não forem suficientes para sua manutenção. 

23.a Para pagamento dos depositas das Caixas Economicas sob a guarda e respon
sabilidade da União, poderá o Governo, mediante accordo com os respectivos depo· 
sitantes, emittir bilhetes do Thesouro nos termos do art. 15 da lei n. 3229, de 3 
de setembro de 1884. 

24.a Os Montes de Socorro existentes na Capital Feueral e Esta.CI.os dtt Btthia e Pernam
buco continuarão annexos ás respectivas Caixas Economicas e funccionarão sob a mesma. 
administração; suas rendas serão incorporadas ás das refet·idas Caixas pLtra occorrer ás 
despezas do ambos os estabelecimentos, contribuindo a somma restante para. formação do 
fundo de reserva das Caixas Economicas, na conformillade da clausula IG.a. 

25." A' vontade dos instituidores,concordando o Conselho Fiscal, os depositas effectuados 
em uma Caixa Economica. poderão ser continuados ou retirados em outra, mediante as regras 
estauelecid<1S no 1'egulamento. As t1•ansferencias dos depositos poderão ser feita.s por inter
media do Thesouro, na Capital Federal e Estado do Rio de Janeiro, e das Delegacias Fiscaes 

I 

nos demais Eslados ou por qualquet• outro meio, attontas as relações que ost&belecerem 
entro si as dift'erentes Caixas Economicas. 

1 26.a o Govot•no expedirá regulamento para execução destas disposições, marcando o 
1 maximo de ont1•ada para as caixas postacs, permittindo, si julgar conveniente, a emis,ão 
· de cadernetas ao portador. 
i 27 .I\ As disposições da. presente lei .só regerã~ os depositas fuitos dep?is da sua publi· 
cação continuando os nnt1gos sob o rcgtmen da Ie1 em que foram estabelemdos. 

Àrt. 15. AS modilicaçõe:? a que so refere o a.rt. 1" da presente lei. quanto á Tarifa. e 
suas preliminares, são as seguintes: Quanto á primeira: 

N. 52. Accroscento.se: 
Substitutos da banha de porco, taes como os conhecidos sob os nomes de Gordpu1·e, 

Vegectole, Ootolene e semelhantes. Kilogr. $500. 
N. 353. Ficam augmeutadas de 3ll % as tttxas estttbelecülas nos to numero, assim como 

as que constam da 5a. parte da nota 42, da Tarifa approvada pelo decreto n. 3.617, de 19 
de março ele 1900, ficando I'evogado o art. 12 da lei n. 053, do 28 de d.cze:rpbro·de 1902. 

Art. 16. As quantias correspondentes ás rubricas do orç_amento ser~o despendidas o 
classificadas de accordo com as discriminações das tabellas explicativas que tiverem ser
vido de base para. a votação das verbas, não sendo licito compu~r no total destas as des· 
pezas que excederem os creditas d~s c?nsignações, segundo as referidas tllo~lliJoS e ~s a:~te
rações nella.s feitas pelo Poder Legislativo. 

· Art. 17. As distribuições dos creditos, que Ç!S diversos miuisterios d~vem reaJW.r, !)e
gund a legislação em vigor (art. 9u das In~trucçoes n. ~18, de 15 de abrll do 1840 e o de• 
~m ~ 
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ereto n. 998 A, de 12 de novembro 1890) conformar-se-hão com as divisões das tabellas 
explicativas do Orçamento, salvo nas consignações votadas em globo para serviços cujas 
dotações não tenham podido ser préviamente discriminadas. 

Paragrapho uni co. Esta disposição não comprehende as verba.s de orcamento da Fa.· 
zenda, cujas dotuções forem distribuídas aos Estados, como as de juros di"ersos, juros d• 
empl'estimo do Oofrs de OJ-phi:los, juros dos depositas das Caixas Economicas e outras, cuja. 
distribuição, não importando classificação de despeza, póde ser alterada, para mais ou para 
menos, segundo as necessidades occurrentes no decurso do exercício. 

Art. 18. E' vedado ao Poder Executivo: 

a) fazer o transporte de sobras de umas para outras consignações das tabeltas expli· 
cativas e entre as dotações das verbas do orçamento; 

b) abrir creditos extra.ordinarios ou supplementares durante a reunião do Congresso 
Nacional. 

Art. 19. A' excepçã.o das despezas exclusiv3.mente destinadas ao pagamento do pessoal 
dos diversos ministerios, todas as outras só podem ser realisadas nas repartições de Fazenda. 

Art. 20. As dividas de exercícios findos, liquidadas de conformidade com o decreto 
n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889, são :pagaveis findo o trimestre complementar e no da 
liquidação do exerci cio. 

Art. 21. As despezas ue caracter pet•mn.nente não poderão ser compntadas á verba
Eventuaes- dos di versos ministerios. 

Art. 22. Só e licito prover por meio de adiantamento de quantias, ou antecipação {\e 
fundos, os serviços votados na Lei de Orçamento, nos seguintes casos: 

a) quando a despesa não puder, por sua natureza, ser préviamente fixada em detalhe; 

b) quando tratar-se de supprimentos ás Repartições fiscaes da Guerra e da Marinha, 
para o pagamento do pessoal e despeza com o material dos corpos do exercito em movi
mento, dos estabelecimentos militares, praças de guerra e pontos fortificados, em caso de 
guerra. interna ou intestina e para despeza com na'V'ios ou divisões navaes no estrangeiro 
ou nos portos da Republica.. 

§ I. o Os adiantamentos não podel'ão exceder da qua,rta parte da quantia votada para 
despeza do exercício. 

§ 2. o A pt•estação das contas da applicação do adiantamento anterior não t>odet•á 
exceder o prazo de quatro mezes e ê indispensavel para que se realise novo adiantamento. 

Art. 23. E' restabelecida a disposição do art. 19 da lei n. 26, de 20 de dezembro de 1901, 
rlete1•mina.ndo que nos boletins mensaes do rendimen'to das alfandegas se mencione a im· 
portancia dos direitos de importação não cobrados, em virtude de concessões do poder com
petente. 

Art. 24. Continuarão em vigor todas as disposições das leis de orçamento antecedentes, 
que não versarem particularmente sobre a fixação da receita e deapeza, sobre autorização 
pa.!'a. marcar ou augmentat• vencimentos, reformar repartições ou legislaçã:o fiscal e que 
não tenham sido expressamente revogadas. 

Art. 25. Ficam l'evogada.s as disposições em contrario. 

Sala das Commisaões, 6 do uovembl'o de 1903.- Cassiano do Nascimento, i:JL'esidente 
- Anizio de Abreu, relator, vencido, quanto ao imposto sobre a renda. e isenções de 
impostos, ma.terias que opportuna.mente submetterá. a.o voto da Cama.ra..- Urbano Santos. 
-Galeão Car'Ualhal, com rcstricções.- Dctuid C'ampl1ta, veaoldo quanto ao n. 33 do 
art. 1°.- Francisco Veiga, veucillu, de WJCut'•.lu culll u 81•, fJttvl•l Campista.- CorneUo da 
Fonseca.~ Laurindo Pitta.- Francisco &!, nnoiuo 4111u~tu au IJU}lu,-,tu úo li, 9 úo art. 1", 
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PROPOS'!'A DO GOVERNO 

N. 2U6- 1903 

Art. i, o A receita. geral da Repubica dos Estn.dos Unidos do Bt•n.:r.ii -é or~n.da em 
ouro 46.598:910$889, papel 250.249:000$000 e serú re:~.Jisada com <'> pi'Oducto do que fM 
anecn.dado dentro dD ex.ercicio dn. presente proposta, sob os seguintes titulos: 

OURO PAPEL 

Ordinaria. 

Importação 

i. Dit•eitos de importação pa1•a consumo nos termos 33!000:000$000 123.750:000$000 

2, Expediente de generos livres de direitos de consumo, 

3. Dito de capatazias. • • . ' 
4. Armazenagem • • , . . . . . 
5. Taxa de estatística 

Entrada sabida e estada de navios 

6, Imposto de phar6es 

7. Dito de dócas • • , 

Addicionaes 

8~ iO Afo sobre o expediente dos generos livres de direitos 

Interior 

9. Renda da Estrada de Ferro Central do Brazil. 

to. Dita da Co1·reio Geral. . 
u. Dita dmr Telagt•aphos 

12. Ditn tla Fazendr~. de Santa Cl'nz e outras 

$ 

$ 

$ 

$ 

300:000$000 

100:000$000 

$ 

$ 

$ 

350:000$000 

$ 

i.600:000$000 

1.100:000$000 

3. 500: 000$000 

270:000$000 

$ 

10:000$000 

{()2: 000$000 

30.000:000$000 

6.300: 000$000 

5. 000: 000$000 

50:000$000 

2[/) 
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i3. Dita. da. Casa ue Cot·recçiio • 

H. Di ~n. dn. Imprensa !\aciona.! c Diw·io O{fi.cial. 

!.:í. Dita do Lal>oralot•io ~acionai de Analyscs. • 

HL Dita dos Ars,•nacs, 

17. Dita da Casada Moeda .• 

18. Dita. do GymnaRio Kncional • 

H.l. Dita Jos ln st. dos Surclos-~ludos o rlos menin()s Cégo~. 

.\?0. Dita do Instituto :t\:1cinna.l do ;\lusíc:1 . 

21. Dita das matriculas nos e.~talJelecimentos de in-
strucção superior 

22. !Jita dn Assistcncia a Alienados . • 

2~. Dita a.rrecachda nos consulados • 

24. Di ta de proprio;:; nacionar.s. 

25. lml)OSto de sello • 

26. Dito de transporte 

27. Dito de 3 i/2 °/0 sobre o capital das loterias fcderaes 
e 5 ° {o sobre as estadoaes • • • • • • • . 

28. Dito sobre subsidias e vencimentos 

29. Dito sobre o consumo de agua. 

!30. Dito de 2 f/2 °/o sobre os divirlenclo~ dos lHulos de 
companhias ou sociedades anonymas. 

31. Dilo ~obre casas de Sport de qnalqner especie, na 
Cap1tal Federal • • • • • • • • • • • . 

32. Dito de transmiseões de apolices e embarcações , 

33. Imposto sol.Jre annuncios em cartazes 

3·1. Contl'ibuiçii.o das Companhias 011 Emprezas de es
tradas de fet·ro o ou~ras • • , • • , • 

3i:i. Fó1•os de tert·r.noR de mnrinhn. 

36, Lnudemios • ..... 
37, Premios ele d<'posito.~ puJ,Jico.q • 

38. Tnxn. judichwia . . . . 
Consumo 

our.o 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

8tíO: 000$000 

$ 

3:000$000 

$ 

$ 

40:000$000 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

1.06;6fi6$667 

$ 

$ 

$ 

$ 

PAPEL 

10:000$000 

300:000$000 

170:000:i;OOO 

20:000$000 

10:000$000 

100:000$00(.1 

20:000$000 

3:000$000 

300:000$000 

300:000$000 

$ 

2ti0:000$000 

15.000:000$000 

4.200:000$000 

2. 300; 000$000 

3. 360 :000$000 

1.700:000$000 

1. 300:000$000 

1.0:000$000 

700:000$000 

i:000$000 

f.270:000$000 

so:ooosooo 
80:000$000 

40:000$000 

1-10:000$000 

. 6.200:000.~000 

4.800:000$000 



,., ______ _ SESSÃO E!VI 5 DE SETEMBRO DE 1903 

OURO 

- -
41. Dita sohre phosphoros • • • • • 

42. Dita sobre o sal de qualquer procedencia 

43. Dita sobre calçado 

44. Dita sobre vela~ • 

45. Dita sobre pct'fumal'ias 

46. Dita sohre especin.lidades phat•maceuticas nacionaes 
e es trangeiras. • . • 

47. Dita sobre o vinagre. 

48. Dita sobre conservas • 

4~. Dita sobro c:wLas de jogar , 

50. Di La sobre chapéus 

5L Dita sobre bengalas 

52. Dita sobre tecidos • . . 
Extraordinaria 

53. Montepio da Marinha. 

54. Dito militar , . . . 
55. Dito dos Empregados Publicas. 

56. Indemnisações . . . . 
57. Juros de capitaés nacionaes . • 

58, Ditos dos titulas dn. estrada ele ferro da Bahia e 
Pernambuco • 

59. Remanescentes dos premias de bil hetes de loterias. · 

üO. Imposto de transmissão de propriedade, no Districto 
FederaL • • • • • • • • • • • • , • 

61. Dito de induslt•las e profissões, no Districto Federal 

Renda com applicação especial 
Fundo de resgate do papel-moeda : 

i. 0 Renda em J)apel proveniente do arrendametno 
das Estra as de Ferro do. União . • , • • 

2. 0 Produllto da cobrança da divida:ac tiva da União, 
62 em papel. • • • , • • • , • , , •• 

3. 0 Todas e q uaesquer rendas evcntuo.es percebidas 
em papel. • • • • , , • • • • • • • 

4. 0 Ü~ s:<JfiOS (1UP- fc11'Cil1 :l.}llll':\c[ OS 110 Ol'Çill11éllb) . 

Fundo de garnnt,ia elo p,~pel -mocda : 

. . . 
. . . 

. . 

. . . . 

. . . 
. . . . . . 

. . . . 

. . . . 

150$000 

80$000 

7:000$000 

10:000$000 

300:000$000 

1:614$222 

261 

PAPEL 

5.800:000$000 

4.300:000$000 

i. 300:000$000 

400:000$000 

350:000$000 

550:000$000 

160:000$000 

900:000$000 

130:000$000 

900:000$000 

i0:000$000 

8.000:000$000 

130:000$000 

250:000$000 

750:000$000 

1.000:000$000 

300:000$000 

$ 

25:000$000 

2.000:000$000 

2.600:000$000 

350:000$000 

600;000$000 

1.200:000$000 

~ 
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· t ,o Quo~a de 5 %, ouro, sobre todos os direHos de 
. importaç.ão para consumo • • 

I 2. o Cobrança da di vida acliva, ent ouro. • • • • 

3.• Os saldos das taxas arrecadaclas em ouro, dedu-
63 , zidos os serviços que, nesta especie, o The-

1 
som·o é obrigado a custear • • • • • • •• 

4." Produc·to integral do arrendamento das Estradas f 
de Ferro da União, que tivet• sido ou for esti-

. pulado em ouro. • • • , • • • • , • 
\ 

\ r;. o Todas e quaesqner renclas e'·entuaes em ouro. 

64. Fundo para a caixa de resgate das apolices das Es
tradas de Ferro encampadas : 

Arrendamento das mesmas Estradns de Ferro 

Fundo de amortização dos emprestimos internos : 

L• Receita proveniente da venda de generos e de 
proprios nacionaes. • • • • 

Depositas : 

2.o Saldo ou excesso entre o recebimento e as res
tituições • . • • • • • • • • . • .. 

66. Fundo destinado ás obras de melhoramentos dos por
tos, axecutadas á custa da União : 

Rio de Janeiro 

Maranhão •• 

Fortaleza. 

Natal • • 

OURO 

s.~5o:ooo~oou 

400$0(1(1 

110!000$000 

10;000$000 

PAPEL 

$ 

$ 

160:000$000 i.65S:OOO$úú0 

. . . . 200:000$000 

.... 5.000:000$000 

3.000:000$000 

.. 
Parahyba • , . . . 

500:000$000 

150:000$000 

200:000$000 

130:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

800:000$000 

100:000$000 

150:000$000 

800:000$000 

Paranaguá 

Recife , • .. 
Maceió (Jaraguá) 

Floriv.nopolis • , 

Rio Grande do Sul • 

~r. . 59S :910$8S9 2~6.249:000$000 
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Art. 2. 0 E' o Governo autot·izado : 
1.0 A emittir como antecipação de receita, no exercício desta proposta, bilhetes do 

'!'besouro aMa somma de 25.000:000$, que serão resgatados até o J.im do mesmo exercício. 
Art. 3.0 A receber e restitui!•, de conformidade com o disposto no art. 4i, da lei 

n. 638, de i7 de setembro de i851, os dinheiros provenientes dos coft•es de orphãos, de 
Itens d~ defuntos e ausentes e do evento, de premias de loterias, de depositas das caixas 
econom1cas e montes de soccorro e dos depositas de outras origens. Os saldos que resul
tarem do encontro das entradas com as sahidas poderão ser applicados ás amortizações 
dos emprestimos internos e os excessos das restituições serao levados ao balanço do e:x:et·cicio. 

Art. 4. 0 A cobrar do imposto de importação para consumo 25 % em ouro sendo 5 % 
para o fundo de garantia e 75 % papel. 

Art. 5.0 A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramento dos portos execu· 
tadas á custa da União : . 

I- .A taxa de i !.\ %, ouro, sobre o valor official da impot·ta«;ão do porto do Rio 
de Jaueu.•o. 

II - A taxa de um a cinco réis por kilogramma. de mercadoria que fót• carregada 
ou descarregada segundo s~u valor, destino ou procedencia dos outros portos. 

Pal•agraphounico. Para accelel'll.l' a execução das ob1•as referidas poderá o Governo acei· 
tar donativos, ou mesmo aux:ilios a titulo oneroso, oilerecidos pelos h:stados, municípios ou 
associações interessadas no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes de taes 
auxilios não excedam ao producto do tax:a indicad:t. 

Art. 6, o Continuarão em vigor todas as disposições das leis de orçamento antece
dentes, que não versarem particularmente sobre a fixação da. receita e despesa, sobre 
autorização para marcar ou augmenta.t• vencimentos, reformar repartições ou legislação 
fiscal e que não tenham sido etpreasamente revogadas. 

Art. 7. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente-Estando adean· 
tada a hora, designo para amanhã a se
guinte ordem do dia: 

Primeira parte (até 3 horas ou antes): 

3• discussão do projecto n. 261 B, de I 903, 
que autoriza. o Govecno a abrir um credito 
não excedente de 120:000$ para occorrer ás 
despezas com a. readmissão dos operarios do 
Arsenal de Marinha da Capital Federal ; 

Discussão unica do pt·ojocto n. 201, de 
1903, concedendo a o. Martina Gomensoro 
Wandenkolk, viuva. do capitão de mar. o 
guerra José Eduardo Wa.ndenkolk, o direito 
tle perceber o meio soldo e montepio, pela 
ta.bella. da lei n. 247, de 15 de dezembro de 
1894, em attenção aos serviços prestados 
por seu filho, o fallecido almirante Eduardo 
Wandenkolk, com substitutivo d ,~ Commis
sã.o de Pensões e Contas. 

DiSOU!!f!ão unica do projecto n. 288, de 
1903, rela.tivo ~ emenda substitutiva. do Se
nado ao projecro n. 234, de 1902, que auto· 
riza. o Póder Executivo a. conceder reforma 
no posto de }o tenente, com aa ·vantagens 
loga.es, ao 1 o tenente bonora.rio da armada., 
pharmaceutico em commissã(l, Antonio Ca.n· 
dido· da Silva. Pimentel ; 

Discussão unica. do projecto n. 293, de 
1903, autorizando o Governo a applicar ao 
prepa1·ador de tberapeutica. da. Faculdade de 
~{ed icina da Bahia, Dr. José Julio de Ca-

1aza.ns, a disposicão da lei de junho de li-!93, 
considerando·o lentes substituto daquella Fa
culdade e designando·lhe a secção que com· 
petir, segundo as conveniencias do ensino; 

1 a discussão do projecto n. 183 A, de 
1903, tornando extensivas aos auditores de 
guerra dos 1°, 2°, 3°, 5° e 7° districtos mi
litares as vantagens do decreto n. 824, de 
27 de dezembro de 1901, com parecer e 
substitutivo da Commissão de Marinha. e 
Guerra, organizando o quadro dos auditores 
do ex.e1•cito, esta.belece seus direitos e de· 
veres, tornando-os extensivos ao auditor da. 
marinha., e dando outras p1·ovidoncias ; 

3" discuss!lo do projocto n. 231 C, de 1903, 
redacção para a 3a discussão da. emenda des· 
ta.cadu. na 2,.. discussão do projecto n. 251, 
deste sono , autorizando o Poder Executivo 
a. contro.ctar com um cirurgião dentista os 
serviços da sua profissão no Corpo de Bom
beiros do Distrjcto Federal, meclia.nte a. gra· 
tiflcação annual de 600$, preferindo o que 
já. tenha prestado esses serviços gratuita· . 
mente no wesmo corpo ; 

3• discussão d,o projecto n. ~5l D, de 1903, 
com o parecer sobre emenda.s o1ferectd• 
para 3~ discussão · do projecto n. 251, deste 
anno, que tlx:a. a despezu. do Ministerio d~ 
Justica. e Negocios Interiores, para o exer. · 
cicio àe 1904 ; 

Continuação da discussão do projecto 
n. 252, da 1903 (u. 56, de 1900), declarando · 
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que, salvo o disposto no n. 4 e no § 3° do 
art. go da Constituição Federal, só é Licito 
aos Estados estabelecer taxas ou tribatos que, 
sob qualquer denominação, incidam sobre as 
mercadorias estrangei~as ou sobre as nacio
na.es de producção de outros Estados, qu~ndo 
concorrem as condições que estabelece, e 
dando outras providencias. 

Segunda parte (ás 3 horas ou antes): 

l.JECLAHAÇÃO 

D~claro que -votei contl'a tt emenda. ao 
Orçamento da Mal'inha, autorizando o Go· 
veruo a adquirir, pelo modo por que julgar 
mais ~onveuiente, os terrenos ne·cessarios 
em Jacuecanga, município de Angra dos 
Reis, para estabelecimento do Arsenal de 
Marinha. 

Declaro mais que votei a favor da emenda. 
Continuação da 2" discussão do projecto mandando supprltnir o augmento de 6:000$ , 

n. 38 A, de 1903, reorganizando os serviços i · d d · 
de hygiene administrativa da União (art. 2° ( estma os a comprar 0 urn particular uma. 
e seguintes). collecção úe concitas. 

Levanta-se a sessão ás 4 hora.s e 40 mi· 
nutos da tarde. 

Sala das sessões, ô de novembro de 1903. 
-B1·icio Fitho. 

l25a SESSÃO EM 7 DE NOVEMBII.O DE 1903 

Prcsidencia dos Srs. Paula Guima1·ães ( P«esiáente ), Olveira Figueiredo ( 1° Vice-Pre
sidente) e Paula Guimarães (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á. chamada., a 
que respondem os Srs.: Paula Guimarães, 
Alencar Guimarães, Thomaz Accíoly, Wan
derley de Mendonça, Joaquim Pires, Eu
genio ToUl'inho, Anthero Botelho, Luiz Do· 
mingues, Virgílio Brigido, Eduardo Studart, 
Sergio Sa.boia., Gonçalo Souto, Eloy de Souza, 
Fonseca e Silva, Paula e Silva, Teixeira de 
Sá, Erroil•io Coutinho, Bricio Filho, Ra.y· 
muodo de Miranda , Euzebio de Andrade, Ar· 
roxella.::; Galvã.o, Joviniano de Carvalho, Fe
lisbello Freire, Domiogos Guima.rães, Satyro 
Dias, Alves Ba.l.'bosa, Rodrigues Lima, To· 
lentino dos Santos, Paranhos Monteaegro, 
Bernardo .ijol•ta, Moreira Gomes, Heredia. 
de S~, Aniel'ico de Albuquerque, Laurindo 
Pitta,, .Júlio Santos, CruveHo Cavalcanti, Mau· 
riciq qe Abreu, Oliveira Figueiredo, Carlos 
Tei::;eira l,\r!l:nd~o, ·Viria to Mascarenhas, Es
te~i9 Lobo, Bernll.rdo Monteiro, João Luiz, 
Ribeiro Junqueira, Carneiro de Rezende, Car
los Ottoni, Olegario Maciel, Wencesláo Braz
Rodolpho Paixão, Mor.eira da Silva, Jesuíno 
Qa.l!do~o, Bernardo de Cam r os, Amaral Cesa.r, 
Fercr.éirit Bra~. Francisco Malta, Alvaro de 
carvalho, .Candtdo Rodrigues, .Hermenegildo 
d& Moraes Füho, Joaquim Teixeira Bra.ndã.o, 
Costa Netto, Candido de Abreu, Cà1•los c a. 

· V:ti>~AAnti, Pa.ula Ramos. Eliseu Guilherme, 
Soa--res dos-Santos, Germ.a.no Hasslocher, An· 
g>á-1ó 'Piiúíeiro, Ca.lSsia.nô-do Nascimento, Ves .. 

pasiano de Albuquerque, Campos Cartior e 
Homem de Carvalho. 

Abre-se a sossão. 
E' lida a acta da ses:)ao antecedente. 

O SJ.·. PreJÕ!!lide:ute- Peço a at
tenção da Casa pa.l'a as palavras que proferi 
hontem, quando reabt•i a sessão, após a sus· 
pensão motivada. pelo iucidente ({Ue todos la
mentamos. Disse o seguinte: 

« Pol' maiot' quo seja o mcn r~spoito á li· 
berdade de tribuna, e disto toubo dado pro· 
va.s, deci,tro terminantemente que f&rei 
effectiva.s, na primeil'a opportunidade, as 
disposições ragimentaes, alteradas por uma 
praxe abusiva, que se infiltrou lenta. e vigo· 
rosamente nos costumes pal'Iamen'W,reíl e 
queabsoluta.meute não põde continuar. » 

Em cumprimento a estas minhas palavras, 
declaro aos meus collegas que a palavra pe· 
dida para explicação pessoal só poderá. eer 
ooccedida si o Sr. Deputado<' quizer expli
ca.r alguma. expressão que não se tenha. to
mado no seu verda(leil•o seutído, ou si qui
zel' produzir algum facto desconhecido da 
Camara e que venl1a ao ca~o da quest,&o ; nii;o 
podendo, porem, o Sr. Deputado exceder os 
limites restrictos da explicação ou producção 
do facto para. que tivel' pedido a palavra. ,. 
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Assim, tambem declaro a que na discussão 
dos orÇlamentos e projectos otztros inclui
dos na ord3nl do i.iia, o Sr. Deputado que 
estiver fallando não poderá «diva)~U.l' na 
que6tão netn introduzir indevidamentn m•l-
terio. nova para a discussão». . 

Qualquer inforrru~ção que tenha. de da.t' 

ta.va condemna,la pela lei da Casa, o eu nio 
conta.va. com a surpre~a. por p~;rte da nobre 
Commissã.o vindo desdizer-se a.'1ui no ;teto da 
vott1çio, paru. pedit· u. aprr?vu.çiio de umo. 
metlitl.a. cundmuna.úu. :p1YL' n:wtt vos legac•i! . 

O SR. PRt:SIDE'-"TE-V. E:c cst:í. f';L!!J.:Jdo 
sobre o ,·encidu. Queira rn::tnt!a t· ;i. Mes:, ~" sua, 
declu.ru.çã.o rio voto. As clccl<u'<tçõc.~ nfio 
podem scn· motivatbs. 

o Sr. Deputado â C amara ou podir ao Go
verno, por i.ntm·medio da. Mesa, deve ser 
feita na. hor•~ do expediente. Fól'a disto. só 
]JO:lOl'{L ser inter1·ompida a ordem do ciht, O Stt. Er-Is1-:ü GUILI!ER:-IJ·:-Vou m::tn:lar ú. 
mediante pedido de urgencüt, si a Cam:.t.ra Mes:t a declaraç?ío. 
conc8der . 
. Espet·o que os meus nobres colle_!as auxi- O S.t~. Cassiuno do .Nasci-

Jmrão a :vresa. no sen tido d3 fica.t· inteira- nnento (') (movimento de l!Utmçiio)- Sr. 
mente firmado o que etla a.ca.b ~~ de declarar, P1•esitleute, pretenrli~t da.t• ho.je r·esposta a.o 
no intuito do evitar, não precisD rep3til-o, ultimo discur.;o p rot'cl'ido pelo iUus;;~e c_twre 
sccna.s que ta.nto teem prejudicado o andtt- tl<l. opposição :pa.r,tnaunso !lO:>t<l. Ca,>a, s1 me 
menta dos nosso:~ traba.ll1os e, mtüs aincl.a, o fosse pe~·mittldu, cousottnte u.::; pra.xJs ':l.bn-
p:·cstigio e o deco:·o da Cu.mu.ra. · ::ÜVltS aqui e:>tl~bekciri<.ts, toma.r a pa.bvra. 

Esta em discuss<.io a acta. para uma explicação pe.~soal, ou no ducorl'er 
o.üt dbcussã.o de qu(Llq_uel' dos projr.Jctos con-

0 S:r-. Eliseu Guilberllle - ::;tantes cla ot·dom do dia. 
Sl'. PI·esidente, a kata.mento medico a que Como, porém, cstoLl ha.1litua.ú.o n. a.e:atl!.X' a~ 
estou submettido impede-rne muitas vezes delibm·ações üe v. Ex., como es~ou convm~. 
de compa.reccr á. hora precisa aos trabalhos cillo d~ que etla.;; correspondom á5 necoss1· 
da Casa, e foi por" este motivo que hontem dttde:> ele or·dem c de dccol'o dootc·o dest:.~ 
não pude tomar }Jarte na. votaçãu do Orça- Ca.~:.L e, como me p:trece quo o sen timento 
:mento do Minislierlo da M<~rinha. ger:.Ll <.la. Ca.ma.ra. é ue CiUO os incidem;es das-

Quando cheguei, já a. votação achava-se a.O'radtweis que se vc~ra. l'Jpt•olu.zindo tle ha. 
cnncluida; mas, Sr. Pl'esidente, sou obri- d~Ls a. esta. parm uc.~te recinto, não de-vem 
g<tdo, preciso mesmo tiec1al'al' que, si e:s ti· e011tinuat' (owito úem), uu dou o exempl.o ~·L 
vesse pres~:mte, na occa.sião da votação, to· ol.JeJiencla. •Ls doliboru.çõ:.hl de v. E:c e nao 
:l'ia, não me pronuncüLdo, porque a discus~ii.o peço a p:da.vrJ. para. uu1a cxplieaçiT.o pcsso:tl, 
.Já estava encerrada., mas teria votado con- lJorquo nfio compl'ohcodo expliC:Lçõcs pes
tra. a emenda crue a.utor•iz:1 o Governo a. :;oae.> em que se Gt'cLt:.L de tudo nos~c _HlUnt!_o; 
a.dq ui rir em Angea. d0s Reis urn tcri'Cno 0 t:.Lmbcm nã.o poço :1 p1t!a.Vl'<~ na dt~cuss<7o 
J)::J.l'a a fundação do futuro Ar.~on:.tl de Ma- úo nenlnnntt da.s ma.tel'ias de~ OL'dcm dJ dw. 
rlnlla.. pal':.L tra.t;1r do tL~SUlll})to iatcíra.tneot(} üif-

0 Sa. PRESIDENTE- v. Ex. m::.nuo pot' tercnto. 
egcrí:p~;u a. sua. declaraçio d0 voto. RcS.:Jl'\'O-mc, porém, o direito de pedi;,• á 

O SR. ELISEU GurLIIJm.::~r:~- Mais duas pa.- V. E:;(. qua 1nu cuucoJtt a. pa.l!Lvra., mt ho1•a. 
la. vras. do expediente da. sessão d~ il,OJO, ~:tr<t d~l' a, 

Si não t"<ka o pa.rccer da. illustri1tltt Com· , resposta. qLw morec:Hu as !DJuncçoes do non
missào de Mal'ínhc;, contl.emna.ndo esta ernen- rado Depnt.ado a. quo. IDB ~·ear~, certo d.:l que,.. 
da, eu. p:.>r occasião da di:;cu~sii.o, tet-a-hla. si algurn ~ollcgc\ e.;t1ver. tnscr:pto, me.reser
combt~tiúo; :porém, o pare c~ r tia illustrada varei, tlocil "ind:t ás rl~llberaç?o~-de v · E:>:·, 
Commissã.o er·a. perempCol'io e cabal, oppu- pa._1·a. . fa.Uttt' .n.? oxpadten.(;e! sL .uao desta, da 
nha uma. barr.:nra. invencivol, c1ue é u. do pr1m01ra. sessao que aqut trvermos. 
Regimento á adopção dest<~ emenda.. (Soam Dando este exemplo que, creio, mel'eee o 
os tympanos ·) . . . . applu.u::;o ele tod<L a Ca.ma.ra (apoiados), con-

_o pa..recer dzzw. o seguu~te: «_EsGa., porem, venciilit, como deve estar, de que a. demo· 
nao dcvu ser adop_Ga.da., vt~t? l~uportar . em lição que 83 intenta faze!' do regime.n insti
tLugm!Jnto dct despe-a, que ora. nao . é_posS!V~l tucional (1ue nos rege nao deve lJU.l'ôll' de:;te 
J?ropor, U.1itendendo para t~ d!spostçao r·eg1- recinto, que e:>tá talhado a. ser, c que_ deve. 
me_;nal:.)) . ~ . ser, uma ante-mural a QUalquer agitaçtw re-
I~m vJsta dis.o, Sr. Presidente... volucional'ia, _ sünto-me, promettendo ·lk 
O SR. BRICIO FILIIO dá. um aparte. C<umtra e ao;; collogas que me ouvem que 

0 SR. ELISEU GUILIIER?\IE - ••• não era 
pl'aciso ser combatida esta emenda; ella es .. 

Vol. VJl 

(•} l:!:~o tE.· c1~r~o r.:t(J fui t•<.!'risto pelo orador~· 
3! 
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darei, em t01upo opportmw, a, resposta ás 
in,lnneçõcs daqueHe discurso. (Jf uitu bem ; 
1ilÚilo bem.) 

Em 3egud.~, é a.p})l'OY~tch a. a.ct~t. d<• ~es~iio 
::tntcwdonte. 

O:?..DE:M: :00 DIA 

PHDIEIR.A. PARTE DA OlWi~:rf DO DIA 

:s· a.uuuiiciad:• a 3" Jiscussiio llo Pl'Oji.lcto 
n. 2ôl 13, do l!JiX3 , quo autoriz:l. o Govm·no a 
abi'il' um cr·odlto JJ ~~o exe(;cl0iit) úr>. 120:000$ 
pal':1 OCCOl'l'O l' :.·~s àt:S pCZ:l.S C.)n1 ê~ l't::ld.mis~ãÕ 
dos oDC!'<).t'ios do .Arsom~l ào ~;la ;:iuha, ela. Ca
:pita.l ~Federal. 

Kingucm.lJe .. lindo a. p:1.1a.Vl':1., é e'lcC~'l'::td<:. :t 
di8cussã.o e n.diada a. votação. 

E' <t11mmci.<lcla a discn:;s:Lo uuie;a rlo pl'O
jccto n. 2GL de. W03, concedendo a D. M<Ll'oi
na Gomcnsoro ·w,wd.cml'.oll\.,Yluva. do c~~opitão 
üc mar c gLl <:rra José Educwdo \VauJ.calwlk, 
o dirctto L~e pot'c-:ber o moio-solJu c monte
pio pG!a l:clb ~ !la U.a. lei n. 247, de 15 de de
zembro l:.e 180-1, em n.ttençã.o ltOs sm·,·iços 
prestado:; ]_)Ol' sea filho, o f<tllecido :.tlmira,u
te Eduardo W~tndcniwlk, :suh~titutivo da 
Commis~iio de Pensões e Goni;u:::. 

Ningucm pedindo a, palaua.;:- c'le':l'l'tda. a. 
discussão o adiadtt u vo ta~ão. 

E' annuncíad:J. ~L discussão u:lic.'.l. do pl'O
jccto n. 2B8, de !00:3, rola.tiYo :L omeu l:L sub
~titntiva do Sendo ao proj~c:to n. ~34, de 
1902, qne tmtorizc~ o Podct• Exccuc:xo a con 
ceder l'Ofc:l'JU:l, no posto elo I•• t<::i:;:ute. com 
as vn.ntageus legaes, ao lo wucnte llonorJ.rio 
du. armau:t, pha.t•ma.ceutico em C>Jmmi~:>io, 
.A.ntonio Cu.ndülo d:t Siln1 PiJD.D" \ t:~ :. 

Ningucm lX3dindo a pala...-r~t,t"~ cne ; rr~Lch t~ 
u5scussão e adiada n. votação. 

E' annuncia.da a di:::cussão unic:.>. do lll'O· 
jecto n. 293, de 1903, autorizando o G<.lverno 
a applicar ~to pc·ep3.rndol' de iJhern.p::utica dn. 
Faculdade de Moliciua da, Bahia, Dr. José 
Julio de Cn.la.zn.us. a disposiçio dn. lei d~ 
junho de 1893, considot·a.udo-o lento substi
tuto daqnella Faculchdc c design~mdo-llw a 
secção que competir, segundo as convcuieu
cias do ensino. 

Ninguom pedindo a p:1la vm,é en ccm•ada. n. 
discussã.o c n.diad:.~o a votaçã.o. 

E' annunciada a l" discussão do projecto 
n. 183 A, de 1903, tornando extensiva,:; a.os 
auditores de guerra dos 1°, 2°, 3° 5o c i 0 dis
trictos militares as vantagens do decreto 
n. 821, de 27 de dezembro de 1901, com pn,
l'ecer e substitutivo da Commissão de Ma
rinha e Guerra,urganizanclo o quadro dos au-

ditore3 do excrcito,cstal)eloccndo SCJU:~dircito": 
e deveras, torn<mdo-os extensivos r~o audi
tor G.a. marinha, e dl~udo outt·as m•ovLbn-
cias. ~ 

O §r. Pret2.klente-A estG }lrojecto 
a Commissào de M~trin11a, e Guen~ apr-=:::en
tou um s:1h.stitutivo, com tabelhL de venci
mentos. Esse substitutl v o sere~ sulJm::JttiLlo (~ 
coiJSid,JrDçil.o da Camara na, 2" discm;são, 
depois do pa.:·ecm· da Commis:::~o de Orç~a· 
meu to. 

Sl não lla quem peç :~ a p:;la vn. sohre o pro
jccto, vou encel'l'al' a. Jiscussão. (PaHsa.) 

Ninguera pe.lindo a. Plla.vra, é eacerra.da. a. 
discns::;ão c adiada tt YOt<wilo. 

E' ann.uncin.dtt <1. 3" discusslo do pl'ojecto 
u. 23! C, de 1903, l'eJacçfto para :1 3" dis
cussão do prujccto n. 251, deste ~tono, auto
rizando o Pmlcr Exccuti v o a con tr:tct11r com 
um cü·urgião denGista os s3rviç,):J ih su<~ pro
fissão no corpo de bombeiros do Districto 
Federal, mediante a. gt'< .~tilicação a.unual de 
600.). prc:ferido o que jü. tenh:o prc.>t:tdo e.5ses 
sen-iços gmtuitamonte nu mesmo curpo. 

Ningucm pedindo a pal,t>Ta, é en~et'l'tl.da a 
discussão e adiada a. votação. 

E' a.nnuncia:la a 3"' étiscuss5.o do }n·ojccto 
n .. '251 D, de 1903, com o p:tl'CC3l' sohL'e emen
das offe:ecidas pal'a, 3" discu;;;sã,o do projocto 
n. 251. deste anno, quel fixa. tt clespe·Gt~ dv i\ii
nbterio da Justi,;· n. e Negocios Interiorc'l 
parc1. 1904. 

O §r. Pre~idente-Tc;n a p~thrr~t 
o Sr. Gtwmano i b.,>:;loch .l l'. 

O §"".Ger~-.:-.:ano iBia!3sloeher(') 
-Se. Prc:>íLicntc. nfio venho tom:t:· nwitu 
tempo á. Ca~n.. di:<cntinclo a~; eme!Jd.a:> '~prc
:;:entu.das em sa d.i:;cussã.o ao orç:tment.o do 
Interio~·. 

Venho apenas, a ;)roposito de uma. emend:.L 
que apresentei, pt·o:laziL· al.gum:\s considera.· 
ções no intuito, qn:\::;i t1UO exclusivo, de ser 
orgão de protestos geraes contra os abusos 
inquo..lificaveis que estão sendo commettidos 
nGsta cidauo pela ch<•maua guo..t"da. nacionctl. 

Eu peopLlZ em emenda, Sr. Presidente, que 
fosse su:ppt'imida a verba destlm\da á rnanu
tonção de uma ca:;a. para qmwtel-.15enera.l ou 
secretaria da. guarda nacional. 

Nem sei como se possa Jegitima.r esb ex
cepção com a gun.rda naciomtl do Distl'ic~o 
Federal, quando em todo o Br,•zil exis&e a 
g_uarda nacional, que é uma das fontes de 
receita dos cofres da União; entretanto, só-

":,(·)Este discu:·so r.ão foi revisto ]le!o orudor. 
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mente a guarda nacional deste districto goza 
desbs vantagens excepcionaes, de uma verba 
:para gratificaç\o de seu commando·superior 
e de uma outra verba p11ra aluguel de casa 
de sua secretn•ia. 

Nlío pude justificar a emenda que aprc· 
sentei em 2a discussã,o do projccto, por me 
achar então impedido de comparecer na Ca
mara, por motivo de molestia. Faço-o hoje, 
afim de que o G;werno da Republica .possa 
ser sabedor dos vcrdLtdeiros attentados que 
se prati,;am diariamente nesta cidade, ver· 
dadeiras violações de direitos muito respei
taveis, perseguições inaudita.s, commettidas 
pela dirccç:I;, suprema da guarda nacional. 
&. Presidente, a guarda nacional só pôde 

ser mobilizada. por um decreto do Poder Ex
ecutivo, e só depois de publicado este de
creto ê que se pôde obrigar os offi.ciaes a 
comparecet•em em quartr.li:>, afim de fazerem 
os serviços que são de rigor·. 

Pois bem; nesta, cidade, independente
mente de decreto que dccll·asse mobLizada a 
guarda naciomü, os ofüciaes s1o obl'igados a 
comparocer no qual'tel, a passar· os domingos 
alll, sacrificando, portanto, o unico dia que 
elles te em para repouso. 

Accmsce que estes mesmos officiaes são 
tributados por uma fôrma escandalosa, para 
se sustent<.~r uma supposta musica, uma 
verba cujo destino exacto ninguem conhece, 
porque nunca a respeito se dá conta a.os in
teressa,dos. 

As perseguições que se commettem contra 
os cidadãos são mais atrozes ainda; man
da-se arrancar de dentrv de casa burguezes 
pacatissimos e leva.l-os p:ua o quartel, a 
pretexto de um serviço quu não é obriga,torio. 
Justifica se essa arbitrariedade com a 
nece:::sidade de prep[crar futuros soldados 
para ct defesa nacional, habilitv,ndo-os desde 
já no manejo das n.rmas. 

Entretanto, estes mesmos soldados que se 
procur~t preparar para um dia defenderem a 
patria, eximem-se deste serviço, são isentos 
de n.dquirir esta pratica necessn.ria desde 
que entr .. tm com uma contribuição em di
nheiro, que vai engrossar o chamado cofre 
da musica da guarda nacional. 

Ora, não pôde haver nada mais absurdo. 
Por occasião do centenario do duqu9 de 

Caxia~. l'ecrutavam-se nas ruas pobres ba
leiros, que eram levados par~ o quartel, 
como si fosse uma péga de escravos nos 
tempos nefandos da escravatura, para figu
rarem como gaardas nacionaes na home
nagem á estatua do duque de Caxias. 

Ora, Sr. Presidente, isto é uma co usa ver
dadciramcu to oscandalosa. 

Ho pouco tempo eu tive occasião de Iev·ar 
ao conhecimento do Sr. Ministro do Interior 

um facto que vou narrar á Camaea, porque 
os factos instruem muito a discussão. 

Um amigo, meu patrício, conterraneo, 
capitão da guarda nacional, em um determi
nado domingo, por motivo de molestia, 
deixou de comparecer no quartel, onde elle 
dev-eria passar o dia inteiro, sentado, de es· 
padn. á cinta, a fitar o commandante, o Sr. 
conde de Carapebús. 

No dia seguinte recebeu este amigo uma 
intimação para se recolher preso á brigada. 
Haverá cousa mais ridícula e ao m·Jsmo 
tempo mais violenta~ lnformado por esse 
offi.cial de que devia recolher se preso por 
ües dias, aconselheio-o a tal não fazer, a 
não se submetter a arbitrio de tal natureza, 
que não encontrava apoio em dispoúção de 
lei alguma. Esse offi.cial, de facto, ouviu· 
me e recusou apresentar-se á prisão, decla
rando terminantemente que só iria para lá 
cli o arrastassem. 

Agora, está esse offi.cial submettido a con
selho de guerra, como si nos achassemos em 
uma praçc~ armada, em que a guardct nacional 
fosse incumbida da defe.sa do territorio 
ameaçado. Esse offi.cial foi submettido a con
selho de guerra pelo grande delicto de não 
se prestar a ser figurante na farça .ridícula 
desses qu \rteis que por ahi existem e que só 
vivem de propinas com que contribuem esses 
offi.ciae.> para a supposta musica, propinas 
que teem um destino ignorado. 

Mas eu t1•ago esses protestos pa:·a aqui, 
para o seio da representação nacion:tl, para 
que nós, tendo pleno conhecimento de abusos 
d:J semelh:1nte natureza, estejamos pre
paraJ.os para legislar a respeito, de modo 
a garantirmos os cidadãos deste districto 
contra a pt·epotencia da guarda nacional. 

Reserva do exercito ella seria, si, com 
eiTeito, não houvesse essa oscapatoria da pro· 
pina, por meio da qual se evita sar sol
dado, de modo que a guarda nacional fique 
c:)mposta de miseraveis infelizes, que não 
te Jm recm•sos para se livrar da per:;e
guição que lhes é movida. 

As leis deste districto, intervindo em as
sumptos que, por assim dizer, escaparam 
completamente á acção do Poder publico, 
chegaram ao extremo de ordenar que até as 
padarias se fechassem aos domingos. 

Dou-se forçadamente um sueto a todos os 
cidadãos, aos ca,ixeiros, operados, a todos 
emfim. L2gislou-se a respeito indevidamente, 
porque me parece que não lm absurdo maior 
do qu~ uma le~ determinar que tal ou qual 
negocw.nte de1xe de trabalhar em determi
nado dia da semana. 

Em toilo caso, assim se fez num paiz 
ond0 existe um:t doutrina do talncctureza, 
pautando a acçào do legislador. 
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Não se explica, portanto, a c:x:istencia de r nenhuma. aut:.n•idade póile impor sel•v:ços 
uma. instituição d i:Stinada. exactamcnte tt aos cidadãos. 
invalidar todos c>ses decretos que concedem Emquanto tal não S3 det', e1nqr.w.nto tn.t 
um dia de repouso aos tl•ttbalhadol'es, pal'tt não succede:·, é simplesmente um esca.ndalo 
a.rrastal-us violentamente aos quarteis, onde vel'gonhoso, indigno, rep3llente, o que se es. 
aliás devem 11assa1· o dia rum~~ndo, a olhar• tâ. passando, c que só serve para. desprc3ti
.uns para. os outros, sentltdos nos bancos, gla.r aos olhos do publico a guarda naci0nal 
slmplesrncmc p<na ma.utcll' css1. escandalosa. c1ue deve tet• o max:imo p~·estigio. pot'•IUG dÓ 
tributação u.os oí!lches d<t gu·trdu. nu.ciona.l, f<1cto, em uma hor<t dada, clia ser<!. a reserva. 
ou mcdbnte :paga. tlc lOS por mez cxLmir·se dtt defesa nacional. 
do serviço. Devemos votar com urgcncia uma. lei 

Este systema tem dt1do logar <t abuso de de sorteio militar, c1ue p~ssn. ga.l'antü· os 
ta,l natureza que nã.o é clesconb.ecido o facto interesses individuae:>, porque desde o tem. 
de uma verdarieir: ~ chanta.r;e de que foi pG do Impcrio, est:_t gu<Lrda. nacion<.tl ca.hitt 
v.ictim:t aqui urn negociante possuíd,n' do rc no l'idiculo aos ollws do publico e sempre 
guL.tr fortuna, explorado por um tenen<;c- mereceu mais a attenção do::; <tutora,; de ope
coronel, um tOilOntc e um sargento, que no 1•eta.s do que dos homens serios, multo em
curto espaço de um anuo lhe extOl'(luiram bora., no tempo da mouarclüa, nào tenha. 
40:0J08 sob a.meaça ele ser escaLado pa.!.'a o ella. chegado ao ridículo extremo a que che-
serviçó. gou na Republica. 

O negociante diversas veze3 teve de aln'ü• Entretanto, Sr. Presideni;e, na R.epublica, 
a. sua bm•ra e dar dou.,; ou tres contos para regimen democratico. como é o nosso, pra.
pol' ta.l pi'eço obter a isenção do serviço. tica.m-se cousas que não se davam na.quelio 

Por fim dera.m o bot:.\-mestrc -era a di:;- tempo, porqua.nto não h:.tvia essa pJr.segui
pensa completa do serviço, peht quantia de ção tremenda ao cidad.ã.o, nem estes vexa· 
2J contos. mes inqua.lifica v eis a que esta. mos assistindo 

O infeliz deu esse quantia, mas nunca e quu GLl denuncio :.tqui. 
obteve a. disponso.. Peço, porhnto. a.os iUustres collega.s que, 

Et•a, assim, uma. espc:.:ic de vacca que es- attentn.s as razões que ;t~ab ;J de cxp.Jl', me 
tant ::;empro Pl'i.nnpta. <.í.ls cxr.orsõ3s, e assim acompn.nhem, approvando esta omen!l<t, 
cxplol'U.l'<lm o llOrmnn por longo tempo, <tté porque a Camar<t desse mudo signiiic<Lnt du 
ouo a autoridade publica, intcl'vaiu. uma fól•ma posi•iva c cl<tra. que tudo quant'J 
- Hu. p0uco tempo, o co:n:nercio rGclamava se está. p::~.s;;:.tudo a.qu i é tHUtt monstrucl:i.L il
eontm o csp:)ctaculo que toua.s a.s segunJ.a.s- logu.lid<trle, tL que não pôde <Lb~otut<"trnent '.l 
l'eir:~·l apresentavam as r•uas desta. cidade, em estar sujeito o cidadão, e que qualclUCll' auto· 
que umn. turbtt de pobres infelizes. com umas rid:.tde da, gua.rda, nacio,ml, sem quo pri· 
calças muico curtas, com uns faedamentos meh·o um tlecreto do Govm·uo cotUPGte:lto 
impo;;.;;i veis, sem me<H,ta, t'idiculo.;, inva- declare mobiUZtLda. css.:t gu:.trd~L, não púdG d:.\1' 
diam as casa.s de .1cgocio e, de sabl'C em t;tc:; ordens. 
pnnho. iam retirar cai:wil'os. po1·que não ti
nha.m compa.reci<lo no qua.t•cel na ve.~pet'a, 
ou por.[Uú não que1•l:tlll contl'ibuir com o di
nheiro par~~ a mu,;ica. 

Apruveltci-me da discussão llo Ol'<;>amcnt.o 
d.:> Interior paru. u.pr·esentat• est-.L emco<:úL, 
supprimindo •• V'el'b<t lKLL' <t <t guaeda IHcio
nal, emenU.a contra a quu.L se p;,•onunciou, 
aliás, a. Commis:.ão respectiva.. 

A Camartt., appl'ovand.o .:. ememb, não só 
me a~ompanllará no protesto que í'vrmuio, 
como fat•á uma m:1.nite:>taçã.o de desappro
vaçã.o a.o que S' l está passando aqui, sl.
gniftcand.o, ao mesmo te!upo, a. tod.os os ci
dadãos. praças e oHicia.es ua guarda nacio
.nal, que todas as ordens em:.lm~da3 do com
mando superior ou do chefe do est,~do
ma.ior da guarda naciona.l ou~~omma.ndantes 
.d3 corpos oa comp:.ml.lias, são orJ.ens que 
não po(lem ser obclieciua.s e que pouem ser 
respondidas com uma gargu.ll:lada de su

_:p1·erno despt•ezo, porquanto a guarda nacio-
nal não está. mobilizada. e, nestas condições, 

Era isto o que tinh~L a diz·Jr. (Jiailo bJ;H; 
muito bem.) 

Comparecem mais os Sr·s. Aurelio Amo:•im, 
Passo~ Miranda, Ca.L'los de Nvvaes, .\ntonio 
Basto~, Jo:>~ ~uzebio, Urh::.no Santos, Chl'io· 
tino Cruz, Bozel'rit Fonte :cllc, Thvm·,,z Ca· 
va.lcanti, F1•a.ncisco Stí, Jo:io Lopes. 'fl'in(l:t<lc, 
Abdon Milanez, Affon;o CJst:t, Celso de Sou· 
zn., José Marcellino, Pereira. de Lyra, ~.Itth
quias Gonçalves, E.;mcl'a.ldino B ... ndeit':.t, Jnlio 
de Mello, Cornelio da Foa.;e::a., Esta.cio Coim· 
b1•a, Angelo Net•J, Rodrigues D.H'ia, Oliveir•l 
Valladito, Neiva, Leovigiido Filgueiras, Tos· 
ta, Felix Ga.spal', Augusto de Fraittts, Eduar~o 
Ru.mos, Rodrigues Saleia.nlw .• José l\ltJnjm·diro, , 
GtLldino Loreto, Mello .iMattos, S>L Fl'eire, Bo· ' 
lisa rio de Souza, üal vão B<tptis ~~t, Si! V<~ C as< 
wo, Henrique Borges, l<'rancisc(.l Velga, Jos.é · 
Honifaclo, Ga.stão da Cunha, Carlos Per· 
xoto Fil.ho, Peoido Filho, David Campista, . 
Bueno de Paiva., João Luiz Alves, Ad~tlberto 
Ferr·a.z, Antonio Zacharln.s, Henrique Sa.lles, 
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Camillo Soares Filho. Caloge1•as, Carvalho 
Britto, Padua n.ezende, Galeão Carvalllal, 
Costn Junior. Eloy Chu;ves, José Loho, Pau
lino Cal'los, Ror1otpho l\lil'anda, .Aq_uino Ri
l>cÜl\), Benedicto c!e Souza, LinJ.olpho Scr~·n.. 
Barbosa Lima, Jamcs Darcy, Domingos MtL:;
carJnlH:tS, Alfredo Varellét e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Sá, Peixoto, Enéas Martins, 
RctYmundo Nery, Hosanneth de Oliveira, A1'· 
tlmr Lemos, Rodrigues Fernandes, Guedel:!a 
Mourão, Dias Vieira. Ravmundo Arthur, 
João Ga.yoso, Ta-ra1•cs de Lyi·a, Pereiret Reis, 
'.Valfredo Leal, Soares Neiva, MoreL·a 
Aiv~s. Pedro Pernambuco, El:pidio Figuei
redo, Epaminoncla.s Grucindo, Milton, Vergne 
de Abreu, Pinto Dantas, Marcolino Moura, 
Correia Dutra, Bezamat. PereiPa Lima, Pau· 
lino de Souza, Franci::;co Bernardino, U.1onel 
Filho, Manoel Fulgencio. Nogueira., Llndol
p!w Caetano, Edua1•do Pimentel, Domingues 
de Castro, Fr:mcisco Romeiro, Vai ois de 
Cast"o, Arnolpho Azevedo, Azeveclo l\1n.rques, 
Bernardo Amonio, Lamenha Lins, Francisco 
Tolcntino. Ahdon Ba1)tista, Xavier do Valle 
e Vlctorlno Monteiro. 

E sem causa, os Srs. Rogerio de Mil•anda, 
lndio do Brazil, Anizio de Abreu, l<rcdel'íco 
Borgt>s, João Vieil'a, Arthur Orlando. Ca:;;tro 
Rebello, Augusto de Vasconcetlo~. Erico 
Coelho, Fidelis Alvos, João Baptista, Lou· 
renço Baptista, A:;tolptw Dutrct. Bernardo:> 
:farb, Lamounier Godof'rello, Sal>ino Betn·o;,:o, 
Rebouças de Cu.rvalllo. Fernando Preste.~. 
Leite Llo Souza, Jnnmal Mlllel' o M•u·ç<\l E.~· 
co bar. 

O Sr. Prt."!Sidente- Continúa R-
3~ di.scu.-,são do projcct.o n •. 251 D, Je l DO:·l, 
cum o paroce1· sobl'o emendtt:': ofl'm•eci,Jas 
p~ra il~ discussfi.o do IJl'Ojecto n. 2.'Jl. de.~w 
armo. que llxa a dcspezt~ uo Ministorio Lb 
.Jus~içtt o Negocios Inter·bres para. 1004. 

Tem a. palavra o Sr. HoreJia de Stt. 

o §a.~. 1-Iereclia de f§ã- Sr. Pre
sidente, não conheço o facto a. citJe acabou 
de alludir o meu illustre collega, Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, tt pel'seguição e 
mesmo víolencia de que fora victima um 
seu amigo ... 

0 SR. GERMA!\0 l-L\.SSLOCHER- Acabei de 
declarar o nome do commandante do bata
lhão - é o Sr. conde de C::trapeMs. 

O Sa. HEREDIA DE SA - Não posso pôr 
em duvida o que affirma o nobre Deputado 
por não conhecer o facto a que S. Ex. se 
l'el'ere ; devo, :porém, f<;tztn> a defesa da 
guarda nacional da Capital Fedeml, que, 
incontestavelmente, está melhor organizada 
do que"' dos Estados. 

O SR. GER:IIANO H.\SSLOCIIER- Porque? 

O Sn.. HEREDL\. DE S.\. -Os officiaes de:-S~l, 
milicia nos E:::taltos se limitam a tiral' sua:,: 
patentes, o não procnrum, siqncr, arlqn:ri:· 
<L instrucção proci:::a, doixam·sc ''eduzie sô
m~:nto 11ela::: Yantn gen,; lJonorific,..s c n5.o 
lJl'e:>ktm :::orvlço.~ pt·oprlamonte militare,;, 
C1J1UO se dá em rebção a.os dc:::ta Ca.pital. 

O SR. GER:'.IA~o HASSLocrmn.- A guard~t 
nn.ciona.l esttt mobilizn.üa? 

O SR. I-IEREDL\ DE SA- Silo está. 
O Sn.. GER)1AXO HA<::->LOCIIER- Lor:;.), não 

pode :Pl'estar scl'V lço~. 
O Sn.. I-IEP..EniA DE SA--Nãn preclset c:>ktr 

mobilizada para receber instr-ucç-ão e fazer 
exerci cio. 

:Na propria lei em vigor, V. Ex. encon
tt·ar:l :1uturiz~'.Çã(> parêt tudo q_uanto se tem 
feito. 

O Sn.. GEP..)fAKn I-JAs~:LocnEn-Potlcm sEw 
considet•acl. s officiaes por entr-a.rcm com. 
dinheiro p<n·a a mm:ica? V. Ex. não póLle 
negttr nem justiflcal' o ftwto. 

O SR. HEREDIA DE SA- O nobre Deputado 
devb att:· ter paln.vras de lonvol' para os 
officiaes que procm•am dar instrucção mili
tar (t coeporaçfio da guarrb nacional, porque\ 
assim estão h;;~.bilitandu c;:;sa instituição pu.r:c 
os s-.n•viço.~ tle gucl'l'il., quando llto fut•em 
exigidos. O nobre Deputado não ];6rle eskl.r 
o~qnccido do::; s·_Tviços prcstMos pcl<t gn:tP<h 
oacil)nal durante ~t rcvoltet du. armada. ; 
nwl'ecenJo pol' isso calorosos clogLJs t~o 
mal'cclt:tl Floriano PeixJtu. então Presidento 
Lht Republica. O Ut•l.>l'e IJcpui;:~Jo não pód.Ll 
est:,,t• .. ~oquacido de IJUC, quando se aclntYetm 
n.qnartollil.das as tropa::; de linht~. nessi:l, 
(•poca, rt ;.rnar-J~L nacional p }rmanccin. nn...:; 
linhas d:> logo. po:lcnLio-sç, 1101' issJ, Otlui.
pt~rar os sm·viços dn. gu~tnht JFICional uo>5 d.:) 
exercito. 

o SR. GElniA:\0 r-IA:>SLOCIIER- Fttllei tl.OS· 
o.busos que se dão c que V. Ex., sendo COl'O
nc:l da guarda naciona.l, nií.o pude ignorar. 

O SR. l-IEP.EDIA DE SA- :Nií.o pretendo jus
tific::~.r abusos, l)etra os quctes ha correctivo. 
I-Ia pouco t;~mpo ainda o l\1inistro d~t Justiça, 
em virtude de representação da. Associação 
dos Empregados do Commorcio, relativa-· 
mente a intima(ões feitas a. empregados
principalmente do commercio pn.rn. se a.lis
ta.rem na guarda nacional, teve ·de intervir, 
dando Joga1• a quo o comrnandanLe superior 
expedisse uma ordem do dia, tornando qu~lsi 
prohibítivus taes intimações. 

O SR. GERM:A~o HAssLocmm- Fci justa
mente para isso qne vim á t1·ibuna-pedü·· 
providencias para o ftLcto que ua.rrei. 
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O SR. HEREIJIA DE S,\.- V. K~c. pôde ter I Pcde-ac mesmo adiantar que sã.o s3r,·!ços 
mzflo quanto ao facto que sn t•efere ao son . enca.l'U.(os pol' ceri;:Js as1:ectos, fccle1>.:1.cs: 
amigo lla.rticula.r; m~ts i~ :J nào ti motivo Api'Ou,:c:n,o cmt~~to, tL C0mmi~são nc,c;·al'-lhc 
p~ua que toda :1 col:p_or::tçtto. da guar.da na-lo n:;esq~lllno aux11w com o seu pareccl' em 
cronal mcreç~• ~~ crnv;a, allás ::tcorD~L. do 1 cont1•ar·w. 
nolJre Deputatb. (ilfuito uem.) ! Outl'a. omcn~l[L ~~P l' ( ' Scnf.ou, mas e:-;'.tn. ~.,,si-

g,J<:t!.la })Ol' wdo,; o::; scns col!rga.s de b:tne::~dn. 
O Sr. Neiva-ConvlCto aincla lle ttne Jll'esentec; na oceasião. dando ~5:000~~ H.iO D;"t: 

o P~orlu.mento deve cu.mimu• o discutir us Ira a Matcmliclade do seu Estado. ·· · 
asst:mptos submettid~.,; à sua. considc~ra,ç;lo, _ _N~o é de no.i~ quo t~m esta idéa: j<t (}l11 

ouvmüo as observaçoes dos competente~. h;9G dcl!<~ cog1t::wa. o, :n recuou, deve-o ao 
dos que eonllCcem üe pert•J as nece.~.~idadus (u;1d ing e <ts con,er1uencin.s que o plan-J il· 
publicas, vem à tribuna pa.r~\ fazer : L 1 ~um:1;; 'lanccü·o de então tt·ou:-:n ttO paiz. 
ohscrV:Lções acerca do p::Lrocer rcbtivo á~ Ultima.mente,<Lpeeson.t--Ja espontttneanw:1tc 
emend :~s aprcsenta.úas ao Ül'çamento do In- emenda de '10:0 O;) para tora. mesmi1. ap) !í
tm•ior. c~~r;ão c quo, C•Jmo saba rL Gamar[t, teve ua~ 

E' certo qne nenhuma matm•la é t.r::~.z i da rcc01· contt·r,rio ,ltt Com.missã.o. H.cno-.;;anrfu·:t 
ao conhncimcnto dJ. Ca.mal'ét sem est udo em qu;,-,~; i metade do quo cla,ntcs pe•.lit>a. em 
prévio d~t Commissão respectiva.. ve:~ de :2-5, :lo Comrnissã•; Opinon por· .20:000;~0 : 10. 

Isto, porém. não obriga, a. Ca.mara.u. suffra.- Pensa. o oru,,lur ([110 n:\o sei·<~ motivo :i:\1':.\ 
gar, a. acceitar sempre ·o parecer da. Com l'ejeit~J-a o proceileni;c do voto da C<Lnl:n':t 
mls:são. por mais competentes que sej::~.m o::; e a propnsi~o cita oxc,nplos dB emendas, 1.lJ 
membros q uc a. compoem. cujn, rc!:l-..;':açã.o sortiu l'a Y·:.>r~wBl ex. i to. 

Uma commissKo não se póde jul;;;u,r nlJlin- l·:,;t~·:~:• h a quo se n5.o i: i -,-esse gua.rdn.clJ <\ 
drada quando a. Ca.ma.ra rejeita um pa.rccer. o·~'Llem pur tltie 'LPl'e:>on •: uu :.~. :; stms emun .. :a~: 
assigna.do, embora, pch m'dor·iu, do~ ~cu ·; llun~·c ·::alcahh in·<et•:;:~o qnc hem p:L!'CCíl 
membros; qua.nto mais Cfcl:l.ndo 'tecei ta. toJ.os um p: ~l..t::J d•J cs ~:t•:ttr.'gl;t l~O um .•. novo :.ri .:·o. 
os a1Vitl'cs. dissentindo u.puna~.~ em um ponto. ([{iso.) 

Isto 6 um f<Lcto muito commt:m em todo:,: Do.-=.<~ inn:-. ·:,:;! . .) mni i'.::;; yc·.-cs !'C:Sulh :~ :1ü 
os parlamnnto$ do ll1UIJuo. so:• ;,, .. ,2·) ~ t u n u:il<'rl'la. Fui. pn!t l Jl1:)!WS, o lj lU 

La.stima, entretanto. t.:H' de tliVl\l'g'tl' llv .~:L nw :;u··(~ : ot!l)ll, t1 jd,:udi ·.·l IÜ.l Slll~ Vill<L purh
illu:strado c cligno rrlator do Ül'ç~:Lrmmr.o Ollt m~r1t:~•· ·p:c Jt :o:'l•:t. tt Catn;•l'<L. 
dcb:ttc, o nobre Doput:tdo Sr. Cum,.llo t!:t ~! .. n·):l :,:oc·~.! · ·rH<! e ntOll·JS oqnitativa :\ :1 
Fonsee~t.. a cujo:; talouto:; c adivld:LÜu l'untl.u :Lil,~:.-.l<;~L 'J i:~ l'utnilti~s:i.u ~oi.ll'C <L \re:l1 L tl8~
homen:tgcm. l.in<tt!a. p:u·.·. u :l:L\'illJ:·u> !b ,\en.rlemitL ele ::.rc-

.\. Ctt.lllitra j(t cunllCCí\ o ot•:vlol' ha :d ,[idn:t. •h !bltt:~. de .i:L C:>l.iil' estn nn·bu coJn· 
guns annu:; e bom pude a.vali:tl' qiJ~Wl,oJ lll'L'lJUn.l!d.l. ;~g tlr!-l>:J.-:! ~ : J ;~ ; ~;; neccssrLl'i:ts. 
sente vir twtcpor rt.l'gnnwn\.us ao' tlu :'il\11 r\CC:'!l\ .• ·.:L :1.,; IL! ·: pn .~ : \ :: : J'Lii i. <~S p~.n•bf\111 tlllS~:t. 
votlcralldo U.llli!.!'O o ilht~il'O l'uht•Jl' J.u Ul't;·.l · eid~t·l•J: l' • lt ~L!:Ho ttlill!;., :·eB o ccntou•.~8 1L.l 
mento om tleb~tc. t•:;nt.u.-.: c, ~~ J !!te ::11n l.l!l<llHI, rcgu.ttda-~o um 

Certo de quc,pn.t•a :tssim JWocethw. nã.0 lhe pe: ~ w:: n·J ~ ' n:~ilio pai' a ob;·a. do m:~xima. utíli
falta.m l':L:~Õtos, lmbitwtdo pelu seu tcmp•,•t•a. rln.<~o, ·1n: L ~~\jtt o parill1fiu P<U'iJ, <t sal:l. lb.~ 
rncnto o pela. :sun. edtll.:ttçüu a :õô u~Ltt' pal';l opcl':t ·~ ·: i t~ :..; ,;(_, asel '"ia, n•J :~cu Bi:lta.do. 
com todus os seus collegas de um tl'~~r.:.uuonGu Dos ; . - i~i: :OOU$ qnt~ ac:ct·c.-cot't'.m Ct vct•btt
cortGz e CêLY:.1lheiroscú, UG bvaS ]Jl.tlavr·as e Obt·a.-::-:.~pona~ 238:00(!~ se destinam aos Es- , 
de modos delicados, faz, pois, Yiolencia a tado.s, ~eiHlo 200:000$llll.l'a o Laza.reto de Ta
si proprio, vindo nesta, hora a.ntepoe os seus m:tnda.l'<\ nu Estado de Pernambuco, de que 
argumentos a.os de que se serviu aquelle seu é digno filho o illustr·e rGilttor e 20:000$ pa.ca 
velb.o amigo, antigo companheiro nes:>as jns- a F~wulLL.de J.a. Ba.hh e 8:000$ 1)ara 11inas! 
tas do parla.mento, onde juntes venceram A quantla r·est:tntc tem um mais alto (les· 
varias pelejas. tino: o embeUez:unento. o engrandecimento 

Assignou o orador uma emenda, junta- dos edificios da. Ca.pital Federu.l! 
mente com o seu illustre collega de bancada, v[~e entrar em outra ordem de consid~ra-
o Sr. Igoacio Tosta, cujo nome se tem im- (}Õcs. 
posto por diversos titulas, pelo muito que ha N<:t rubrica 37-0bras-lê-sc: «26 contos 
mourejado a. favor da lavoura do :paiz,emenJ.a para pintura interna. e reparos no edificio da. 
que consignava 10:000$000 em auxílios aos B'a.cu1dade de Medicina da Bahia e 3:500$ 
salesíanos de S. Salvador. S. Ex., vindo <1 para pavilhõc;s ele hygicne, gabinetes, s:l.hL 
tribuna, demonstrará. por completo a grande do :>essões. etc., da me:-ma f,wuldade. » 
cópia .de se1•viços que essa humanital'ia. iu- Pois bem. o nobre relator nega o auxilio 
stituição presta á juventude pobre, mato.ndo· dizendo in fine, uo seu })arecer <.'t sua emcndtt, 
lhe a fome e ministrando-lhe a instrucção. que« ..• a Faculdade de Meilicina. da Ba.l1ia. 
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foi attcnnid:~ com '" iuclns~o na propo:>kt l O reln.torio do :'.Hnlsi.ro tambcm confirma 
das Cl1HUHi:l::; 11C'?Gss~u·ías c in\lisy::m:<a,veis)~. 1 o que édleg::: <<s_::,·undo o pl~tno delineado, 

As t~ws qumn.Ias .Julgarias <<llldlspensal.'eiS 

1

. a __ su_:.t cvmm_n_n_,~;a .. o. no anno vindom•o, de-
o. nuc:J;..::.tei:ts>> s~o ~os . 5213:000.-.; aclm::. r9fe- p•:;nd,~ d) voho~LO do qu3:n~ié'.. ign:1i ri,. (·onsi
l::d.o::). C l:ltU:-:; U.':: J:uÜÜ:) p;.;:,['a Ulll p~tVli.llau ! giiG.:][t,, no (;r .. d.'l\_~r:tl~ í'XCl'C.LCf.(J, r_:Ciíil. Cji;tJliccçri;O 
E,· ll'l'l~or-w ! I cxp;·e,; .. ·a ri ,:,:se {o;;. 

Entrei.êtnto, o.'!ta rr:csmp. Commi:>r>üo tão E' o quD ~l'<Hluz a sua cmonLla. • .Nom mai~, 
a.vara JliU'a, oln·:_ts no InstiLuto do ensino ~u- nem n:.eno.~. 
periol' da Bahh, esta mcsmtt Commi:"sãu ML Em l'ül:.v;fco á. lc·i n. D70, quo :1.utoriza. 0 
85:000.C:, pa.r:~ cont;inmtç~o das olmts ,Lo u~11 credit~ ~ .. :;pocinl_dc ;2•'>:001~s pal'<L compr·:~ do 
scgund~ pavmt,>rlto do::mnauo ao ,l_a?ol'<LWrw materrCLt ·~~ c•~,;tew cto f-i:tbwc~'3 do pesquizas, 
du l!yg;wno d;~ F~~culdade uc i\lom?ma. llcsta üecl.:trn. que e cu usa. dt vcrs<>, e n~to repro
cu.pna.l c m.Lts .-.9:000::; po,J'<L V:J,rlos molho- duzw c; .... -~.3 :,nno os.~tt medidit. 
rn.mcnt:'s e llygieno no odilicio da, Pulyclinic<t Dlz o r·d:t~or;o du Sr. l\Jinistro, l'cfsrindo· 
do.,.Rio dtl .Jan8i.ro o_l53:00·.:Sl)<',n. a co~stru- se ~'. i•?i n. 970. j:, citada, quo votou um 
cç:;o _cb um tcrcmro l?RY_nnelno nu. ironto cr·etllt·~ e-:peew,l de ,·5:000 p~ll'<t compl'<l. do 
}W!nCl})U.l do mesmo cdlfkw ~ maj.on.:J e cusw1o üO g:~llinctc de~ l)e:Sq uiza.s 

"ío.;: tra. 1)01""111 ·1 Cam~r·~ n C''P"Cl""l111Cnt" () 70: 0UO~; P<Ll'cl._ con::ii>l'UC~i\0 de dons pct villlÕO::l 
~\, •• < •, " L , (• o '' Uo V •> v «. V :, " · 1 ·· 1 ' t 11 . 1 1 

ao.s Srs. Depl!tados dos diversos Esta.J.o:::, om_!F~c uemyu .;el' m::.:~t :wa <L :>:_tl<l. do o-pe-
que, q.mwd<~. ;:;to negados estes 70:0D08. para l'~Ço<_'~"'aS<"ptrc:<, "'e g~lJ;note: d~ .p~s,quiza~, 
'' c~ll1.1nna.ç:LO ü~1.s _uhra~ da Acn.derma cht P-~~ . '~'~? 110 v~~~ . .-:_~ 1 ':;"T0 D~ .l~O:l ~~'·::A e;~ 
Balu~t, a Comm1:~sao d;o cspontaneamcr.no c~'G-D~\ 1 ·~-~-~. l:..•d:;~. 1 ARA CO:\T":"'U:c<.AO I>AS 

l
nra est·• C·l.nital: OBRA:::., QU"' c.M.\ \ ,·.!. PAl'U.LIZAD,\S nrPOR-

... t . (.;J L .t' TAH.L-\:\I :-:;.I r>Ur" .. A PERDA. » 
100:0808 par<~ [l.S ac;v"apaclas ol)l'U:S do edi- Ch:·.m2. a <ltwn(•o da. C:m1ar:,, nar;:, c~~as 

ficio 1La Lap:l.; palavra::: do rclatorio du i!iusLrc lJZl.iliano. 
40:0008 p:Lc'a a })intnm o rcpa.~·os do l):th· As~;ignah, do pas~:1gom, o zelo. a dc~.lica.· 

cio d:.~ Pro~LLcncitL da Ropuhlicn.; ç?io th d.ign[l. ilil'cct~:.ri;~ o d<t illnst:•o Cons;;ro-
.Zl :oo::r,; p:~:·a o Extorna';•J L(o Gymn'"~;o Xa· g"éLçüo d:1. F:·.euiü·;de de ~Icdicin~~ ·-~<t B:Úti:t, 

cion~~l : no ~,:·nt\tlo (Ll, r::·:o tl!3ixn.r ctdüt· o nivcl do 
lG:OnO:~ pa.m u d:Jcora.',ivo In,;;ti;;uto de ensmo naqunlr:~ ,8·lol'WS<t T.tn'l'<t, como const:;. 

::-.Ius;c:t. tlc Yal'iD,s pttginas d.c' rebtol'io do nohl'c ~Ii-
38:0008 pn.ra ohras em Ullllll'CHlio da rua do nhtro do Interior, qt:o ta.mbom l1!. 

Lu.vra.dio; NG.o l!o:npl'::ilcnde, pol'tanto, '~ rociE:l. do 
93:0íJO.-::i p::trtt obras na Quinta dct Boa w..t pedU..1, em nome da JH'opri:t ecoiJnmüt 

Vbtn. ; q1.1e p:~:'·~C:é\ don.ün:n· n. GJlHLt!Ssã;; tlc Ül'\.:t~-
80:030 . .:; J1é1.r:t as <bpc:Jdoncbs dv I-Iospita.l morno. 

Paula c~i.ndido ; Foi <J<,:I. IU(•,,;n-::l Cornmi:>siio rp;>, no na.::e-
50U:OOG.·~ pul'a o Arcllivo; alê:n de 500:000 . .:; c~·r [tO O!'ç·:tnl~n:.o L:~t M"l'inl::.t, lwnlortl on

pa.l'n. o inicio do J1tthtcio pn.r<t esta Cama.I';t! ! CCl'l'a.du, s~tllentuu :1 conYonienoi;t d8 ,:e 
Extl'anha dosign:J.lclade ! :tttcnt:·::-1' :11:oet~:.s ncec~:'liJ::vlc.~. di;~~;ndo: 
Est:t dcsigu:~lJndo em dota<·ucs orçumen- <<Do J-;i c1m lei u:·ç:~mcntal'i:t ~c Jln!.!··.1 1\~-

ta.ria.s lcmbr~L as t:'io íalladu.~ regalias da. vo· char ~ lJot'i.:L pt•incl~l:.tl do T!vsun;·o p:i.:·:~ sa 
llw. corte. tfto fa!ladas e tão comb<ü.idas. abril' :~ das excusus Llo:; cxul'cir;!o:s lindo.~ e 

Já pcJiu e pede de nuvo n attcnção da Ca· Llos ':·2-lliws su:~plcmonta.rcs. » 
ma.ra. para. o.s p<.Lln.vras Llo rda.torio do illus- Em .3S,é;'ui.J:I a mc.~ma Comrni.ssi'i.n ttcCl'O
"re Sr. Ivlinistro do IntcPior: «Para as no- !:'centa. sr n:: o pelo verbo {lO illustl'o l'Cla.
va.s obras cgte se teem de re<tliza.r para mo- tor, cujo pa1·,•cor com1Jate, pelq de seu col!oga 
lhoramcmto do ensino clinico, Yotou a lei incumbido uc estuda.r a pasta, dét Marinll<t; 
n. 747, no exo<·cicio actual, a. quantia de se- sendo.}10rém, certo que fi;.mra nn.<sB p~trccet' 
tenta contos com q_ue sorã.o inicin.das. » toda a, Comroissõ.o. que rd.:õrenlla., que sub-

O orador ia :pedir 140 contos que era a im- screve es::a opini~.o: 
portancia necossaria; mas, attendendo a que «Si são justificados os que <J..})J_)3llar:1ln paea 
durante um anuo as obras não podiam ser as condiç·ões p1·e.e:Jrias du.s finanças no mo· 
concluídas e para não vigoral' no orçamento mento em que a baixa cambial irnpossibili
uma verb:t quo não podia. ser despendida. tn.va ... não prodecem os mesmos fundamen· 
obstando q_ue a importancia de 70:000$ tos para cpocas mais folgadas.>> 
fesso <tpplic:.~.da. e:ru causa mn.is urgcntu, pro- Applica u.s mesma.s .ideias para. o nosso en· 
poz então apenas 70 contos, aguardando que sino. 
este anno fosse da.da. a ditfcrença da quan- Não ê a. mesma Commissão de 01'çarnento 
tia. nccess:1.ri:~ ás obras, isto é, os 70:000$ que nos diz que estumos em situação ftnan-
restantes. ceira mo.is foign,da '? 



Câmara dos Deputados- Impresso em 22/05/2015 12:56- Página 9 de 36 

272 ANNAES DA CAl\IARA 

Si as:::im <!.porque ncg;tl' tão in:Jgnificante n. 1, que tiYe a honra de submetter á aprs
qun.ntia pam continuação de obras em um cin~·ão da Camara. 
instituto de ensino. Houve engano na impressão dr1 emendo,, 

Padcri;l, <i guiz,ry, dos demais m•a;Jores porr1uanto ella se refere ao n. 12 do projecto 
p1'ep êl1:ar o que .i<L s~ denominou o fogo de d.e oeçamento, e não nu n. 11. 
al't itlcio pal'n. cnfeLa.r o s()u discurs!) , p1·o- O n. ll é concernente ao g~thincte do cem~ 
fer-ín;lo umas phrases emocionantes,<rrw como sultor geral da Rept~blica. e a minha emendü. 
cascatc:.s luminosas vihra.ssem o enthusin.smo, ref'cre-se á Justiça Feder<el. 
que pa.1·ece vac adormecido, infelizmente; A verba de 2:000$ para os serventes do 
ma.s é um homem pratico e si não lhe fJi Supremo Tribunal é realmente minima. 
il:l,do o aprenuol' as seiencias. durante os lO Os senhores representantes da Naçã.o co
aunos deste parlamento. oP. 40 do jornalismo, nhecem certamente o predio em oue fnnc
c qn•~si outros t<tntos do politica, com 57 de ciona o Supremo Tribunal. E' vastô e neces
idaclc tem aprendido a sor pra~ico. Estã.o sita de grn.nde as~:oio que não póue dGbn.r d.e 
presente.; poucos mais de 40 devutados, quo ser muito custoso. A Cn.mar11 deve compre
n:'lo formam maioria. sufficiente para da.l'-lhe hender quo a quantia proposta é insuei
a victoria (lUe aJmeja.. Guarda a sua perora.ção ciente. 
:pa:·a o encaminhamento da vot:.tçi'io, quando O SR. ELYSEU GurLHEmm-Acho de mais . 
todos os presen·te.3 na. casa sejam obrig<tlios a 
e:;tar a postos, dispostos a a,cquiescerem ao O SR.. SA. FREIRE- Eu poderia. pel'guntar 
verbo 1'espeit::1. vel i:ia prcsUmJcia, que mais ao nobre Deputado si na Secr•etarh do Es
um~t vez enunciará a.q_ueUa.s pala,vras muitas tado de S:mta Cn.tlta.l'ina lla apenas dous sel'
vezcs malditas-(não mal proferidas); não cli- ventes. 
tas mcd, porém malditas (1·iso) «com parecer O Supremo Tribunal é um pretlio muito 
contParío ela CommisiõãO de Orçamento»- vasto que é não só occupado pelo Supl'emo 
verda,.leiro .llanc, Thecel, Pha1·es, neste par- Tribunal como pelos juizes seccionaes. 
lamento. Chegam dous serventes para. o snrvlço do 

Ag·uardara essrr occa.sião, em que pelo Supremo Tribuml; mas é preciso um para 
- 1 ··o servi(·O do juizo seccional. 

menos tlcverão est:tl' presentes 107 colegas, P[treco que não póde haver impn;;-uação 
para., succinto, rapido, energico, vibrante de c acredito mesmo que a Commissão niio 
::;entim:mto e de verdade, inquirir si, quau- opporia contcstaçfío <í minh:~ emcndtt si não 
do sa accrescentam 1.400 contos sobr·e os 300 1.. 0 c e d" D" d~ s· -ora engano qu S vU u. u. 1gnaçao 
da proposta do Governo para. as obras da do ar tigo a que se refere n. emenda.. 
C::tpit.n.l federül, pódo-se negar 70:0ú0$ para, Um cúnto de réis quer dizer 83$33:3, e.x<'.· 
u. coutinnn.çã.o de uma. obn da União, em- cbmento o ordenn.tio d.o mais um servente. 
bora. qne no olvidado Estado da esquecid:1 
n.c:J.U.omü~, isto 6-da Academia dos esq>,te
citJo~· . 

Tenham a digna Commis<ão e o illustre re
latot· um movimento bom : doixe o presti
gio:;o Lade1· :pairar nos labios, não o riso de 
ironia, mas um meigo sorriso de acquies
cencia, c a Cama.r.a, levada por seus alevan
to,dos e bons desejos, :J.ifagará cer~amcmte a 
idé.1, justa que o orador convicto patrocina, 

Vote a Camara todas as outras omendas 
de accordo com a Commi~são, mas abr::t 
uma excepção, em nome da justiça, em 
nome da :>ciencia, em nome dos Interesses do 
seu Estado. 

Em nome da. Patria, acaba. de ouvir; sim, 
illustres collegas, em nome ua PatriC~.. :por
qtre a Patria,aqui se sustenta, é todo o Bra.zil 
reunido- e a P<1tria não é só a Capital Pe
deral, é tambem a sua a.mada. Bahia. (Mnito 
bem; muito bem. O o1·ado1' é cunt1Jl'~meíltado.) 

O Sr. Sã Freire (·)-Venho fazet• 
a-lgumas consiuornçõos em relnç;lio (t cmendtt 

(•) li:~to di~curso nii•> foi rovi~lo po!o or~dor. 

Feitas estas considerações, rectificad.o o 
cng;).no que a Commissão encontrou, eu es
pero que a Camara na occa.sülo opportuno. 
não deix:n.râ ilo app~·ovat• a cmen,la que me 
parece não podo1· soifl•er impugnação. 

E' o que tinha. a dizer. 

O Sr. Cornelio da Fonseca 
cumpre um deve1• respondendo aos digno:.; 
collegas que se occuparam das emendas oife· 
recidas ao projecto em debate, do qu::tl é 
relator. 

A Commissão procurou estudar as medidas 
lembradas nas emendas dos nobre Deputados 
coro o maxiroo espirito de justiça .. 

os negocios publicos devem sempre ser 
considerados e estudados de modo que a des
peza da administraçã.o seja feitt\ de accordo 
com a sua receita. 
~ Não é só o reltüor de um parecer sobre 
um p1•ojecto de orça.meuto quem o elabora. ; 
ola.bora.-o toda. a Commissão discutindo-o, 
emonda.ndo·o. 

No estudo das emendas o!Torecidns <LO pro
jecío o oradol' empregou todo o esfor,;-o de 
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.i?stiçn. e suppõe que eorrespondeu á espectn,
ttva dos seus collegas de Commissão, porque 
o seu parecer foi unanimemente acceito. 

Ditas esbs palavras, entra o orador no 
estudo feito pelos varios Deputados que oc
cuparam a tribuna para def<Jnderem as suas 
idéas. 

O nobre Deputado pelo Rio Gt'ande do Sul, 
o Sr.Germano Hasslocher, disse que a gua.rda 
nacionu.l é desnecessaria e deu como motivos 
da sua :1sserção os abusos que commettem 
alguns officin.es dess:1. milicia. 

cujo nome falia. c que a Camara está habi~ 
litada a julgar da justiça do seu parecer e 
a votar de accordo com el.le. ( J.lluito bem; 
muito bem.) 

Fica a àiscus:>ão adiada pela hora.. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continua,~·ão da 2a discus
são do projecto n. 38 A, de 1903, reorgani
zanuo os serviços de hygiene administrativa 
da União (art. ;2o e seguintes). 

Não concorda, com S. Ex. A guarda n:1.· 
cional tom prestado relevantes set'viços ao o §r. Presidente- Tem a p:.üa
paiz. e a verba destinada á secretaria, con- vra o Sr. Sá Freire. 
stante da rubrica n. 17, é indispcnsavol, 
como allogou n0 seu parecer contra a emenda o §:r-. §ã Frei r e- ( ·) ( i:Iovimento 
supprossiva do nobre Deputado. e como de- de cttença:o) Sr. Presic!ente, hoje parece 
monstrou o nobre Deputado pelo Dist1·icto aua a Cam:H'a des8ja avldame:c1te o encer
Fedcral, o Sl'. Heredia de Sá. l;ttmento da 2a diseuss:Lo do projecto q_ue rc-

0 nobre roprosontantc da Ba.hia começou ibrma a. hygiene. 
o seu discurso tratando do uma emenda rc-1 o Sr::.. MALAQUIAS GoNÇALVES -J<i. não é 
lativa ao Collegio dos Salesianos, no sou sem temno ! 
Estado. Nesstt emenda S. Ex. pede um au- 0 SR. SA FREIR:" _Diz 0 digno represen· 
xilio para montagem de machinas em uma ta.nte de Pernambuco que « jú. não é sem 
das officinas da(lUOllo instituto. tompo » ; entretanto, parece que um pro-

E' verdade que a caridade publica tem jeeto dosta ordem, projecto que d:iz respeito 
muito valur; é verdade que não se deve tt saudo publica e ao direito iodi>idual, não 
regatear ::wxilios a cortas classes soci3,us pódo passa.r sem grande estudo e sem 
que, desfavorecidas da fortuna, muito pro- grande medit<\çã.o na Camat·a dos DelHLt<ttl.os. 
cisam dt\ coadjuvação dos poderes publicas; 
mas tam bem é YOl'dade flue as de:;;pezas com 
auxílios se fazem quando possíveis. Essas e 
outras considL'l'êtÇ·õcs d~t mesma ordem _ju:o;
tificam, diz o or~tdor, o procedimento d.a 
Commissão do Orç~tmonto, noga.nd.o o auxilit> 
podido lJC!o nohre Deputado o outem: roprc
;;:nntantos do Estado da B::thia para um:.~ os
cob qua:::i particu!a.r. 

Reln.ti vamcot::! ao pedido de i O: 000$ par:1 
pa.vilhõe~ da E~cola. J.o Medicina, cumpre n.o 
orador ttllogat' t!UC o não t~ttcndcu porque 
essa despeza lhe parece adiavcl e nad:1 im
pede quu para o anuo o nobre Depnt11do 
obtenha o que quer, sonrlo certo que o Orça
mento do Interiorja bastante sobrecarregado, 
não comporta este anno mais essa. despeza. 

Não deve incommodar por mais tempo os 
illustres collegas (neTo apoiados), diz o or<1dor; 
examinará outra emenda apresentada pelo 
illustre Deputado, e que se referp tambem a 
obras na mesma escola, lembrando os argu
mentos que já adduziu na 2a discussão e que 
levaram a Camara a rejeital-as, por um 
acto de absoluta justiça.. (lliuito bem.) 

o Slt. i'.iALA<~UIA.S GoNÇ.\LYE.~- s~m. du
vida alguma. 

O SR. SA Frwnm- Nós temos visto, Sr. 
Presidento, que oss:ts rel'órm<ls passo:J.eH, 
es:,a:': rel'orma8 que visam principaJmente 
satida.zor o plano admulstrativo de u1u deter 
minado funcciomwio, toem tt•&zido dos-.an
tagens serhs. (1lpoiados e n;:o OJJOiwlos.) 

Poderei chamar a atten~·a.o d~t C~mam 
pa.ra os mrernplos pratcos aqui _reprodu
zidos ; e, para dar valo1' 11 est:1 mmha. 1!-ffil'· 
ma<:ão, podarei ainda citar, em seu apolo, a 
pa.lavr:1 !lo di(l'no o honrado repeesentaute 
do Estado de "'Pernambuco, o 0r. Malaquias 
Gonça.lves, que o a~no passttdo, quand? eu 
dava combate decistvo e franco ao proJecto 
que autorizava o Gov~rno a despell;der a 
importancia de 990:000~ com o ser·vtço da. 
hygiene publica ... 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVEs-Estive :10 
lado de V. Ex. 

O SR. SÁ FREIRE-••• esteve a meu lado, 
como diz S. Ex. S. Ex. assim procedia 
porque achava que o plano proposto não era 
completo, não resolvia o problema do. hy~ 
giene publica no Brazil inteiro. 

Respondendo assim ás contestações do no
hre representante da Bahia, pensa lhe ter 
dado a prova da. consideração com que o 
distingue a. Cornmissão de Orçamento, om (') Es~o di~curso nio foi revisto polo orador. 
~.m 5 
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_o SR. M~LAQUIAS Go:'~<ÇALVEs-Esse plano 
nao resolvw. cousa alguma. e tinha sido ela
borado ü•regularmente pelo Governo. 

0 SR. SA FREIRE- Esta opinião. da. qual 
me sirvo pa.ra. amparo das minhas affirma
ções, damonstra. cabalmente q_uc cs~a.s re· 
formas feitns nnicn.mentc para. satisfazer o 
plano ;J.dmÍnistrativ-o de um determinado 
funccionario bem tea.zido maleticJ~ resul
tu.clos. E :1 pr»vn. desta minha affirma.ç.ão 
e~tá. no argumento que lm pouco ox:pondi. 
S1 o anuo passado a Camara trata.sse de rc· 
solver o assump~o d<=: um n~otlo completo, no 
presente excrc1cl0 nao bt'la absolutamente 
de cuidar dello e trata ri:& de oukus a.ssnm
ptos ni'..o menos importante~. 

O plan:) adaptado pelo e:>:-director de Saude 
PulJlicn. não era bom. Esse plano foi va.len
tamentc combn.tldo p3la rcpt·esentn.cão do 
Districto Fedet•al e por diversos repl'csen
tante.> do E:;Hdo de Pernambuco. Agora pee
gunto : o plYtno adaptado pelo actna.l di
rector satisLz o interesse pahlico? E' isso 
que é objecto ela. discussão e que tem feito 
com que a Ca.m:.~.ra. se demot•a cuidadosa
manteno estudo do pro,jncto em dcba.te. 

Não visa. a obstrucção a. situação em que 
se collocou a t•epruseiJ.taç~o do Dls~l'icto l<'e· 
doral e m1is alguns St•s. DcputaJos. Ob
stt•ucção porc1uc? Ha. vorí~ <Llgum que n5.o 
deseje Ulllit refot'l1lit ra.dica.l, comploGa da 
bygie ne publica~ Não a.creclito. 

Os argumentos que a.pparecom di:.triamentc 
ora. nos editoriaes dos ,jornaos, ot•a em dís
cut•sos nesta Cama,ra, allegando que ~ peste 
'buboníea. se esttt alttstrandJ e qwe,po!'ta,nto, 
é p:•eciso votu.r e:>ta refvrtna, não teem fuu
dn.meuto. Pot•quc ser:."t necess<Ll'ia a appeo
vaç~ão das~c projc~to pal'<L debella.ção da peste? 

O projecto ni:l cogita dessa epidemia, pois 
que a noUfica.ção compulsot•ia jií. é lei e j;L o 
Codigo Pcua.l estabelece penalidade p:Ll'a a 
infrt.cção dcll::t. Além disso o Governo tem 
os elementos ncCCSS(trios para. fazer desappa
recer n.s epidemias, pois o Congresso no seu 
alto patriotismo j(tmais regatearia a :.tppro
vação de crcditos para esse fim. 

Por q_ue motivo, pois, se força a passagem 
desta lei 1 Ainda h ontem foi publicarlo o 
resumo das despezas feitas pela verba Soe
corTas Publicas, denunciando um saldo. 

Portanto, a. approvação deste projecto não 
concorre de moJ.o algum para a solução do 
problema que actualruente deve esta.r preoc
cupando a <l.ttenção do Sr. director da ::i(mde, 
isto é, debel!ar imrnediatamente a epidemia 
de peste bubonica. 

Nós vimos no debate deste assumpto que o 
digno au tor do projecto em discussão deseja 
unica e exclusivamente que o projecto sejtt 
approvado, embora. as suas príncipaes me-

didas desappa,re~am em virtude de emendas 
aprest>n tu.das. 

Recordarei á C::tma.ra o que ha. poucos dias 
len!_brou o meu companheiro de rcpeesen
taçao. 

A Il!<Üorin. da C<Lmara dos Depubdos, 0 
PI'oprlo autor do projccto, entendeu ou não 
que. é necessarüt <t vaccin:1ç~ão obl'lgatoria 1 
9 d1gno re~:·esentant~ da b:mcarla do Rio 
urande do Su~. produzi ndo um brilhn,ntissimo 
c eloquente thscurso, teve occasião de im
pugnar esta medida. 

S. Ex. teve a felicidade, pouco commum 
em_ c::tso semellw.nte, de conseguir convencu; 
o d1gno repres'2ntante do Dl::;tricto Federal, o 
Sr. Mello Mattos, de que não devia insistir 
por ~sta _providencia, e S. Ex. dei.xou a 
q_uestao fo~~ ~e combate apresent'tndo uma 
emenda elnmnando-a do projecto da reforma 
da hygiene publica. 

Tenh? ouvido a opinião de grande numero 
de medw 1S sobre o assumpto e todos elles 
aclnm que a rnedida é conveniente. 

Era um principio est::\.bclecid.:> no projecto 
em deb~tc ; er.:t Ul1l<l das principaes medidas 
que dovmm ser a.ppeo,a.da.s pnb. Camara. 
. Bastou, enteetanto, que houvesse nma 
;mpugnação P~tra que o digno u.uto1• do :Pl'O
JCCG•) bate:3f:.e e_m. rctit'ada. e íl,preseniiasse 
u!na ~mcnd~ ellm~nttndo do 11rojecto a vac
crnaçao o brrgatol'Ia. 

P~treclu. que clle pl'etendia sa,hir-se bem 
d~ r1uestão e partt est:~ effeíto sua emenda 
~t:;punha que essa medida constiturht pro· 
.Jecto a 1}arte. Mas constituü• projecr.o a 
parte. como ? 

. Estabeleço o seguinte c.lilomma: ou a me·· 
d1da d :~ vaccin::t é ntil ou n.\o é. Si é util a 
Cama.ra d?s Deputados deve appruv:ü-a 
neste peoJecto ; si não é util deve re· 
jeita.l-:1. 

O SR. GERMA:'\o I·L~ssLocnEa-Dá Iicenç:~ 
pa.ra um aparte '?. 

0 SR. SA FREIP.:E-T~mtos flUttntos queirv.. 
O SR. GERl'tiA:'\O I·!ASSLOCHER-Serüt de 

alta vantagem que se prohibisse a venda da 
cachaçn,. (lia out1·os apartes.) 

O SR. SA. FREIRE-Ha muita cousa neces
so,ria que não se faz. 

i\Ias y. E~. es~ti, fugindo <h puestão. Não 
estou d1scutrndo s1 a vaccinação obrigt•toria 
é boa ou mà ; estou dizendo que a medida 
sobre a :vaccina,çilo o briga to ria está bem 
neste proJecto e a Ci'.mara si q uizet• p óde 
approval·t~ ou rc,jeital-a. 

0 SP... Gr:IDIA:'\0 HASSLOCIIEJt dtt um aparte. 

O SR. SA' FREIRE-Não estou combatendo; 
dev~ recorda_r-se de qu~ ou disse que V. l~x. 
hav1a produztdo um brlllmnte discurso sus· 
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tent:mdo as suas idéas, no que estava no seu I meditla que se applicasse apenas ao Dis-
Jireito. tricto Federal ~ 

:Mas o autor do projec:to é que natural- Esta. é qt~e é a questão ~apitai e é por isso 
mente _;,í devia ter estudado 0 assumpto. qu3 d1scut1mos o ~ssumpt_o !3 temos para e7:!e 

J , _ , chamado a n:.ttençao, ox1gmdo ponderaçao 
O SR. GERJIAi'\o HASSLOCIIER uá um aparto. para a soluçao deste problema. 
O Sr~. SA' Frn:mE-V. Ex. neste p::mi;o não 

púi.le deixar de estar de accot•Jo commigo. 
bi a emenda f.Jsse apresentada. pelo digno 
represcnt:tnte do Rio Grande do Sul, nada 
mais logico o n:1tural. S. Ex. combate a mc
clida ela vaccinação obrigatoria e nestas con
dições apr·cscntou o seu voto em sJpara.do 
snst.entaudo as su·:ts üléas. 

O autor do projecto, porém, que estabele
ceu principias ger;tes no assumpto, não sei 
porqul" motivo, veja bem V. Ex. o vu.lor do 
argumento, apresentou umn. emendn. elimi
nando do projecto a va.ccina obrigatoria, que 
6 uma das modjdas priucipaes. 

O Sa. HERF~DIA DE SA.'- ~ dizom que tro
çamos sobre o assumpto! 

O SR. SA' FREIRE-Não temos o intuito de 
obstar• a passagem do projecto. 

A C::tm:mt sabe o desejo que temos de não 
ver l'epl'oduzido }Jat·a. o anuo o que se fez o 
a.nno passado. O anno pa.ssaclo. quando mos
trei á C:~mara as dosvanta.gens da t~ppro
vação de um projocto que dizia respeito a 
um plano ::tdministrativo de uu1 cidadão, a 
C:t.m<tra não me u.ttcnileu ; parece que este 
anno f~trâ. o mesmo. 

O SR. MALAQUIAS Go;-;rç,\.LVi':S-Não havia 
plano, era um simples credito. 

O SrL Bmcro Frr,uo-i\'Ias era de 990:000$, 
e lwje ê de 5.500:000$000. 

O Sa. Barcro Fruro-Costuma-se retir•:tr dos 
projectos as medidas referentes a out~·os a:1-
sumptos, mas referindo-se ao mesmo as
smupto, como se dá no presente caso, não se 
comprohende. A Carnn.r:t dc,-e approv:1r ou O Sn.. SA FnErrm-Era. um credito que ia 
rejeitar a medida, mas não l'ctiral-a. servir de bill de indemnida.de :ís despeza.s 

inconstitucionaes prJ.tica.J.as pelo governo do 
O Sa. CALOGERAS-Nã.o ha. duvida. sr. campos Salles, que nesse tempo creCtra 
O Sa. SÃ FREIRE-Sr. Presidente, como en emprego<~, fix:tm vencimentos, deixn.ndo á 

1lizia, o illustrc repre:;entantc do Districto, Camal'a, exclusivamente, a approvação do 
cujo nome declino. com a devida ven:a, o credito, quo passou com protestos de gra.nde 
8r. ~Iello Mattos, Julgou que a medida era nm..:.L o cl:J reprc~;ent~n&es d:.t Nu.ção; é, Sr. 
boa. mas, em vit·tud:J das considerações pro- . Probi.dente, o que vemos neste projocto. 
~yzidas pelo illustr~ r~presentante do Rio A Camara. abre mão de suas funcc;ões, en
_,rande d? _Sul, S. hx .. apresentou. m~a tl'etanto, o Sr•. Presidente da. Rcpnblica, re
emqnda e~umnando do proJe~to .a. vaccrn~tçao cel>ondo ultimamente um aut,hogl'aplw de lei 
obt·rgator~a; esta vn. em sou drrmto. sulnnettido tt su '· sancçiio, Vl\tOll-a, alle-

Jias S. Ex. aclut e contin(ta a achar quo a gn.nclo que nrt me::;mtt lei ~o !'azia indirecta
mcdido. é muito boa. e por i.,:so lll'oprõo ado- mente u. nomeação dD um funcciomuio para 
}Jtal-a em um projecto tL pttrto. E" o que não o ::\Iuseu Nacion:tl. 
eomprehondo. Pois bem, si o PJder Executivo ú o pl'i-

0 SR. 1L\LAQUIAS Go:.-;çALYES-0 que devia mcil'~ n. .d:::r c:-wmplo Jo rc.~peito que Y?t<t.á 
fazer er·o. votar contrn. a emenda. C_gnstltull:ao, fazendo qnesttw ch.s _a.ttriiJlll

ç~oes quo llw eompetcm, devemos nus, Poder 
O SR. SA.' FREIRE-Esta é uma questão do Lcgisl:tth·o. ttlicnar a~:~ attribuiç·õe:; que nos 

~egunda ordem, o desi:ja da. t•opt'esenta.ção do pertencem?. 
districto é ft1zer uma. obra completa. On Posso cu ter algumas observac;ões a ft1zer 
b[lln se unifica de uma vez a hygiene pu- áclueUa deliberaç~o do Presidente da Repu
blica, :.tcceita.ndo n.s idéas capitacs do projecto blicft ?- Cet•tamente que não. Elle. vela mais 
do Sr. Teixeira, Brandão, que estabelece me· pelas a.ttribuições c1ue llle competem do que 
(lidas geraes pal'a a Republica inteira, ou 0 Congreslo pela:; attribuiçõcs que a Consti
bem se entregtt a hygiene como está á Muni· tuição lhe reservou. 
cipttlidade do Districto Federal. Cvmprometto-me a o.ITerJcer dhcersas 

Sobre o ponto de vistn. p1•atico, porém, ha- emendas tendentes a. melhorar a reforma 
ver{L vantagens n:. apprvvac;>ão do art. 1 o do do serviço de hygiene, quando ella for sub
prejecto, da fórma pol' que eile está redigido mettida a 3a discussão. 
com a emenda dn. Commissão de Sa.ude Pu· o SR. MALAQUL\S Go::\ÇAT"YEs-Porque não 
blica, elit?ina.ndo os g?vernos das obrigaç_9es as offerece ao-ora?. 
estabelecidas pelo proJecto? Parece que nao. _ .'=' 

Qual seria <t vantagem que poderia haver. O ~R.. SA. FREIRE ---:- P:rque sus~ento o 
pa.ra o serviço de hygiene publica em umn.! sub~t1tutivo do Sr. Terxerra Bra.ndao, por 
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elle me tenho batido no intuito de ver si 
consigo que a Cama.rn. opprove; si, poi'ém, a 
Camara rejeitar esse substitutivo, appro
va.ndo o projecto primitivo, naturalmente 
a representação do Districto Federal apresen
tará emendas com o :fim de melhorar o 
projecto. 

Já fiz hoje as considerações que me com
petia fazer em relação ao projecto em debate; 
demonstrei qual a posição assumida e os in 
tuitos da representação do Dístricto Federal 
em face do projecto. 

O Sr. Bric3o Fillho-Sr. Presi
dente, conforme deve estar V. Ex. lembr~tdo 
qua~do o~cupei a tri~uoa por occu.sião d~ 
2"' d1scussao deste proJecto, disse que tinha. 
ainda de discutir o assumpto sob outl'Ds as
pectos. Tenho muito a dizer. Sr. Presiden
t~, sob_!e a. materia; o projecto está em 2• 
d1scussao e na seguinte abordarei a questão 
debaixo de outros pontos de ·vistu. 

Si o projecto for appt·ovado, com as omen· 
das apresentadas pela maioria. da Commissão 
de Saude Publica, ficará um projecto manco, 
incompleto. que não resolvera o n.Ito proble
ma da saude pulJlica, nem organizará o ser
viço de hygiene. 

O SR. CARLOS TJ::IXEIRA BRANDÃO-Apoiado. 

O SR. SÁ FREIRE- Isso é indiscutível. 
O protesto da repl'esentação do Districto Fe
deral parece que já foi completo, ella jC~ fez 
tudo quanto clevia nn. discussão de assumpto 
como este. 

Certo de haver cumprido com o meu 
dever, de ter concorrido com as minhas 
observações, boas ou más, nn, orientação 
do assumpto, vou sentar-me, promettendo, 
por~rn. em 3"' diseus~ão ottel'ccer il consid~
ração da C<1mara as emendas a que allud1, 
si, pol'ventura, o projecto, amparado pela 
maioria da Commissão do S::mde Puhlicn., foz• 
a.pprovado. 

O Sn. Bn.wro FILHO- O que ser.:"~ parn. 
deplorar. 

O SR. S.\ Fnr-:rr:!·:- Acredito, Sz•. Presi
dente, que a. roprosent:.t<;ã.o <los Estados, em 
umu. Rcpublica 1'mlor:1tiva, ha de sentit• c 
comprehcnder que <l noccsario manter o 
pl'incipio da r1oscontruliz~ção administrativa 
c que esta tcndcncia de ·contralizn.çã.o ha do 
tl'l\Zcl' conscqnencias J1luito funestas. 

E' o principio fodm·n. ~.ivo Pl'incip:•.lmente, 
Sr. Presidente, que se discute neste mo
mento. é a. União Federal, ~ a união dos Es
tados, ·c assim desta fórma. procurando tolher 
o direito dos cidu,dãos na escolha de seus re
presentantes, procurando tolher os direitos 
do cidadão, como succcde sempre que se 
fazem reformas no Districto Federal, se ma
nifesta. uma. tendencia á centralização admi· 
nistrativa, em compl0t::t e absoluta opposição 
aos princípios estabelecidos na Constituição. 

A defen, Sr. Presidente, que faz a repre
sentação do Districto Federal dos seus di
reitos, o ataque que faz e oppõe ao projecto 
em debate é uma. demonstração positiva de 
que est:t representaçã~ v~l~ pelos p~incipios 
estabelecidos m~ Const1tmçao republicana. 

Tenhe concluido. (ilfv.ito bem; muito bem.) 

Não esmoreço na. C.'l.mpunha. Mn.ntenho o 
mesmo ardor no combate. 

Impugnar a proposição é um devei', já em 
defesa da autonomia do Districto Federal, 
j(t em defesa de princípios, que reputo sãos 
c que vão ser atu.cados POL· varias disuosi-
ções do projecto. ~ 

Ninguero mais pedindo a palana, é en
cerrado, em 2 ... discussão, o art. 2° e succes. 
sivamente os demais artigos do projecto 
n. 38 A, de 1903. ficando a.diada a votação, 
até que a Commissã.o de Orçamento dê pa. 
recer sobre as emendas offerecidas. 

Passa·se á hora destinadn, ao expediente. 

O Sr. Alencar 
(1° Secretm·io) procede <'t 
guinte 

Guh:n.arães 
leitUl':.L do SC• 

EXPEDIENTE 

OfHcio do Ministm•io da. Fttzenda, de 5 do 
COl·reute, devolvendo dou.:; dos autographos 
du. resolução d.o Congresso Nacional, devida
mente sa.ncciona.da, relevando ao ex-Depu
tado José Augusto Vinhn.es <L prcscrípção em 
que incorreram seui:l subsidias de 11 de 
agosto a 25 de setembro du 1893.-Intei
rada; archive-sc um dos antogr<.~phos, en· 
viando-se o outro a.o Senado. 

Rec1uerimento dos representantes das ü~
bricas de papel, pedindo que seja, regula· 
mentad:L a ta1•ifa referente ao papel com· 
mum, para. impressões da joruaos,- A' 
Commissão ue Tarifas. 

Vem a Mesa, é lida, approvad:t e enviada 
â Commissão de Policia a seguintl3 

INDICAÇÃO 

Considerando que a importancia dos ser· 
viços a cargo da-Imprensa. Nacional-exige· 
acurado estudo da situação em que ella se 
acha, quer no que diz respeito ao material 
de que está provida., ao pessoal de suas offi.· 
cinas e seus auxiliares, quer ao systema de 
sua administração; e que é da mais pal
pavel e opportuna. conveniencia sanar aquella 
presta.nte instituição, caso se verifiquem 
t'altas no seu apparelhamento, deffl.ciencias 
na sua organização e desequilíbrio entre os 
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meios matel'i<tes e technicos, de que dispõe, 
.e os tl'abalhos que lhe pei>tencem : 

Tenho n. honra. de indicar, nos termos do 
Regimento, que: 

Sej!l. numcu.da pelo Sr. President(> da Ca
roal':.1 uma commissão de cinco membros 
que, examinando o assumpto exposto, pro
poi).ha. a.s providencias necessa.rias, tendo em 
pa.rticuhtr attenção a convcmiencia de re
duzir quanto possivel as despezas actunes no 
que ell::.:> tive•:em de superfl.uo. 

Sn.la da.s sessões, 7 do novemlJro de 1903.
Edtwr-do Ramos. 

O ®r. Pre§iden1:.e - Dec.lo.ro em 
tempo que n. emench sob n. 19, apresen
tada ao projccto do Orçamento dn. Mi1rínht~, 
serâ. dns&u.cada para constituir projecto em 
sepn.1'ado. 

Tinha dito, om resposta. ao Sr. Deputado 
Barbo.;a Lima, que ia estudar a questão; 
verifiquei que a propria Commissão de Or
-çamento declara que a emenda imporb em 
aug1~1ento despcza. 

Será, pois, destacada para constitaír prc~ 
jecto em separado. 

O S~r•.JEI:c:rnal.'do de C:all:npofõô
Sr. Pre::;ülente, quando, na sessão de 18 de 
agosto ultimo, tive a honra de occup~r e.~ta 
tribuna. p ·.ra. tr<Ltar do regimen :,atrimonial 
das ordens religiosas em face da Constituição 
e do nussu U.ireito ciYil, invoquei a benevo
lencia da Ot>mara para a minha incompa
tenciu. (neTo apoiados), á vista da impor·tancia 
do ussumpto. que constituo um Pl'oblema 
social ciu. mais alta relevancia e da mais 
palpita.n to actm~lidado. 

E' cxactamonte, Sr. Presidente, escudado 
na bcncvolencü.t dos meus illustrus collegas 
quo eu volto ti, tl'ibuní1 pn.ra tratar do mesmo 

.as:mmpto. 
No meu primeiro discurso, comecei dizendo 

quo em inuispcnsavel; quo era m·gcnte que 
se trrtta.ss3 de estabelecer a completa e a.b· 
soluta SGp::ru.ç·ão da Ig1·~ja. do Estado, rle esta
belece•· as relações que devem existir entre o 
Estado e a Igrejtt; que,a.ssim como ao Estado 
incumbe respeit:.w e mesmo protege1· o exer
cicio de qualquer culto, assim tambem á. 
Igr~ja. compete o dever de respeitar as 
prescripções do poder civil, de obedecer á 
lei e nã.o procurar burlai-a por meio de 
·qualquer sophisma ou estratagema . . 

Disse ainda, Sr. Presidente,que a discussão 
sobre o regimen pa.trimonial das ordens 
religiosas não envolve ou, pel@ menos, não 
deve envolvel', qualquer sentimento hostil 
á religião catholica que foi a religião otfi· 
cial de nosso paiz, e que, incontosta;velmente, 
·Contim1a. a ser a religião do povo brazileiro. 

E' preciso, Sr. Presidente, disse eu, que 
se torne bem claro, bem patente que nenhum 
sentimento hostil á. Igreja me move nesta 
discussão; que sou apenas impulsionado pelo 
eleva!lo, sincero,polo nobre intuit0 ele reivin
dicar e:;:pres&'ls e inconcussas disposições 
do nosso direito civil,do evitar que a Fazenda 
Nacional soffra uma das mais g,·aves e cla
morosas lesões nos direitos o prerogativas 
d L! que a lei, sabiamente, procurou cereal-a. 

E, então, disse que nem outro intuito, 
nem outro pensamento podet'ia ser o de 
todos nós, porque, do contr-al'io, irü~mos 
ferir o co~·ação do povo, que aqui represen
tamos, no que elle tem de maU ca:·o,que é <L 
sua religião, no que, porvcntu:·~: .. ellc tem 
de ma.ls nobre c eleva.do, o '~mor. o re
spr-dto bem compr::lhondido, pela rcligiii.o de 
Christo, que fundou ~ Ig·rcj:.~ para. sel' a pro
pugnaJora das suas idúas, das suas dout,rinn.~, 
que se resumem no ~•mor e na lmrniiüade. 

F:, depois de f<1Zer d.i!Ierentes consiüeru.
ções, Sr. Presidente, terminei o meu ú.iscurso 
com estas ualavras: 

«Hei de pugnar sompre pebs clireitos dn. 
Fazenda Nacional, ligados 8.o pn.1;rimooio llas 
ordens exi~tentes ao tempo da promulg-n.çfw 
da Constituição Republicana, dil'eitos es~es 
que os interossatlos pretendem ncg::tl', apezar 
de se acharem cons<tg1•ados em nossa k
gislaçfo.o. que nunca absolutamente preten
deu attenta!' contru. os principias fandamen
t:>es da Igreja Cat.holica .. » 

Continuando. Sr. Presidente, aind<t preciso 
dizer que os be::s raligiosos, em face do di
reito ecclesiastico. estão sujeitos a expressas 
.Hsposiç:õcs, jü. em relaç:io CL sua. u.dminist;pr.
ção, jú. em relação ·~ alienação dos mesmos. 

Assim é quo a alienação dos bens eccle
sias;,ico~. ern l'ttce do direito cn.nonico, obe
dece a. c! i!Terantcs e<\Usas. 

Essu. :-J~enar;ão póde sel' dei,erminacla. pela 
necessi!bdo d:1. Igreja, :pela. utilidttcle ou pie
dade cln·ist;t. sendo, pat·a isso, e~t<tbelocidas 
differentes íor-m~~lidades: a alienação sú pride 
ser feita por licença da. Santa Sé, peh auto
l'idatlo do bh~po ou a.ssenso do poder ci
vil. 

As u.lic.e:l.ções que não forem feita.s de ac
corào coln estas formalidades, que a. ellas não 
obed~cerem, ;,:::~ rão irremissivelmente nullas, 
e os :;eus autores punidos com as penas gra
vissimas da decretai Ambitiosm. 

No decorrer dos tem}los, os lJons ecclesias
ticos soii'reram a influencia da evolução 
social. 

Assim, Rppareceu a secularização dos bens 
pertencenters às ordens religiosas. 

A secularização dos bens ecclesiasticos 
começou na França, cuja lei de 2 de no
vembro de 1792 extinguiu nn.quelle pa.iz a 
pro:pl'ieda.de ecclesiastimt. 
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Em virtude dessa. lei e de outras q•.1e se e á Capadocia por S. Brazilio e, em se"'uid.l 
seguiram, as ordens religiosas foram ox-1 surgiu no occidentc, onde foi e.stab;leci<l:·: 
tinctas, supprirnidas e todos os seus bens I por S. Bento e Santo Agostinho. " 
confiscados o a,ttribuidos ao dominio da Dahí a fundação dos conventos ou mo.>tei-
nação. ros, que são casas em que llalJitam monges 

Em Portugal, escreveu, n.ind[l, ha pouco, ou f1•ades, homens ou mulheres, seguindo 
um illustrado publicista em nm jornal desta um instituto regular dos approvados pela 
Capital, em Pol'tugal. as leis de Mousinho, Igrej:t e emittindo votos solemnes. 
Aguiar e Carvalho aboliram, afinnJ, os con- O fim, portanto, des.;es est:1belecimenl;os 
ventos, e sobre as ruintts do Pol'tugal ju· é o exercicio da piedade, inspirad:1 por scn
suitico levantou o constitucionalismo, o timento est1•ictamente religioso. 
Portu\!al moderno, onde desde 1834 não htb As or~ens religiosas, bom como :,ts igrejas, 
mais frades. confrarw.s ,etc., eram, em fü.ce do riosso ui-

Todo o ouro, toda a prnta, tJdtts n.s pro- reito antigo, corporações de D;J.io morta, 
priedades, tudo emfim foi confiscctdo e ven- que Souza lhnJeirn. define: « estu.beleci
dido em leilão, quo Pl'oduzlu, naC}ue,\la mentos ou fundt~ções permanentes que teem 
época. a eno1·mo s~mma de oito mil contos. um fim publico religio~o, de piedade, bene .. 

Conta-se quo as baterias do cozinha pro- licencia. ou instracçã.o.>> 
duziram toneladcts de cobre e que com a Reproduzindo considera<;ões feitas pelo 
madeira de um monstruoso tonel se eon- eminente estadi.sta Sr. José Hygino, refere 
struiu um b·.wco que navegou por algum o illustrado Sr. Fe1•reira Alves. em SU[L obra 
tempo entt'C Lisboa e C:wilh:.ts. Leis cln Pi·ovedoria, que a a.ntiquissima le-

Na Italia, escre,·eu um outro illustre pu- gislação reinicola, tt'ansportada para o cli.
blicista nas columnas da estimada Ga::;eta de reito patrio, instituiu o.. tutclla do· poder 
Noticias, na. Italla,quu.nclo Ctwour, o g1'andc, publico sobre as corporações de mão morta, 
o eminl!nte estadista fazia parte do govet•no, tuteUn. que se traduzia por minuciosa. 
houve o confisco dos hens ecclesiast.ieos. inspecçiio exercida. pelos poderes publicas 

Mllha.res ue padt•es fo1•am despojarias o ex- acerca uc tudo que se referisse á admiuis~ 
pulsos, religiosas post.n,s fóra. dos conventos tração de bes pessoas ,juriàicas. Sem pre· 
a alta hora d:.t noite, os bispos fora1<1 presos viu. licença do~ po.le!'CS pul.Jlicos, não podiam 
e o:; bens ecclesiasticos attribuidos ao do- ser fundadas, admittil• noviços, celebrw 
minio da n;tçã.o. quuesquee contractos onerosos sobre os seu:s 

A secubri:w.ção dos bens eeclcsiasticos não bens, adquirir bens de raiz e os bens dcsto, 
se manifestou só na Itulia, Franç<t, Portu- natureza, que possuíssem, deveriam ser, no 
gal; estendeu-se tambcm á Allema.nha, á prazo de seis mezes, convertidos em a poli· 
Hespanlm, á Suiss::t,á Belgica.,a. qunsi todo:> os ces intransferíveis da divida public;t, sob 
paiz ·s da Europa. pena de commisso, salvo os llestinD-dos ti. odi· 

Eis em largos tra.ços as crises que -tem sof- ficação de igroj<ts, capollas, etc. 
frido o. Igt•eja, em relação ao seu regimeu Nem lhes er~~ permittido permutar os b0ns 
patrimonittl. de raiz por apolices, sem expressa autori7,t\· 

Feitas est:ts rapidas eonsiderações, devo- çKo dos podores publicas. Assim, limitnda no 
mos agor~t tt•o.tar proprla.tuonto das ordens tempo a existencia do ta.es corporttções, pel;J. 
''cligiosas, isto é, dos conYcntos ou mos- prohibição do noviciado, o instituída '" nuti~ 
teiros. severa. in;;:peeç,ã.o sobre a. administt•ação dos 

A origem da vida roligios:t nasceu das ;;eus bens, roverteda para tt nação, no de· 
perseguições movidas contra a Igreja, prin· curso de um prttzo mais on menod dlltttn.do, 
cipalmente das perseguições movidas por o p~~trimonio daqueHas ordens, cujas stwce:-;
Decio em 250. são seria. por ella adtlida. CJIDO herdeira. de 

Repellidos de todas as }Jar~es, acossados bens va.gos. 
de todos os lagares em que eram encontra· Quanto ás out1·as corpor:tçõcs de mão 
dos, cobertos da todos os soffrimentos de morta, estav~Lm tambem sujeitas á mesrn;t 
que é susceptível a creatura humana, os inspecção. Dcvin.m submetter sous compro
christãos' viram-se na. dura contingencia de missos á. confit>roa.ção do poder civil; não 
abandonar as suas casas. os seus lares, os podiam igualmente possuir bens immoveis 
seus haveres e refugiar-~e nos desertos. :por ma,is de seis mezes, sem licençtt do go· 
em cuja solidão podiam entregar-se livre· verno, o qual sómente ::~. concedia em ct:tsos 
mente aos exercícios d:.L religião. expressos, qun.es os de serviço das pl'opri:.ts 

A vida religiosa,, começada na Thebaida corporações ou outl•o fim pio, devendo 
por S. Paulo, entrou logo em todo o Egypto ser, fórn, desses casos, convertidos em a.po
onde a estabeleceram Santo Antão,S.Pacomio lices. 
e os dous Macarios; foi depois levada á. Syria A inspccção do poder publico se exercia 
e á Palestina. por Santo Hilarião, ao Ponto por meio do juizo da provodoritL, 3.0 qu::LL 
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competia fiscaliza-r a posse dos bens, a ex:- adquirindo bens, observadas as disposições 
ecução dos seus compromissos, :1 eleição das do direito commum.» 
mesas, 3. manutenção do culto, a :.tdministra- E no§ 24 estatue: 
ção dos esl"tbelecimcntos. ~arrecadação e 3.P· «E' garantido 0 livre exercicio de qualquer 
plicação das suas l'end~ts. aos cont;ractos de profissão moral, intellectual e industriaL» 
afor,unentos e quaesquer o1itros contl'actos. A' vist.t do texto constitucionl.tl, expres:!o 

Em face da lei de ~ de dezembro de 1830, e claro, entende 0 sr. José Hygino, e com 
e1•am nullos em ,juizo ou fóra delle todos os elle affirm:tm outros interpretes da. Const.I· 
contractos onerosos feitos pelas ordens regu- tuiçã.o, tel'em sido revogadas as leis da amor
lal'es pa.J'<t alienação dos bens moveis, immo- tização, pois, permittido livremente o in
veis ou semoventes de seu patriiuonio, sem gresso em profissão religiosa, facultado ;~.:; 
que p1•ecedesse cxpre~sa autorjzação do Po,ler U.:!sociações de qualquer natureza comJ~i· 
Publico para celebração de tu.es contrar.tos. tuirem-se independentemente de licença do 

Tn.~ era a legislação existente no lmporio poder publico, observudas tão sómente as 
relatrv::Lmente aos bens d11s orden$ religiosas, regras do direito civil, extinctos 0 padroado 
de accordo com José Hygino, Teíxeír:1 de e seus consectarios, {(l.talmente havb. de 
Freitas, Ferreil'a Alves e outros. isto ô, taes cessar a tutella que 0 Estado exerci:.1 so1n·e 
corpol'ações não potliam adquirir por titulo ta.es pe8soas juridic:ts. 
oneroso ou possuir bens de raiz por qualquer Destes princípios resulta que u.s corpor~:.
titulo, on celebrar quacsquer coutractos onu- ções relio·iosas tica.ra.m equiparadas a quae,:;· 
ros~s.sobre e~se~_bens, sem quo pr~cedessc ex· quer out~·a.s pessoa.s jurídicas, em relaçào Li. 
pre"s,t autoriZaçao do Podel' Pubhco. I acquisição e administração de seus bens. 

Estil, legislação, Sr. Presiclente, foi, porem, . . k 

P!ofundêtlnente al.terad:l. pelo_ regimen jul'i-1 . Am~:mam .~n.I~ que, em !a.ce do elG~~n ,,:-1 
d1co decorre~teda proclama.çao dt~ RepubliC't1

1
1n~~~l1:-o, C:>S<l. .1~\terp~etaçao torna-se ,llnd.~. 

em nosso pa1z. m'11S p.:tteme, ntt1d,t o mcontesta.vel. 
Assim, su.bernos que o Governo Provisorio, Assim é que, no projecto primitivo d:.t 

po :' decreto n. l W A, de 7 de janeiro de 1890, Constituição, a. disposição por mim citadil, 
a.boli11 a religião offici~tl, ficando, port:.mto, a isto é, o § 3° do art. 72, terminava com 
Igreja sop:~rada do Est _~do. estas palavras- obser'IJados os limites posto:; 

O refarido decl•eto, no art. 5. 0 , est<tbele· pell!s teis de meio-morta-, ao passo que n~~ 
ceu que a tod::ts as Igrej~ts e confissões l'oli- segunda discussão do projecto da Consti~ 
glosas se reconhece a. }lersonll.lida.de juri· tulção, foi apresentada e approvu.d:1 um<~ 
dica, par~t adquirirem bens e o!i administra- emenúa, em virtude da qual o final dj.
rem, sub os limites postos pelas leis concer- quella. disposição ficou redigido, conforme SQ 
nente~: êL propriedade de mã.o morta, manten· acha. ac~ualmente na Constituição, istu <!, 
do-se a c.tda uma o tl.ominio dos seus haveres observadas as disposições do direito comMum. 
actuaes, bem como o dos seus editicios de Assim é quo, tendo sido inteiramente ro
culto. I vogallas as leis da amortização, e, porta.nto, 

Ora, St•. Presidente, si o decreto n. 119 A, extincta a tutclla que o Estado exercia sobro 
de 1890, os&abeteceu a, person:tlida.de juridica as corpo1•ações religiosas, estas corporações 
destas u.:::sociações, si lhes dou a fa.culdade de podem aclquirir e administrar os bens do seu 
adquirirem bens e os administral'em, si man· pa.trimonio sem necessidade de qualquer au
teve os bons por olbs u.dquit•idos, pa.reco wriza.ção do poder publico, sujeitos tão só
quo dovia eossu.r a tutl!llrt qne o Estado mente <is pre;;cripções do direito civil. 
exm•cb sobre ta.cs corporações ; pa.rece que Contra a interp1·etação tão ampl~ que 
devia dosapparecm• uu, pelo menos, dimi- se pretendeu dal' ao texto constitucwnal, 
nuir a lnspecç-ão rigo1•osa que o pode1· pu· contra o espírito de excessiva liberalidade 
blico exercia. sobr•e tu.es associações. que se procurou instituir, insurgiu-se o Sl'. 

Entrehnto, Sr. Pr~.>idente, essa mesma barão U.e Lucena, quando occupou a pn,:;ta de 
disposição legal determinou que a ft\culdade Ministl'o da Fazenda. 
out01·gada ás corpo1•ações de mã.o·mol'ta. Assim é que S. Ex., por a viso. de 31 de 
ficasse sujeita ás limitaç~ões estabelecidas març~o de 1891, declarou que a le1 de :~ de 
pelas leis da. a.mortização, como acabamos dezembl'o de 1830 estava em pleno vrgol', 
de Yer. pois não fôra. revogada pelo art. 72, § 3" da. 

A legislação referente ás associações reli- Constituição, e providenciou para que fosse 
giosas soJfNu ainda modificação com a pro- o1•denado aos tabelliães de notas desta Ca.
mulO'açã.o lla Constituição Republicana.. pitai que não lavrassem escripturas de ben.:: 

Estabelece a Constituição, no art. 72 § 3° : moveis, immoveis e semoventes do patl·ll'na
({ToJos os indivíduos e confissões religio- nio das ordens regulares, sem que estas exhi

sas podem exercer :publicL~< e livremente o ~issem ~xp1:essa autorização do Gover~o, e 
..seu culto, associando-se partt esse firo e Isso no mtulto de resguardar os altos mte • 
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resses do Estado, ligados a esses mesmos respeito devemos, se contradisse, mais 
bens. tarde, em relação aos bens do convento do 

Grande eeleuma se ergueu contra esse Maranhão, que foram arreca,dados. 
aviso, que foi então taxado de inconstitucio- Em relação á questão suscitada, ll:1 <W-
nal. recadação dos bens desse convento, S. Ex. 

O Gove1•no se Yiu então na necessidade de sustentou que « seja qual for o regimen que 
explicar o seu pensamento, dizendo que, venha a ser adoptado relativ::tmente ás cor
sendo incontestavel o direito que a Fazenda porações de mão-mort.1, é in:lubitavel que, 
Nacional tem em relação aos bens das or- dado o desapparecimento da Ordem Carme
dens religios::ts que se extinguirem pelo des- litn.na do Mar:1nbão, os seus bens, hoje 
a:ppa.recimento âe todos os seus membros, vagos, teem de ser attribuidos á Nação.)) 
cabia ao Gove1·no o dever de acautelar o :pa.- E accrescentou que o Governo, mandando 
trimonio das o1•dens, resguardando os direi- arrecadar esses bens para incorporai-os aos 
tos da Fazenda Nacional ligados ao mesmo ; proprios nacionaes, apenas deu execução a 
t11nto m·~is, disse ainda o Sr. barão de Lu- um preceit~ leg:1l, em vigor, qual o que 
cena, que a Constituição apenas se refere á manda attrlbuir ao domínio d:o Nação as 
acquisit;ào dos bens, m:tda innovando em re- hê1•aoç,.'tS vagas, isto é, sem titular de di
laçãCI ús f'ormn.lídu.des jâ. exigidas para a reito, e isto, não por força das leis de mão
administração o alienação desses bens. mo1•ta, mas pelo direito commum das pes-

E, ti'to gr1~ndo foi a. celeuma levantada pe- soas juridica.s, cujos bens :ficam vagos, 
los i:lteressu.dos, tã.o renhida a discussão tra- quando essas pessoas se extinguem pela 
vadn. na imprensa, que o Governo, para pro- perda de todos os seus membros.» A' re
va.l' SlltL isoor;ão de espiti&o, pn.r;\ mostrar presentação que os bispos do Rio de Janeiro 
que nenlJUm sentimento hostil o animava e de Olinda lhe dirigiram, observando que 
contl'n. a. lgrej:.~. catholica, entendeu, por as associações m~tholicas, vivendo da Igreja, 
aviso de 12 <.lo maio de 1891, do Minist&rio na Igreja e para a Igreja., teem apenas o 
da Jus/iça, nomear uma commissão para es- domínio util dos bens que em seu nome exis· 
tudar o as:mmpto, da c1ual :fizeram parte os tem, residindo o dominio di.rect.o na grande 
Sr~. consollleíro Paulíno José Soares de Sou- sociedade religiosa., da qual fazem parte, 
za, Antonio Ped1•o de Alencastro Araujo e e que é personificada. no Summo Pontífice 
José A.velino Gurgel do Amaral. Rorní.1no, respondeu <rue «na ordem espi-

.Essa, cornmissão :ficou encarregada de for- ritual, é certo, todas as associações catho
mular um projecto de lei, no qual fos:;em licas constituem ramificações da sociedade 
conciliados os interesses das orJ.ens religiosas religiosa, que toda se resume no chefe visivel 
com os altos direitos da nação bra.zileira. da Igreja, mas, sendo esta conceução verda.-

Posteriormente, porém, quando occupou a deiru. sob o ponto de vista espiritual, decahe 
pa.s'ta d:;t Justiça o Sr. Josê Hygino Duarte inteiramente, desde que se traB de relações 
Pereira, houve por bem S. Ex., por aviso de ordem civil.» 
de 11 de demmbro de 1891, revogar, por E terminou: « Não é possível, portanto, 
inconstitucionaes, os citados avisos do Sr. que, invocando direitos que as leis pa.trias 
barão de Lucena. não reconhecem. caiba ao Summo Pontífice 

E, S. Ex., para justificar o seu procedi- haver a propriedade de bens pertencentes a 
mento, considerou: associações que, na esphera uas relações ju-

1 o que m<mda o art. 83 da, Constituição ridicas, estão inteiramente suje} tas ás leis 
vigorar sórnente as leis do an~igo regimen, civis.» 
no que explicita ouimplicitamentenão fosse ApparecEm depois a lei n. 173, de 10 de 
contrario ao systeroa de governo por ella novelUbro de 1893, que no art. 12 estabelece 
firmado e aos princípios que consagra; que, verificando-se o previsto nn art. lO, 

2•, que decorre do art. 72 da Constituição n. 4, os bens da associação se consideram 
a plen:~ capacid3.de civil das associações reli- vagos e passarão a pertencer á União. 
giosas, e(1uiparadas a qualqum' outra de O a,rt. lO, n. 4, assim se exprime: «As 
ordem privada, para. se regerem pelo direito associações extinguem-se, perdendo todos os 
commum; seus membros.» 

3(), que se devia, pois, considerar revo- Foi sem duvida com o proposito de burlar 
gadas todas as leis de n,mortização, e, entre esta disposição legal e de fraudar este di
essas, a lei de 9 de dezembro de 1830, em reito expresso da. Fazenda Nacional, que di
virtude da qual são nullos e de nenhum versas ordens religiosas, reformando seus 
e:tfeito quaesquer contractos onerosos e alie- estatutos, procuraram attribuir a. ~roprie· 
nações íeitos pelas ordens regulares, sem dada desses bens, no caso de extincção das 
expl'essa autorização do Governo. ordens, ao Summo Pontífice. 

Mas o qua é incontestavel é que esse Foi sem duvida, com o proposito de so· 
·mesmo illustro estn.d.ista, a quem tautophismar essa disposição, que a Ordem Ben e-
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----------------------------------------------------------------------~ 
dictina. do Bt'azil fez com a congregação de 
Beuron um contracto, em vil'tude do qual 

·se repovoou o convento de O linda. eshbele
cendo-se no art. 12 que, no caso de dissolu
ção da corpo :·<J.ção, os bens da ordem no Bra
zil teriam o destino que ttprouvesse ao 
Summo Pontiftce; mas, como se manifesta~ 
:l'alll diversos juri8consultos. essa alliança 
er:L hybrid::t, esse contracto. substancial
mente nnllo, c não· poclin. prevalecer, em 
face do direito incontestn.vel da Nação Br<.:.· 
zileira. 

Igual di:~p"lsição a Ordem Carmolitn.na Flu
minense er::.T.a.betect;u tctmbern,em relação aos 
bens do SQU p<ttrimonio. 

Os e,:;t:~tmos da Província Cn.rmelitana 
Flnmlnimse, publicados no Diario Official, de 
t3 de m;n•ço de 1898, determinam, em sen 
art. 6'', o seguinte: 

« A l' ;·ovincia Cw·m,elitcma Elwminense, 
além 1le <'.S,;ocíal• em qualquer tempo novos 
membros por meio da profissào solemne, 
poderá bmbem reconhecer desde já. e no 
futuro c-;mo seus memhros os religiosos, sa
cerdote:;, clerigos e leigos da Província Hes
panhoJa. d.c :\Iu.ria e de outras províncias, 
uma vez que a.dqui::.·am a nacionalidade bra
zileim.» 

A ;:;oguü! ~a disposição, Sr. Presidente, que 
não cstiL de a,ccor.to com os nriroitivos est•t
t\ltos da Ordem, é :_~ que pu.tênteia, mais que 
qualquer outra, as intenções ZJatrioticas que 
presidü'~'..m pretensa l'eorga.nizaç'5.o dessa 
01·clem. 

Diz o art. 7°: 
«A Pro"Vincia Carmelitana Fluminense con

siderar-se·ha extincta quando, por qualquer 
circurosli;Lneia., não 1icar sobrevivente ne· 
nhum religioso. 

05 seus bens s:3rü.o então tra.nsferidos a 
outros estabelecimentos pios, catholicos na
cionaes, de culto, de instrucçã.o religiosa ou 
de cari:.la!le, peta modo e se,r;v,ndo as indi
cações q11e ap1·ouveNnn ao s~tmmo Ponti
fice.» 

O proprio Sr. D. Arcoverde, quando bispo 
U.a diocese de S. Pa.ulo, determinou, por uma 
portaria de 5 de julllo de 1895, que em caso 
de dissolução ou extinc ;ão, os bens U.a. irraa.n· 
dade ticn.rão devolutas ao Prelado Diocesano, 
que, segundo seu exclusivo critor'lo, os appli
cará a alguma. obra pia.. 

Se1•á possivel, porém, Sr. Presidente, que 
não esteja. de pé a disposição da lei de 9 de 
dezembro de 1830, pelo menos em relação ás 
ordens religiosas, quo existiam na data da 
:promulgação da Constituição Brazileira ~ 

:Não estará de pé, Sr. Presidante, a dispo
sição legal, em virtude da qual são nullos, 
em juizo ou fó1·a delle, tod.os os contractos 
onerosos feitos pelas ordens religiosas, para 

Vol.Vll 

alienaçã.o dos bens do seu patrimonio, exis
tente nac1ueUa épo~a sem expeessa autori
za.ção do porlcr publico~ . 

Sem duvida, Sr. Presidente, essD. lei está. 
em pleno "Vigor ; por certo não foi ella. re
vogada pela. Constituição Republicana.. 

Peço veniu, para. cital', a proposito, um 
accorcüío do Supremo Tribunal Federal, que 
corrobol'r. o que acabo de atfirmar. 

Este accordi'io 'foi proferido na questão. 
aqui tão discutida na imprensa, relativa ao 
1-losteiro de 8. Bento, nesta Capital. 

Eis o accordão: 
« N. 490. Vistos, expostos e discutidos os 

autos do aggr<wo de petição interpostos pot• 
frei Juã.o dag Mer(!ês Ramos, n.bbad.e do Mos
teiro de S. Bento do Rio de .Janeiro, do des
pa.cho pelo qual o juiz í'ederal deste Districto 
indefe!'iu a petição em que req,ueria manu
tenção <lô :posse do b~neficío ecctesiastico em 
que foi inve.,;tido e da administração dos bens 
da abbadia ; e 

Considerando, preliminarmente, que é o 
caso do a.ggravo permittido pelo a1•t. 54, let
tra s, da lei n. 221, de 20 de novembro de 
1894; 

Consider:.tnúo que não cabe aqui tratar da 
questão d~ comper.encL~ do juizo para a ma· 
nutenção l'CCJ.uerida, porque, posto que a te
nha .agitado o aggravante, não foi objecto 
de decisão por parte do juiz a <J1Go e o aggravo 
é restr·ic ;o <.'~ materia. da decisão recorrida ; 

Considera.ndo, todavia, que legitimo e ca
bido é o recurso á autorldade judiciarh1, 
interposto pelo administrador de uroa corpo
ração religiosa, porquanto, ainda que a 
Igreja esteja separada. do Estado, as corpo· 
raçõa:> religiosa" são pessoa.s juridicttS que 
vivem e se desenvoLvem na sociedade polí
tica e na.s rebções de ordem privada, como 
a de que 8e trata, são regid<tS peto direito 
civil, applie<wel pelas jus&iças seculares; 
nem de outro modo se p oderia. entende1• sem 
attenta.do á. soberanii1 nacional, e tal com
petencia pal'a caso analogG é exp1•essamente 
consagrada no decreto n. 1.030, de 14 de 
nuvembro de 1890, aet. 50, § 4°, lettra b; 

ConsiJ.e~'a.ndo, além disto, c1ue, ainda no 
novo regimen politico, as ordens religiosas, 
pelo que respeita ao seu patrirnonio, não 
es;;ã.o emancipadas da act;ão do Estado; ao 
contrario, dependem de expressa licença do 
Gl)verno para alienarem os seus bens de 
qualquer natureza, imrnoveis, moveis ou se· 
moventes, nos termos da lei de 9 de dezem
bro de 1830, que não foi abrogada pela Con
stituiçã.o (art. 72, § 3°), a quu.l sómente lhes 
outorgou a livre acquisição dos bens, e a 
liberdade de adquirir não importa a de alie· 
nar, ao ínverso do que entendeu o aviso 
n. 89, de 31 da dezembro de 1891, cuja 

3ô 
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doutrina é insustentn.vel perante o hi&torico 
da citada disposição constitucional; » etc. 

Assim, pois, S1•. Presidente, quer consi
a.el'emos o espirito da lei, quel' apreciemos 
a jurisprudencia do Supremo Tribunal 
Federal, havemos de chegar á conclusão de 
que a loi de 9 de dezembro de 1830, não 
foi revogada pela Cons ti tuiçã.o, cujas disposi
ções só podem alcançar as associações reli
giosas que forem funda.das depois de 24 de 
fevereiro de 1891. 

Ha. ainda a considel'ar, Sr. Presidente, 
coaforme affil'mei em ·um protesto judicial 
que fiz oro referencia á Provincia Carmeli
t:.tna Fluminense, que o cUrei to que tem o 
Estado de incorpol·ar ao pa.trimonio na
cional os bens das ordens religiosas, que se 
extinguirem pelo dcsappn.l'ecimento do ulti
mo frade brazileiro. longe de ser uma 
simples espectati v a de direito, é incontosta
v~lmento um dil'eito adquirido. 

Não é licito confundir· com as simples 
espcctativn,s de direito o direito submettido 
a uma condição ou a. um termo. São di
reit0s ainda não exercidos, mas nem por 
isso deixam de ser adquiridos, e já.mais 
:podem ser considerados como simples espe
ctativas ele direito. 

Estes direttos já. existem, já. estã0 adquiri
dos, posto que não estejam ainda exer
cidos. 

A diifct•ança é esta: a simples espcctativa, 
:P:.trn. que sa reaLize. depende da. vontade 
de uma pessoa estranha; o direito submet
tido a uma condiQão ou a um termo. 
pal'n, que se realize, depende da. l'ealização 
de um facto ou da vontade do sujeito activo 
do direito. 

Nem se diga que, pol' não se ter dado o 
desapparecimenlio do ultimo frade bra.zileiro, 
anteriormente á separação, esse direito te
n~a deixê\do de e:dsLir. porque, tratando-se, 
nao de um facto inceri;o, mas de um aconte
cimonto que se ha de realizat· no curso natu
ral e invariavel do t~mpo, qual seja a morte 
do uLtimo religioso brazileiro, esse direito 
ficou adquirido, mnito embora o seu exer
cicio dependa do dosapparecimento desse 
ultimo frade brazileiro. · 

O uso-ft·uto, o fideí-cornmisso e todas as pro
priedades desmembrados ou resoluveis, ja
mais poderão destruir o direito adquirido 
pelo ml propriBtario e pelo fiduciarío, e leis 
que viessem extinguir esse direito a.ffecta
riam direitos adquiridos, d tivessem elfeito 
retroactivo. 

Ora, o exercício do direito da. Fazenda. 
Nacional repousa,segundo a nossa legislação, 
exactamente no facto do desapparecimerito 
do ultimo frade brazileiro. Portanto, é um 
direito que depende unicamente desse. facto, 

,, \ . :.desse ~contecimento, e, assim, em face dos 
;tr:·: 

prlncipios e em face da doutrina, deve ser 
considerado como um direito adquirido~ 
muito embora o seu exercício dependa. ape
nas da realização de uma condi~ão ou de um. 
termo. 

Assi.m pois, Br. Presidente, os poderes 
publicos nã.o pódem absolutamente cruz:11~ 
us braços deaute do desejo, tantas vezes 
manifestado pelas ordens religiosas brazi
leiras, de transferirem os seus partl•imo
nios ás corporações estrangeiras, deftau
dando assim o patrimunio nacional, lesn,ndo 
clesto modo direitos incontestaveis da Fa-
zenda Nacional. · 

Fallei, porém, em l'etroactividadc de leis, 
fctllei em direito adquirido, como .. ;onsti
tuindo, por assim dizer, os principans ali
cerces em que repousa a defesaJ.o dit'eito dt\ 
Fazenda Nacional, em relação ao patrimo
nio das col'porações religiosas, e pt·eciso de· 
monstrar que avn.ncei uma. verdade. 

Nessa demonstração, que será .rapida, pe
direi vania aos meus iUustres collcga~ para. 
seguir a preciosa lição de nosso inolvidavel 
mestre, Sr. conselheiro Ribas, em sua obr:t 
- O Direito Ci'!Jit. 

O 81·. Ribas, tratand') da não retroactivi
dade da lei, diz que,si a lei não é olJrigatoria 
~:inão depois de publicada, isto é, depois que 
os cida.:Lãos teem pleno c.Jnhecimento de sua 
existencia, é claro que ella niio pôde esten
der a sua acção ao passado, :Po1•que seria 
o1n•igar os cidadãos a respeitar uma lei 
ainda não existente, o quo daria em r esul
tado a incerteza de todas as rolações jnri
dic.as e de t odos os actos, porquanto os cida
dãos ver-se-hít1.m sempre no pPrigo de que 
v lesse uma lei declarar nullas r,Jlaçõ3s juri· 
dicas até então havidas como validas, ou 
criminosos actos,até então considerados con:w 
innocentes. 

Est~;; principias, Sr. Presidente, não ot·a,:n 
inteiramentJ estranhos na legislação pat1•ia, 
canonica e romana. 
· Entendia-se que a. lei não podia. ter effuito 
retroactivo, salvo excepções expressas em 
lei. 

Mas em que consiste a não rctroMtivida.dc 
da lei ~ 

Muitos civilistas entendem que consi;;te na 
sua. a.bsotuta ina.pplicabilidade aos f'ttctos 
preteritos ou pendentes ao tempo de su~1. 
publicação. 

Este principio nã.o póde ser acceito em 
toda a su:1 plenitude, pois ha casos em 
que a lei se applica mesmo a fa.ctos já pas
sados. 

Assim, as leis de organização judiciaria, 
as leis interpretativas, as que consideram 
innocentes actos ha.vidos por criminosos em 
leis anteriores e as que em geral abran.· 
dam penas. 
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A não rctroa.ctivídade da lei consiste antes 
no respeito ao dh•eito adquirido. 

lnber·t, tratando da questão, sustentu. que 
pn.ra h a. ver a. r e troacti v idade dn. lei ê pre
ciso: primeiro, que ella se applique a factos 
consummados; segundo, que de$trúa. ou mo
difique uma relação juritlica, fundada em 
umt~ convenção, expl'essa. ou tn,cita., cele
brada entre pessotts particula1•es on entre 
pessoas jurídicas. 

E diz elle que, para se comprellender 
estes principias, é preciso notar-se que ha 
certos direitus que se acham tão iutima
meut~ ligados aos factos, que a a1Jolição ou 
negaça.? ~esses direitos impo1•ta a nega.~[o, 
a abol1çao dos proprio.> factos : e que 
outros direitos existem que não são conse
quencitts fataes, necessaria;. dos factos, 
a.ch:1ndo-se a elles ligados apenas pela dispo
sição legislativa. 

Cumpre ainda. nohr. contimla Inbort, que 
os princípios da lei entram como elementos 
essenciaesna íi:>rmação de um contracto. 

De fórma que, si viesse uma lei poi!terior 
del~rn.r não existente esse principio legal, 
serm o mesmo qull se substi.tuü• a vontade· 
livre, espontanea das pa1•tes cont1•actantcs 
pel? arbit1·io e pala vont:.tde despotica dJ 
legislador. 

Assim lnbert conclue: primeiro, !>i tomar
mos a.s pa.lavl'as-direitos adquiridos-em 
seu sentido lato, isto é, como synonimos elo 
dil•eitos que possuimos, muitos delles podem 
ser attingidos por leis novas, sem que haja 
retroac~ividade; segundo, si tomarmos, 
porém, as paln.vras-direitos adquiridos-no 
sentido resliricto, comosynonimos de direitos 
nascidos dos factos consummados, ou de con
tractos perfeitos e acabados, estes direitos 
nio podam absolutamente ser affectados 
peli~s leis novas, porque, neste caso, setor
IHJ.riam ollas retroactivas. 

Or·a., Sr. Presidente, em face dos princi
})ios firma.dos pelo illustro civilista braziloit·o, 
um face du. doutrina tão brilllant~:~mente 
exposta. por Inber·t, se conclue perfeita
mente que, si os drreitos da fazenda. publica 
fossem attíngidos pela Consiituição Repu
IJlica.na, dur-se-hia a r•etroactividade da lei 
contra o principio expresso na propr•üt Con
soitulçi'io, contra o espírito dominante em 
nossa logislação. 

E isso porque os direitos da. Fazenda Nacio
nal nascem, por nssim dizer, de um contr<.\
cto celebrado entre o Estado e as corporações 
religio;;us, em virtude do qual essas ordens 
puderam se estabelecer em nosso paiz, pude· 
deram adquirir bens pi1ra a constituição dos 
seus patrimonios, estabelecendo-se que, no 
caso de e:x:tincção das ordens religiosa.s, os 
seus bens reverteriam para o patrimouio 
nacional. 

Nestas condições, póde-se affl.rmar que :;e 
trata de dil'eitos que nascem de uma con~ 
venção expressa. E si leis posteriores vies
sem affecbr esses úil•eitos, taes leis luviam 
de incidir 1orçosamente na pecha. de retro· 
uctivas. 

Mas, Sr. Presidente, en cstav:~. moral
mente obrigado a tra,tar dcst\t questão, no 
seio do Congecss:.> Nacion:tl, ern vista de 
providencias que tive de l'equerer quando 
oxcrcln. o cargo de p1·ocm·ador da Republica 
em S. Pa.ulo, em relação aos bens da, Ordem 
C~tl'melitana Fluminense. 

Como sabemos, a Ordem C;:-"1·melitana Flu~ 
minense é nma da.s ordens brttzileh•:ts rnaH 
ricas e poderosas, uossuíndo ~o Esbdo de 
S. Pa.ulo avult~tdos-bens, ropresenta1oi.l em 
predios, terrenos, etc. 

Guvcrna e administra esses bens, ha mn.is 
de 30 annos, como prior da Ordem, í'L·ei .AI.l· 
tonio da Virgem M:wia Muniz Ba.rrcto·, em 
virtude de poderes q_uc lllo foram conferidos. 
de accordo com os estatutos da Ordem. 

Logo que se cstalJeloceu o regimen da se
paração da Igreja do Estado, lugo quo se con8 
sagl'ou a liberd:tde llo noviciado ptwa ~t_ 
ordens religiosas. em vir·tude do r,Jgimon ju_ 
ridico decorrente da procln.maçào dtt Repu1 
blica em nosso p;tiz, f!•oi Muniz. no louvave 
intuito do perpet:Iar :t. sna Or·dem, tratou e 
conseguiu m~tndn.r vir d:t Hespa,nlla, em 1898, 
aJgnns frades hespanhoes pertencentes á pro
víncia de M~tt•üt. 

Esses frades chegaram ao Brazil naquella 
anno e se estabeleceram em Angr•a dos Reis, 
com o intuito de iniciarem o noviciado na 
Ordem ; entret~tnto, com grande &urpreza dQ 
prior da Ordem, essei! frades hesp:tnhoes, 
estrangeil'os port<mto, longo de sa.tislazerem 
aos fins que os trouxeram ao Brazil, para o 
que lançavam mão do di1l'et·entes sullt.erftl
gios, trat:wam de se apoderar· dos ben.~ da 
Ordem, intitula.ndo·se memlJros da mesma 
pretenção e~sa que f'oí sempre repellida,: 
por frei Muniz. 

Pol' outro lado, frei Muniz percebeu que a 
Santa Sé tinha inJ;enção firmo de intervir em 
relação aos bons da Or'dem. 

Assim é que o internuncio apostolico juntO, 
n,o nosso Governo levou ao conhecimento d0 

vig-ario capitulardeS. Paulo. em officio d0 

18 de janho de lt->98, haver a Santa Sé doa.do 
á Ordem Terceira do Carmo (\ sexta parte da. 
horta de propriedade du. primeiru. homo
nyma, contigua Ct casa e igreja daquella. 
Ord0m, ma.ndanJo que se la.vl•asdam as com
petentes escripturas de ce:,são a titulo gra
tuito. 

Eis o offl.cio dirigido pelo internuncio 
D. José ao Sr•. conego Fontour11, illust1•e e 
virtuoso ex-vigario capitular· de S. Paulo·. 
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Este documento é pouco conhecido; encon
trei-o nos autos de manutenção de posse, re
querida ha tempos por frei Muniz ao juiz da .. 
2a va.ra da capital de S. Paulo. 

« Petropolis, 18 de julho de 1898. 
Illm. e Revm. Sr. -O Exm. cardeal se

cretario de Estado, com o seu veneravel des
pacho de 27 de maio, n. 44.226, me parti
cipa que o Santo Padre, ouvido o parecer 
favoravel do Revm. p:tdre ge1•al dos Carme
litas, tem-se dignado conceder á. Terça Ordem 
do Carmo, dessa cidade, a. sexta pa1•te da 
horta de pPopriedade da la. ordem homo
nyma e contígua á casa e igreja. da ditu. 
terça ord:9m, conforme a.. petição e planta. 
remettidas a Roma. Rogo a V. S. Illrn. não 
sómente dar communica.ção destas sobe
ranas disposições de Sua.. Santidade ás partes 
interessadils e inteevir nas estipulaçõe:.J do 
relativo contracto de cessão a titulo gratuito, 
cuidando que a volttntate da Santa Sé seja. 
respeit1da e executada de uma maneira. 
justt~ e equitativa.-Josd, arcebispo de Tes
salonica, intornuncio a..postolico .-Ao Sr. co
nego Ezequias Ga.lvão da Fontoura, vigario 
capitular de S. Pu.ulo.» 

A' vista deste offi.cio, o vigario capitular 
recommendou a frei Muniz que outorgasse 
a respectiva escriptura de doação, o que foi 
feito a 3 de outubro da 1898 aas notas do 
.5o tabellião da capital, embora Frei Muniz 
estivesse convencido de que, ao assignal-a, 
praticava um acto nullo e attentatorio dos 
direitos da Fazenda Na.cional. 

Mas não parou ahi a intervenção da Santa.. 
Sé. O Sr. arcebispo D. Arcoverde, a 10 de 
maio de 1900, em virtuLle de poderes que 
lhe foram confe1•idos pela Santa. Sé, houve 
:por bem nomear a frei Ignacio da Conceição 
Silva. provincial da província oarmelitana 
fluminense, para dil'igil-a. e l'OPl"esental-a 
em suas multiplas relações ex:teriol'OS com 
todos os privileglos que a regra :.:.nnexa ao 
cargo. 

Ora, Sr. Presidente, f1•ei Ignacio da Con
ceição Silva é um velho de quasi 80 annos, 
surdo ou quasi surdo, cégo ou quasi cêgo, e, 
além disso, gravemente enfermo. Não podia 
elle, por certo, arcar com o onus dtl. aclmi 
Distração de bens tão numerosos e t ouva-
riados. -

Assim, foi obrigado a passar umn. pro
. <!uração ao bispo de S. Paulo, afl.m de repre
-sentai-o nesse cargo. 

De posse da procuração de frei Ignacio, o 
bispo de S. Paulo officiou a. frei Muniz, pe
dindo-lhe, que no prazo de 30 dias, encer1•asse 
a. escripturação das contas rela.tivas a cada 
um dos conventos da Ordem no Estado, e 
apresentasse, com a conta, uma relação 

.. ~om:pleta de todos os bens moveis, immoveis 

e semoventes, titulos de renda., escriptura.s, 
contra.ctos e qun.esquer outros documentos. 

Mas ft•ei Moniz, á vista do convite. que 
importava em umasuspeita á. sua honorabi
lidade, considel'ou-se justamente aggraYado, 
tanto mais que ainda conservava a lucidez 
de esp\rit.::J e sentia-se forte, a,pezar de sua 
avançada idade. para continuar em suas 
funcções de prior. 

E o que é mais: elle que adminístra.va os 
bens da. OI:'clem dura.nie mat& de30 annos,cam 
poderes que legitimamente lhe haviam sido 
conferidos, não podia obedecer a tal convite, 
que era. antes uma ordem illegal, visto que 
~ó podia. ser destituido de sn:1s funcções por 
um conselho regular da Ordem, conselho 
que. aliás,não podia mais se reunir por exis
tirem a:peno..s dous frades sobreviventes da 
Ordem-elle, frei :Muniz, e fl•ei Ignacio da 
Conceição Silva. 

E ta..es fol'am as investidas contra. frei 
Muniz, que se viu elle na dura contíngencia 
de requerer manutenção de posse ao juiz da. 
2" vara da capital. 

O honrado magistrado, que occupa a2~ "wa 
comm.ercial de S. Pa..ulo, estudando a mate~ 
ria do requerimento com o mesmo :t.elo e 
l'ectidão com q uc S. Ex. estuda. todas as 
questões sulJmettidas ao seu julga .. mento, re
conheceu a procedencia dús í'undltroento:; 
allegados no requerimento do frei Muniz. 
por uma brilhantissima sentença, da qual 
peço venia po..ra ler alguns consideJ·a;tdos.que 
vêm muito a proposito: 

« 2o, considerando que esta corpol'ação, 
com sêüe no Rio de Janeiro, administm e 
possue neste Estado, além de vu.rias fun
dações, taes como conventos e igrej~s. outl-os 
bens moveis, immoveis e rendimentos ; 

3o, considerando que, na. fó~·ma. do art. 3° 
dos esta.tatos dessa corporação, devidltmente 
I'egis '; l'ados, a. administração dos conventos, 
ca..:;as. hospícios, e de seus bens e rendimentos. 
nu. cun!ot•midade das constituicões e costumes 
da. Ordem C;J.rmelitana. compote intei:!:a
mente MS rJspectivos prio1·es ou superiores 
dos conventos, hospicios e ca~as, juntamente 
com os saus procuradores, clavlcnlal'ios ou 
cnstodios que a representam actíva e passi
vamente, tanto em juizo como fóra. delle, a 
communida.da religiosa, p1·cstando contas ao 
Capitulo Provincial ou ao Superior da. Pro
vincia; 

5°, considerando que frei Muniz (autor) 
foi constituído e sempre tem sido até aqui 
reconhecido como priol' do convento de Mogy 
das Cruzes e supel'ior dos conventos, hos
pícios e casas de S. Paulo e de Santos; 

7°, consider~tndo que,ha apenas dous mem
bros sobreviventes da Provincia Carmelita.na 
Fluminense, um que é o prop1•io provincial 
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frei Ig-nacio d:~. Conceição Silva, ouko que é 
o autor, frei Muniz ; 

ll, considerando que, si o autor (fl'ei 
Muniz) não fosse o representante da Pro
víncia. Ca.rmelitann. neste Estado, nenhum 
outro religioso aqui existiria, e, portanto, 
nos te1·mos do protesto do procurador da 
Repui)Uca, os bens da ordem passaria,m para, 
o dozninio e possa da Na.ção.» · 

O off\.ci.o di.rigído :pelo bispo de S. P:mto :1 
Frei 211uniz, que é ta.mlJem um docmnem:o 
-pouco conhecido, é redigido nos seguintes 
termos: 

«Prll:;.cio Episcop~tl de S. Paulo, 9 de ou
tubro ile 1900, etc. 

«lii. R.. Senhor .-Communico a V. Revma.. 
que, orn virtude do faculd<tde.s pontitlci:.ts que 
me fol'a.m concedidas e por :Pl'Ocnraçã.o que 
tenho do Revmo. pa.dre frei lgn:J..cio da. Con
ceição Silva, provincial da Ordem Carmeli
tana Fluminense, nesta data assumo a admi
nistraçã,o dos bens dos conventos da. dita, Or
uem, existentes nesta diocese de S. Paulo e 
q_ue :1té u.gol'i1 achavam-se sob a. a.dministrn,
ç~ão de V. Revma. Em consequencía convido 
V. Revma. ~~ enc&rr;.tr .:1. escripttu•n.ção elas 
contas rela;GiY:.ts a cada um dos ditos con
vento::; pu.ra me serem apresenLad:1s dentro 
do prJ.so de 30 dias a cont.ar desta dah, de
vendo V. Revma. com :.ts contas, ~l.presentar
me uma relação de todos os bens moveis, in· 
moveis e semoventes, titulo.li da rendw, es
m•ipturas, con.tractos e quaesquer outros do
cumentos que tiver em serr poder e pertence
l'em ~tos ditos conventos, bem como uma re
lação ele todas as pessoas em cujl.l poder se 
acl1am esses bens por cont1•actos de qual· 
quer na;ture:u, ficando V. Ravma. sciente 
de que de~tLt data em deaute não poderá 
mais ce!ebr.:1r nem rcnov:u' contracto ou 
convenio algum com quem quer que :s~jo. com 
relo,ção aos ben2 dos conventos da. Ordem 
Carmelitana. 

Deus guarde :1 V. Revma,. Antonio, Bispo 
de 8. Paulo.- M. R. frei Antonê:o da. V::í·
gem .Varia Bm·,·eto, prior do convento do Car· 
mo de Mogy das Cruze.~J.)) 

Orn,, Sr. Pt·esidente, pa.r11 quem conhece n. 
Ol'ganização das ot•dens religiosas brazileiras, 
pu,ra quem conhece os direitos que são ínhe· 
rentes aos p1•iores das o1•dens, em xirtude 
de seus respectivos estatutos, é claro que 
illegal foi a resolução do bispo de S. Paulo 
em relação a frei Mun.iz, e não menos ille
gal foi a nomeação de frei Ignacio da Con
ceição Silva. 

E, nestes termos, nem outra poderia. ser a 
sentença proferid~t pelo integro e illustrado 
juiz da 2"' vara da. cro:pita.l de S. Pu,ulo. 

Ao me referir a. taes factos, Sr. Presi
~ente, eu desPjo que· se saiba que o faço com 

a devida conside1•açiio ao Sr. D. Arcoverde, 
illust1•e p1•elado que tanto honra tt elevada 
l}OSição religiosa que occupa, que o faço com 
profunda e sincera veneração á memoria de 
D. Autonio de Alvarcmgn., que ocf!upou a 
diocese de S. Paulo e que foi a encarnação 
da virtude e da bondade. 

Mas esse respeito, essa veneração nã.o 
podem, por certo, me tolher o direito de a.pre
cill.l' os acto:l de tão conspictws prela.dos que 
J.e qualquer fórma tenham affectado princi
pies da nossa legislação. 

Anteriormente, Sr. Presidente, chegando 
n.o meu conhecimento, qun.ndo exerci.t o 
cargo de procurl.\dor da, R.epubLica. em 
S. Paulo, esse desejo, essa firme resolução da 
Santa Sé, de ir dispondo dos ben3 da Ordem 
Ca.rmelitana Fluminense e de se ímmiscuir 
na, adminbtração dos mesmos bens, re· 
solvi, no desempeullo dos devere.> de meu 
cargo, redigir um protesto judicial :perante 
o juiz seccion~tl de S. Paulo. Esse protesto, 
no qual alleguei factos que considerei atten· 
tatorios dos direitos da, Fazenda Nacional, 
foi tomado :por termo e assim terminava : 
«Requer, portanto, q_ue, tomado este protesto 
por termo, sejttm delle intimados o prior da 
Ordem Carmelitana nesta capital, frei Anto
nio da Virgem M:1.ria Muniz Barreto, os 
officia.Qs do registro geral desta co.píta.l, 
Santos, Itü, e Mogy das Cruzes,e de outras co
marcas, em que, porventum, a Ordem tenha 
situado os seus bens, publicando-se tambem 
esta pela imprensa, afim de que terceiros 
"'~o se chn.rnem á igo.orancia». 

O protesto affirmou, em synthese, que a 
Ordem Carmelitana Fluminense não podia 
dispor v.bsolutamente de seus bens, defrau
dando os direitos da fazendtt nacional ; e, 
como que para provar os factos por mim 
allegados, requeri e prod.uzi uma. justifica.· 
ção perante o mesmo juiz seccional. 

Na petição inicial da. justificação articulei: 
« a) que a Jnten~unciatura Apostolica, no 

intuito de aJtcra.r os direitos já atlquirídos 
pelo Estado, em l'elação á propriedade dos 
bens das ordens mona.sticas, tenta. evitar a 
incorporação desses bens ao Estado, logo 
que fiquem e:x:tinctas as pessoas jurídicas 
respectivas, pelo fallecimento do ultimo re~ 
ligioso brazileiro ; 

b) que, entretanto, o regimen da separa· 
ção absolutamente não modificou os di!'eitos 
já. adquiridos pelo Estado, e que estão fir
mados no direito civil anterior e ainda 
recentemente declarados na lei n. 173, de 
lO de setembro de 1893 ; 

c) que no Rio de Janeiro se acham alguns .. 
carmelHa.nos hes:pa.nhóes, os quaes não occul
tam o pensamento de se apoderarem dos -
bens da ordem carmelitana brazíleira., e, .. 
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pu,ra isso, tratam de alterar os estatutos da O SR. BERNARDO DE CAMPos- Oopuzeram 
Ordem, afim de investil-a de nova. per::;ona· ainda, Sr. Presidente, o illustre or. Fer
lida.de ,jurídica. fazendo a ioscripção de nandes Coelho, cujos conhecimentos -pl'Ofun
todos os bens que constituem o patrimonio dos nesta questão são proclamados por todos 
da Ol'dem,ínclusive os situados nesta Ca.pital, teem lido os seus trn.balhos; o Dr. Manoel 
Santos, Itú e Mogy das Cruzes ; Guimarães, digno e conceituado ad\·ogado na 

d) que é publico e notorio que 0 inter- capital de .s. Paulo, o Dr. Agricio. Cu.margo, 
-nunclo a.postolico, favorecendo 0 plano dos ta~bem. lllustre a~lvogado, resHlenta na 
frades hespanhóes. tem feito pressão sobre ·• me:sm:t crdade. ~ . . 
os f1•ados bl'azileiros, servindo-se de uma _ Al~m dessas te~temu~has que, como ~1sse, 
energia fóea. do commum e mesmo amea- s:to d1gnas d~ todo.credtto.depoz um d1stmcto 
ça.ndo-os de penn.s canonicas. moço, Ho.r:tcw Kh1el: que affirmou ?avet• re-

. ' . quet>1do a Internunc1atura. Apo.-;tollca o sett 
e) q~•e a Ordem Carmelltana conta ho.Je noviciado na Ordem Carmolitana :tlumi

em s .. Paulo um_unico ~ra.dc, feei A?tonio nense, ma.s ta.os foram as difficuldades quo 
d<t Vrrge~ Mar1a. i\iumz Bal'l'eto, Já. em encontrou, taes os obstaculos creado.s á sua 
avançada 1dade.» entrada para o convento, que desistiu de 

O Internnncio Apostolico D. José de Ma· sua intençã.o, prefe!·indo, si não me en.gano, 
ehi, de então, cuja linguagem nunca se estudar prepara.t~r1~s para se matricular 
coadunou com a de que se deve servir o na Faculdade de D1ralto. 
representante de uma religião como a Desejava, Sr. Presidente, referir outros 
catholica, cheia de amor e humildade, pontos do ll.femm·a;zdwn do Sr. Intet'nuncio 
não pôde conservar-se silencioso deante Apostolico, mas deixo de fazel·o em vü·tu.le 
das minhas providencias, redigindo o pro· da observação de V. Ex. relativa, ao ade
testo ,judicial e produzindo,em juizo, a. citada a.nta.do da h.Jra.. 
justificação. Assim é que dirigiu ao 1\'Iiuistro Não posso, entretanto, deix.a.r de lado o se
do Exteriorum.l\Iem.ol·andum,no qual:Lvança guinte topico, em que S. Ex. Rcvm. se 
proposições que se de.stt•oem por si mesmas. refere á personalidade da IgrejJ : 
Eis alguns trechos: A · t lt' t 

«O Sr. pl'ocurador d.:~. Republica, no Es· « sslm, quan o ao u Imo pon o, respon-
demos que se póde e deve chamar-se auto· 

tado de S. Paulo, apresentou ao juiz seccio· 1·idade cst?'ange~m a civil de um rei ou 
n~Ll, primeiramente, um protesto contra esta presidente de outra naçã.o; absolutame ·lte 
Intcl·nunciatura Apostolica, e depois promo· fallando, não se póde chamar tal <~de um. 
veu urmt judti.llcaçã.o; na qual depuzer:.tm pae para, com seus filhos, onde quer que elles 
testcmnnlus de accusação. · ->' se achem, nem a de um chefe de uma reli-

Não é verdadG o que avança 0 81'· In· gião universal, que não conl1ece linh:J.S di
ternuociJ Apostolico. A expressão de que visorias de reinos e republicas, pn.ra com s. ~x.. se serve, isto é, testemw~has de ac.. seus adeptos ... » 
c<tsaçlto, pareco collocar as testemunhas. que 
fol'atn inquel'idas, na antip:.ttllica. posição de E assim va3, nestes termos, o Sr. Inter
pesson.s que tivessem se <:~.presenta.do em juízo nuncío para provar o dil·eito q_uo cabe (~ 
com o a.nirno firme e pre,renido de deporom Santa Sê de intervir directamente na ad· 
contra S. Ex. e contra os direitos das ordens ministração dos bens das ordens religiosas. 
1·cligiostts. smn para hso necessittw da intervençii.o dos 

d poderes publicas dos Estados. 
St'. Presidente, depuzel'a.m n::t cita n. jus· A resposta. ao Sr. Intcrnuncio, eu a dou, 

tificação testemunhas acima de qualquer ex- laconicamente, lendo um trecho das conside
cepço.ã.o; testemunhas insuspeitas á igreja, rações feitas pelo Sr. Josê ·Bygino Duarte 
como o Dr. João Mendes de Almeida Junior, Pereira, no aviso que citei: 
illustrado lenta da Faculdade de Direito de «A esse respeito cumpre :listinguir. Na 
S. Paulo, cujos sentimentos religiosos são ordem espil'itual, é certo, todas as assocht· 
geru.hnente conhecidos.·· çõe5 catholicn.s constituem l'amlficaçõe:3 du. 

O SR. PaESIDENTE- Lembro ao nobre sociedade religiosa, que toda. se resume no 
Deputado que a hora do expediente está chefe visível da Igreja. Esta concepção, po
terrnina.du.. l'ém, sendo verdadeira. sob o ponto de vista 

espiritual, decahe inteíra.mentJ desde que se 
t.·a.te da relações de ordem civil. » O SR. ·BERNA. RDO DE CA.!IIPas - Peço a 

v. Ex. uma pequena. tolera.ncia para con· 
cluir as minhas considerações. 

o . Sa. PRESIDENTE - V. Ex. deve ser o 
mais breve possivel : a hora do expediente é 
improrogavel. 

Está, portanto, perfeitamente justificado o 
meu pt•oced.imento quando exercia o cargo 
de procurador da R.epnblica, fazendo o pro
testo judicial e procedendo á. justificação, a. 
que me acabo de referir. 
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Ai tendendo, Sr. P1•esiden&c, ao3 prin-~ ti varem sido o.lienado.~. fazendo-se minu· 
eipios que aca.bode I)Xpor tão obscnramente .•. cios •~ descrip(lão dos tn(~smos, situação e des
'{Não C!poiados ge,.aes.) tino, data e Gitulo de sua acquisição e valot• 

O SR.. ELoY CnAVE3 ·- Brilh<\niemente. a.pproximado. . . 
(Apaiatl os . ) · § 2•. Es.>es ralator10~. logo quo cstG.Jam 

conclui(los., Se!."ão remcttidos ao Mioisterlo d:t 
F3.z:enda, que poderá. exigi L' das rc8pectivas 
commissõcs quacsquer outros e3clareci
me ntos ou detalhes, ati.m d~ que sej1 in\
ciaoo o l'egi~tl'O "que se t'eferem o artigo 
antecedente e seus pa.1•agrn.phos . 

0 SR. BERNARDO DE C.UIPOS- , . • redigi 
um prt,jccto de lei, no qual, peoso, furam de 
todo r~~gua.rd:tdos os direitos da Fazenda Na.
ciono.l e, bem a.ssíru, os interesses das ordens 
religio.>as . 

Eis o projecto de lei que julguei opportuuo 
fvrmular. 

«Art . L• 0:> bens, de qualqm~r esvecie, que 
faz iam pJ.rte do patr•imonio das ordens rllgu
la.t·es , u.;;ê ;i. <la.to. de 24 de fevereiro de 1891, 
!'~tão suj3itos à restricção constante da. lGi 
de 9 dt! dezembro de 1830, sendo nu !los e de 
nenhum em~ito P.m juizo, ou fóra delle, t odas 
as alienações ou contrMtos onerosos. fei tns 
:oolas referidas ordens sobre taGs bens. uma. 
vez que não haja precedido expreosa licença 
do govel'no fedOL'a.l p:wa. os celebrarem. 

Al't. f.jo , Col'rcrã.a pelo l\Iinisterio da F;t
zenda to1Los o~ p1·oceBsos ralativon <~ autori· 
dn.ções que for em requeriJas ao Governo Fe
oora.l po!.1s or.!ens rcguln re.s, pam itlicoll.l'Cin 
))ZU eelebrnrcm q_ u:J.esquor contractO:l oneroso 
obre os bens do sell p:~.trimonio, que iue[s· 
diram na hypothese p1•evis'ia pelo art. 1<•. 

Par;tgrapho uoico. Os tabelliães de notas, 
no o.cto de serem la vrada.s as res pectivas 
escripturas,e~igirã.o elas po.rtes comractantes 
exhibiçã.o de exp;·es-:W. ~utorização do Go
verno FederaL 

Al't. 2.o No cn.so de e:dincçã.o do qua.lquol' 
\1ma das ordens J:egul<11'es, existentes no 
Brazil, pela perda. de todos os seus mambros , 
cousidera.m-se v~os os seus bens c pass:l.riío 
u. pertm1cer á União. 

Art. 3•. Na. Directoria. G~n·al das Rendas do 
Th~souro Nacional haver<!. um registro g<>ral 
do todos OS lJens a q11e se l'Cfore O tl.l't, In, e 
bem ttssim em cada uma. das delegacias 
fisc.1.es do Thesouro No.ciona.l sar(l. crcado 
um reglst,ro dos bens sit uados uo l'cspactivo 
li:sta.do. 

§ 1•. Os delegados fisca.CJs romettl.lriio an· 
nuitlmen te a. o Ministorlo . d:t Fa.zend:~ um 
r esumo do ctuo const:Lr dos liv1'0S do reg istt•o, 
commmücando-lhc qnaesquor ahoraçlíos quo 
!!O det·em no mesmo ~egistt·o . 

§ 2• . O t'<hristt·o deve cont ::n• a. t!csaripQão 
"era.l, situação e uestiu o tios bens, u. da.t o. e o 
iitulo de suu. ac;lu;siç?i.o e seu Y:J.lvr a.ppro
xima.do. 

At•f.. 1•. O Governo Federal oomea.r.i dc.~.!o 
·logo urn;:s. corumissão íle tres tnernbrc.s, na 
Capital r~ederal e em cada. 111n dos Estados 
da. Republicn, composta. de empregados do 
qua.dro da. Fazenda, ftca.odo as r~fet'~da.s 
commissões eucarreg>\da.'! de fazer rotnuctoso 
rela.torio de tudo o que constar relativa
mente aos bens a que se refere o a.rt. 1". 

§ 1• . Nos mencionados !'elatorios dever5.o 
constar não só os bens exist~ntes, livres ou 

·.'$obrec••~·rego.dos do o_aus, como ainda. os que 

Art. 6°. R.evogam-se a.s disposições em 
cuutríl.l'io .» 

St·. Presidente, a.s disposições com;hntes 
deste projcClto de lei não fora.m ct·eadas pot' 
mil'n, existem e·:u noss:1. logi.;h'iiío,o cu 11tLd'~ 
mais tiz do que coordemll-a.s e a.1laptal-:ts ~.o 
regimcn dcmocl':J.tlco que nos ro . .;e. 

Sr. Presidente. os podares publicos d9Yem 
encara.r ~ta qucstã.o com onet•gia. c com 
en:)rgia resolvel·a. 

E' preciso nã.\) Cllc:U'~l-a. em face exelt<SiYa
roonta dn. le~islaçã.o. m:'s :.ind:~ como um 
problem:.~ social elo. m:~xima r~Iovanctu. c d:.t 
mais palpitante actu:tlid.a.<lc. 

E' preciso, St•. Pl'Ciillento, que r.onsm•
vomos, quo m:~.n to nha.mo3, em sua a.b:;olut:l. 
integridado, :t ~obct'Mia. n~cional, que será. 
con~put•caúu., um~~ vez que se pcr·míttn a in
tos·v<~nç·fio intl9bit~ de autoridades CS l·t'<\D· 
gcirus na. ocooomia de pe;;soas jnl'idicas, que, 
como crca~'<i::~s que são do 11osso direito civil, 
do vem ~c sujo! ta. r tão sómeotn ás suas pre
scripçües, o.t1:ondel·as o obedccel·as. 

Pt'OI.OD(L(Im os interes~aúos di~cntft• e~~ :~ 
11ucstiio apono..'l em face lh~ legislação :.c~ual, 
esquccondo-so tln. logislação quo oxistin. no 
tom po do (m [l(trlo. E ~ Ull!: C!l'l'O rnui~o 
grantlo csso, 1>orr1ue n Icgtslar.mo du um pa.tz 
consti~uo um corpo intcgl'o, que devt~ s~r 
esludtulu em to!la.s a.::~ ~uas pal'tcs e não rntl
tilatlo, como pretendem (:uot· . 

E' preci~o, Sr. Presidente, que tcahn.m0s 
g,mor ao pa.ssãdo, do qull.l muita .. ~ vezes il'l'O.
d.ia a vel'dac.lcira luz }:ml'a. tt discus;ão lle 
uma questão como cst.1.. CouscL·vemos de 
mmnoria a e1oquenf,e :>euteoço. proferíclu. por 
D'Aguessea.u- si os e....:emplos de sabedoria., 
rle gra.mle:w. U.c alma ~ de a.rum· <l. justiça 
vão·sc torn~odo ra.ros G po1•que a. ambic;ii.O, a. 
vaidade, a indt:fforcnca. o os domais ~enti
mentos mesquinho ...,áo quebL'aD(lO os êlos 
dessa doce e util solià.lu•ied:l.d.e que a sciea
cia fórm:~. entre os vivos e os roo1·tos, cuj•\S 
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cinzas ella procura reanimar pa1•a. servirem 
de pllarol <í.s nossas invcgtigações. 

E, Sr. Presidente, a sentença de D'Agues
Sllau -vem pel'feibmente a proposito neste 
momento, em que o recinto se acha. tão 
pouco frequentado, quasi deserto, o que nã.o 
rams vezes a.cont:Jce quando um Deputado, 
por mais illustl'e que seja, sobe á tribuna 
paro. tratar exclusivamente dos elevado:; 
interesses cb Naçio, ito passo que essas mes
mas b.~\nC:ldas se enchem totlas u.s vezes que 
se annuncia exhil.>ição de escaudalos! 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. O oJ·a
clor d felicitado pelos Dept!tados presentes.) 

Fica sobre a :Mesa, até ulterioi.' deUbero,
ção, o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Os bens, de qualquer cspecie, que 

faziam parte do patrimonio das Ordens Re· 
guiares, até n. data de 24 de fevereiro de 
1891, estão sujeitos á restricçã.o constante 
da lei de 9 Lte dezembro da 1830, sendo nut
los e de nenhum effeito em juizo ou fóra 
delle, todas as alienações ou contractos one
rosos, feitos pelas referidas ordens sobre 
ta.es bens, uma. Yez que não hajll. precedido 
expressa licençn. do Goyeruo federal p:wa. os 
celebrarem. 

Paragrapllo unico. Os tn.bellül.e,; de nobs, 
no acto de serem lavradas as respectivas 
escripturas, exigir;:to das llllrtc:~ eor.tractan· 
tcs exhibição de e:ltprcssa ~mtol'iZaf:lo do Go
-verno Federal. 

Art. 2. 0 No caso de e~tincr,ü.o de 'ltt:.llllUCl' 
uma. das Ordens H.egula1•es, exiStcnt.es no 
Brazil, pela perua de todos Oi> seus mem.bros, 
considorn.m-so vagos os sous hlln . ., c p:! . .,sarão 
a pertencer :.t Unifío. 

At•t. ::l. o Na Directot•ia Get·u.l J.as Rendas 
do Tllosouro Nacionu.l h~wor:1 um registro 
geral de tudos os bens a. que ~e refero o 
n,rt. }o e, bom asslm, em cada. uma. d:Ls Dele· 

Vae a imprimir a seguinte 

gacias Fiscaes do Thesouro Nacio.::wJ. seril 
tambem creado um registro dos bens sitíw.dos 
no respectivo Estado. 

§ 1. 0 Os delegados fiscaes remetterão an
uualmente ao Ministel'io da Fazenda um r e
sumo do (1ue constar dos livros do Pegist1•o, 
communicando-lhe quaesquer alterações que 
se derem no mesmo registro. 

§ 2. o O registro deve conter a descripção 
geral, situação e destino dos bens, <'. dn,tu. e 
o titulo de suu. acquisíção e seu valor appro-
xim<~do. · 

Art. 4. 0 O GJverno Ferlel'al nome:tr<i, desde 
logo uma commissão de tros membros, nn. 
Capital Federal e em cada um dos Est:tdos 
du, Repuhlica, composta de empt•egados do 
quadro du. Fazenda, ficando as referidas com
missões encarregadas de f <\Zer minucioso 
rela.t01•io de tudo o c1uc constar rcla.tiv~
mente aos lJens a que se refel'e o art. l. o 

§ I. o Nos mencionados relatorio.;; deverão 
constar, não só os bens existentes, livres 
ou sobrecarregados de o nus, como ainda os 
que tiverem sido alienados, fazendo-se mi· 
nuciosa. dP.scripção dos mesmos. situação e 
destino, data e titulo de sna acqnisição e 
valor approximttdo. 

§ 2. 0 Esses reli.Ltorios, lDgo que estejam 
concluídos, serão i'emettldos a.:.~ Ministerio 
da l<'a.zenua, que poderá exigir das respe
ctivas commissões quaesquer outros escla· 
recimcntos ou <.letatlws, afim do que seja ini· 
cio.do o regis ,\ro t\ que se rcf:.J~·em o :11•ti::;a an· 
tecodcnto e seus paragrapho:-:. 

Art. 5.° Correrão 1)elu ~Iini:sf,erío da Fa· 
zonil.a touos os processos relati-vos a n.utori
zaçüos quo í'orem rar1 uet'ülas ao Governo Fe· 
<lct•:.tt pelas ordens r•lgtdarc.3.p~~l'a alienarem 
ou celcbra.l'om qnaesrtnel' contractosonerosos 
sobt•o os bens do seu patrimonio que in
cidiram nu. ltypotllcsc pPovi:;ta pelo n,rt. 1. 0 

Art. 6. o Revogam-se ~u; dhpo;<;ições em 
contrn.t•io. 

Sala d:),s s2ssões, 6 de novcr.11n'o de l9D3.
Bel"1w.rdo de Caíi!JJM. 

REDACÇÁO 

N. 237 E-1903 
Redacçilo final do projecto n. 237, deste anno, que fixa a despeza do Ministerio da Mat•inha 

. para o exercicio de 1904 

Art. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministerlo da. 
:Marinha, coro os serviços designados nas seguintes verbas, a quantiu. de 97:800$, ouro, 
e 29.237:776$238, papel: 

1 Secretaria de Estado-No - Material-assim alte
radas as seguintes consignações : Impressão do 
relatorio, etc., lO: 000$ ; papel, pennas, etc., 
4:000$; asseio da casa, 1:500$ ..••. , .••.••••••.• 

2 Conselho .Naval. ......•..........•................. 

Ouro Papel 

208:676$000 
46:840$000 
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3 Quartel-General. ................................... . 
4 Supremo Tribunal Militar ......................... . 
5 Contadoria da Marinha-Augmentada de 1:200$ a um 

1° escripturario, em virtude de sentença do Su
premoTribunal Federal, de 29 de novembro de 
1902, mandada executar pelo Governo ...•...•.•• 

6 Commissarlado geral. ............... -............... . 
7 Auditoria •.•......•....•..................•.•....... 
8 Corpo da Armada-Diminuída de 17:100$, sendo2:700~ 

peln. reducção de 120 a 90 asph·antes e de 14:400$ 
pelo pagamento sómente a um vice-almirante eni 
vez de dous almirantes do quadro extraordinarlo, 
na importancia d3 9:600$000 .................... . 

9 Corpo de Marinheiros Nacionaes -Augmentada de 
126:761$360, peb insufficiencia da verba p1•oposta 
para fa1•damento dn,s praças do Corpo de Ma
rinheiros Nacionaes e Aprendizes Marinheiros ..... 

10 Corpo de Infantaria de Marinha-Augmentada de mais 
33:750$667, pela insufficiencia da verba. proposta 
na rubrica -M<~.torial para fardam ento (materin. 
prima.) .•...•.......•.....•.•....••..•........•.. 

ll Arsenaes- Diminuida de 150:000$ para pagamento 
de montepio aos operarias dos ex.tinctos Arsenaes 
de Pernambuco e da Bahia ...................... . 

12 Capitanias de portos- Diminuída de 1:260$, sendo 
540$ por menos um patrão e de 720$ por menos um 
foguista na, rubrica ~Pernambuco-, e I :800$ por 
diminuir de :3:0008 a 1:200$ a gratificação ao capiLão 
do porto de Alagô:~s •.•..• : •......•.•......•..... 

13 Balizamento de poPtos ............................ .. 
14 Forç-a Naval. ... _: . . .....•..........•............... 
15 Hospita.es- Augmentada de.l9:000$ }Jara ucquisição 

do apparelhos, machinismos, etc., que habilitem 
o laboratorio do hospital a prcpal':.Ll' productos 
pharmaceuticos . a dispor de um gabinete de 
analyses cbimicas e bromatologicas ......•..•....• 

16 Repartição da Carta Marítima- Rectiticada n. respc· 
ctiva tabella -- em vez de - chefe da Carta 
Marítima, vice-almirante, 12:864$. diga-se: chefe 
da Carta Marítima, contra.-almirante, 9:324$ .•.... 

li Escola. Nava.l- Augrocntada. do 6:000$ pttl'a o des· 
envolvimento d:t collecçiio conchyliologica do 
Museu Naval-Rectifl.cada a respectiva ta.bcllt~: Em 
vez de-director almirante, l9:020$,diga-sc: dil'oc
tor, contra-u.lmiraute, 9:32,18 .••••••••..•....••.• 

18 Refortnados ....................••.•.•.... , ..••..... 
19 Companhia de Invali(los ........................... . 
20 Armamento e equipamento - Augmantada de 

300:000$, afim de serem adquiridos os apparelhos 
electricos para o movimento de torres e para 
illuminação do monitor Pm·nambuco, bem como a 
artilharia, carretas, munições de guerra e mais 
accessorios destinados ao mesmo navio .......... . 

21 Munições de bocca .....•••..•. , ..••.....•.. · · ... · .. · 
22 lYiunições navaeS' .......................... · ....... · 
23 Material de construcção naval-Accrescenta.das, no 

material-clepojs da pali1vl'a-cabreas-, as pala-
vras-e construcções nova~ ...•.•.••.••. · •.•.•.•.. 

Vol. VII 

289 

97:031$000 
26:040$000 

235:443$000 
43:760$000 
21:782$000 

2.989:140$000 

2.108: 14i$220 

336:719$327 

3.759:44G$2iS 

429:499.$000 
50 : 000;~000 

4.128:079.~154 

308: 181$00(1 

732:320$000 

382:304$000 
677:021$609 
133:477$000 

400:000$000 
7.548:869$650 
1.350:000$000 

1.300:000$000 
37 
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24 Obras- Augmentada de 25:000$ :para. n. continuação 
das obras urgentes de que cúcce a doca da capi~ 
tania do porto do Estado da Bahia, nos terrenos do 
Gxtinc~o Arsenal de Mal'illh<l ...•....•.......•.•.. 

25 Colnbusti-vel. .......•...•.......................... 
26 Fretes, etc .•............•....•..................... 
27 Eventua.es ..•.......•...•.•.•...........•........... 
28 Commissões em paiz estl>angeiro .........•.•....•... 

Art. Fica o Poder Executivo autoriz:1do : 

97:800$000 

505:000$000 
900:000$000 
220:000$000 
210:000$000 

$ 

o) a ver.clm· o material reputado inutil, aproveitando o producto da venda. nos reparos 
Jo material tiuctuante e proprios nn.cíonaes ; 

b) a mn,ndar imprimir na Imp1'ensa NMionu.l o cata.logo da bibliotheca e Museu da 
Marin1la; 

c) a abrir o credito snpnlementar necessal'io para occor1·er ao pagamento de venci· 
mentos e vantagens e rn~:.te1~ial, á medid<t qu3 ~e for preenchendo o numero de praças 
do corpo de marinheil'os nacionaes, até o limite marcado na. lei de fi:xaçiio de forças ; 

d) a mandar const:·uil', para experiencia, os submarinos de in-venção nacional que 
forem julgados acceitaveis, depois de ouvHas e publicadn.s as opiniões competentes sobre o 
assurrrpto, podendo )_)ara esse fim abrir credito <l.té a quantia. de i00:000$000 ; 

e) a nomear clous addidos militn,res, offi.ciae.s superiores, sendo um na Europa e outro 
na America. do Norte, percebendo, além do s0ldo, etapa e quantitativo para criado, a 
gratificação de commando da navio correspondente ás suas -patentes ; 

() a mandai' prn.tical' o.fficiaes da armada em o.fficinas e estabelecimentos navaes 
estrangoírcs até o maximo de seis e bem as:.;im a"Gé quatro dos enganheil'os navaes, que 
tenham de compieta.r• o cm·so a que são obriga·_ios pelo respectivo l'egulamento, V'encendo 
os mesmos offi.ciaes, além do soldo. etapa e qua.ntitativo :p:1ra cri:J.do, a gratificação 
de commando, confo;.·me a patente, devendo recahir a escolha entre os ofiiciaes subal
ternos; 

rJ) a. abrir o Cl'<~dito até 65G:GGO;; );}ara. occor ~·er ás desp~zas com as "Viagens U.e na'Vios 
da armada. quo, porventura, sej<:'.m feito,s a pol'tos estrangeiros, n:J. vigencia desta lei ; 

1~) a reo1•ganizar o Conselho Naval e a respectiva. secrek.ria, ficando o acto p:::.ra 
execução depenllendo ele approvação do Congres:w ; 

i) a rever o reguln,mento d~~ Escoln. Na.Yal. fazendo as alterações que julgar con~ 
veuientes, devendo, porém, ter cxecuçã.o depois da approyação do Congre.:;so; 

j) a a,pplicar o~ saldos das verbas condgnadas no art. 9°, ns. 2::\ c 24 e u:d' •• l(), 
lettras F e J{. d,~ lei n. 957, de 30 d.e dezem;Jro de HJ02, aos soryiços constantes dos 
mesmos artigcs, com exclnsiLo das quamin.,3 destinadas ú. acquisição de UDl reboc;:dor ou 
lancha para a capitania do po1·to de Pel'l1a.Dlbuco, á consLrucção ela lavanderia, deposito 
de agua. e ~sgoto na Escolu.lle Apl'Qn<H7.es 11~1:-inheiros nc Eskd.c da,s Ah:;oa.s, e u.o prose
guimento da construcção do monitor ~1IaanJ~a:G e ao p3gamcnt:.~ das pensões de muntepio dos 
operarios in validos dcs extinctos Arsr.ma,e.s de 11arínba de Pornambuco e Ba.lJiu.; 

k) a contra.ctar mediante concurrencia publica. o serviço da. IJra.ti.cagem. da. ba.rra. do 
Rio Grande do Sul com pl'Oponente br.:1.zileiro ou empreza nacional, com os favores e 
onus conferidos em identicas condições ; 

l) a. despender até a quantia de 15:000$ para. o fim de resdlt::t.r- o tratado de 
geoilesia do a1mirante José Candiilo Guillc1Je1, com tanto que por os te seja. doada ao .Estado a 
edição da mesma obra . 

.Art. Fica derogado o art. 19 dn. lei n. 3.018, de 5 ele novembro de 1880, para o 
fim- de poder o Go-veru<l eelebrar contractos, lJOr tem)Jc nunca maio:r de cinco annos, quando 
estes versarem sobre a!ugueis de casas, construcções na.'V':l.es e illuminaçã.o de fortalezas
ilhas do Ministerio da Marinha e navios de guerra. ou fornecimen to de agua. a qualquer 
dessas dependencias. 

Art. Continüa em vigor o art. lO, lettras c e i da lei n. 834, de 30 de dezembro 
de 1901 e art. 13 da lei n. 652, de 23 de vovembro de 1899, ficando extensivo ás praças 
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e infeeiol'es asylaclos, aqmrtelados, o abono que se fo,z da etapa á mulher e um filho do 
asylado, aquartelado, no Miniswrio d::. Guerra, e cujo casamento se houver realiz11clo antes 
da invalidez. 

:'\r G. . Sm·~o rostitnidas, na vlgencia desta lei, ,,os operarias dos Arsenaes de 
Mannha. da Bal11a e Pernambuco, dispensn.dos por effeito da. rxtincção destes estabeleci
mentos: n.s quantias com q_ue aq_uelles concot·roram par:1 o fundo da,s pensões ou para. 
monte pro. 

§ Lo A' restituição teem direito os herdeiros de todos os operal'ios fn.llecidos após a, 
extincção dos Arsenaes. 

~ 2.o Nas restituições será levado em conta q_uanto houverem l'GcclJiclo os opsrarios 
depo1s da extincção dos Arsenaes, a titulo de abono de vencimentos. 

::·aia da,s Commissões, 7 ele novembro de 1903.- Dom1:ngos Guimarcres .- Viâato Jlias· 
. ca;·enhas. 

Vão a imprimü· os seguintes 

PROJECTOS 

N. 123- 1903 

(Parecer) 

Inde/ere o reqt!erimento em que o capitao 
Alfredo Ribei;·o da Costa pede pagamento 
da quan;ia de 3:027$095 de vantagens que 
doixott de recebe1· de mait. ele 1897 a jw~ho 
de 1898, em que 1·espondeu a p}·ocesso e no 
IJ.Ual {oi absolvido, con -voto em sepm·ado do 
8;·. Soa;·es dos Santos, membro da Com· 
m-il:sc7o de J.llarinha e Guerra ; seguido do 
parec,~1· da de O;·çame11to, concluindo po1· 
p;·ojecto 

{Vide proj~ctos ns. 158, de 1900, S, ele 1901 e 
271, ele 190.2 ) 

revisão p~tra o Supremo Tribunal Federal, n,o 
tempo d" promulga.ção da referida, lei n. 529, 
do 2 de dezembro (Le !898. 

Si o supplicante está ou não comprehen
dlclo nas disposições das leis supracii;adas, 
não compoto n,o Poder Legisla.tivo averi
guar, pois quo elle não udminist1·a c ncm 
julga nas lesões do dil'Jitu praticil.da.s pelo 
Executivo, conforme a doutrina constitti
cional estabelecich:. pelo art. 15 do estatuto 
de 24 de feverelro, ê1 c;ual dev-e ser obser
vada pelos representantes da Nação, nemine
dísc?·epante. 

A' vista do exposto, a Commis:,:ão é elo 
parecei' q_ue seja indefericlu. a petição do 
capitão Alfredo Ribeiro dn. Cost::1, o qual, 
qu::rendo, enoomrará no Poder Judiciario 
um l'L'pal·aclor da inju~ti(·a qu.; jnlg::t ha.ver 
sofi'rido. 

SoJa cl~,s CJmmissões, 5 de sotemhro de 
1903.--J. Sow·es .:.Ye-;va, l)rosidente .-Roclol
pho PCii::1(io, relator. - Oliveim Vallcdc7o.
Carlos Carclcant·i.-Soc7'es eles Sanios, ven
ciclo com o seguinte 

VOTO E:.\I SEPARADO 

A Commissão de Marinb<L o Guerrtt, tendo 
e:w,miuado o requerimento em que o c:1pi:.1io 
.-\lfeedo Ribeiro da Costa petie o pa.gn.mento 
da q nan tia. de 3: 027~?095 do vanhgens a que 
:::e julga com direito, submette ao Glevado 
juizo <Li Cama.ra o seguinte parecer que for
mnLvu a respeito do allud.do requerimento : 

o 1·elator deste parecer c o distincto ex- Entendo que o supplicante não precis'~ 
Deputctdo por :Minas Gero.cs, Sr. Rodolpho recurror ao judiciario, porquanto ollo nilo 
A1Jreu, apresentaram <i. considet'ação do Cun· p1·ocura apUI'[Ll' um direito, mas um ütvor 
gl'esso Fo(leral um pt•ojecto, conv01•tiuo em identico ao quo alcança.ram o:-: annistiados por 
e a 2 do dozombro de 1898. que aca.bavn 1'orçi1 do decreto n. UOl, de 8 J.e novembro 
com a revoltante desigualdade estabelecida úe l9ú2. 
:pelo decreto legislativo n. 49, de ll de junho O cttpitflo Alfredo Ribeiro da Cosb, accusa.
de 1892, o qual exigb "unanimidade de votos do de tel'-~e envolvido nos acontecilmmtos 
na abFolvição, para q_ue o offichL submettido occorr[d.os na •. scoia 1\1:ilitar a 27 de n::a.rço 
a conselhu de guerra percebesse as vantagens de 1897, foi submetttido a conselho de 
:perdidas, por effeito do processo. guerra e absolvido em ultima instancin. em 

M:•is tarde, o decreto n. 90!, de 8 ele no- l de julho de 1898. 
vembro de 1902, mandou tornar extensivos Si o processo a que se sujeitou o referido 
os beneficios do art. lo da lei n. 529, de 2 de official não estivess.:: coucluido nestn. data 
dezembro de 1898, aos militares amnist.iados e se prolongasse até 7 de dezembr-o do m0smo 
pelo art. 2·> dt~ lei n. 533, de 7 ~e dezembro anno, o .mp~lica~~e estaria hoje gozando 
do mesmo anno, e q_ue, tendo s1do submet- os beneficws concecndos pelo art. 1° da, lei 
tidos a conselho de guerra, estivesse esse n. 529, de 2 do referido mez de doZCJ?:1hJ•o. 
em andamento ou quando terminado pen- O supplicante foi, porém, absolVIda a.n

·dente de q_ualque ~ recurso, inclusive' o de J tes da promulgação deste decreto e a sua.· 
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absolvição não foi concedida por unamml
dade de votos, dalli a allegação de estar 
elle sujeito ao J'egimen da lei n. 49, de ll 
de junho de 1892, o que importa. na perda 
de vencimentos militares, relativos ao pe
ríodo de duração do seu processo. 

respectivo dec1·eto em processos Cl'iminaes em. 
ultima instancia e aqueltes que, envolvidos nos 
processos,foJ·am arnnistiados de accorclo com 0 
dec1·eto n. 533, de 7 de dezem7n·o de 1808. 

Desse P!Ojec~o res~ltou, com a alteração 
de redacçao feita paw Senado, o docreto 
n. 901, de 8. de novembro de 1002, o qual 
tornou extens1vos os beneficios da lei n. 529 
de I 8~8 aos mili tar.es amnis tiados pelo art. 2o 
da lei n: 533 do dJto anno, e que, tendo sido 
submett1dos a conselho de guerra, esti, . 

Tal argumento seria decisivo si em defesa 
da pretenção do supplicante não militassem 
outras circumstancias, que o fazem compre· 
bandido nas disposições da lei n. 901, de 8 
de novembro de 1902. 

O art. 1 o desta lei manda v a indemnisa., 
de todas as vantagens pecuniarias perdidas
ex-vi do processo a que ha. viam sido submetr 
tidos, os militares a.nnistiados pelo a1•t. 2· 
do decreto n. 533, de 7 de dezembro de 1898, 
isto é, âquelles que directa ou indirecta
rnenta tomaram parte nos movimentos ha
vidos nas escolas militares, até a data do 
referido decreto. 

Pretende-se que o capitão Ribeiro da 
Costa, que fôra. suspeitado de estar envol
vido nos acontecimentos occorridos na Es
cola Militar desta Capital a 27 de março de 
1897 e por isso foi submettido n. conselho de 
guerra., não póde gosar dos beneficios da
quella lei, porque não foi a.mnistiado. 

De sorte que, este official, que recebera a 
imputação de sedicioso e conseguiu evi
denciar a sua innocencia,alcançancto a absol
vição, ficou em v<irtude dessn. interpretação 
dada ao decreto n. 901, em couu.ições de 
inferioridade aos que delinquiram, porque 
estes foram pelo contrario bastantes distin
guidos com o favor da lei. 

vesse esse em andamento, ou quando tenni
nado, ]Jendente de qualque1· ?·ecu1·so inclusive 
o de ,·evisl7o para o Supremo Tr;bunal Pe" 
de)·al, ao tempo da p1·omulgaçcío dct ?·efe?·ida 
lei n. 529. 

Ora, por essa época estn,va terminado o 
processo a que respondera o capitão Ribeiro· 
da Costa, mas dependente aindtt da revisão. 
como bem accentuou o parecer da Commis~ 
são de Constituição, Legislação e Justiça, a 
que acima me referi, sendo que este parecer 
éantcrior ao decreto n. 901. 

Pelo exposto verifica-se que não póde ser 
posta em duvida a justiça. que assiste n.o 
officia.I requerente. que pede o pagamento. 
da quantia de 3:027$095, que deixou de re
ceber quando envolvido em processo, do 
qual fora absolvido. 

Si este pagamento lhe foi impugnado pelo 
Executivo, a causa unica está. na forma por 
que está redigida a lei, por demais restricta, 
motivando a duvida, que o Governo muita 
justamente levantou. 

Mas, como já mostrei pelo historico da 
questão na Camara,. não estava no espírito 
do legislador, impedir por qualquer forma o. 
aUudido pagamento. 

Seria na verdade doloroso que o capitão. 
Ribeiro da Costa ficasse realmente sujeito ao 
regimen da lei n. 49, de 11 de junho de 1892, 
lei iníqua na phrase da maioria da. Commis· 
são, quo estabeleca uma desigualdade a.b.sur
da, quando os demais implicados nos aconte
cimentos das escolas militares desta Capital 
e do Ceará, que não conseguiram provar a 
sua innocencia, tivera.m com a decretação 
da arnnistia, todas as vantagens que se quiz 
negar ao supplicante. 

Entendo, pois, que não póde ser indeferido 

Mas é preciso accentuar que a questão le
vantada pelo capitão Ribeiro da Costa. não é 
nova: Já. em 1901 a Camara de!la se occupou, 
tendo sido então Iavra.do parecer pela com
missão de Constituição, Legislaç'io e Justiça, 
do qual foi relator o illustre representante do 
Estado do Cea.rá,Sl'.Frederico Borges, no qual 
flcou firmado que ainda pendia do recurso 
de revisao pelo Sttpremo T}·ibunal Fede1·al o 
processo a que respondeu o alludido official, 
quando foi p1·omulgada a lei n. 529, de 2 de 
dezemb1·ú de 1898. O mesmo parecer termi
nava com um projecto de lei mandando 
abonar ao .capitão Ribeiro da qosta as van
tagens de que foi privado em mrtttde de pro
cesso a que respondet~ e de que foi absolvida 
em ultima instancia. 

Quem procm•ar estudar a marcha sGguida 
pot• este projecto e as discussões a que ello 
deu logar, ba de verificar que os diversos 
oradores não impugnaram a. pr!3tenção do 

o presente requerimento. Deixo, entretanto,. 
de apresentar o respectivo projecto. porque 
tt•ata.ndo-so da concessão de um credito, este, 
tra.ba.lho pertence ú. illustrada. Couimissão de 
Orçamento. 

,dito ofllcial, sendo que o subst1tut1vo, votado 
, em ultima. discussão e enviado para o Senado 
, · autoriza.va o Governo a abrir o credito neces· 
:: sario para o pagamento dos venciment~s a que 
,-, tivessem · direito os officiaes do ea:er?tto e da 
-~: armada absol'Uidos ate a do.ta da publtcaçito do 

Rio de Janeil•o, 14 do setembro rlo 1903.
Soares dos Santos, 

PARECER DA. OOmltiSSÃO ))E ORÇAMeNTO 

O engenheiro milltn.r cnplti'i.o A\fl'n1to lU· 
beiro da Costa, tendo sido tthsolvidu no con-
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selho do guerra a que respondeu pelas 
occurrencias da Escola Militar desta Capital 
em 26 de maio de 1897, pede ao Congresso a 
indemnizn.ção dos prejuizos sotrridos, paga
mento da quantia. do 3:027$095 de v;tnta
gcns não recebidas do maio do 1897 até 30 do 
.üunho do 1898. 

O pBticionario allega que a sentença a.bso
lutoria foi Cl)nfirmada. por maioria de votos 
pelo Supremo Tribunal Militar em sessão de 
1 de jull1o de 1898. 

Informada a petição pela Direcçtw Gcra,l 
de ContJ.bilidadc da. Guerra, esta. dccbrou 
que o pagamento não foi e!foctuado por não 
ter sido o supplicante alJsolvido 'POr unani
midade do votos, na fó1•ma. do decreto n. 49, 
de 11 de junho de 1892, condição exigida 
pa.ra que o official percebesse as vantagens 
pBrdidas por etfeito do algum processo, razão 
peta. qual o IJOticionM·io cn.pitã.o Alfredo lU
llairo da Costa deixou tl.c rcccller as van
tagens quo ot•a reclama mais uma vez c que 
consistem na'> gl'atificaçõos de exercício do 
cargo de instructor da n,t'ma de cavallaria na 
Escola Mllitt\r c creado. A informação 
a.ccrcscenta. que o reclamante nã.o podin, re
ceber ta.es vantagcn~, em conscquencia das 
disposições do citado decreto de l t de junho 
de 1892, que estava. em vigor ao tcm1)0 da 
absolvição do official Ribeiro da. Cost:l.. 

Argumenta o supplica.nte que posterior
meu te, pelo decreto n. 529, de 2 de dezembro 
de 1898, foi abolida a oxigencia da unanimi
dade de votos na al.Jsolvlção para quo qual
que-r offi.cial processado, pudesse S'31.' índem
nizado de quaosquor vantagens inhcrontcs á 
patente, e que, tratando-se de uma lei de 
caracter penal, que deve ser entendida de 
.um modo mais favoravel, rotroagia ella, 
e o pagamento pedido devia. ser dcrcrido. 

A pretenção do supplicanto já. foi submet
tiua á consideração d:.t Camar•a dos Deput:t
dos c sobre clh pronuneiott-se a Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça que· 
formulou um parecer fa.vora.vel em 27 de se
tombt•o de 1900. concluindo por uru projecto 
de lei autorizando o Governo a mandar a.bo
nal' ao capitão AIL't·edo Ribciru d:t Costa. as 
vantagens de quo foi privado c mandando 
abrir o competente credito. A Commissão 
fundamentava a sua conclusão no facto de 
ter o decreto n. 533 de dezembro de 1898, 
suppt'imido as re~trlcções postas á a.m!listia 
concedida pela lm n. 910 em roferencJa aos 
militares envolvidos em movimentos havi
dos om suas escolas a.té a.quella. data, a.ffi.r
ma.ndo estar o peteccionario nas condições 
do favor da citada lei. suspeitado de se tes 
envolvido nos acontecimentos occorridos na 
Escola. Militar em 27 de ma.io de 1897, tendo 
sido absolvido em ultima instancia em junho 
d.o 1898. Allegava mais a Commissão que o 

Congresso Nacional assim já havia delibe
rado em outros casos identico~. 

Submettida novamente a questão ao conhe
cimento da Camara. dos Deputados, a Com
missão de Marinha e Guerra em sua maioria 
opinou pelo indeferimanto da petição do 
capitão Ribeiro da Costa, com o fundamento 
de que o supplicante deve recorrer ao Podel' 
Judiciario, o unico competente ,pat"l.t saber 
si elle está comprehendido nas disposições 
da lei de 2 de dezcmbr•o de 1898, que aboliu 
a desigualda-de estabelecida pelu decreto 
n. 49, de ll de junho de 1892, c pelo de 8 de 
novcmb1'0 dJ 1902, mandando tornar exten
sivos os beneficios do a.rt. lo da lei n. 529, 
de 2 de dezembro ue 1898, aos mititare3 a.m..:. 
nh;tiados 1)elo ttrt. 2° da lei n. 533, de 7 de 
dezembro do mesmo auno, e c1ue, tendo sido 
suhmettidos a conselho de gnerra., ostivesse 
este em n.nda,rnento ou, quando terminado, 
pendente de qualquer recursu, inclusive o 
de revisão pal'a o Supremo TribuMl Fe
dcl'i1l ao tempo U.a promulgação da referida 
lei n. 529, da 2 dezembro de 1898. 

O Sr. Soa.1.'es dos Santos, membro di ver. 
gente da. Commissão redigiu o seu parecer 
ern separado, que analysa detalhadamente a 
queshão, e opina pelo deferimento da petição 
do sup:pl.icante com fundamentos plausíveis, 
os quae.s furam tambem estudados com 
maxima attençã.o ]Jela Commissão de Orça
mento. 

Sel'<L superfluo repetir as razões do pa.recer 
do Sr. Soares dos Santos, que termina. a sua. 
ar·gumont."tção alludindo ao facto de ficar o 
peticionaria em uma posição do desigualdade 
injusta, em comparação com a situação dos 
demais omciaes implicados nos aconteci
mentos das Escolas Militares d~sta. Capital e 
d.o Ceará., que não conseguirLtm provar a 
sua innocencia e tiveram, entretanto, com 
a. decret.'lçã:> da amnistia, tod<t':l as vanta
gens, que se quer negar a.o supplicante. 

Attcndendo aos PL'ecedontcs ostabGlecidos 
pelo Congresso e 1ís rJ.ZÕt}S do parecer em 
:!opat•ado do Sr. Soa.res dos Santos, a Com
missão de 0L'çarnonto submette ú. considera
ção da 0a.mara, o seguinte projacto de lei, 
cuja. approvação pede : 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. Lo Fica o Governo autorizado a 
mandar pagar ao capitão Alfredo Ribeiro da 
Costa a quantia de ~:027$095, importancia 
das gratificações de exercício do cargo de in
structor da arma de cavallaria da. Escola 
Militar desta Capita.l e creado, vantagens de 
q11e ficou privado em virtude de proeesso a. 
que respondeu e de que foi absolvido em 
ultima. ínstancia.. 
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Art. 2. o O Governo abrirá o necessario · Ernencla a que se 1·e{erem os pareceres 
credito m:.r.'L os devidos effeitos desta. lei. 

Art. 3.o RGvogam-se as disposições em 
coritr<~l'io. 

S:.tl:1 das Conunissões, 7 de novembt•o de 
1908. - Cassiano do J.Yascimento, presidente. 
- Galeúo Cm·~Jalhal. - David Campista. -
Fmncisco Ye·Eqa. - Francisco S.ú. - U1·bano 
Santos. - Lc<iwinclo P.itta. 

N. 132 F -1903 

Pw·ece;·es :wb;·e C! emenda ap1·esentada na 3a 
(liswssao do p1·ojecto n. 132 E, deste anno, 
( acldilivo ck:tacado do JWojecto n. 132, deste 
C!ímo), cn.;!o;·izcmdo o Poder e;J;ecutivo a ?'e
a;·gcmi:;w· as escolas de t:t,prendi:;es mari
nheii'as e prat ica de torpedos e os co;·pos de 
mal'inheiros nacionaes e infel'iores ela m·
mada e a a c;·eco· e ~·e!Julamentcn· as esc .~ las 
p;·aticas de art-:lluo·io., de foguistas, e ele ti
'ií10í1eiros, soncladoi'es e signaleil ·os e dando 
out1·as pr·ovidenc·ias 

A' Cl'mmissilo de Mal'inhn. e Guerra foi 
presente a emenda c1I'el•ecidn. ao projecto 
n. 132 E, de 198:3. pelos Srs. Deputados Val
ladã:o e outt•os, instituindo regr:\s 1)a1•a o es
tal)elecimento das o&colas de n.prendizes ma
rinheiros, reduzidas a cinco pol' aquel ie pro
jecto em toda a Republica, e elevando o nu
mero dellas a seis. 

Depois do conveniente e pondern.do estudo 
sobre <1 matcrlda da ref8rida emenda, a Com
missão consldemndo que pelos motivos ex
postos em n.ntet•iores pareceres de publica
ção recente e jit adoptado.s pela C11sa, não 
convém, a.bsolutamente, o n.ugmcnto do nu
mero d~ts citadas Escolas de Aprendizes Ma
rinheil'OS; e <ünda majs, que ainda mais que 
as regras prescriptas na. emenda em questão 
importam no cerceamento injustificado da 
livre <1cçilo do Poder' Executivo em assumpto 
que directamente lhe compete, é de opimão 
que não pódc set• acceita pela Canw.ra a men
cionada emenda. 

Sala dn.s Commissões, 24 de outubro de 
1903 .-A.lves Ba1·bosa, presiden'te.-OZ.iv.Jim 
Valladcio; vcncido.-Ccwlos Cavalcant-i, rela
tor .-Soares dos Santos. 

A Commissão de Orçamento, tendo exa
minaclo a emenda ao projecto u. 132 E, sobre 
iil> qual emittiu a sua opinião a Commissão 
de Marinha e Guerra, é de paracet•, conforme 
opinou a mencionn.da Commissã.o, que não 
seja a referida emenda. a.pprovada. 

Sala das Commissões, 28 de outubro de 
1903.-Cassiano do Naseimento, presidente. 
-Lau1·indo Pitta, l'elator.-F,·ancisco Sc!.
IJavid Campista.-Francisco Veiga.-Urbano 
Santos ,.:....Galeao Carvalhal, 

Art. I. • Onde se diz: reduzir as Esco
ln.s de Aprenclizes Mtwiuheiros a cinco, diga-
se: seis. · 

Ao§ 1. o do mesmo artigo acrescente-se : 
As noyn.s escola.s sm•ão est~<.belccidas, uma 

no Rio de hneiro e as outras cinco nos Es .. 
tados que fornecerem maior contingente para 
preenchimento dos claros existcmtes na ar
mada nacional, tendo-se em vi.sta o qaadro 
a que se refere o decreto n. 4.983, de 30 ele 
setembro ultimo. 

Sala. das sessões, 7 dB outub~·o de 1903.-
0liveirct Valladtio. -Rocl1·igues Dor ia. -Jovi
niano de Ca;·valho.-FeZisbe/.lo Frei;·e. 

N. l4i D - 1903 

Emendas do Se;wdo ao p;·ojecto n. 147 C, cleste 
anno, que fixa a despe;;a elo Ministel'io da 
GueJnt para o C{JJe;·cicio de 1904 

A Commissão de Orçamento, tendo es.
aminado as emendas offerecidas pelo S3nado 
ao orçamento do :Ministerio dn. Guet'ra, é de 
parecer que sejam ellas approvad,ts pela 
Camara dos Deputados. 

Quasi todn,s ellas consistem nn. discrimina
ção de obras, que terão de ser feitas pelas 
forç:ts da respectiva rubt•ica. 

Sn.la das Commissõcs, 7 de novembro de 
1903.- Cass~cmo do Nascimento, presidente. 
- Galeito Ca?"valhal, relator. - Dcwicl Cam. 
1Jista.- Fnrncisco Veiga.- U1·bano Santos.
Francisco Sá.·- Lau~·indo P.itta. 

Emendas elo Senaclo ao p;·ojecto n. 147 C, ele 
1903,da Camant dos Deputados 

l.a Na l'Ubrica sa.-elimine-se a parto rela
tiva ao Su.uatorio Militar dos Campos do 
Jordão. 

2.a Na rubrica l4"_:_inclua-se a seguinte 
consignação: 

Linha telegraphica de Cuyabá a Corumbá 
e seu prolongamento por Miranda, Nio<lC e 
Porto Murtinho :ua fr\mteira com a Repu
blica do Paraguay-150:000$000. 

3 ... Na rubrica 14", na inscripção da con
signação-Obras de fortificn.ções-e depC!_is 
das palavras-obras, reparos e conservaçao 
de qua.rteis, estabelecimentos milita1'es e 
prop1•ios nacionaes sob a administração do 
Ministorio da. Guerra-acorescento-so: inclu
sive a continua?ão dos tl'abalhos de constru
cção do Sanatorio Militar dos Campos do 
Jordão, em S. Pu.ulo ; a continuu.ção das 
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obras do quartel de S. Luiz elo Maranhão e I 
reparo dos do 4° de artilharia e 15° de infan
taria em Belém ; inicio de construcção da 
uma linh~~ t'.Jlegraphica da Fortaleza de Ma.
ca.pá ao Araguary, p1·olongando-se pelo 
Calçoenc a.té o Oy~;poc ; continuacã.o dos tra
balhos da con ;trucçã.o da estracb ostrat~glca 
e linha telegraphica ent1·e Gnari1puava e a co-1 
lonia mili"ar d<1 f. oz do Iguassú ; construcçã. o I 
da estrad:1. de rodagem de Campo Erê a Bar
racão; construcçTto de uma ponte sobre o rio I 
JangaJ.a, na. esteada o.strate:.;ica da vllla dr.l 
União, tla Vlc toria a Palmas. 

4.a Na mesma rubrica l4a, na parte rela 
tiva ao matc.rial, ontre as indicações constan
tes da sub-rubeica destinada. <L1ém de out .'os 
fins, ~. obt'a3 o rep::tros de estabelecimentos 
militat·es, in c! na-se o seguinte : «reparos n~~ 
enferm:tri.a da Escola Militar do Brazil c 
melhoramentos na respactiva pharma.cia.» 

5.a. Na ruln'ica 16"' <L cifra da var1Ja-accres· 
cente-se: em ouro. 

p::~.gamento do pGssoal àa 
oiiicina de alfaiates c das 
secçõ<:s d.e ll~toeiros, fu
nileiros, correeiros e sel-
1elros . crea.détS pela lei 
n. 057, de 30 de deZ!)tn
bl'>') tlo 1902, con:;;;ituid.•,) o 
pesso~1.1 gerd elas offi~i
nas d·:t. segainte f{H'l'!::l. : 

(i mcstl'os. 
4 con tra.mes tres. 
3 1uandc/.lores . 
7 O})e.r~;..rio ::; d~ 1~ c ~.a ~:::: :-! . 

4 tlitos de segt:nda. 
10 ditos t:e t:?l'C8ir::t. 

8'2 ditos cli3 q_uc~r::.'... 

16 SOl'VGllkS •••••••.••• 

7a Fabricas e la.bo:-a.tol'i;J .. 
8"' S:Jrviço de Satl'i; .. . ... . 

6."' Ellmiln -se 0 n. 4 do t~rt. 2o. g:o. Soluos e geatificaçüe'; .. 

Senallo FcJ.erv.l. 3 de novembro de 1903.- 10"' Eta}.las . · · · • · · · · ... · · · · 
Affo~so At!!]HSto Mo;·eir-a Penna, Pr.esidonte. \111"- Cb};:38S in::wti'.-:.1. > .••••.. 
Joak~m d.e _0 . Catttnda, 1 o Secr3_tarw. - Al- 12" A iud.,,s de custo .....•• 
bel"to Jose Uonçalves, 2° Secretarw. - Hem·i- 1j r.:', . . .. 
que da sava Coutinho, servindo de 3o Soc;:-e- 13" ~o.omas m!lttare;; ...•. 
tario.-Antonio A;;eJ·eclo, servindo de 4" Se- ~14"' Ob!':tS mili.t:ne;:- a u
cretario. gmentadtt estél. rub:oic~'< 

de 500:000$ JX.tl'U, COil· 
P1·ojecto n. 147 C, de 1903, da Gamara dos strucção d'~ i'<Lbl'ica d e:~ 

Deputados, fixcmdo a despe::;a elo llfinister;:o polYora sem fum~1.ça, 
da GtWITa pam o exercicio ele 1904 de:-;tinadus u.s impor tau

cia.s ncce:::sa.rlas 11111':1 '~ " 
o ;)r a:-; d.e for ti fic:~r:ão do 
pol·to de Sauto,;, E,;tttdo 
de S. Paulo, e co;J.ti
nuaçã.o d:1s obl'.lil enc?
taC:L~s, inclusive a con
servação dn. estrada de 
rodttgem D. Fl'ancis c:.;. 
em Sn.uta CatluJ.rí!la. 
que fica incorporaêl.a. :i 
l'êdo dcts estmd.as de 
fdrro estrategicas .•.•.• 

o Congi'OSSO x,tcional decreta.= 

Art. l. 0 O Presidente da Repnblica é auto
rizado a de.~pender pelo Ministerio da Guerra., 
com os S3t'Vlços de,;ignaúos nas seguintes ver
bas, a quantia üe 30:~00$, ouro,.18.122:506$670, 
em papel: 

r.a Administração Gnral. .. 
2."' Supremo Tribunal Mili-

tar e auditores ........ . 
3.8 Direcção Geral da Conta

bilidade da Guerra, redu
zida de 1 :í50$ pela sup
pres::;ão de um porteiro 
addido ....•.....•...... 

4.a. Intendencia Ge r tt l da. 
Guerra . ............•.• • 

5. a Instrucçã.o militar: ....• 
6. a. Arsenn.es, depositos e for

taleza.s, assim reJigida 
na sub-rubl'ic:J.-2:. ordem 
- Rio Grande do Sul -
Otnci nas-a.ugmentem-se 
45:900$ para conservação 
da oillcimt do ferreiros e 

197:915$000 

143:800$000 

236:580$000 

281:211$000 
1.020:894$500 

45"' Material- Augmentada 
de 61:209:S, sendo na 
consignação 7"-- Dire
cçao Geral da Corrtabili
dade da Guerra l :200$ 
p<1rn. expedít3nte,na con:. 
signação 20"'-Remonta 
de cavallos,etc. 40:000$. 
na consignação 30"
Acquisiçã.o de instru
mentos,utensilios, etc., 
20:000$000 ......•..•.• 

lôa Commissão em paiz es-
trangeiro •••••••••••••• 
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l.1í5 :3i7$414 
350:881$300 
342:543$600 

!4.817:532$900 
15.930:516$000 
2. 001 ::369$956 

200: OJ0$000 
1?S ;S00$000 

2.800:000$000 

8.498:095$000 

30:200$000 



Câmara dos Deputados -Im presso em 22/05/2015 12:56 - Página 33 de 36 

296 ANNAES DA CAMARA 

Art. 2.o E' o Podei;' Exe~utivo auto~iza.do: assim redigido: « O capital elas sociedades 
I. A mandar, nu. VIgenma desta le1, pa1•a anonymas se divide em acções o~t {1·acções de 

omro~ paizes, como addidos militares ou em acções de wn VALOR. IGUAL.» 
coinrorssão para estudar os diversos as- . . . 
su.mptos mili~ares 0 os progressos dos respe- . S~stenta'?";m ~ns quo css.? dtsposr~rvo. pro
ctivos conheCimentos, officiaes generaes, su- lub1a a deSI0U~lda.de e~ a!J:soluto e sob ~o~os 
periores ou capitães completamente habi- os p_ontos de v1sta. Ouuro~. talvez mars m
litados, sendo um pa~a a Europa, um para ... telltg~nteme_nte, affil'ma.vn:m. que o art. 34 
a America do Norte, um para 0 Pr:J.t:.t e J ref~rta-se tao sómen~e a 1~ualdado das 
outro para 0 Pacifico. l acç?SS qu.anto ao capltal I?on;unal, sem al-

J ludrr á Igualdade dos direitos dos accio-
II. A man.dar pu.ra diversos paizes, afim nistas. Havia, pois, a vacillação que obstava 

de se aperfeiçoarem nos conhecimentos mi- o reconhecimento desse novo meio de de
li_tares por espaço de um anno, até dous offi- senvolvimento social, francarnento consa
craes p~r armas ou corpos espociaes, com o grado, em 1900, no Congresso Intema cionc.l 
respectrvo curso e capacidade reconhecida. das Sociedades poí· acções. Surgira na Ca-

IU. A estalJelecer premias que estimulem mara dos Deputados um projecto de lei do 
a criação do cavallo de guerra nacional Sr. Mallerand •. a. 2. dedezemhro de 1899, 
podendo despender até 50:000$ annualmonte: pondo fi1~ .~s mc~rtezas .e firmando a se-
para o que abrirá 0 credito necessario gunda opmrao .. D1sse .o lllustre Deput:!.do 

· que o seu proJecto VIsava descmba1•u.çar 
IV. A deapender a quantia de 150:000$ a vida de uma especie de titulo, cuj<1 vulga

com a linha. telegraphica de Cuyabá a Co- I'ização offereceria. ús sociedades incontesr.a.
rumbá e sau prolongamento por Miranda, veis vantagens: e fa,llanlo dos outros pQ,ize3 
Nioac o Porto Mul'tinho, na fronteira com a accrescentava: 
Republica do Paraguay. 

Art. 3.° Ficam vigorando como creditos 
es:peciaes, para. os mesmos fins para que 
foram votados, os saldos dos creditas conce
didos pelos decretos ns. 141, de 5 de julho 
de 1893, e 1.9.23, de 24 de dezembro de 1894. 

Art. 4.° Contioúa em vigor o art. 20 da 
I~::i n. 652, de 23 de novembro de 1899. 

Camara dos Deputados, 14 de setembro de 
1903.-F. de Paula O. Guima,·ães.-Presl
dente.-Manoel de Alencar G~tirnaJ·ães, }o Se
cretario.-Thomaz Pompeu Pinto Accioly, 
Secret::trio. 

N. 294- 1903 

Permitte âs sociedades an.onymas c1·ear acções 
p1·e{erenciaes 

A Commissã.o de Constituição, Legislação 
e Just.iça solicita a attenção da Camara 
para o seguinte : 

Quem estudar, comparativamente, as va
rias legislações sobre as sociedades n.no
nymas, verificará que emquanto eram já de 
uso corrente as acções chamadas preferen
ciaes na Inglaterra e Estados Unidüs (prefe· 
rence shares), na. Allema.nha. (prioritatactién), 
na Belgica (actions de prio1·itê), na Austrla e 
na Italia (a.:ioni p1·ivilegiati ou di p1·ioritd), o 
o mesmo não acontecia. om outros paizos 
a.deantados, notadamente na França, Con· 
corria para essa lacuna em Frl\nça, q uasi 
exclusivamente, o facto de haver na juris· 

, prudencia fundas dissençõe~ no modo de ~n· 
'- wnder o art. 34 do Codxgo Commerctal, 

«Graças ao emprego desses titulos, uma so
ciedade séria que tem necessidade de 1·ecursos 
no~os, os póde procurar sem se escravizar 
aos onus de ttm jHro fi xo cujos pmzos ine
xoro.veis ameaçariam a vida social e, em vez 
de recorrer á creação de obrigações, a so
cieda.de creará acções de prioi'idade, cujos 
port<tdores serão investidos de um direito de 
preferencia sob1·e os outros accionistas. Taes 
acções, continuava clle, offerecem ainda tt 
v::mtagem dupla de não ficarem os seus por
tadol'es excluídos da n.dministrlção social e 
de SE'rem admittidos a participar dos bene
ficios even tuaes. » 

«Salvo disposiçfto co;1trm·ia dos estatutos, a 
sociedade póde crem· acções de p1·io1·icladc 
com o di1·eito de 1Jarticipm· antes das outras 
acções da pm·tilha do& luc1'Gs ou do activo 
social, tendo aqttellas como estas, nas assem
bleas, '-gual di1·eito de -uoto ,» 

A commissão de legislação civil da. Cama
ra, pelo relator M. ChasteneG, apressou-se 
em adoptar o projecto, insistindo acerca das 
va.ntagens d~ acções prefarenciaes e impu
tando á incerteza da legislação nessa materia 
o pottco desenvolvimento que ellas havimn tido 
em F,·ança. Propoz-lhe d.u3.s emendas a.ddi· 
tivas. Uma, de modificação a cel'ta lei fr<tn
ceza. em caso de fusã.o, o que pouco nos inte
ressa. Outra dizendo : «No caso em que a 
decisã.o da assembléa. gera.l importe modifi.· 
cação nos direitos respectivos das acçõos de 
varias categorias, ser<L preciso, além da a.s
se~nbléa gerttl convocal' uma assembtéa espe
pecial dos acciooistas cujos direitos forem 
modificados.» Esta. emenda foi inspirada no 
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:.art. 215 dq Codigo do Commercio a.llemiio. 
E n.ssiru completado, foi o projecto appt•ova
do tal qual, sem discussão e com a declarn.
çã.o de uegencia.. No Senado correram as 
cons:;,s do mesmo modo, accrescentando o p!l.
rocor da. respectiva, commissão que a lei se 
a.ppticaria ás sociedades existentes, não ob
stante o seu silencio a ta.l respeito, po1•que 
ella devia. set• con~iderad::t, não como intro
duzindu um direito novo, , mas sim como 
tendo um c:1racter intel'pret:l.tivo. E hoj.J é 
a lei vigJnt3, simplo.> o cl:l.l'a, promulgad::t a 

·~ de julho de 1902. Eis o historico, pam nós 
bem merecedor uo attenção pelos ensina
mentos que encerra., dn. rccsnte lei franceza; 
cujos rosult<1dos tcem sido lá tãJ salutares, 
\Vid. «REVUE DES SOCIJ!:TÉS»- de A. Ve~vas~ 
seur, 1902.) 

No Brazil, evidentemente, tn.mbom sera 
.proveit:.Jso o uso de taes titulas, cuja vulga· 
rização cumpre ao legislador promovet'. São 
obvias os motivos, ba.::;tando lembrar que 
serh novo meio de attrahir capitaes estran
geit·os, além de ser poderoso dique á ruina 
e ás liquidações FORÇADAS do muitas das 
nossas melhores socied<tdes anonymas. 

Mas, quando nenhum bem nos acarretasse 
semelhante elemento de credito, nenhum 
mal adviria da sua autorização na lei. Sa
bemos, por outra lado, que já se tem pen
sado em utilizar esse elemento no paiz, re
cuando os pretendentes ante a omh;sã.o por 
parte da legislação bra.zileira. Porventura 
será prohil.Jitivo o nosso direito a esse res
peito ~ Não. O c:lra.ctci•istico p1•imeiro a 
,prirno~·diat das sociedades anonymas, con
forme o direito patrio, c a divisão do cu.pital 
em acções. (Decreto n. 8.821, de 1882, ::tt•t. 1 o, 
e decreto n. 434, uo 1891, art. 1°}. 

Não se preceitua, porém, ahi-como faz o 
Codígo l~rancez-que as acçõos tenlum valo1· 
iguat, cxig-indo·&e u.penas, c muito natural
mente, que essa igua.lda.de exista nas fracçDes 
das acçõe~. (Decrctll n. 434, art. 18 c seu 
§ 1 o.) Portanto, nem ao mono:! temos o 
motivo que na. França. dava logat• á duvida 
supra exposta. 

Encontramos, entre as prohibições expres
sas, por exemplo, a do art. 19 do citado 
decreLo n. 4:34, impedindo acçõ3s que não 
representem e1fectivamento capital em di· 
nheiro, bens ou creditas declar;utos nos esca
iutos ou cootracto social; a que, implicita
mente, tolhe a concessão de acções beneficia
rias em prejuízo do capital dos accionistas 
(decreto citado, art. ~O); a que obsta a 
emissão de acções por series, isto é, a 
di visão do capital em series successivas de 
acções (art. 84); a. qne prohibe a emissão de 
quaesquer títulos a.o portador, sem licença 

VoJ, Vli 

elo Poder Legislativo. (Lei n .1 77 A, de 1893, 
al't. 3°.) 

Nenhuma disposição, porém, prohibc, ex· 
plicita ou implicitameo·Ge,as acções de prio
ridade. 

No Dodigo Commercial (podcr--se-ha ques
tionar~ .. ·.) encontramos o art. · 288, que 
veda a. estipnlação de pertençerom os lucros 
sociaos a um só dos a.s;ocia.dos. ou a exclusão 
de algum dclles, ou a dexoneração de con
tribuü• nas perdas. 

E' a probibição das socie(üdes leoninas, 
rept•oduzida do decreto de lU de dezembro de 
1860, art. 43 C da Ol'll. l, 4°, tiC. 44, § 9o. 
Evidentemente, porém. tal principio não 
attingn as acçües prcferenciaes_ A socie
dade leonina consiste 11:1 absoluto imposs:
bilidadc Je luct·os, uu por outr~t. no pl'c
juizo certo, prévio, contractado, ineviktve1 
de um ou mais u.~socia.do.> ! Tal é a prohi
bição do art. 288. As acçccs pref"eronciae.s 
não equivalem a. is~o. Ao contrario, eltas 
garantem a distribuição de certos lucros 
p?·!Jciptutrnente aos :-;Gus portado1•es; mas 
tamhcm ga.1·n.ntcm u.os outros <tccionist.."'s a 
distribuição dos Iuc1'vS restantes; ll.l[uelles 
não tcent direi Lo a todos os luc>·cs produzidos 
e, portanto, nõ.o excluem do~ lucros sociaes 
os outros accionistas ordinarios- T0dos par-
1,icipam dos lucros, segundo as estipubções 
contractadas. 

Si os lnct•os tota.es não bastarem pa,ra as 
acções prcfel'cnciaes e, conseguintemcnte, 
não houver sobr~ts de lucros para as acçõas 
ordinarias, nem por isso tornn.r-sc-ha leonina 
~~ p:trtilha. Será., sim, uma contingencia na· 
turn.l, uma e v eu tua lidado li c i ttt a q uc, em 
todos os c:tsos, ficam sempre suhordioados 
os ;tssociadod. Si nenhum lucro houver, nada. 
pet•ceberão quacsquer accionistas de quaes
quer sociedaües, e:dstam ou não acções pre
fcrencütcs. 

E assim t:unbcm estas participam das 
perdM. Logo, a cllos não te;~ applicar;ão o 
ttrt. 288 do Codigo Commercial que, em ver
da.de. cogit::t do cousa muito diJrerente. Não 
fôra assim e chega.riamos talvez ú. conclusão 
absurda de set•om prohihidos, pelo art. 288, 
os debenttwes. Com e!f<~ito, os debenttwes 
muito se approximam das acções de prio· 
ridade, com ~• aggravante de, sendo, como 
são, titulo:S de credito, cxcluirem completa
mente todos os accionista.s e todos os credo
rBs até que sejam completamctamente res
gatados. Pot• outro lade, vemos no espírito 
o na lottra da lcgisln.çã.o brazilcira notwel 
latitude de poderes, qual soberania outor
gada á~ assembléas geraes para praticarem, 
discricionariamente, tudo quanto não for 
prohibido. Ahi está o decreto n. 434, artigo 
128, dizendo : 

3S 
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<<;1 assem!Jléa oeral tem pode;· pa;·a 1·csolvet' tes da reunião, sob pena <13 não tom:are1n 
toclo.~ os negocias TOMAR QUA.ESQUER DECISÕ:'s parte nas di::::cussões e deliberações. 
e deliberar, app1·ova1· e ?'at-ifica;· t:oclos os actos Art. 2. 0 R3Yogam-8e as disposições em 
que inte;·essam n companhia. Nas s1ws facuZ- contra,l'io. 
dades, salt'o clauntla em cont1·atio, se inclue , . _ 
a de mocl::(icw· e alterar os estatutos ou coil- S~la. das Con~mu:soes, novembro de 
traclo so:ia?..)) Dcante do exposto. errariallOQ,,.-r:aranhos llfonteneg;·.?.-A.::evedo J.liw·
queiil sustcm~~t_ s:se a lc:ga~lrbue tlo tÚo, ontre qHe.~:. re,a.~o ;·. -:.Estevo._m Lobo . . -,iln_rpl.-o p. i;-
nós, das a.cçocs ela prwrwclade '! Com tudo, nh_ez, o.-:-·F:ed~~ tco Bo1_ges.-!Ioscumcr.h c~e ü_lL
ha omis.::Q.o no di·•roito n"tr1· 0 • e , .. 11 ·'ttiaç"o vetra.-Tetxe·<1'ct de Sa. vencHlo. N,j dü•mto 

~< '-'-' .t'·" , "' :-;, " • 1 -r. . - 't+· não é :), idéal. Convém l'CSOlYCl' <l CJU.JSr.iio wg ez as a~çoe.s Pl'C er~nctaes sne po~·ml ,l-
por lei clitra da. qu::tL neahum md. j ,( 0 dis- das, mas 1sso t:m s1do ennacw.do ry.o -me-
somos n.tlYil'<'t. · mo;·andwn, <',!Ue e a . carta das soci-:3ch~des 

' anonymas ou nos es"n, !;utos. A Frunçu. au-
Com o inLuito de concorrei' pu.r::1. tlo uti' t o1•izou-as pela. lei de 9 de julho üc 1Ç1Q2 

deside;·atum, pre:;tn..ndo um sm•yiç;.l <L K~t;ãol (lei interpretativa aúm de set•vü· ás so
esta Commissão o!Jerecc ti. ::m.beiluri;;:. d<L C•t-l cie:lade~ existentes,)es~abclec~nio : ue,quan~o 
mara o seguinte a.s acçoos preferene1aes Vt3s.c:em a. modl-

1 !ica.r IJS direitos de outras de Yltrbs ca-

PROJECTO 

O Congt•e:>:;o Xacionn.l decreta.: 

l 
tc;:;-orias, fo:;se então preciso, além <lo ac
cordo <la assembléa geral, o de uma assem

. bléa cspeci:ü de accionlstas dessas acções. 

I Entt•e nós a ~ companhias ou sociedades auo
nyma,::; já emittem obrigaçõGs prererenci<l-GS, 

Art. 1. o As sociedades a.nonnuo.s Dodem t debentw·es,so? fianç:n. de ~odo o activu c bens 
crear a.cções proferenci<J.cs, ;Ú g_ua<ts, n~, d<.t con~pa.nlua,,prel_t.n:.nno u. outros _quaes
partilha dos lucros ou Jo a.cti vo s:Jci:.d. tcr'iio quer tltulos ne. d1v1da e alnna.vms po~· 
prcforencla. sobre us <tcçües ordina.r-il'.S. coa- hyp~thecas, ant1chrcse: e penhores.~ Le1 
forme tiver sid:) OS'úÍl_)lÜ"UO nos cst:Ltutos ou n. 117 A, d:J 15_ de seu~mhro de 189._,, _De 
contr<tctos. par com ~stes tttulo3 nu.o podem as acçoes 

preferone1acs absolut11mente sel'vir pa1·a 
§ 1. 0 Os portadores ou donos ,Jes~as a.cções attra.hie ca.pitfLes. Só si forem os capi

terão, como o.~ outros ~cccioni-;t<L<:. o úil'eHo ti1es-e o dcscrcditc-cli1 propria companhia, 
de t:Jmar pat·te. Yomr e ~or Yctaclo 113.~ as- p:;lo system.<1 do projecto. O systema. é este: 
SGtnlJlé:iS gCl'&.eS d;,1, SOCÍ3da.dG, § 1°-Ü;:l porta.dOi'CS d~LS a.CÇÕCS profal'CDCiU.eS 

" 9 o . • . • r . tomam pa.rto c votam nas :1Ssembléa.s geraes. 
::\_-· No ca-.o de 1nsolvenr.~a. ou de .1qm-1 § 2·'. No cttso de insolvencia. ou de liquida.

da~:ao força: la, pode~n as soc!Cdadf'S aw~ny-) ç:[o forÇ'"''l.d<'.. pódom n.s sociedades, em ge;·al 
n;ras: em geral, re~thzar·, com os seus ob1'1ga- 1 (?), roalizu.1• Ccllll todos os seus credoref..l· ac
cto?t>ta~, ou ,~t~tros ~r~um:es;)!uu.e~qucf ac-j ~JrJos: até 0 de se co 1~vel't0r eu~ a.cçõ~s pre
cor dos, 111clu.,n e ~ du cun \ er ~<l_? de tO eLO ou fel'encw.cs r.oJ.o 0 pas::;1 v o da soc10,1a.de, ~ 3o. 
p~rte do.seu pa.smro CIU acço~s . p :·~fJre~-~ N Jsses accô;-tlos .•• applica1·-se-hií.o aos JJOrta· 
c1aes, cuJaS :·:mtagcns e gal'antl<tS SGi'ao estt- do1·es ele quaesque1• titv.los ou ob1·igaçües, in
puladas no :nstr_umcnto .d~ accordo .. C?ill-~ clusíve as prefe1·enciaes, as d ·ispos;ções hoje 
tanto que n<to seJam prolub1dos p!}lo <ltrelto. 1-e{erentes ,108 de~entw·istas. DQ moJo que es-

§ 3. o Nesse.> accot>dos applicat·-se-hão aos I tes,_ os dehentur1sta.s, entram pm:a? a.~~ot•do 
portadores de quaesquer -~itulus ou obl•iga- mmto anchos c~mo credores prlviieg~a.dos, 
ções, inclustve as preferenciaes, n.s disposi-18 s:1llerD: dclle tr1stes ma,s em fr<;:termda,de, 
ções, hoje referentes aos debenturistr.s. do I co. nv_el'tJ<los ~m pJrbdores ele ac~o3~ prefe
decreto n. 2.519, de 22 de maio de 1897' ~·enClaeR. Na.o vou c?m o p~oJecto ~esse 
com a modificação do pa.ra"'rapllo s~"'uinte. ~deal_ d~ fo~taJe~er ass1m o credito publlc~ c 

• ·- • "' o I a. ut!lmstüu1çao quB representam as soCle-
§ 4. o St á 3a reumao de1xar de comp3.recer dades anonymas. 

numero sufilciente,a delibe:ração, obrigatoria 
para todos os portadores de titulas, será to- O Sr. President.e -Tendo dado a 
mada pela. maioria de qualquer numero dos hora, designo para segunda-feira, 9 do cor
que estiverem presentes, assim declarando-se rente, a seguinte ordem do dia: 
nos editaes de convocação. Primeira parte (até 2 l/.2 horas ou antes): 

§ 5.o Nos editaes se poderá estabelecer Votação do projecto n. 261 R, de 1903, que 
. que os donos ou portadores de titulas os de- autoriza o Governo a abrir um ct•edito não 
positem na caixa da sociedade, mediante excedente de 120:000$ para occorrer ás des
l'ec.ibo de deposito, pelo menos tres dias an- pezas com a readmissão dos operarias do 
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Al'sJml tle Marinha. da. C<tpital Fedm·al 2"' discusssão do projccto n. 168, <lo 1903, 
(3 .. di ;cussã.o) ; dctcrminttndo quo sojn.m <tbolidas, nas re· 

votaç:Lo elo projccto n. 291, de 1903, con- partições fedemos, as distincç>ões ontPc cm
ccdonrlo <L D. ~-I<Lr·!;in~t Gomcnsoro \Vanden- pregados do quadro o jornaleiros ; e d<Lndo 
kolk. viuva elo eapitão de mal' e guet•ra outras providencias ; 
José Edtwr!lo ·w~tndeo.kolk, o dieeitv de per- 2" discussão do projecto n. 292, de 1903, 
ecbcl' o meio ;;oldo e montepio p:~: a tabcll~L autorizanuo o Govc1·no <L couc;:-del' os pri.-i
da lcln. 2'!7, ele 15 do dezembro de 18\:!4, logio:> dos e.>tahelocímontos do ensino supe
em attenólo aos set·viço~ prestados po1· seu rior ou socundario <LOS C;)ngencros fund<tuos 
fllllO, 0 fil.llecido almírunt·1 Edrrn.rdo 'Nu.n- pelo:> Estado.;; e pelo Distl'icto Fedorul c csta
de!)k ·lk, com :mbsi;itntivo d:L Commi.~sio tle bBlecondo c0ndições para. que est :s possam 
Pens:·ios e Contas (discu3sã.o unicu.) ; ser reconhecido .~ otiic ialmente ; 

Yohç·ão do p1•qjecto n. :zss, de lDO:J, J'eh- Continu:wi'b) da 3." discus.)tO dn pl'Jjccto 
tiYo <i ::monda ,·;ubsti!.utiv~~ do Senutlo eLO pl\>- n. 2:51 D, éLo 1003, com o JlU.l'OCCl' sobt·e emen
jecto n . . ~:J4, de l!J02, que <Lutoriza o Po.ler dn.s oll'erecül<~!> pwa. 3," discu~scio rto pro
Executivo a. conceder reforma no posto de I jacto n. 251, tleste a.nno, qun fix<L n. rlcspcza 
l" teucn:;c, cvm as v<:mtctgens lugaes, n.o d.o Minü;tcri·l dn. Ju.;tiçn. o Negocio$ Intcrio-
10 tencnt::J llonorario da m·mu.da, plmrm.<L rcs para 190,1; 
ceutico em commissão, Antonio CamLido elo. · n· . ..- · . d ,. · t ")87 d 
Sih·<~ Pim::Jntcl (discussii.o unica) · t ,cus::>a~ u~wa. 0 proJec _o .I?· - , e 

' HJ03, relat1vo <.L emenrln. snbstttattva rla Ca-
Votação do pr·ojccto n. 203, do HJ0:3, au 1;o- ma.ra dos Dcputldos (projoctn n. 105 D, ele 

rlzando o Govumo a. n.pplicn.r ao propara.dor lUOl) n.o projocto n. 105, U.o HJOl, do Senado, 
de t~lcl·~~poutic<t ?a F~culdade de i\.Icdicina ~ht 

1 

cre<tndo no Districto Ped.er<.tl 1:nais _um :·ef5iS
Bttlua, Dr' . .Jostl Julto de Calttzans, u. dts· t1·o de hypothec<Ls, com a dcstgnaçtto de tcr
posiçil.o U'L lei de junho de l88::l , conside· cciro, á qual o Senado ni1o deu o sea assen· 
1'<tndo-o lente sabstituto dL~quella Faculd.a.de timento. 
e designa nuo-lhe a. sessão que compctit·, se
gundo as conveniencias do ensino (discussã-o 
unica) ; 

Vott"tção do projecto n. 183 A, de 1903, tor
n~tuclo oxt:;;n:;i vo..s o.os audi.tore;:; ele guerra 
dos 1 o, 2", :-Jo, 5° c 7° distrlctos mil! tare.:; o..s 
vantagens do ducreto n. 821, de 27 de dezem
bro de l!J!Jl, com p ttpeccr e sub;;titutivo ua 
C.ommissã.o do idarinlm 0 Guerra, org<.Lnizan
do o qmldrn elos auditores do cxel'cito, esta
bsleco sou;:; direito:> c deveres, toPnando-os 
sxten::;ivos ao auditor ib marinlu, e dando 
outras p1·uvüiencias para se1•em tornn,Jas em 
considJração em 2"- discussã.o (!"· uiscussão); 

Votação do projecto n. 251 C, de l!J03, l'e
tln.cçã.o p<tra tt 3~ discussão da emenda. des
tacada na 2" discussão do pl'Ojecto n. 251, 
deste au no, autorizando o Poder Executivo a 
contl·,~ctar com um cimrgião dentista os ser-

' viços <.h sua profissão no corpo de borobei
t ros do Districto Federal, mediante a gra.ti-
1 ficaç~o u,nnual de 600$, preferido o que já 

I tenha IJrestn,do esses serviços gratuitos no 
IUesmo corpo (3"' discussão); 

Segunrh parte (ás 2 l (2 hora.s ott ant2s): 
Continua(,fio da 3" discussiio do projocto 

n. 252, de 1 !:)03 ( n. f:G, de 1 !100) tleclu.r~n(lo 
IJ.Ue, salvo o rlispost.o no numero 4 e ao § :3o 
do art. 9° da Constituiç,fLo Forlcr~tl, só é licito 
aos E~f;ados osé;•belo·:or tax:1s ou tributos 
c1ue, sob Cltulc1uor donomin:1ção, ineid<tm 
sobre as mercadorí:ts c;;tt-ao.g-oira,; OIL sobre 
ns nacionaes de IWodltCç>i:í.o Llo outt•os E,;t~Lclos, 
quando cuncort'üill a :; condições que e.ita.be
lece, e tlu,núo ottt1•as pt'ol·übncia>J. 

Lovant<L-SO a sc.s<io (t;; 5 ltoms ua ÜLl'de. 

DECf •. UtA~'ÃO 

Declaro que, si estivcssQ p1•esentc, teria. vo· 
ta.do contra. a cmcnt.ln. apresentada em 3" 
discussão, q_úc autoriza o Governo a. ad<tttil•ü• 
um tcereno em Jacuecang-a para. fnndação do 
futuro Arsenal de Ma.rin ha. 

Sala. das sessões, 7 de novemb:·o de 1903. 
-Elysetl Gt!ilhenne. 
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lZ6u SESSÃO EM 9 DE NOVEMBRO DE 1903 

Prcsidencia dos Srs. Paula G~timcwtíes (Presidente), Oliuei1·a Figueiredo (1° Vice-PJ·e
sidente) e Pmtla Guimara:es (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se <.'t chamada, a que 
re~pondem os Srs. Paula Guimarães, Alen· 
ca.r Guimarães, Thomaz Accioly, 'Wanderley 
de Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tou
rinho, Antllcro Botelho, Aurelio Amorim, 
Hosannn.h de Oliveira,, Luiz Domingues, 
Thomaz Ca.vttlcn.nti, Eduardo Studart, Gon· 
çalo Souto, Eloy de Souza, Paula c Silva, 
Abdon Milancz, Teh:eira de Sá, Celso de 
Souza, Bricio Filho, Julio de Mello, Cor· 
nelió d<t Fonseca, Raymundo de Miranda, 
Euzcbio de Andrade, Arroxellas Gn.lvão, 
Rodrigues Daria, Joviniano de C:1rvalho, 
Felisbello Freire, Dumingos Guim::LL·ães, Leo· 
:vegil.do FUgueiras, Bulcão Vianna, Felix 
Gaspar, Satyro Dias, Augusto de Freitas, 
Alves Barbosa, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Santos, Para.nhos Montoncgro, Rodrigues 
Sa.ldanha, Bernardo Horta.. l\loreira Go
mes, Heredia de Sá, Americo de Albuquer· 
que, Silva, Cttstro, La.urindo Pitta, Julío 
Santos, Crm·ello Cavalcanti, Maur·icio de 
Abreu, Oliveira Figueiredo, Cttrlos Teixeira 
:Brtmdão, Francisco V ciga, Viria to Masca· 
l'enhas, Esl.evão Lobo, Ribeiro .Junqueira, Pe
nido Filho, David Campista, Carneiro de 
Rezende, Bueno de P<üva, Bernardes de 
Faria, Antonio Za.ca.rbs, Lamounier Godo
fredo, Ca.logeras, Ca.1·Los Ottoni, Olegario 
lvlaciel, "Vencesláo Braz, Palua. Rezende, 
Moreira da Silva, Jesuino Cardoso, Costa 
.iunior, Fernando Prest('s, Eloy Chaves, 
Francisco Malta, Alvaro de Carvalho, Can· 
dido Rodrigues, Hermonegildo de Moraes 
Filho, Cost:t Netto, Carlos Cavalcanti, Paula. 
Ramos, Soares dos Santos, Germ:.tno Hasslo· 
cher, Angelo Pinheieo, Domingos Masca.
venhas, Cassiano do Nascimento,. Vespasiano 
de Albuquerque, Alfredo VarolLt, Diogo 
Fortuna e Campos Ctl.rtier. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e posta em disctlssão n. acta. 

O St·. Tllon1.u.z Cava.leanti
Sr. Presidente, hontem, á tarde, a sociedade 
tluminensa foi dolorosamente surprehendida 
.com o fallecimanto do illust1•e general 
Dr. Hem•ique Valladares. S. Ex. fez p:~rte 
desta Cama.ra no período do 1897 a 1899, 
tendo, por e::;sa. occasião, prestado rebvantes 
..serviços, de onde resulta.ru.m a. estlma e a 
-consideração desta assembll!a.. 

0 SR. CALOGERAS-Fóra. daqui prestou 
tambem inolvidaveis serviços. (Apoiados.) 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-O illustre fi, 
nado, como disse o honrado representante de 
Minas, prestou tambem relevantissimos ser· 
viços ao paiz. 

EITectivamente, Sr. Presidente, não só 
como lente da Escola Militar, assim como 
no desempenho de commissões tecbnica.s ile 
que foi incumbido, e d;t mesm:1 fórma na 
administração publica., onde teve occasião de 
exercer sua grande actividade em favor da 
ordem publica, quando alterada no período 
de 1893 a 1894. 

o SR. PAULA RAliiOS E OU'l'ROS SRS. DEP'L'· 
TADos-Muito bem. 

0 SR. TIIO:\IAZ CAVALCANTI-Não preciso 
relembrar á Ci1mttra a sua, r.ttitudo bonefica 
quando administrou este Distl'icto, deixn.ndo 
peofundos traços de sua excellento adminis
tração. (Apoiados.) 

Nesta Cama1•a revelou o illustre mol'to 
sua alta compotencia como homem politico; 
e, ainda ultimamente, não obsc:~.nte a sua 
sa.ude estar bastante melindrosa, n.cceitou o 
convite feito pelo Governo para represen
tai-o junto ao commaodanta mili~at• do 
Acre. 

S. Ex. para ahi partiu abnegadamente, 
agg1·avando-se então o máo estado de sua 
saudc, que trouxe como consequcncia. a 
t:Jrminação de sua vida. hontem, á t:1l'dc. 

Peço, pois, a V. Ex., Sr. Presidento,CJ,ne 
consulte á Camara si consente quo se ínsll'(l 
na a.cta de hoje um voto de profundo pez~1· 
pela morte de tão illustre hrazileiro. pim!o 
bem. Apoiados geraes ~ ) 

0 Sa. PARANHOS MONTENEGRO - Era UOl 
cidadão mui to distincto. (.Apoiados.) . 

· Consultada, a C:tmara approva un:l.mme· 1 

mente o requerimento do nobre Deputado 
pelo Ceará. · 

Em S3guida é approvada a. ach lla sessão 
antecedente 

Pas;;a-se á 

ORDEM DO DIA 
I 

O Sr. Alf"redo Varella ( pel~ I 

"""'"' ) - sr. Presidente, peço a v. Ex. quo I 
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consulte á. Casa. si me concede 15 minutos de 
ur·gencia. para tratar de nssumpto de alta 
importancia para os creditas desta Repu
blica. 

O Sr. Presi{le:nte-0 nobre Depu· 
trdo deYe mandar sou requerimento por es
cdpto, (leclaro..nJ.u o <tl:Suropto pant o qual 
pocte urgencia. 

O Sr. AlCredo Varela (pela m·· 
dem)- Vou enviar á J\fesa. o meu rCC!UGl'l· 
mento, Sr. Presidente, mas permitta.-me 
V. Ex. d.izer algmuas p<Lla vra.s antes de 
faze~-o. 

O SR. PnESIDENT!':-0 nobre Deputado não 
póde fundamentar o seu requerimento. 

O SR. ALFRED,> VAitEL,'I.-E' urna curt:l. ex
plicação â Mesa, para que cornprellenda o 
que tenho em mente propor. 

Queria dizer que se tem allegado nesta. 
Casa em tod:.ts a.s vezes que aqui ütllou o hu· 
mUÚ rcpresen tante do Rio Grande, CiUC elle 
procurava per~urbar a. marcha dos tra)Jn.lho.s 
da. fumara, o ou quoro most1•ar a smccl'l· 
dade de meus p1•opositos com o presente re
querimento. 

Toda a Casct viu que não fiz a. minima. ro· 
fet•encia c.t illustro bancad<~ mineira, e, en· 
trotanto, esta., com ímpeto, so atirou ú. r.!'~
buna occupada pelo orador, com os mats 
vehemontes protestos, na ultima sessão em 
que aqui fa!lei. 

Não ctuero fazer injustiça aos Srs. repre· 
scntu.ntes do Minas; llUCl'O crer que não ó 
tln~lda a indigna.cão que most~u.ram. . . 

Zelusos amigos do bcnn publ1co, oscantla.h
Zal'am-se~ com a perda do tempo que en, no 
pensllr delle:> occasionn. v o, oeste recinto. 

E' o c1ue s~pponho. Mas hão de permittit• 
ss. Egt. que ou, que não 0!3 conheço bem, 
peça. a todos uma proYn. da ~inccridade com 
f.LllO ag-iu a ba.ncada. ; para 1sso ponl.lO sob_ a 
protecçãu da. illustrc ktncada. de M1.nas: t~~o 
ciosa. do prestigio desta. Cn.so.. e dt1s mst\tUl
ções, o meu requerimento. 

Si a bancada o apoia, seguramente é Yota· 
do e assim t erGí ensejo de prestar um grande 
servico ao nosso IJaiz, po~do_a nú os mais 
vero-onhosos escandalos; Sl nao me for dado 
es.>e"' apoio, que des~jo e_ solicito, terei cons3-
guido um extraordma.rro rest~ltado, qual o 
de deixa1· proya.do qu~ hadcseJo de acobertar 
os c1·imcs que denunc10. 

0 Sr.. JoÃo LUlZ ALVES E OUTltOS SP.S. 
DEPUTADOS DA BANOADA I>Ul'\ElRA.-Si V, Ex.. 

I se quer referir a escandalos no ~stado de 
Minas, votamos desde já a urgenc1a . 

I O SR. ALFREDO VARELA (lendo) -« Re
queiro que se nomeie uma commissão pal'la· 

mental' de inquerito, pa.1•n. verificar o estudo 
do Banco da. Republica, cuja. atlministraçã(}, 
foi confiada ao GoVCl'rru, nos termos do art. 6 
da lei n. 689, da 20 do ~·etem})ro de 1900 
especialmente sobre os seguintes fct ctos : ' 

1°, si o Governo tem feito pagamentos in
devidos po1• intm•modio do Banco ; 

2°, sl ostâ. de accm•do com as disposi~·ões
da lei ~ conto.. cor•rente do Banco referido 
com o Govol'LlO. -

O inquerito abraca,r:i o período corro;; •. 
pondonl;o aos ultimos sotettnnos. 

Roqueü·o igualmente que se f<tculto :1 com· 
missão o al'hitrio de nomoal' os protis::;io oae~. 
precisos para. o devido ox:11nc dos liVl'OS C01'· 
rendo <~S dospezas 1•espectiv<lS por conta da 
vel'ba- Eventua.es - do Ministorio d a, Fa
zenda. » 

F.' este o requerimento quo tenho tt honra. 
de aprescnt:tr tt consideração ela. Ca.mcn•a.. 

O SR. \V~>:~crrsLÁo BRAZ-V. Ex. r ofbre·se. 
a cscn.nr.htlos na ]_Jolitica de );Iinas ? 

O Srr. AT.Flmno VA1tELA-A esc.1ndalos que 
se dão neste pa.iz ... 

0 SR. \VEXCESr,..i.o BRA?.-Não SO rMcr-e a 
;\Iioas; muito bem. 

O Sn. ALFREDo V A.RET,A-Refiro-me a es· 
crtndalos _que sr: toem dado neste pa.iz, e pedi 
a protecçao da. lllustro bancada mineh·a para. 
o mau requerimento, por vel-a ciosissima da 
bo:t l'nmu. da Casa. c das instií;uições du. Re}JU
blica. 

O Sa•. ""euee,;.;Jão :01•a z- (Pela 
m·dcm)(Jfovimento de alle11çc€o) Sr.P t·esitlnnto , 
tendo o Sl'. Doputl~do, qnu acaolt de ildln.t•, 
fnito refOL'Cndas a cscn.mlu.los, cleclaranLlu 
que rlesejn.v~ pol-os a n ú, o :tu mesmo temiJO 
i'Bito refcroncia~ :i lnnca(la, minbil'a, pe:·· 
guntci n. S. l~x. si se rct'el'i ·~ a escand::tlos 
no Estado de Minas Got•n.r.~ . 

Si assim fosso, tolh a hnnc::t.da. mineira.. 
co:JccLlel'i:.t a ut'gencia podida. r or i :~~o que 
olla. deseja que não haja, duviJ.<L sobre est:t 
verdade: lá não h a esca.ndn.los. 

O SR. CARNEIRo DE REZE :-IDE - Em l\Iinas 
h a. mor0.l administmt iva e honra. ei vicu.. 
(Apoiadas). 

O SR. \VE;-.:CESLÁO B RAZ - No Est,,do diJ 
~finas :1, moraiidadc administrativa. não tem 
tido interupção. 

0 SR. ALFREDO V AJu;LLA-Está V . .Ex, de
fendendo um<J. cousa que nãu fui atacn.d<1. 

o SR. vVENCESLÁO Br.Az-Qucrh sómente 
fazer esta decln.ração : -vota.11ei contra a. 
urgcnci<L pedida. por1}UC o nobre Deputado-· 
:pódc se referü• aos esc[],nda.lo.;, a. que alludiu, 
na hora do expediente, quo é a, mais propria,. 
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principalmente attendendo-se a que figura na do ensino superior ou secundaria aos con
ordem do di<.1. n.ssumpto orçament11.rio ; vo- g :nm·es fundados pelos Estados e pelo Dis
tarei contra a urgencia, salvo si o nobre De- tricto Federal, c estabelecendo condiçõ3s 
putn.do amrmar que os referidos escn.ndalos para que estes poss;w1 ser l'3conhccidos ufli
se rdferem ao Estado de Minas, hypothese 1 cialmente. 
em que votn.rei a favor da urgencia pedida. 
(Muito bem ; mwfto bem.) 

Vem á mesa e é lido o seguinte 

REQt:ERI:M:ENTO 

Requeiro urgencia pa.ra apresentação de 
um requerimento-Saio. dn.s sessões, 9 de no· 
vembro de 1903.-Alfi·eclo Vw·ella. 

O Sr. Presidente- Os rcquel•í
roentos de urgencia não teem discussão. 

Devo prevenir ao nobre Deputado que 
não ha numero na Casa. parn. se fazer a se
gunda. votação regimental do requerimento. 

Como, po1•ém, segundo o art. 71 do Regi
mento, a l" votaçã.o é feita com qu(l.]Cluer nu
mero, bastando a maioria dos Deputados 
presentes }lara approvar ou negar a urgen
cia, vou pôr a. votos o rec1uerimento elo nobre 
Deputado ]?elo Rio Grande do Sul. . 

O §r. August.o de JB'r.ch;t·~~ não 
vem propriamente · discutir o Pl'ojccto dctdo 
a debate, mesmo porc1ue, po1· con$ide~açõcs 
todas pessoaes, não lhe cabia discutil-o ~ínão 
tão só mente applaudil-o. 

Vem, entretanto, 1·omper <.1. discussão,para 
fazer alguns rcpal'O.'i sobre a Ol'ga.niz:;.çn.o dn. 
ortlem do dia e ext1·anhar a conterr1plaf,ão 
de.~te p1·ojecto na me:;rna. · 

Faz is to porque o S1·. P~·esiden to d:.t Ca.
mam ouve sempl\) com lwnlwmia os 1'<:!· 
pttros que a tat rc:::peito lhe dil'igem seus 
colleg:ts e seus amig-os. 

P[n·a justificn.1· as suas observn.eões ür~L 
l'ttl}ÍdLl historico da questão. · 

Na. pas~adn. ses:;ão pa1·lamentc.:~· foi mb
mottido ao estudo c voto d:.1 Camar<J. o t.l'a.· 
bulhv da Commissã,o }lixta cncarl·cgadu. pelo 
Congres~o Na~ional de rcve:;.· a le,~·islaç5.o do 
en.>ino o t1'aça1· em um codigo as m.cdidas qno 
a expericncia já. havia aconsclh clJ c :)Jnü 

Primelro, vn.e-se votar simplcsmen~e o rc- nece~s:_tl'ias p!l.l'a. a. olevn,ç[o da instl'ncção 
querimento de urgencia. SUl}er:or e secuudal·i<'L o par.~ coDjm· ~To rl1~ll 

ParJ. se dal' a m·.:::;· ::ncin., é preciso, como já. 
dis:::c, que se.i:t o requerimento approvado 
peln. mnio1•ia dos mcmb1•os pl'esentes, sem uis· 
cussi'í.o. Só depois, si for concedida a ur
gcncia, s~·r(t preciso lla. vc1• numero pm·a se 
votar, si o assmnptJ é tl.e tal natureza ur
gente, r1uc do·vn. preferir <~ ordom toda. 

Os Sts. quo approvam o requerimento 
do urgcmcio., aprosenoado pelo Dr. AlfJ.·odo 
Vn.relht, qucit·am se lcYanhr. (Pmrsa.) 

Foi rejeitado. 
Não ha.-.·eouo IH1moro pa;·a. a votaç:ã.o das 

mtttcrias encenada~, pn.:;~u.-:-:.e á matoria em 
discustifio. 

que ~~ lei , alüís feita sob c,s meHl :..o1'CS ~: u,;
IJicios, tinha dete!:minado ou pTovc cadü. 

1\ pós lungos mczos cte te:1lnl!ws e d.o J.edi· 
caçào, a Commissão Mixt a., vcnccmclo u1Jst:o· 
cuLs de tudt\ orJem, cLsde o estímulo nar
ti:mlar fel'ido nu.s su::ts suscLlJ;tilJilid<J.ílc:,· n,t~ 
a gmndu celeuma bv<LtHacla. pu;,· aqu:;Ucs 
que puuco mcdit~nn sr,iJr•e o.:; a~smn1.1tos o 
,,,cceil.tun as opiniões da. imprcns.,, sJnlp!'·2 
pl'opensa a bafejar e aj)p!a.ncl ir tu das a.;_: li bel'· 
dudes sem lirnites,-u, Commissã.o J\lixutt oi:·c
:t·ccea t't Ccm:lal'co o rcsultuclo do seu estu,:o, 
con:m bstanciado em um pr·o.jccto dl,'Lel'mi
nando que continu~,,;sc em vlgoe o Codigo Jo 
I:J:n::;i nu, com as altcra.çi'.ios que nt> JW33!110 
prupunha. 

O §r. Presidente -Não havendo E~:;o pi·ojecto foi :, ubmcttido á clclibe:·n ~3:J 
numero legal IW.l'a se proceder ás vo·taçõcs da. Camm·a, e não é preciso ~tgora r·emcm10:- :>~· 
das matarias constantes da ordem do dia, o brilho, a elevação a que varios oradores 
passa-se à materia em discussão. l conduziram o debate sobre es~e n,ssnrn:pto 

de tão grande importancia .. 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA l Entt·etanto, razõe:; de ordem politica, t:tl· 

vez razões de Est'ado, exigüam depois que 1 

ac1uelle projecto figur n,sse sempre na c;md:t 
da. ordem do dia dos trabalho~ . de sOI·to CJliJ 
não t erminou a su:.L discn:> são e a :::sim :;e cn· 
cerrou <L sessão legislativa, d:·ixu.ndo o or:~
dor desalentado de ver o Cong i·es:;o Nncion:1.l 
conconer para a solução do magno pi'J· 
blema. 

São successivamente sem debate encerra
dos em 2• discus~ão os arts. lo, 2°, 3°, 4 o e 5 o 
do projecto n. 158, de 1903, determinando 
que sejam abolidas, nas repartições federaes, 
as distincções entre empregado:; do quadro e 
jornaleü•os ; c dando outras providencias ; fi
cando adiada a votação. 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 292, de 1903, autorizando o Governo a. 
-conceder os privilegias dos estabelecimentos 

Es:>e desalento continuou qun.ndo v in t:J.ntos 
mezes da presente sessão docorrcrem.~em qna 
n. Mesa dt~ Ca.maPa se lembrasse tlW~ aqueile. 
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projecto ficá.l'D. em segunda d1scus:>i'io, que os E' isso o que nií.o comprehendc, -como 
clamores perduraram contra a dcc:~donci:.t SG pôde admittir r1ne, estando um Codlgo de 
da instrucção do paiz, e quG as academio.s en,ino sujeitu a.o voto do Congresso, venha 
continuam a representar um centro de v.n:~r- urna. Curnmissão du. CcLm:Lra dcstac:tl' Jo seu 
chia a mais consummaua. conjnuctJ um cn.pit.ulo p:tra tr.:tnsformal-o 

Conservou-so silencioso, na espectativa, 0111 projec ~o c:::pGcüü, dc=-prezando os pl'inci
até que um dia. teve a fortuna de ver íigu1·ar pios r1ue presi•iom á elaboração d:1s leis, a 
na ordem uo dia o projecto de altera1,:õcs no systcrnn.tizaç:io, as regras improscincliveis, o 
Codigo de Ensino Superior o Sccunda.rio. motlwdo - o moGhodo indispei:lsavel para. 
Sentiu alegrias, mas estas durttt·am pouco: a boa. ordem do ensino ü da instrucçüo. 
o prujecto apenas occupon por dous dias um Não me p:trece que seja mais urgente re
logar na lista das matl•rias sujeita::;,~ debate gula1· as ertuipart~ções - esse cancro que 
e esse, mesino, improprio, pois outr'-ls dG corróe o po.s:;u organismo-e equiparações 
equivalente importancia o precedüLm e a que dcp:j :EtOlll do Govorno, quo as pódc ne
discus~ão desses outros pre0nchia todo o gar, do que regular o ensino supm·ior e 
tempo util ela sessão. secun,L::l·io, que entl'e nú::: vivem em uma ba.l-

burdia que l'a;: dó, e uo que a prova a.hi está 
Um dia, porém, o illustt·aJo Deputado por no :;y:StcnM <liseiplina ~· vigente nas F;teul<ln.tlcs 

:Minas, Sr • (;i-asULo da Cunha, n.pr·esentou á. de Mcdic~oa. tlo Rio ü.e Janeil·o c da Bahia. 
consider·aqão da Camu.ra um projecto sob:·c que nin ;~uem sab'l c1ual é, pol'quc em cada 
creação de universidade,.·· Com este, né'r nlll daquallos cstabclocimentos a froqnencía. 
turalmcnte, se n.lterava todo o syste rn a. de é ou n:'í.o obrigatoria .. segundo a vonta.de 0 a 
ensino existente no paiz, consnbstancütLto c opinii'io elo caclcl professor. 
regulado no Codigo de Ensino. o q::J l'cge entro nós o ensino superior, 

Pois hem: como por encanto, logo no dia. ll ig•t-se :1 inteira verd;~dc, é a. von ta .c dos 
sul)sequente, dtt ordem do <li:t dosapp:.~..l·ecc a.lumncs c é tt condcscBnilencia dos governos; 
aquclle projecto que alli tlgur: .• va. desde a. cJ c <~m•~ r1ó Vt~r c c~prociar o quo por :tlti ...-ae, 
sessão passt~da, e para essa. subita desapp:t- á.qncllcs r1ue, como o orn.do1·, são ainr1a inge
rição dtMluelle assumpto do scen::ri0 dos nno :o: , ou r.czom jú> a esse qualificativo, por 
trabalho:3 da Camar:t, occorreu-llto unm que airal:L pen;o:nm c se p1·ooccupam curo a, 
expllca~:fí.o plaw:ivel: E' que o Sr. P1·3si- resLaur:~·:ilo do ensino neste pé.tiz. 
dente se teria convertido <i. ulí;inm hu<·a tt\1 Pu:· is.•u : ~r: l'etiit<~ que tcr·i: ~ sido melhor a 
idén.s novas trttduzidas no projccto do emi- Mc~: L l . c· ~· po:-: '.'J JHL orclc~m elo di:~ o Colligo du 
ncnte Sr. Gastlto da Cunh<t; ontt"Lo par : ~ l0gu Ensin;,; :rmi.~ bem in.;pit•adtL nnd.a1·ia l'emct
condemn:wa ao limbo o 11rnjecto dn Cndigo tcntlu r• pt'.fjccl;u, om em dcb:•tc, t;o estudo c 
de Ensino-o quo lhe repugnava crol', porque I pn.~·cccl' da Cunnniss5.o Mixl.tt, commiss;'lo 
conhece a fi1•mcza. de pr·incipios du ~.:ou qw.1 :dr:tl:~. n:"tiJ rl(•s:.L])Imrccou, que foi creadtt 
collega dil'I!Ctol' G.os tru.b~\lilos dCL Canmra, pur l · t·v~~v ~ l;a do Sv: t:Lrlo, da qmü f<tzcm parte 
rcltttivarnontc tt c.-;tes assumptos d :~ in ,;·. ·11- l'(![li'·:•:(•:: ·.:LU.r. ,; do amba:~ as Ctk:a~ do Con
cçã.o publicn,; olt então, como m·: lltot· lltc ;.,:t'('~~l: . u cotnJtri:;siw ii:CtH!tbicta de cstnd<Lr 
pareceu, s. E:\., roconllcc::ndo :t <Lntinomi:t to.lo o V<lst•J :\~i't!Hrpto u:1 rcvl'gattiZ<:Ç'iiO o 
cxistentu ontt·o :tqnollo o o JH'O,jceto rln.:.; cudilk:v:~io d::.s lC'i.-; 1.•olatiYas a.o ensino no 
universidades, oguardavn, o morncnto om paiz. 
que a Commissão de Ins~rucç;-io Pttlilica A Cc.::-,rni.,sflo nf:Lo se dissolveu. Isso 1':.1.z 
~t"l}iJti.~se pttre~cr sobre este, par•tt cnt:ro c:·m.' i!:•_• n ., o lhe lflHicçtt, a.poio.a deliberação 
m c mr concurmttantemcme n.mbcs m•, m·dBm 1la. "\d~."t, i'.nbmet-r.cndo este proJecto a deba-te, 
do dia. opinifw ~.:"m' em q LlC não VttG expressa a me-

Eng<tnou·se. E foi assim que viu agora nor dc~:considcraçáo aos dignos membros da 
incluído na ordem dos trn.lmlhcs o projcctu Comm!~~ão dü In:;tJ•ucçào Publica, aos quaes, 
em deb<tte , e que é o regulador da ec1uipa- "' t vd:Js sem exccl;ç3.o, pres ta as homenagens 
ração do:; estabelecimentos ele mst:·ucção su- de re::: pe ito e consideração que merecem a s 
:perior e secundark., e collocado exactamcnte suas luz(;s. idoneidade e competencia. 
em logar de fó 1·mn. a poder ser discutido e Si cp;:·c.j::cto da Commissão fosse tra1mlho 
julgado pela. Camal'D.. seu exclusivamente c consubstn.nciu.sse as 

Este projecto, apresentado :pelo. digna Com suas idééls, silenciaria sobre elle, deixando 
mlssão de Instrucção Publica, é, entretanto, que p:cssasse sub a inditferença de uns, o 
a reproducçao e:mcta de um capitulo do pro- reparo de :poucos e os louvores da imprensa; 
jecto de alterações uo Cocligo do Ensino, e mas a sua responsabilidade é muito maior, 
quem conhece c sabe o que é um codigo porque foi c relator da Commissão Mixta e 
dessa natureza sabe tamlJem que este não Clorrc-lhc o dever de fa.zer para essa Com
póde deixar de ter um capitulo regulador missão uma. rcinvidicação. O projecto não~~ 
das equiparações. da Commissão do Instrucção Publica, mas 
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ui?-a cópia fiel do projecto ~a Commissão Ca.ndido de Abreu, Eliseu Guilherme Juve
:V~Ixta. palavr~ p.:n· palavra, lmh::t por linha., /1 nal Millor. Marçal Escolm,r, BarlJosa.' Lima, 
v1rgula por v1rgula e accento tJOr accento. Jamos Darcy e Homem de Carvalho 
Altlige-o dizel-o e sente que 'ó aflHctiva a sua . • 
sitna.ç~o entre a. razão que o impclle ao Dmx•:m ~e co~npat:ecer c~·m ca.w;a partici-
cun~pl'l~ncnto do_ dever e 0 coração que 0 pa,da os Srs. Sa ~er~oto •. ~aymundJ Nery, 
obriga. as attençoes que especialmente lhe Ar thur Lc~os, ~Jdrl~u.es l'crnandes, Que
merecem os i.llustres membros da Commissão dellla M~urao, Dms VIeu·a, Raymundo Ar
de Instrucção Publica. Dos 21 artigos e . thur, ~oao Gayoso, Tavares d~ Lyra, Perei
ti.:_inta e P.oucos paragra.pllos de quo se com- ra .R:rs, . \V~l.frcdo Leal. T,rwdad.e,. Soal'es· 
poc o proJecto, t\penas 0 art. 21 não é do ~e1y,~, l\I?re1~,t Alve~, Pe.diO Peru,tm~uco, 
projecéo da commissão Mixta. e esse mesmo El_ptdiO F1~ue1redo, Epammondlls Gracmdo, 
varece ao orador deYeria, pela relevaucia de M1l.ton, Pmto Dantas, Eluard.o Ra~os, Mar
sua materia. constituir por si um projecto ~olmo Moura, Bezan~a.t, Pere1ra .Lnua, Pau
especial. · · h~o de Souza, Frane1s~o B~rnardmo, Leoneí 

O mais, tudo quan to se refere ás attrihui· F1l~o, .r.!anoel Fulgen<?IO, Lmdolpho Ca.etan~, 
ções dos fisca.es. pl'occssos do exames, exi- N_?,uena •. Eduardo Pimentel, Ro.dolpho Pa~·· 
geucia.s e d.iHicnlcla.ues pal'a. a equiparação xao, Dom.mg!les de Castro, FranCJsco Romei
estagío para eq_uipa.ração, tudo er(1 object~ ro, Valots ae Castro, Arnolpho A~evedo,. 
à o trabalho oiferecido pela commissão Mixta.. Azevedo ~arques, J?ernardo A_ntomo, La· 
O dispositivo do t\l't. 21 é, porém, original, menh~ L:ns,. Francisco Tole?tmo! Abdon 
não carecia. de est~tr c<.tpitulado nesse no,·o Bayt1s.a, Xav1er do Valle c Vtctu1·1no :Mon-
projecto para, caracterizai-o, porquanto esse ten·o. 
ayti?o exige que os alu~nnos declarados habi- E sem causa os Srs. João Vieira, Arthut• 
l 1taaos pelos estabelectmontos equiparados, 0 1·lando, Augusto dQ Vasconcellos, Fidelis 
no goso, portanto de direitos adquiridos, Alves, João Baptista, Henrique Bo1·ges, 
sub1ncttam-so a uma prova, a um novo Gastão da Cunha, Astolpho Dut.ra. S:\bino 
exame do habilitação perante, a concr1•ega- Barrozo, Rebou~as do CM'valho o Leito do 
ção <lo Gymnasio nesta Cn.pital, ou dos esta· Souza. 
belccimentos de ensino secundn.rio nos Es
t <tdos, pat'U. que, approvados, se possa,m ma
tricular nos estn.bclecimentos de ensino su
perior. 

O orador provoca. para. esse caso :1 bcnc
vola meditação d<L illu~tre Commissão. 

(O oJ·ad01· d intcn·ompir.lo t>clo .''li'. P1·c
sidenle, afim de scl·cm 'I)Otadas as mcdcl'ias 
enccl'l·adciS. ) 

Compu.recem mttis os Srd. En6<~S Mnl'tin::;, 
Passos Miranda, Ca.rlos do NontC's, Rogot•io 
de Miranda, lndio do Brazil. Antoni.J Bastos, 
.José Eusebio, Urbano Sant:s, Ch1•istino 
Cruz, Anisio do Abreu, Bezef'l'il Fontenelle, 
Virgilio Brigido, Francisco Sá, FJ'e,lerico 
Borges, João Lopes, Sergio Saboyn., Fonseca 
e Silva, E1•rnirio Coutinho, Affonso Costa, 
José Marcellino, Pereira de Lyra, 1\ialaquias 
Gonçalves, Angelo Neto, Oliveira Valla.dão, 
Neiva, Castro Rebello, Tosta, Vcrgne de 
Abreu, José Monjwdim, Galdino Loreto. 
Corrêa Dutra, Mello Mattos, Sá Freire, 
E1•ico Coelho, Belizario de Souza, Galvão 
Baptista, Lourenço Ba.ptista, Bernal'do Mon
teiro. José Bonifacio, João Luiz, Carlos Pei· 
xoto Filho, João Luiz Alves, Adalberto Fer
raz, Henrique Salles, CaroiUo Soares Filho, 
Carvalho Britto, Galeão Carvalhal, Bernar
do de Campos, Amaral Cesar, Ferreira Bra
ga, José Lobo, Paulino Carlos, Rodolpho 
Miranda, Joaquim Teixeira Brandão, Aquino 
Ribeiro, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero Joga! , vao so procerlor á~ Yotnr;uos dtts 
matorias consttmtes du. ordom úo lliu.. 

E' lido, julgado oh,iocto de llclíbt•1'1\l;·ã.o c 
cnvi:1do :t Conunissilo do ConstltniÇ"ào, Legi;;
lação e Justh:iL, o :wguinto 

I'ROJt·:CTO 

N . :!.!J7 - lQO:l 

Dedlo'a Sl';icitos d J'est?·icçao comlt.mle da lei 
de V de de:.emul'O de 1830 os bens tlc quat
l]ltel• espccie que (a:;iam pm·tc do prttJ··i
monio dos Ordens Religiosas até 24 t.lc ('e
'l)el·eiro de 1891 e dá Otll1'aS ]lrOvidencias 

O Cong1•esso Nacional resolve . 
A1•t. 1. 0 Os bens, de qualquer especie, que

faziam parte d.o pa.trimonio das Ordens Re
gulares, até á data de 24 de fevereiro de 
189 l, estão sujeitos á restt•icção constante 
da lei de 9 de dezembro de 1830, sendo nullos 
e de nenhum effeito em juizo. ou fôra delle, 
todas as alienações ou contractos onerosos, 
feitos pelas referidas ordens sobre taes bens, 
uma vez que não haja precedido expressa. 
licença do Governo Federal para os ceie· 
brarem. 

Parllgrapho unico. Os ta,helliães de notas, 
no acto de serem lavradas as l'espectivas es
cripturas, exigirão das partes contracta.ntes, 
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r>xhibição de expressa autorização do Go
verno Federal. 

Art. 2. o No caso de extincç~ão de qualquer 
uma das ordens regulares existentes no 
Brazil, pel::t perdtt de todos os seus membros, 
consideram-se vagos os seus bens e rassa.rão 
a pel'tencer á. União. 

do Ministerio da Ma1•inha, ns. 2d4 A, 2i5 A, 
280 A e 283 A, rle 1003, pa.ra serem enviados 
ao Senado. 

Posto a, votos, é appeova.do em 3"- dis
cussão e envütdo :.'~ Commissi.\o lL~ Redacçiio 
o seguinte 

PRO.TECTO 

N. 261 A- 1908 

Art. 3. o Na Directoria Geral das Rendas 
Jo Thesouro Nacional haverá um registro 
geral de todo:1 os bens a que se refere o 
art. 1° e, bem assim, em cada uma das De-
legacias Fiscaos do Tllesomo Nacional, será O Congresso Na.cional decreta 
ta.mbero crea,do um registro dos bens situa.· "\rt. l.o E' o Governo a,atol'izado a abrir 
dos no respectivo E:;tado. um. crorlito não excodent0 d•} 120:0008, :;np-

§ 1. 0 Os delegados fiscctos remetterão an- plomenta1· ú. verba.- Ar.>en~es -elo actna! 
nua.lmente ao Minísterio da Fazenda um rc· Oeçu,mcnto dt\ Madl1ha., afim de occorrer :i.s 
sumo do. (1ll3, constar dos u·rro~ do r~gistro, dospezas com o pessoal extr~wrdina.rio que 
commumct1n,,o-lhe q_un.t~q~er alteraçoes q_ue con...-ier admittir-sc p~wa 0 r .~.:;uln.r anua
se derem no I?esmo registt•o. . _ I mento da8 obms j•.t encetadas pelo AL'Senal 

§ 2.•. O reg1$tro d~ve conter :1. desc~' lpç,ao \do ).1:trir.Jlla. da Capita.l Fetlm·:•,l. 
geral sltuaç:10 e dcstmo dos bens, n. uato. G Art. 2. 0 Rc,·ogn.m-sc. ~ts disposiç0es eJE 
o titulo do suo. acqnisiç:i.o o seu n,lor appro- ~ c:)ntl•ar·io. 
ximu.do. I 

Art. 4.o O Goverr.~ _E'edCll'<J.l nome:w~i. O Sr. Jiiell'edã:a d.c :I~ã (Lic~c: ol·-
desde logo u.m::!. co1mms~ao üc tt>e;; men:- c!c,;!) requer c obtem dispcnsn. de impressão 
hros, na Cap1tal ~oderal o em cada um dos \lJG.l'a a redacçiio final do Pl'ojecto n. 2Gl B, 
Estados dn. Hcpubhcn., compostas de emprc-1 de 1003, a qual se ach::t s;)hl'e tl me~::t. s•.·r 
gados do quadro de F<lzenda., ficando a.s refc- vokula. immetlia.ta.mente. 
l'idas comnüssões encarregadas de fa.ze1• mi· 
nuciosof: relatorios de tudo que constal' re- Em seguida () sem ü~b,tte ::. :i>P'c'OY<1.t1:1 a. 
la. tivamcn te aos bens a Cl ue se ref.:·re o i.:r'guin tu 
art. 1. 0 

§ 1. 0 Nos mencionado::; relatm·ios. d~vcr~o 
cou:':t:tr, n:'io só os ben;;: cxisten !C.~, Iin•e.;; ou 
sobrccal·r~·gtHio:~ tle onus, como a.intl::t os que 
tivorom sido alionadus, ft1zendo-se minuciosa 
üm:cripr;ilo dos mo.':mos. sitnaç·iio o !le:::tin•J, 
d:.~ta o tltulo de su:; <lCtLtÜSiçilo e v:1lol' appt'G· 
ximado. 

§ 2, 0 Esse;; rolatorio:o:, Logo 'ilte cs~Q;am 
c:Jnclttí(kS, serão remcttidos ao :\Iinbüdo 
da. 1'\tzcnua, que poderá cxigít· da.s respc
etivus commissüe:; rttt<tesqucr outro~ e~cla.
rocimentos ou U.etalltcs, afim de quo sej:1 ini
ciado o J'cgii!tro a rtne se rcferolU o artigo 
an tccoJente c sou::; pa1•agraplws. 

Art. 5. o Cor rer;Io pelo Min istorio da F a· 
zend~<. todos os processos relativos a. autori· 
zações que forem requeriu<ts ao Governo Fc· 
c1er::tl pelas Ordens Regulares, para. aliena,
rem ou celeb'ra.rero. ctua.esctuer cont.:>actos 
onerosos :;,obre os bens do seu patrimonio, 
que incidirem n:1 hypothese previstt\})eb 
art. 1°. 

Art. 6. o Revogam-se as disposiç:ões em 
contrario. 

Sala das sessões, ô de novembro de 1903. 
-Be1·nw·do ele Oam11os. 

IlEDACÇÃO 

N. 2GI C- Hl03 

R~ilL~c,~tio (i.no.L elo jli'o}'·clo H. ::!(}! .·1. d·.~ltJ 
r.m no, IJHB cr.ulori:;,l o l';·csir/ en/,! da Rc;nt-
1;/ico. n ab1·iJ· um c;·cdito ;u"{f) ,u;cede;o~,~ t1,1 
120:000$ 1'~a1·a ocr.:ol';·,:;· ús r.lcs.!u:;a.~ emir. 
c.: J'ctulmi.~sao dos o1,vi'W'io.: d () A;·.<,md ,J ,_. 
.l!w·inlw rla Ca1)itat F,:dc;·((i 

O Con:.;rr.sso N~tcion<tlt csoln·: 
Art. l. o E' o Presidente d:L Ropublíca all

torizado :1 aln'il' um ct·edi;;o não excedeuto 
do 1.2:.!:000$. suppiemontar <L yeriJa.-Arsena.es 
-do ;~ctual Orçamento da Marinha, afim de 
c~con• ar ~í.s despezas com o pesoa.l c:->traor
dino.rio que conviel' . admittir-se para ore
gular <1.nclm.nento elas obl·as já encetadas 
pelo A1·senal de Marinha da Capital Fe
deral. 

Art. 2. 0 Revogam-se ~•s disposições em 
contrr.rio. 

Sala das Commissões, 9 de novembro de 
1903 .-Domingos Guimcmies.-Heí'~ne;;egildo 
de Moraes. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
São successivamente sem debate appro· 

vo.das as l'edacçõcs finaes dos projectos O §r. Cassiano do Nasci
ns. 70 c, 108 B 237 E fixando a, despeza utenU;o (pela m·dem) - Sr. Pre;;;ldent9, 

3~1 
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achando-se $obre a. mesa a rodacção final d.o se1•â. previamente ouvido o l'espectívo di
projecto n. 10~. que rcorga.nizrL a Casa. da rectort que informará sobre a a.ntiguida.de e 
Moeda. reqneil·o .tt V. Ex. que consulte a meritos do empregado.» 
Camara se-! concede dispenstt de impres:5ão Substituam-se o art. 4" e o seu paragra.pho 
para o mesmo pi·ojecto ::;cr votado immedia- unico pelo seguinte: 
mente. «Art;. 4.• Em tudo que fot· concernente a 

Consult:Jdn, a Camara é concnlida a dis- nomeações, posse, exercicio, gJ·atificaçõos, 
pensa pedida. vencimento'!, ponto. descontos, substituições, 

E-~~ S"JO'<üda é se~n llcb:üe appr·o.,,ada a se· accessos, !icenças suspensões. antiguidade e 
11: ':e -o l aposentaçao dos empregados da. C:tsa da 

g- Lno Moeda vigorarã.o as r~gl'as pt'esceiptas para 
REnAcc~Ko o Thesouro Federal e Deleg \cias l?lscaes. 

· Pa.ragraplw uni co. As primeiras nomea-
N. 242 C- l903 çõos para os logares creaúos por esta lei. 

Rcdccçc"to finei! das emendas r/t:; C<:iiln.i·a do<~ 
Deputados ao pi'ojecto n. 392, de 1902, do 
Senado, q1;e 1·ewgani::;a a Casa da Jioedcr. 

Ao art. 1.0 supprima-se o logar de chefe 
da secção central. su1Jstituindo-se a übella 
do pessoal pela seguinte: 

Pes:,oal dct Casa da Moeda: 

exceptua.do o cargo de c.mtador, que será 
provido por um empt•egado do Fazenda, serão 
feitas livremontte pelo Governo.» 

Sub"titua-se o ar!:. 5° pelo seguinte: 

1 direetor .•.... 
I contador, sub

stituto do 

Ord. Gt•at. 

8:000$ 4:000$ 

A1·t. 5. 0 No regulamento que ex:pedir para 
boa execução desta lei, o Governo consoli
dará todas as disposições vigentes l'ela.tivas á 
Casa da Moeda; discriminará os valores que 
dev;~m fieM' a cargo e sob a rc~ponsabilidadc 
do thesoureiro c os que, por sua natureza, 

Total caibam á guarda e responsabilidadedo almo-
12:000$ xarife; fixa.r;t o valor da fiançtt que este deve 

dh·cc:toe.... ô:OOO$ 3:000$ 

prestar, antes de entrar em exercício, e 
Cl'eará os livro~ necessarios para minuciosa 

9:000$ e clara escripturação e contabilidade do es
tabelecimento.» 

2 Pr1meiros es
cripturarios 

3 Segundos di-

Substitua-se o art. 6° Jlclo seguinte: 
4:000$ 2:000$ 12:0003 «Art. 6. 0 Publicado o reguiamento e na 

insufilciencia da verba votada para custeio 
3:000$ I :800$ 14:400$ da Casa ua :Moeda, o Governo abl'irá, o cre· tos ........ . 

3 Terceiros di· 
· tos ••.....•. 

3 Quartos ditos. 
1 Tflesoureiro •• 
2 Fieis ....... .. 
1 Fiscal <las ba-

2:-1.008 1:200$ 
1:600$ 800$ 
4:800$ 2:400$ 
2: 800$ 1 : 200$ 

10:800$ 
7:200$ 
7:200$ 
8:000.~ 

dito necetisario para completar <b qw1ntia 
precisa á. cxecuçào desta. lei.>,. 

Accrescen te-se: 

lanças e do 
.sello ...... 

1 Fiel do tlscal 
das balanças 

1 Almoxa.rife •.• 
1 Fiel de almo-

4:000$ 2:000$ 

«Art. 7. o A snppressão da logares e ope
rarias, decretada por essa lei, Só se tornará. 
effectiva á proporção que se forem abrinclo 
vagas, no quadro aduaimente em vigor.» 

G: 000$ o art. 7° passa a 8•. 

2:000$ 1:000$ 
3:000$ 1:800$ 

Sala das Commissõos, 9 de novembt•o de 
3:000$ l903.-Domú1gos Gt~imarc7es,- Viriato Mas-
4: SOO$ ca1·enh!lS. 

xarife .....• 
1 Archivista ..• 
I Porteiro .... . 
2 Contínuos ... . 

24 

2:000$ 1:000$ 
2:000$ 1:000$ 
2:400$ 1:200$ 
l :300$ 700$ 

3:000$ 
3:000$ 
3:600.$ 
4:000$ 

----
108:000$ 

Na.s respectivas tabellas, augmente-se 500 
réis diarios a todos os operarias jol'naleiros. 

Ao art. 2~>. Depois da. palavra-director
accrescerrtem-se: conta.dor, almoxarife. 

Ao mesmo art. 2. 0 , Supprima.m·se aspa
Iavras-chete da secção central. 

SubstitutJ.-s:e o a1.'t. 3° pelo seguinte: 
. «Quando a nomeação por acccsso tivel' do 
reeabir. em empregado da Casa da. Moe<la, 

E' o projecto devolvido ao Senado. 
E' posto a, votos e alJIJrovado em discussão 

unica, o seguinte substitutivo da Cornmissão, 
sob 

N. 291 - 1903 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' concedida a D. Martina Go

rueosoro \Vandenkolk, mãe do fallecido al
mirante Eduardo Wandenkolk, a pensão 
mens:'tl ele :JOC$000. 

Art. 2. o Revog<tm-se as disposições em 
cont1•n.rio. 

E' considera.do Jll'oJudicado o projecto 
n. 272 do HIO~ e enviado :t Commissão de 
Redacção o do n. 2!H de Hlo:J p::wa ser re
digido, 
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E' annunciada a votação do projecto n. 288, O Sr. Presidf'lnte -A este pro
de 1903, relativo á emenda substitutiva do jecto foi offorecido um substitutivo pela. 
Senado ao projecto n. 234, do 1902, que u.u- Commissão, quo vae ~er en;riado <i. Commis
toriza o Podet• Executivo a concedet• reforma s.'io de Orçamento, por importar em augmen· 
no posto de lo tenente, com as vantagens le- to de despeza. 
gaes, ao lo tenente honora1·io da armada, E' annonciada. a vot:r.çã:o do projecto 
phn.rmn.ceutico om commissã.o, Antonio Can- n. :?51 C. de 1903, rcdacçã.o pa1·a 3"' discussão 
!lido da Silva P ;mentel (discussão unica.) da. emenda destacada nt~ 2• discus~ã.o do pro-

E' approvada a seguinte emenda substitu- .jccto n. 251, deste anno, autorizando o Pode1· 
tiva do Senado ao projecto n. 234, de 1902, Executivo a contr11ctn.r com um cirm•giã.o 
da Cama1·a dos Deputados-(Vide projccto dentista os set•viços da. sua protissiio no Corpo 
n. 3ü:3, de 190 l.) de Bombeil·os do Districto Fecle1•al, medi

ante a gratiticn.çiLo annual etc 600$, preferi
do o que .i<L tenha presta.do msc!: serviços 
gratuitcLmente no mesmo corpo (3" dis
cussão.) 

O Congresso N:wlonn.l decreta : 
Artigo unico. Ao phn.rmaceutico p1•a.iie) 

da. armada, lo tenente honorario Antonio 
Candido da Sll v a Pimen tcl ser<.'L concedida, 
nas condições da. lei vigente, c1uando se in
validar, apo:;entado:·ia correspondente á. dos 
funccionarios dl~ Contadoria de Marinha, que 
por sua. categoria teem a. graduação do posto 
de 1° tenente. 

E' o projecto enviada. <."t nommi.ssão Je Re
dação, ofliciando-se a Senado do occorrldo. 

Posto n. votos é approvado em discussão 
unica e enviado ú. Commissão de R9dacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 293 - 1903 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.o Fica o Govo1•no aut:Jriza.dv :L 

3.pp1ica.r ao prepm•ador de therapeutica. da. 
Faculdade de Medicinn. da Bt~llia Dr·. José 
Julio de Calaztms a disposiçãv da lei ~e 
junho de 189:.1, considern.ndo-o lente substt
tuto da mesma. faculdade, desigmLndo-lhe a. 

sccçã.a que lhe compete pelas pro_vas . dadas 
em concurso o segundo tLS convemencms do 
ensino. 

Art • . 2. o Fiea.m rm·ogadas as disposiçõrJs 
em contral'io. · 

Posto a. votos, é ••PPt'ova,do em la discns
são o soguint':l 

l'ROJECTO 

N. 183-1903 

O CongL'esso Nacional resolve 
Art. I. o Ficam extensivas aos auditores de 

guerra d:.:s 1°, 2°, 3°, 5° e 7° distriatos mi!i
ta.res as vant1gens do decreto n. 821, de 27 
üe dezembr·o de 1901. 

Ar•t. 2.0 O Govet·no abrirá o necess:trio 
credito para. execução da presente lei. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições om 
.contrario. 

O Sr. Gern1.ano I-Iasslocher 
(pela o1·dem)-Sr. Prc$ídonte, penso que é 
neccssa.rio que alguem encaminhe a yotação 
deste projecto para csclarccet• a Camara. 

Em pr·imeiro logar é fóra de duvida que 
se trn.ta do uma despeza supcrflua: qua.l a dn. 
crea.ção do logar de cil'Ul'gião dentista do 
Corpo rlc Bombeiros. 

E' uma. despcza de~ ncccs~aria e não mo 
GOnsta que em tempo all-(um no exercito ti
vesse sido crea.Lo tal cn.rgo. Xesta.s condições, 
estabelecer em uma época em flue se clama 
contl'a o augmento de uespezas a verba de 
7:200$ annuaes para. um cirurgião dentista 
daq uelle corpo ... 

O Sa. PitESIDENTE-0 projeeto marca a 
grn.tificaÇ'ão annual tle 000$ e não 7:200$000. 

O SR.. Gim~rANO ILt.ssr.oczmr:.-... acho 
que é verdadeiramente injustill.ca,·ol. 

Accresce quo este project;o traz um vicio 
de l'úrmí1 ossoncialissimo, porquanto deter
mina qual seja o l'unccinna.l·io '1 uo devo sor 
nomea.do pa.ra. este 1:1rgo. 

Como V. ~l(. eu. Casa sttbem, a nomeação 
dos funccionarios publicos é de attribuiçào 
sobcrantL do Poder ~xecutivo. 

Uma lei que rlotermina <JUe p!Lt'a o cargo 
crca<lo d<wc ser preterido um individuo de
termina1o é uma lei inconstituciona.l, que 
nfio pódc ter cumprimento por parte do 
Executivo. 

Eu acllO, Sr. Presidente, que este projecto 
não pode nem deve sel' approvado, porque 
abre uma. excepção, e amanhã fará com que 
outras concessões no mesmo genero sejam 
solicitadas. est:tbelecendo·SCI e11ta cargo de 
cirurgião dentista em todos os co1•pos ar
mados da Uniã.o-no Corpo de Bombeiros, 
na Policia, no Exercito, na Armn.da. · 

Peço á Camara quo considere no vicio 
que apontei : a Camara não pode crear um 
loc:rar, indicando ao Executivo ao mesmo 
tempo qual a pessoa. que paraello deveser 
nomeada. (M~.tito lJem ; muito bem.} 
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Em seguida é posto a votos e rejeitado em 
3a discussão o p1•ojecto n. 251, de 1903, auto
rizando o Poder Executivo a contractar com 
um cirurgião dentista os serviços da sua 
profissão no Corpo de Bombeiros do Districto 
Federal, mediante a gra:.ificação annual de 
600$, preferido o que já. tenha prest:1do esses 
serviços gratuit:1mente no mesmo corpo. 

E' anuunciitda a votação do projecto n. 158, 
de 1903, determinando que sej;1m <.\bolidas 
nas repa1•tições federaes as distincções entre 
empregados do quadt•o e jornaleiros; e dando 
outras providencias (2a discussão). . 

Em seguida são succcssivamente postos a 
votos e approvados em 2" discussão os 
seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 158-1903 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1 . o Ficam abolidas nas repartições 
feder11es as di.stincções entrG emprczado:.; do 
fl ua.dro e jornaleiro:>. ~ 

§ l. o Os vencimentos d:3 t odos os funccio
na.rLs civis. bem como os tLos empregados 
nas repartições milit<~rcs, constarão de duas 
partes, o ordenado e a grn,tificação, sentl.o 
esta igua! á metaLle d~1quelle. 

§ 2. • Em todas as oillcina.s custeiadas pela 
União os operari.os de qm~lquer gt•aduaçã.o 
serão pagos àe confo;'midadc com o disposto 
no § lo deste o.rügo. 

§ 3. o Comin tnrão a ser paga..s, sempre com 
o vencimento addicional e ex~l'aordinar·io, 
:'..s diarias previstas nas t:1.bellas da legislação 
ora. em vi:;or. 

Art. 2.• Ter~~ iiit'eito ú. pereepçi.i.o do or· 
den:.tdo a f~·Jniiia d.o operttrio ou funccio~ 
nario de ca.teg0riu. superior que, sendo em
pregado em tr:tbalhos jndustriaes ~t cn.rgo da, 
União. perecer em co.tseq_uencia de :tccidente 
occorrido no publico S3rviço. 

Paragrapho uuico. Será aposentado com 
metade do or·denu.do, se tiver menos de 20 
annos de serviço, o com orJenado integral, 
si con~o.r m:üs do 20 annos, o operaria ou 
empt•egi1tl.o que ficar invalidado em conse
quencia de desa.stre em serviço publico. ' 

Art. 3. 0 O tempo de trabalho diario, em 
todas a.s officinas mantida.s :pela União, será 
de 8 horas :para os adultos, e de 6 para os 
menores. 

§ 1. o Si o trabalho for á noite, se contará 
aquelle tempo em 4 horas para os adultos e 
2 uara os menores. 

-§ 2. o Determinando urgencia de serviço o 
excesso das horas fixadas para o trabalho 
diurno ou nocturno, será este pago á razão 
de um dia mais de ordenado. 

§ 3. o E' facultado em todo o caso ao ope
raria a permancncia ou I'etirada da officlna 
nas horas excedentes ás fixadas :para o tra
balho de dia ou á noite. 

O Sr. Corrêa Dut.ra (pele~ o1·dem} 
~equeiro _a verificação da vota.ção do pro
Jecto n. 2ol C. 

O Sr. Presidente- O projecto 
n. 251 C já foi vota,do. 

0 SR. CORRÊA DUTRA.- Eu tinha. pedido 
a palavea a V. Ex. ; uma vez que V. Ex. 
já passou ao projccto seguinte, desisto do 
meu requerimento. 

Sã.o igualmente appro·mdos os seguintes 
artigos: 

Art. 4.• As disposições da Pl'Cseute lei não 
se referem aos offtciaes e praças do exercito 
e da armada. 

Art. 5,• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Cruvello Cavalcante 
(pela o1·clem)- Peço a V. Ex:. que proceda 
á verificação da. vota.çã.o ; parece-me que este 
artigo nã.o foi approvatlo. 

0 SR. PRESIDENTE-Vcrifica..-·ão do art. 5° 
«Revogam-se as disposições cn1 contrario»?-

0 SR. CRUVELLO CAYALCANTI-Do art. 4" .. 

0 Sn.. PPESIDENTE-Niio é mais pos:;ivel ; 
a. C.: a. mar a j(t votou o at't. 5°. 

0 Sn.. CRUVELLO CAYALCA:\TI-Bntiio, o d[tl) 
por não diGo. (Riso.) 

E' o projecto n. 158, de WO:i, appi'tm\do 
em 2"' discussão para passar Li. 3" . 

O §l•. Americo de Albu
quel'que (pela o1·dem)- Sr. Presidcn~c. 
peço a V. Ex. que consulte ;L Cama r a, sobt•e 
si concede dispensa de intorstici1> p<mt quo o 
projccto faça pn.1•te da ordem do dia, se
guinte. 

O Sr. Cra-vello Ca''alcanti 
(pela o1·clem)- Sr. Presidente, agom é que 
cabe o meu requerimento de verificação de 
votn.ção. 

O Sr. Presidente- V. Ex. requer 
verificação de votação para se saber si a 
Camara. acceita o projecto, afim de que elle 
pa.sse á sa discussão ~ 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Sim, senhor. 

O SR. PRESIDENTE- Vou proceder ú. veri
fica.ção. 

Procedendo-so á verificação, l'Gconllece-se 
que votaram :pelo pl'ojecto 88 Srs. Depu-
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tí1dos c contra 25, sendo, pois, o mesmo ap
provado afim de ]xtssa.r :í 3" discussão. 

Consulkvla a. Camara., concede a dispenstt 
de inten;ticio requerida pelo Sr. Amerlco 
tle Albuqucrcruc. 

O ~h·. Presiden-te- E~tfio findas 
a.s votações. 

Continúa a 2~ discussão do projccto n. 292, 
de 190::, tmtoríztmclo o GoveriJO a conceder 
os lWivilcgios dos estabelecimentos do ensino 
superior ou secundaria aos coogeneres i'Lm
dados pelos Esta.rlos c pelo District.o FederDJ 
e estabelecendo condições para que e.~tcs 
possam ser reconhecidos officüLlmentc. 

Continúa cum a palavr:L o Sr. Augusto de 
Freitas. 

O §r. Augusto de Freitas 
(conLinHancb) recorda que ao ser intcrrom
pid•) p:trtt as vota,:ões mostrava que o unico 
ponto novo do projecto em discussiio c que 
o distingue do projecto da Commissão Mixta. 
é o ttrt. 21, que contém matel'ia bastante por· 
si para con,.tituir um projocto especial, por
que regula o que <J, Commissão cn·cendeu de
vor exi!.;·ir pa1·a a matricula dos cursos su
periores. ~\.code-lhc a.o o5ylrlto inquirir dtt 
lllustrc Cummissü.o de Instrucção si a.cn.su 
a. deca.dencia do easino sccundario é mttio · 
flue a do ensino superior, si n.caso os cquipa
J•ados toem commettülo maiores a,bu:Jos do 
que os t!st:~bolocimontos de ensino supm•il)l'. 
i.>crgunta ti illnstro Gommissão e especial
mente ao illustrado relator si não vê no dis
poslth·o do ttl't. 21 do projecto uma invee
s~i.o conmleta do direito. uma subversão nos 
:p:·incipius dn,iu.>tiç~a ao que está. feito. Diz a 
lei que aos eo;tttbelocimentos quo precnclmm 
tn.es ou qutws requisitos, que üispoom do um 
corpo docente cttpaz, de administração rigo
rosa, é dudo o privilegio de equiparação. 
Dcsdobt·ando csstt expressão-p.·ivilcgio <lo 
equipu.raç:5.u-vê-se que ello. abr<.tngc tod11::.; 
as vtmt11gens e regalias, todos os.dircitos dos 
estabelecimentos officia . .:s, sem rcstr-icção <Ü
guma,. Esse f.;cto transparec:} claramente d.;.L 

lei, é esse o seu peasa.mento: o alumno ma
triculado nos~es estabelecimentos t.eom os 
mesmos direitos conferidos aos m<~triculados 
no Gymna.sio Nacional. 

A proposito, o orador disCllte o que soja 
direito adquirido sob o ponto de vista. em 
que colloca, a questão c affirma que o direito 
adqull·ido assenta em um facto positivo. 

Sabe ;t Camara que os direitos adquiriô.os 
fundam-se sempre na existencia de um facto; 
:importa elle no sacri:ficio muitas vezes da 
propriedade individual, ou se trate de um 
commercio ou de um acto de autoridade. 

O decreto que estabeleceu a equiparação é 
um verdadeiro contrato entro aquello quo 

requer a equlparaçfLO c o Governo que a con
cede. 

E, si assim é, como vem o Podnr Legis
lativo cassar esse privilegio, annnllanclo o 
valor do:; ex::t.mes perante esse:; ostabaln
cimentos? 

E pas:;ando ao ex:1me tLO facto, o Ol'ador 
pergunt·.t a c1ue exame se toem de snlnnotte!' 
os alumnos que se matricularam, cm'.;;a.ram 
c fizeram os ~eus exames no.;ses ostabule.
cimentos. 

O nobre Dnputado com esh cx[go:1cia ~Ui
nulh o direito do:; alumnus, imuundo um:.1 
obrigação rrue não existe 11a lei vf~GntB. 

Isso impo1·tlt em um<L offans:~ <tos dit·citus 
adquirido:; do alumno. Obl'ig~tl-o rL novu 
exame é ill udir n. lei. 

O ô.ieeito do pl'oprict,trio do estalJcle~imeuto 
é tamhem urn uireito respeita.vel c~ <~dClUÍrido. 

Garantido no uso das faculd<dc.; 11He Utc 
deu o decreto da. equiparação, <L Cc,:n;nissã:J, 
com este projecto, vnm u.n nulhr o sem pi·ivl
legio, com a submissão desses a.lunDus u. ur.: 
novo exame. 

Porventm·iL os nobres Doput<tdos se scnt;:::J. 
possnido~ de comp<tixão pJltt d.cca . .J!Jnc!<~ i.lu 
en:;ino secundttrio? 

Bem tristes Srt.) a.s cJndiçues de. n;nu. na.(_.;:) 
que, pelos seus repecscntantes immcdit'~to;:, 
reunidos no corpo tc.~isl:Ltivo, si v~ U<L dur·;;, 
contiogcncia de bu~ca.r fazer pn' meios in
dil'ectos U.fllzillo rJlW os outeos podet·cs nio 
toem col'agem d.c pra.ticar dil'uctamcntc. 

Porque a vcl'Cl<~rle é C:lt:l,: rtuando a. si tu:~
ção do ensino sceun:lario rí ttl rttw todos 
ltLmentam ;t ;;ua dee<l.rleacia, tt ponr,:J do no
bl'C Dcput<ulo pol' Min<~s o Sr·. C ~!;Jgcea:.; 
apecgmtr ~~ :<:m incxistcncla., a il!n~:tt-e l_;om
missfio vn:n et•eur unus injustificn.\·cis ferindo 
:1lei, oll',-Jn~l·.Jn:lu o üil·cito, deixando evidente, 
por·tant•). '1\le t! nm;L mentir~. a. ~sc:"Uzar,\~U 
deSSilS r:S:OU.urd•.>.ci.mcntos, 

Qllo v:d':l o;;t;~ lei, :;i o;; fi.sc:.tc~ clv <:-<ovel'oo 
nad:~ vttl():n ! 

Quem nos g:~:·n.nte a seriedacl.u rle53.:JS exa
mes no Gnn:1:t~~io NaciomLl ou nu.~ cstabe· 
locirncn:,o'~ de instruceão dos Eor,a,dos. 

O o~·a.rloP mostra. o modo por rpe nesses 
estabctccimo:1t::B é ministrado o ensino, o 
conluio ele profassores com alumnos, o aban
donu, a d.esidia, emfim a negação completa. 
do que se deve entender pot• instrucção su
perior. 

Recorrhecc, no emtanto, rgre lt culpo.. pe
quena tecm o~; alumno~ ; a cul:p::t ma.wr 
vem dos que ensinam. 

O oradül' faz uma excursão pela instrucção 
superior no raunrlo, p:1ra concluir affirmando, 
com a segUl'ança absoluta que traz a o!Jsez:
vação, qlle om nenhum outro paiz a orgam
zação acceita é mais perfeita do que no 
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Brazil: direito, medicina, engenharia- tudo 
é completo. 

Reivindica assim para o seu paiz a gloria 
immensa do desenvolvimento da instrucção, 
embo1•a, logo após, o seu espü•ito se annuvie 
de tristeza por ver quanto dinheiro perdido, 
quanta reforma não executada. ! 

E si a organização do ensino é e~ta, si com 
org-ulho pouemos dizer que em parte alguma 
melhor se tem cuidado do ensino medico, si 
o do direito é tal quo não encontra similar 
em nenhum paiz do mundo, tão completo e 
tão bem serbdo se apresenta, porque osta 
decadencia da instrucçã.o entre nôs ~ 

O orador só conhece duas causas: ou a 
falta das disciplina.s necessarias, falta que 
amesquinha o ensino, inhabilitando o que o 
recebe ao exercicio da profissão que escolheu, 
ou o abandono do ensino pelos professores, 
convertidos em meros ganhadores de orde
nados! 

A ausencia de ma.tcl'ias não e:.dsto entre 
nós. 

Não ha, pois, fugir a esta co :1clus:i.o: a 
decadencü1 da instrucção superior n v Brazil 
vem :;obretudo do m~g-isterio. . 

Em ma teria de instrucção pensa o orador 
que ha. dous potos pa.ra. os quaes cumpre o 
legi :>lador dirigir sun.~ vistas: inYestidur~ do 
professor na. sua cadeira e a prova da com
petenci<t do alumno no exame. Si o pl'ofos
::;or é bem investido na sua cadeira, demons
trando Jar~tamente a sua competcncia, e si 
o alumno ê com justiç•a approva.do, a instru
cç·ão ha. de nece:::sariamente ele;·ar-se. 

E si a investidura não offercce garantia, 
alli está o 1·egula.mento, o eodigo em vigo1·, 
estabelecendo todas ~'.S normas para a a.pt•e. 
ci::l.ção da capacidade do pro!essor. 

O exame pelo projecto da Conunissiio ser1l 
uma quasi formalidade em cumprimento 
da lei. 

Niio é este o momento para fallar sohre o 
pl'Ojecto que se propõe a crear as uni versi
dades, mas onde está o mal, onLlo a causa 
da decadencia do ensino? X as leis, ou nos 
homens~ 

Si as leis tivessem sido executadas á. 
risca., o ensino publico teria chegado ao ponto 
em que está~! 

0 SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobre Depu
tado que- a hora está finda. 

0 S&. AUGUSTO DE FREITAS-Acquiescendo 
á observação da Mesa e a11iando quaesquer 
outras considerações que o projecto em de

-bate ainda lhe puderia suggerir. ag1•adece a 
_ benevolencia dos seus collegas em ou v .I-o 
•· -e pede desculpas á illustre Com missão pelas 

divergcncin.s em que com ella se encontra e
que assign::~.lou. ( Muito bern ; nwito bem. 
0 01·adm• rJ vivamente felicitado po1• seus 
collegas .) 

Vem(~ i\fesn. é lida, apoiada a posta coo
Junctamente em discussão, a seguinte 

EME:SDA 

Ao p>-ojecto n. 292, de 190/J 

Accrescente-se onde convicr:-Aos estabe
lecimentos du ensino secundaria fnnd :J.dos 
pelos E:;tados e pelo Districto Federal, com 
us privílegios dos estabelecimentos federacs 
congeneres, será applicado o que dispõe o 
art. 21 do projccto, desJ.e que scj;1m transfe
ridos a particulares ou associações. 

Sala das sessõ0s, 9 de novembro de 1903. 
-Bi'icio Filho. 

Fica a. discussão adiada pela hora. 

PASSA-SE A SEGUNDA PARTE DA ORDE;\I DO DH. 

E' annunciadaa continu::tção da 3<>discussão 
do projecto n. 252. de 1903 (n. 56, de 1900) 
declarando, que, salvo o disp0st:> no n. 4 e 
no § 3" do art. 9° da Con~W.uição Federal, só 
é licito ao::: E:; &ados estabe!ecer taxas ou tri· 
butos que, sob qualquer denominação, inci
dam sobre as met•cadorias estrangeira~ ou 
sobre as na.cionaes de pruduoçã.o de outros 
Estados. quando concorrem as condições (iUC 
estabelece, e dando outras pl'ovidencia.s. 

O Sr. Augusto de Freita.~ 
(pelct o>·dem)-Sr. Presidente, vou mando,r :i. 
Meslt, em conclusão do meu uiscut•so, um 
requel'imento para. que elb, ou fttça entrar 
em debate conjunctamente com o pt•oje
cto, que está. na ordem do dia, o projecto 
do Codigo do Ensino. ou remotta o proj~cto 
apresentado pela Commissã.o ti. Commissã.o 
Mix:ta, imcumbidu. de rever a legislac,~ã.o !lo 
ensino. 

Si a. :Mes:t entender, C:)ffiO declarou o 
honrado Presidente, que a Commbsão Mi:xta 
está extiucta, requeiro a V. Ex. que se dign·e 
de nomear nova Commissão. 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado e posto con
junctamcnte em discussão, o seguinte 

REQUERll\IE:KTO 

Requeiro quo o projecto n. 292, de 1903, 
seja remettido á Commissão Mixta, incum· 
bida de rever a legislação do ensino. 

Sala das sessões, 9 de novembro de 1903 .
Augusto de F,·eitas. 
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O Sr. Presidente- Tem a. palavra buicões do Con(J'resso para regular o com-
o Sr. Julio Santo:,;, me~cio deve ser

0 
muito mais rostricta, por

que a 'tributação está distribu.ida. entre os 
O Sr . ..Julio Santos- Sr. Presi- Estados e a União, de modo stricto. 

dente, cabe-me hoje continuar nas consitlera- Mostrei mais que não se podia. enca
ÇÕO$ que f<~.zi;t a proposito do projecto solJre beçar a competencia do Congress~ no n. 3~, 
impostos interestaduaes. porque esse se rofore â __ votaçao_ de_ leu; 

Não tendo tido propriamente um resumo nece:;sarias para o ex.erciCIO const1tucwnal 
o meu discurso, visto que o que está publi- dos poderes, o que importa, ipso facto, como 
cado no Dia1·io Offic·ial nà.o co1•responde :~bso- diz Joõ,o Barbalho, na exclusão do qualquer 
lutam_ente t~ esse qualificativo, por ser muito competencia para J.ar exercício aos podel'_es 
reduztdo ; tendo já, sobre as minll:.ts pri- dos Estados, e o pt•ojecto que e~tá em d~s
meir:.ts obs~rvações, t.~a.nscorrido o espaço cussão datermina. a competenCla dos E:>· 
de qu;Ltro dtas, sou obrrg:.t~lo, por uma razãu tados. 
de methodo, 3. toc.:t.r pelo menos n:t epi- Não púdc tambem cab~r no n. ~4 do 
grn.phe de c:~da um dos c:.~pitulos que fi?.er~~m art. 34, porque este arttgo daterm2:na tt 
objecto do meu ultimo discurso. competencia. do Congresso para confecça.o da~ 

Não poderei naturalmente dar desenvol- leis oro·ttnicas necessarias ao f'unccionamen
vimento a cada uma das theses, mas eoun- to ua~ dive'rsas instituiçües existent('S, 
cio·a9, visto que : ~téagora não pude publicar como Tl'ibunal de Conta:,;, exercito, marinha, 
o meu discurso revisto. SfJcretarias, etc. 

Como da. :primeira. vez, nã.o m3 proponho Tambem não ha majs artigo algum d·.:. 
tr:.tzer e:;ctn.recimentos nem idGtLS novas ü. Const.ituição onde encabeçar a comp~tencia 
C:tmar.t; a mataria está elfecti,·amente d.is· d;J Con!!resso. Além deste argumento du·ecto, 
cutid:t, soh todos os ~seus pontos de vist:t. procurei outros, mostrando _que o C~~grcs~o 

O meu objectivo será simple;;mente iir~r ucve lecrisla.r para os cidadaos da Uma.o. n;co 
as conclusões de toda a discussão havida, podcnd~ fazcl-o para Ofl governos dos E~
expondo o meu modo de onten.Jer depois do tados. 
estudo acurado que fiz não só dos artigos Assim como os Estados legislam para os 
da. Constituição como do que di.;seram os seus cidadãos, o Congresso legisla p~ra _ o~ ci
distinctos oradores quo me procederam na dudãos da União e não póde dar leis swao <t 
tribuna. estes. 

A primeira. conclusão a que cheguei, e Já temos precedente do Congresso indi-
que enuncio sem o menor zlw·ti·pl'is, apez:.tr ·cando como devemos proceder. O~ nobres 
de manter ainda hoje em suas linhas geraes Doputaclos lembram-se da. lei aqm votada 
as iddas que aqui sustentei por occa~ião cl.a sobre as apolices que circulavam nos Es· 
discussão da lai n.410, de 12 de novembro de tados como papel-moed::\. . _ 
1800, é que o Congresso N:tcional não tom Era eu então membro da C~mmiSS:l.<;l df3 
abwlntamento attribuiçües p:tt·:t declarar a Constituir:ão, Legislação e Jus~lça e f~1 re: 
competencia qne teom os Estado em decretar la.tot· do pttrecer que então foi offorecu!o ~ 
impostos intct·csta.duaos ou qmteSllllet' outros consideração da Camara, justificando a.constl· 
que com c;;tos possam ter rc!'erench~. desde tuciona.lidade do projecto. . . 
que não estão definitivamente prolübidos Este pt•o,jucto, modificado, é hoJe a le1 n. 5f3l, 
pebConstituição. de 31 de dezembro de 1898. _ 

Para provar esta t.hese, analysei o al'· Diz o art. lo dess:1 lei: <Não podera.o s_er 
tigo dt~ Constituição em que os oradores recebidos como moeda., ou circular no pa.Iz, 
que sustentam o pro_jecto se teem baseado, quaesquer titulas do credito ao portador ~u 
para firma. r <~ competcncia do Congresso, isto com o nome deste em branco, que forem emlt· 
é o art. 3'1, ns. 5, 33 e 34, da Constituição, tidos pelos governos dos Estados ou dos mu· 

O primeiro dá competencia ao Congresso nicipios ... » • . 
para. regular o commercio. Mostrei que a O CúngrM>o legislou, probibmdo aos Clda
palavra.- regular- só se deve. referir-a dãos da Uoiã.o receberem em pagamento 
dar regras-. O Congresso pôde dar regras titulo.> e, impondo penas aos infractore:>, r~
sohre o commercio interestiadual, mas den- conhecia implicitamente não ter competencw. 
tro da esphera de sua competencia. para dictar a lei dos Estados, aos quae~ nada. 

Fiz os parallelos entre os artigos da. nossa prohibia directamente. 
Constituição e os da Constituição americana Isto é que é constitucional. 
e mostrei que nesta o Congresso tem uma Ainda riz a mesma demonstração da noss1 
competencia lata sobre tudo que é imposto incompetencia, mostrando que o projecto é 
de importação e exportação, quer entre urna invasão du.s attribuições do poder judi
Estados, quer entre nações; mostrei que, ciario, que são expressas no art. 59. n. 3 
pelu. nossa Constituição, a esphera. de attri· § 1°, lettr•·1 B, em que se diz: «que quando 
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haja qualquer contravenção das leis dosEs· 
tados, as leis da União. ou contra a Constitui
ção, compete ao Poder Judiciarío intervir e 
l'esolver. » 

teresta.dua.l, quando fui interrompido pela 
hora . 

. Argumente~ ainda c~~ o§ 3°do a-rt. 7°,(1Ue 
d1z que as leis da Umao referentes a im
:po~~os serão exe!lutadas por funccionarios da 
Un1ao; ~ntretanto, estamos legislt\ndo para 
que seJam as nossas leis cumpridas pelo 
governo dos Estados. 

. ~arei, p01: consequeneia, uma nova expo
srçao resumida daquillo que tinha começa . 
do a dizer e do que devo accrescentar para 
concluir sobre este, ponto. 

A;i~da argumentei com o Senado, que já 
dec1dm sobre um caso analogo, suscitado na 
indica.ção apresentada pelo Sr. Senador Gene
:roso Marques,em que pedia uma providencia 
co~~ra o~ Estados que usurpavam direitos da 
Un.mo, 1mpondo sobre a importação estran
gem1. 

O Senado, depois de tomar conhecimento. 
por meio de sua Commissão, resolveu que 
o competente p!lra esta intervenção era o 
Pod:w Judíciario, e isso por unanimidade de 
votos, fazendo parte da Commissão que deu 
:p~recer sobre este assumpto o actual Pre
Sidente da Republica., Dr. Rodrigues Alves. 

Fiz ainda outras considerações no sentido 
de mostrat' que o projecto fere de frente o 
:principio f<.'dera.tivo o o elemento essencial 
da federação, que é a separação dos poderes 
dos Estados e da União. 

Os nobres Deputauos sabem quo são ele
mentos constitutivos da federação: l) que os 
governos quo se fcdér::un abandonem os pri
vilegias da sua soberania ; 2°) que haja 
completa :;ep:Lração entre us poderes que 
nca.m rosern~dos aos EstG.ttos e aquelles c1ue 
1'icu.m rescrvtt·.tos tt União, 

Analysando o.> preceitos constitucionaes 
que regem a materia, observei que todos os 
oradores, que, aliás com o maior brilhantis
mo teem sustentado o projecto, -procuraram 
demonstrar que a. Constituição probibe os 
impostos de importação interestadual, fun
dando-se no art. 7°, n. 2, no art.9o, compa
rado com o ar t . 12 e no art. 11, § 1°, 

Tirando uma conclusão da argumentação 
havida, eu, comtudo, entendo dever dar-lhe 
uma feição que é original e que acredito 
deve satisfazer aos muito dignos Deputados 
que teem estado em controvcrsia sohre estes 
artigos, porque responde a todas as objecções 
até agora apresentadas contra a.quelles que_ 
admittem a constitucionalidade da trihu
taçã.o interesta.dual. 

Mostrei, Sr. Presidente, que, pela nossa 
Constituição, as palavras imp01·tação e expor
tação-que serviam de pião capital para o 
debate até agora travado-devem ter a. si
gnificação economic<.t, fiscal, internacional, e 
isto pela razão simples de que no Congresso 
Constituinte estas palavras for:un empre
gadas em tn,l sentido. 

Effectivamente, dos muitos discursos que 
tive occasião de rer e que fotn.m pl'ofel'idos 
na Constituinte, não se póde deprehender 
que essas palavras tenham uma sô vez sido 
empregada.s como significando os dous phe
nomano.-;-impOl'tação e exportação interes
taduaes e impo1·tação e exportação interna
cionae:::. 

Por devel' de lealdade, cumpre-me ain.la 
dizet· á Cam<tl'a que estava no -pensamento 
dos espíritos dil'igentes d[l. Constituinte con
siderar eomo prohibidos fJUaGSilUGl' impo.>tos 
do impDrtaç~ão ou exportação entr~ os Es
tados; e isto :>e deprehendc de mais de um 
pronunciamento de dignos Deputados que 
faziam parte daquelle Congresso. 

O meu nob1'e. a nigo G collega Sr. Dr. Gal· 
dino Loroto teve até occn.sião de citar pa.· 
ln.vrr.s do Sr. Rosa e Silva, que era., incon· 
tcst:wehuente, um dos espíritos mais escla
l'Gcído::~ daquelh• assembléa. 

l\Iostrei que, llt~vendo esta separação, não 
J>údo absolnw.mente a União intm·vir na 
vith~ dos Est· :.tios ; citei a proposito de todas 
estas thc:>·JS a opinião de Bryce, sentenças 
!le ~larshttll e de outros juizes e terminei 
com ost:~ con ,: illel'ação : a provtt mais evi· 
dento de que \) contrario ao sy;;;temu. fedcPa· 
tivo o pt•ocndimento de Congl'esso, que1•endo 
roguhtt• a cvmpctencia. tributa1·ia dos Esta
dt~s. é <lne nenlmm tlos oradores que teem 
sustcntudo o projecto da b;tncada paulista se 
lembrou :ünlla de citar uma unica lei dos 
Estados Unidos l'egula.ndo mater ia de igual 
natu·rcza ; citam sempre, ao cont1•ario, 
arestos jndicia.rios, o que prova que mssmo 
nos Estados Unidos sempre foi entregue ao 
Judiciario a decisão destas qU1;1stões . 

Tinha eu entrado na segunda parte da 
mínbn. these e visava demonstrar que os 
Estados se teem conservado dentro dos limi
tes constitucionaes, lançando impostos de 

Do mesmo modo pen;;a Ruy Barbosa, que 
foi o autor da. Constituição, principalmente 
neste trecho que dizia respeito á pas~a que 
O'e,·ia. E tambsm Ruy Barbosa eN, fora de 
questão, um djrigente m. Assemblêa Consti
tuinte. importação interestadua_l. . . _ 

Fazia. o exame dos art1gos da Constltmçao 
m que os ~mo:'e3 do projecto acham que 
st:1 v ::~J.:dü. ;). \. l.' ib ·.l ~a.~ão da. importação in· 

No mesmo sentido destes, se exprimia 
Coelho e Campos, uma das mentalidades mais 
bem organizadas daqueUa Camara. 
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Todos elles consideravam os impostos inter
estaduaes como prohibidos. A verdade, po
rém, é que não foi isso que vingou na Con
stituição, não foi is;:;o que resolveu~ maioria 
do Congresso Constituinte; e não podemos 
tirar de uma circumstancia int1•inseca, como 
bem observa Sturgis, uma conclusio qu':! 
esteja fóra da lottra da lei. 

Vimos mesmo om citações aqui feitas pelo 
nobre Deputado Sr. Bernardo Horta q!JC 
aquelles mesmo:; que tomaram parte nos tra
balhos da Constituinte fomm depois para os 
seus Estados votn.1• ou patrocinar a votação 
de leis que defendiam os impostos interestn.
duaes, persistindo ainda hoje as leis que con
sagram taes impostos. 

E' claro que não podemos .entender per· 
manente t:tl idéa, que, avigol;ad<t por esplrl
tos dirigentes d..1. Camara, não ficou acceita 
pela ma. i o ria. do Cong1·esso. 

O que evidentemente prevaleceu no espírito 
da m;:t,ioria foi que estes impostos ficarüun 
reservados para o art. 12, podendo ser 
cumulativamente ou não taxados pela União 
e pelos Estados. 

Agora, o facto é que a União não tem 
exercido esse direito de tributar a impor
tação e a expo1·tação interestaduaes, não 
porque lhe seja isso vedn.do pelo art. 7°, § 1°, 
ou pelo art. 9°, mas IJorque pelo ~1.rt. 7°, 
n. 2, a União não pôde sinão decretar 
impostos uniformes, e os impostos de expor
tação o importu.ção entro os Estado:3 não 
podem deixar de ser proporcionao:> <Ls con
dições economicas e ftnunceil'as de cada 
:Estado. 

O imposto de import<Lção é um imposto 
de protccçã.o industrial e c:1da E:::lta. .'.o, tendo 
as suas indus·trhs em condições (liversas, 
não pôde sujcitar·se a um mesmo im
posto. 

A exportação é um outl'o plwnnmcno 
economico que não pódc ser tambem unifor
memente tribut~lo, porque a~ condioõcs 
de sua vid~t em cad<t um dos Estn.do;:; é v:.L~ 
riavel. 

A União, porém, cobra estes impostos sob 
a fórma de dit•eitos de consumo. E' assim 
que vemos a. União tributar o sn.l na. sua 
entrega. ao commcrcio ott ao consumidor, o 
phosplloro ainda na, prop1·b. fabrkt, etc.; é 
um modo de tributar a import:l.çKo e ~• ex
portação indirecta.mente. 

O valor te~hnico das palavras-importa
ção- e -exportação- desapparece, porém, 
completamente, desde que assim são conside
rados os direitos da União, porquanto 
ambos esses termos podem tambem ser to
mados na accepção commum de importação 
e exportação interestadual e internacional, 
sem que se alterem as competencias dadas. 

Vol. 'VII 

Nesta ultima. accepção, significando aquel
las expressões o movimento interestadual 
e internltcional @le mercadori.1s, a União 
conserva o seu direito de tributar a im
portrtçã.o dos artigos de pl'Ocadencin. estran
geir:1 e quanto aos de proceden~ia. inter
esütdual não :poder(~ do masmo medo tri
butal-os, em virtude elo § 2° do v,rt. 7°, 
porque, sondo impostos ele protecção, devem 
ser va.riaveis de l!:stado a Estl•.do, o que im· 
pede a sult unif<wmid~tde. condição aliás 
inherentr; aos impostos da União (art. 7°, 
§ 2°). De modo que a qu0stão perde com
pletamente de importancia. 

E aquell<t objecção do nobl'e Deputado por 
S. Paulo S1·. Arnolpho Azevedo, que o 
meu nobre amigo Sr. Ga.ldino L oro to 
considerava. irrospondiYcl. entendendo até 
que não a <'Gsolvara, apcza.l' de seu graude 
talento. o no llre Dcput:.tdo Sr. Joio Luiz 
Alves, fica completamente sem valo1·. 

A objcc::ão é esta: si a importação inter
estadual póde ser tributada :pslos Estn.dos, 
só o serú. ou porque lhes e<.tbe esse direito de 
modo exclusivo (art. 9") ou de modo cumullt
tivo com n, União (art. 12). 

Dn modo exclusivo, não ; porque tal com
petenciu. não existe no n.rt. 9°, qu•.:! determi
nadamente discrimimt as taxas e impostos 
quo co1:1petem privativ~Lmente aos Estados. 

De modo cumulativo (art. 1.2), tambem 
não, porque, si assim fosse, a União t:1mbem 
poderia laoçal-os, o que, entr'atanto, Hw é 
verhtdo pelo art. 7° n. l. 

Logo, concluiu S. Ex. -os E;;tudos nã:o 
podem cobl'~tr taxas de importccç·ão sobre 
producLOs do oukos Est,~dos. 

O nobre Dop1lt<1do Sr. João Luiz Alves 
havia. respondido que o art. 12 permitUa 
aos Estados taxn.rem quacsqum· impostos 
que· nfto lhes estl·;ressem prolübidos, mesmo 
quando a União TIQO os pmlosse taxar, enten
dendo <::.ssim. n.s expressões cumulativamente 
ou n[o. 

Não jnl;xo plu.usivel nem procedente tt 
respostn. ; eíiectivn.monte, o art. 12 trato, da 
competencia cumulativa, ainda que facul
ta,tivn.. 

DesdG qtn n3.o contestamos á União o di
reito de tributar os procluctos dos Estados, 
salvo a condição (le í'azel-o uniformemente, 
é claro que os Estados ficam com a attri
buição pura e simples, em virtude do art. 12, 
que não os sujeita a condição a.Jguma, nem 
qualquer outro artigo da Constituição. 

Apezar do que levamos dito sobre a ne
nhuma importancin. que podem ter as ac
cepções em que forem tomad.as as palavras 
impo1·taçcío e expo1·taçcío, comtudo entende
mos. que exprimem ellas unicamente o mo
vimento internacional das mercadorias. 

~o 
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As expressões-de procedencia estrangeira 
-foram ompregada.s, como pensa. o Sr. Fe
lisb(}llo Freire, unica.mentc para evitar quaes
quer duvidas ou amphibologias sobre . a 
accepção da palavra importação, sem outro 
qualquer objectivo, nem mesmo o de pro
hibil• a tributação da importação interes
tadual. 

Que não era esse o intento do legL;lador, 
se evidencia do facto de que si assim fosse, o 
legislador tel-o-hia. dito no artigo sete, onde 
firmou outras prohibições, sendo certo, corno 
já. dissemos, quo o Congresso Constituinte 
nt~da. cogitou de taes impostos. 

Nem se pód.c concluir que assim seja por 
um a1·gum::nto a contl-m·io ; porque este, 
além de ser um brocu.rdo muito perigoso, 
como observou Diderot. po!'que raz o legis
lador dizer co usa. que niio disso, é certo que 
deve ser artic:ult~do do outro modo, isto é, 
assim: 

Si a União é exclusivamente a compe
tente paru. tribntal' a lmpot•ta.ção do proce
doncia estrangeira., n ·w sot•ú c:<cl usi vamonte 
competente para tril.JUtlll' u. importação de 
ou t·ta. proccdt!ncia.. 

Tarnbem desse artigo não se pótle concluir 
a cont1·m·io, que O direi LO UC taxar a impor
tação do procedencia. nacional fique perten
cendo aos Estados exclusivamente. 

Seria. isso <.lar ao argumento a contrario 
uma. applicac;ão latissima, pela qual se con· 
cluiria do c~tso particular pam uma exclusão 
geral. 

Passoi depois n. analysar o art. i 0 , n. 2, 
onde os defensores <.lo projecto querem ain::la 
encontrar apoio para prohihir aos Estados o 
direito de decret:.~r os impostos de importa
ção interestadual. 

Defini, coiu Maurice Block, o quo Yem a 
ser cabotagem e deixei fóra de duvida. que a 
liberdade do commercio de cabotagem signi
ficava apenas uma prohibição feita á União 
de lançar impostos sobre os navios costei
ros. 

E' clal'O quo tal pl'ohibição não pôde se 
referir aos Estados,porque a competencia em 
tributar a navegação é exclusivamente da 
União. 

Defini nessa occasião o que significava. a 
expressão comme1·cio ligada ao termo cabo
tagem. 

Commercio, disse eu então, significa. a na· 
vegação e o trafico ou só a navegação ou só 
o 'trafico, e apoiei tal opinião em Marshall, 
Pomeroy, Ha.utefeuille, etc. 

Lembrarei que o nosso Codigo Commercial 
. assim t!.\mbem entende, visto como se divide 
em duas partes, sendo a primeira que trata 

., · do commercio em geral e comprehende todos 
. . ~os .contractos conhecidos, agentes e auxilia
·: . ~es· do commercio, sociedades, etc., e a se-
r::{{:- ~~: . 
~~:·;:~:: ~< 

gunda parte que trata exclusivamente da 
na vogação e in titula-se - Do Commercio 
Marítimo. 

Osassumptos destapartesãoasemba1•cações. 
donos de navios, capitães. pilotos, fretamen
tos, passageiros, naufragios e naufragas, se
guros marítimos, etc., que nada teem com as 
mercadot•ias. 

Desta só se trata no capitulo das avarias e 
dos sal va1os. 

Assim entendidas as expressões commevciO' 
de cabotagem, deixei claro que nada tem o 
art. 7°, n. 2, que importe prohibiçãoaos Es
tados de tributarem a entrada dos productos 
de outro.:: Estados em seu territorio. 

Assim entende tambem o Sr. Ruy Barbosa, 
que não pôde ser suspeito aos defensores do 
projecto. 

Este modo de entender não é original. Em 
diversos e innumeros arestos do Supremo 
Tribunal está discutida a questão pelos mi
nistros vencidos. 

Outro artigo em que se baseiam os defen
sores do projecto para. proval' que está pro
hibida a taxação da importação interesta
dunl é o art. 11, que aliás evidentemente se 
refere ao transito. 

Diz o citado art. 11, n. l: «E' ved·:1.do aos 
Estados como á União: crear impostos de 
t1·ansito pelo torritorio do um Estado ou na 
passagem de um para outro sobre procluctos 
de outros Estados da Republica, ou estran
geiros, e bem assim sobre os vehiculos de 
terra e agua que os transportarem. » 

Mostrei que a palavra -transito- de um 
Estado pal'tt outro importa em tres termos. 
isto é : -1 o. o Estado que exporta ; 2°, o Estado 
por onde transita a mercadoria; e 3° o Es
tado que importa. Mostrei que transito era 
um termo technico significativo de um 
imposto especial, differente do de impo;.-
tação, exportação ou de quu.lquer outro. 

Ha. outra expressão, passagem de um Es
tado para outro, que se inclue no transito e 
indica dous Estados e uma linha intcrmedia 
ou fronteira. 

A prohibição do art. 11, n. I, recahe S·Jbra 
o t1·ansito e por isso sómente se refere ao Es
tado por onde transita a mercadoria, e que 
vem a ser o Estado que empresta o seu ter
ritorio aos governos importador e exporta
dor. O Estado quo dá o transito não póde 
tributal-o, é o que diz a Constituição. Tam
bem não o podorn os confrontant'JS em rela· 
ção á linha da fronteira. Supponha-se que 
dous Estados estão divididos por um rio, 
nenhum delles poderá cobrar imposto de bar
reira ou passagem sobre o mos mo. 

A passagem differe do transito não em 
sua natureza. mas no acto que a constitue, 
visto que a primeira. é um facto momen· 
taneo, ao passo que o transito suppõe uctos 
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successivos, de um caminhar mais ou menos leis, pronunchndo-so sompre a favor dn. de 
prolonga.do. maior categoria. 

Não se trata, pois. de impo!!tação ou ex· Toda voz que o Poder Judiciario encontt·a. 
port,ação que se prohibo á União e aos Es· em conflicto uma lei do Estado c uma lei 
T.adr.s de tributar, e a prova é que esse ar· federal ou uma lei federal c a Constituição. 
tigo se ref'ere a mcrcadol'ias estrangoü·as, as clle se pronuncia antes pela lei d<! melhor ca~ 
quaes, entretanto, podem :;er hxarlas pela tegoria, que é a lei federal, e quando o con
União o pelos Estar.los, desde que o producto ílicto é entre a lei federal c a Constituição, 
arrecadado pol' estes ultimas seja recolhido ello se inclina para a Constituição, mas dahi 
ao Tllosom·o Nacional. a üizer-se que o Poder Judicin.rio deve levar 

Si a.caso pudesse prcvn.lec01· a intCl·pre· a. reboque o Poder Legislativo Jw. uma coor
tar;ão de que ti'ansito e pn.ss:.tgem siguificam me dill'erença, pot·que maior autorüla-lc devo 
u. importaçã.o, como })l'Ocura.r;;~.m proval-o os ter o poder <\O qmü incumbe ioterpre
illnstt·es collegas Deputados por S. P:1ulo, t~•.r authenticamentc <1 Const.ituü.:ão. e esse é 
St•s. Eloy Chaves e Jesuiuo Cardoso, era força. o Poder Legisla Li vo ordinario. que é n. ca.· 
con.::!Uii'·SO que a mercadoria. estrangeira. beça pensante do Poder Legi:;lativo consti~ 
nilo poderia ~e r tl'ibutada quando impm·tad<t, tu in to. 
contt•ttdict.ol'iim1onte ao disposto no art. í 0

• Niio podemos fazer applicação do direito 
ns. 1 c O, n. 3 <la Constituição, que declara constitucion;1l amuric:~no :10 no.;so direito, 
r.aes impostos per&cnc:n·em á União e que porque é grande a diffct·ença. que vae entro 
pot·mitte que os E~tn.dos os decretem. a nossa oeg-u.nização feder.tl c a da gra.nllc 

E' certo, pois. que a. Constituição não pro· Repulllica Norte-Americo.nu.. 
llibn aos Estado:; a tribntaçKo intceestatiu~ll Na Constttnição dos Estados Unidos Yê·se 
d<t importação. que, pelo at'L. 5°, p:tra. reforma dtt Consti-

Resta-nos apreciar a força coercitiYD, ou tni~ã.o, se faz preciso que o «Cong1·esso con
annullatoria que pod('m ter os accordãos do voque uma é-onvenção para propor u.s emen· 
Supr•cmo tribunaL Federal contra as leis da~ necess:n·ias, sendo estas validas como 
dos Estallo~. argumento o1ferecido pelo no- parto integrante üa c.ms~ituicão si forem l'a.· 
bre Deputado sr. Tosta como uma Hltima tifica.das pela:5 legislatu1·as do t1·cs quarto~ 
nt!io capaz de derimir toda a controvorsia. dos Estados ou pelas convcnçucs reunidas 

pal'a e.,s::J :fim, em tres quartos delles, can-
A questão ó importante e não pôde ter o fol'Tne um ou outro motlo de ratificação ti,·cr 

}wccisodesenvolvimonto desde que s:.m obri- sido proposto pelo Congresso ... » 
gado a trat:\r della incidentemente, e nem E' preciso. pois, uma delegaçi}.o csnccial 
mesmo deso,io tomar precioso tampo i Ca.mn.ra do povo amCl·icano prn·a. qualquer l'efurmv. 
indo além da hora regimental. da Constituiç:ão, sendo assim :t Constituinte 

Farei comtnrlo umtt explanação do assum- A;nericana, entidade muito diversa do seu 
]lto com a concbão precisa. Devemos, antes congresso ordin:trio. 
J.e tudo, tom~r em consideração, qual a. na- Entre nós, muito pelo contl';n·io, o Cvn· 
"tureza. do Poder Judicin.rio, como the~e do grosso ol·dina-.·io, conforme SJ vê pelo 
direito pulJlico e indagar si n. noss:1 Consti- art. ao, é em sua. estructm·a physica e 
tuiçiio modificou as idéas até hoje acceitas moral o mesmo Congresso Constituinte, 
sobre tal ponto. . . _ salvo uma quc:;tão de módo e tempo que em 

Entendo que u. n~xssa Constd;mçao manteve na.'Ja lhe altera. a organização. 
orn todu.s a~ suas lmha.s a. natureza do Poder Nos Estados Unidos a ausencia. da. Co:l· 
Ju.dlciario con:o deve ser, isto é, como ap-1 veução Constituinte, junta. t't necessidade 
phcn:dor·. elas le1~. . · . inadia veJ, por vezca, do fazer· se a interpee-

_A J.ustzça. appl!c~ ou Julga, segund? a lm e ta.ção de um preceito constitucional, levaram 
nao Jlll.ga ~as. le1s:-secundum legts et non a Suprema Câ"l'te tt avoca.t• á . su:.t compe
de legtbus JUd·;ca;·e deve sm· o seu iemma. tencin., o dii·eito de reconstl'Ull' o pensa-

A unica ditferenç.1 que existe entre a Con- mouto do legislador constitucional, intel·pre
stituição repuhlicu.n:~ o a Constituiç~ão do hndo, com força de authenticidadc, os pre-
Impcrio é que perante i1 Constituição do coitos constituciono.es. _ _ 
Imperio não havia lei::: incon:3titucionacs, Durante 34 annos,que vao de 1801 ::t 183:),0 
embora fossem ollas visivelmenta contra a Chief Justice Marshall foi o redacto1· de um;;, 
lettra da Constituição; fosse mesmo uma lei nova Con~tituição, tal fui o des~nvolvimeato 
provincit\1, ella era cumprida até quo outra que deu ,w pacto fodcra.l amer1eo.no. . 
lei a revogasse. A situação do Congresso. Federal Bran· 

Pela Constituição republicana não u.con· leiro deante do Supremo Tr1buoal Federal é 
tece isto. O Poder Judiciario, a.lém de estar completament.a diversa. porquanto nos re~ 
incumbido de applicar a. lei, tom ainda outra o1•ruas constitucionaes, seg:u,n•lo a nossa l~t 
mbsão~ que ê de resolvet· conflictos entre as fundamental, sendo uma teztura. do proprw 
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Congresso, sempre presente no ex:ercicio de 
suas attribuições, teem nelle o seu unico e 
vei'dadeiro interprete autl1eutico. 

Dadas essas condições, estando reunido or
dinarütmente o Congresso, seria absurdo e 
incongruente dar ao Supremo Tribunal a 
attribuição de interprete a.uthentico ou <le 
constructor da lei constitucional, como fazem 
os amel'icaoos. 

Interprete authentico só :póde ser o autor 
da lei, e este é, segundo a nossa.Constituição, 
o Congl'esso NacionnJ. 

Si o Poder Judiciario, pois, ua applicaç-ão 
de uma lei federal encontra-a em conflicto 
positivo, claro, evi1iente com um pl'eceito 
constitucional, pronunciar-se-ha '{lOr este cer
tamente, mas, si o Congresso insiste na sua 
:primeira interpretação, si a opinião publica 
não se colloc<1 desde logo ao lado da interpre· 
tação judicinJ. si os Estados tambem repellem 
a interp1•etação détda, mantendo as suas leis 
annulladas, não podem prevalecer sinão para 
os casos concretos as decisões do Supremo 
Tribun:d, que deverá, tanto quanto for com
pa tivel com o proprio prestigio, prestar 
homena,gem á lei. 

Fóra disso, é querer sobrepor-se aos de
mais poderes, collaboradores da lei, que
brando assim a harmonia e iudependencüt 
que deve reinar entre os delegados da sobe
rania naciou:tl, gal'antü.las no art. 15 da 
Consti tnição. 

São do illustre magistrn,do as seguintes 
:pa1avra5 citadas por Calvo no n. 43: 

«ÜS tribunaes de justiçll. ao interpre
tar a Constituição devem respirar um 
espírito de ha.rmonia e conciliação.» 

O a1Jsurdo se tol'nará evidente com um<1 
simples conside1·ação, que é a seguinte: Si 
o Supremo Tribunal Federal é o competente 
para interpretar authenticamente a Con· 
stituição, com mais forte razão será tambem 
o melhor interprete da lei federal, e ness:t 
hypothese, como não pód.e haver dons inter
pretes authenticos da mesma lei, chegara
mos á conclusão de que o legislador não 
salJe o que legislou. 

Accresce que não ha na Constituição ar
tigo algum que dê tal competencia ao poder 
judiciario; muito pelo contrario são innume
ros os artigos dete1•minando o respeito ás 
leis, com a mesma iusistencia que é recom
mendada em relação á Constituição. 

O que dizemos é sómente em relação á 
lei federal, pois quanto ás leis dos Estados, 
· ê certo o poder dado ao judiciario para 
.annullal-as quando em conflicto com uma 
leida União ou com a Constituição. 

Ainda mais, tal poder do Judiciario só
mente se exercita quando os tribuna.es do.s 
Estados teem julgado applicaveis ou validas 
as leis estaduaes, impu!!D'td.as como inconsti
tucion;:,.es ou offensi vas de uma lei federal. 

Si a sentença dos tribunaes do Estado ti
ver julgado nulla a lei do Estado, como con
traria a lei ou Constituição Fedel'al,ou ainda. 
a qualquer tratado, não ha recurso, ainda 
que a lei fecleral ou tratado SBja evidente
inconstitucional. 

E' esm doutrina do art. 59, n. 3, §I o, let
tras a e b o que vem cor:;_•oborar a these 
que jl.i. ennurrciamos de que a, ConsGituiçü:o 
determina o ma::dmo respeito á cxccuçào das 
leis. 

Sito mtes os termos dos citados a1·tigos: 
«§ 1 a Dlts sent::mças, das justiças dos Es

tD.dos em ultima instancia lutverü, r;;curso 
para o Supremo Tribunal Fe~leral: 

a) qu::.ndo se questionar sobre a. vali
lidada ou a applicação de tratados e 
leis federaes, e a decisão do tribun:Llllo 
Estado for contrn. ella ; 

b) quando se contestar a v::~.lidacle de 
leis 0u de actos dos governos dos EsLados 
em fí1ce ela Constituição, ou das leis te· 
den1-es, e a decisão do tribunal do Es
t~td.o considerar Talidos esses a.ctcs, on 
essas leis impugnadas.» 

Estabeleciclas essas premis';a,s que rJtluzem 
~ acr;ilo do Poder JucJ.icía.rio a uma csphera 
circumscripta a certos e determinados casos, 
ser-nos-l1a facil esta.belecer as condições para 
qua uméL lei do Estado deva ser revogacb ou 
seja tiuo. por nulLl, pQr força dos uccordão:,;. 

Em p:imei;·o logar é preciso que a dis:po
siç~ão da Constituição ou da lei federal seja 
darct, po;;it·ilXi e lilteJ"c!lmente co;1trm·ia á lei 
iínJntgnculc. 

Cal'liel', depois ele obseri'~l.l' quo o Poder 
Judicial'lo deve conter-:>3 e não proto!ldcr 
substit~::r j_Jor iJ.éa.s suc~s as do legisiador 
diz: 

<t La pl'ésoroption de valiclit() est eu 
faveu:· de l'acte leg-islatif; H ne faut 
rien moins que des raisom péremptolres, 
que des textes p}'(Jcis avec les quels i1 
serait eu contradiction, pom le priver 
de sanction.» 

Mesmo neste caso a decisão sõmente affe
,ct~ o caso concreto, sujeito ao criterio do 

~·· .;I>oder Judiciario. 

A mesma doutrina é ainda sustentl1da por 
Cooley § 164 das suas Limitações Constitu. 
cionaes ; diz elle «que o Poder Jndiciario 
não póde declarar uma lei inconstitucional 
pelo motivo que eUa contem clausulas 
oppressivas ou porque viola direitos na.
turaes, sociaes ou politicos dos cidadãos, ou 
porqne repugne aos principias do governo 
republicano, salvo si osses casos estão ex:· 
pressos em textos da Constituição.» 
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O vago dos termos arruinaria o system;:;. e o desapprova, ella.s se detem ou pelo 
daria aos juizes um poder illimi tudo.>.' menos retardam o passo.» 

Cumpre dizer quo o nosso Supremo Tri- Em tePceiro logar é ainda, preciso que a 
bunal Federal não tem assim entendido e, materia. a resolver-se esteja. na orbita. dêt 
não só neste caso dos impostos interesta- competencia do Poder Judiciario, pois que, 
duaes, em Ql!e a. Constituição niio o1~ore~~ a. por su:.t naturez:t, innmnems leis osc<Lpam ao 
clétreza pree1sa, t~nto que se tmn . d.ISCUuldo seu mmmo po1• excederem a esphera do seu 
esse ponto, como a.mda em outros; com~, por poder limitado. 
exemplo, ?8 .qu~ ~e ~'ofel'em ás questoes ~J 

1 

Assim diz Çarlior, acomp;whando a story 
compet.enciaJUdiclal'Ia. para tomar conheci- e a. Cooley, vol. 2", pag. 217: 
mento de a.ssnmptos que alitts llle for::~.m , . . 
attriiJuidos de modo expro~so pe!o Poder «Bem quo a. Co1·te Suprema. sr•Ja reco-
Ler.-isl,téivo. nhecida como o juiz de ultima instancüt 

o da interpretu.çiio que deve tet• a Constitui-
Do mesmo modo Calvo, no n .. ~3, rofe- ção, comtudo hn.(::tsoscm qucosactos do 

rindo-Sr! a tnnt decisã.o judicit:l'i::t t:iz : Executivo ou Legishtüvo 1üo ::;ão susceptí-
«A Constituição deve ter urr.:t inteL'- veis de revisão ; assim nos ussumptos de 

p:'ebção pl·atica, smt::! Jimitaç;Lío::: c· ;;aas caracteeexclusivamentepolitico,quer Le-
Jt'ülübições implicdas n3.o se devGm en- gislatívo, quer E:xecntil·o, é evidente que 
tender de modo que destruam os poder·es ao Congt·esso e a.o Pl'e:>idento pertence 
ndce.~sar.ios dos Estatlos on impeçarr: seu uma a.utorid.n.de discriciona.Tüt não sns-
eilicaz exercício.» ceptivel do fiscalização. Por exemplo : 

o Congresso tem o poLlcr do declal'<1l' a 
Do mesmo modo Bryce, Jo .-olume. p:l.- guerra, cobra1• impostos, dispor dos di-

gida. 5:3l, edição franceza de su(l. obra Rcp~-~ nheíros publicos, rcguln.r o intorclll'so e 
blica Ame1'-iccma, prestando llomena~·em ao o commcrcio com as mtções estran:~·eiras 
espírito de conciliação e ha1'monia, •!UE a Assim n.ind.a tem o podor de concluir os 
Suprema Côrte dos Estados Unidos tem pto- : trn.tu.dos, sondo contia:lo ao Presidente e 
curado mtmter com os demais :poclcl'es, diz: i ao Sena.tlo. Desde ClUC um tl'atado tiver 

«0 .Poder Jndícb1'1o tem transi;,.:'ido ei:: ll sido rngularmento mtificuuo, tomar-se; 
pa.l'te com esses reclamos (refere-se ~tn h:.t lei do terrHorio e nenhum tribunal 
uil'eito que pretendem o LegislQtivo e pôde contradizel-o. 
o Executivo do íntol'pretíw <!, Con.stitui-~ Ainda que em taes assumptos poSilQ. 
ção), nã,o só nada decidinclo qm~ndo a d.a.r-so a inconstitucíonu.lü.Jn.úe, comtuáo 
questU.o ú politimt como tamhem tolo- são materhs do Ol'dem politicu., inacces-
l'a.ndo todo o exercício de um l)ouer flue siveis ao Potler Judichrlo.» 
não 1.} de_ modo evidente ·inconst-!:'Hcio:w:, 1 O poder de interpretar n:-io ú, nom mesmo 
o qu.e d~rxa lurga ~nargcm <l.OS Potlo::e.'> · nos Est:.tdo,; Unitlus, onde o Congresso não 
Legislativo c Execut1vo.» I pôde ter poLloros constituinte~ ssm delegação 

Em segundo logo.r deve 0 accorlUo coil·' especial, um privi~egio _do Poder Judiciu.rio; 
quis tal' a. opiniã.o do proprio c:)ng!:css') 0 a antes, pol? co o tra~1o, to~to:.; o~ Jl?~urcs podm:n 
opinião puh;iclt. I o do vem mterprm;a~' '" Con:-:tlt~1çao o a:; l01s 

.. . , _. . , ., ~ .. · . ,.~. -.~ para. dar·- lhes o d:Jvldo cumprnnento. 
:Ne.~te c,t::.o, um ~o acco.d,.o sera. l"'"'',~.'-" 1_y: Si as::;im é, clltl'o está que tal poder de in· 

?ar~ an?ull:J.t' ~ ,.~Cl, m~~ se~~- .!~t~s,.c?nü~(.'o.:~ terprotar d~ve incluir em si o de fazer p_re
.. ~ lct ~~un~ne,cer •• , co~t~ ~ c~~ebo·~·- -,~·~ei,l~~·> yalecet· aqulllo quo entende ser a doui;r·mn. 
c s:.I·1 proclso reputu se ptn., c .. c,::t c,t .. o d~1. lei até ser convonciJ.o do contrar·io. 
par"ICubr, Si assim não f..,ssc, pn.ru nada snrviria tul 

Bryce, á. prtginct 5,15 dtt obl'a c.: i L_ da, U.iz : direito. 
Bryce, na sua obra citada, 1)ag. 529, diz : 

«Em segundo logar, exL3te :tcim~~ o 
a.t1•ás dos poderes Legis1<1tivo, Executivo 
c Judiciario. um outro poder que é a 
opinião publica. O Presidente, o Con
gresso e os tribunaes são todos, os dous 
primeiros directamente e o terceüo pra
tieamente, responsaveis deante do povo 
e como taes desejosos de viver crr:. ha.l'
monia com o sentimento popular. Si o 
povo approva o modo por que estas ::tu
toridades intel'preta.m a Constituição e 
a applicam, vã.o por deante : si, porém, 

«E', por consequencia, um orro suppor 
que o Poclor Judiciario é o unico inter
prete tia. Constituição ; um. certo campo 
é deíx:ado ás outras auto1•idades do go
verno ; é mesmo possiYel que não hn.ja 
a.ccordo entre todas e que, dado um con
flicto entre elias, não se uclle solução em 
relação ao modo l)Or que cada um en
tende a Constituição, nfio havendo meio· 
legal de terminar-se a questão em 
these. 
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Não ha.verá grande transtorno por isso, 
pois que a decisão, quer emane de um 
podeL' político, ou de um poder judicia.
rio, rcsolre o caso concreto entre as 
:partes.» 

Si destas consideraç-ões pnssa.rmos a. uma 
:walyse dos accordãos até hojo proferidos 
p3lo nosso Supl·emo Tribunal Federal sobre 
estn. que::;tão de impostos .interesta.du:.ws, 
ve1·emos que não offerecem elles ::Linda a.s 
condições exigidas p:.wa fixar uma doutl'ina. 

Como um dos m~is explícitos, tomaremos o 
:wco1•dão de 13 de julho de 1898, que decla
i'OU «inconstitucional o imposto de estatístico., 
lançado pelo Estado do Uem·d sob1·e o valor 
official das rnerco.do1·ias ou a1·tigos de commer
cio nao produzidos og mant~facturados no 
Estado e que se desti~la;·em ao consumo do 
mesmo.» 

Esse accordiio refere-se ás t::txas sobre a 
import..1ç.:"io de procedencüt estr:tngeir:.~. e 
cntr:1da, (le productos dos outl·os Estados. 

Quanto á primeira parte,declara.ram tolos 
os ministros serem inconstitucionaes os im
postos sobre artigos importados do estran
geiro ; na pa1-te, porém, referente á taxa 
sobre a entrada de productos dos outros Es· 
-tados, surgiram divergencias, havendo o 

· Sr. ministro Augusto Olyntho desenvolvido 
argumentos e provado com rara felicidade 
c muita clareza a constitucionalidade dos 
impostos de importaçfto interestadual, ten
do-se ta.mbem manifestado no mesmo sen
tido os mini.;tros André Cavalcante, Manoel 
}!Inrcinho, Ribeiro de Almeidu. e Herminio do 
Espírito Santo, isto é, sete contra cinco, o 
que não póde exprimir doutrina fi'X!- do Tri· 
·nun,d, tanto mais quanto os accordaos ante
riores citados nesse mesmo accorclão refe· 
rem-se u.o imposto de estatística do Estado da 
Bahia, na parte que a!Iectav~ espe:::íalm~nto 
as mercadoriu.s de procedencm estrangeira.. 

E' fóradc duvida que o texto constitucion~l 
t~m sido diversamente interprett~do rela.tl
vamento á. tt•ibutação intere~tadnal, o que 
-ta.nto basta para mostrar que ~ doutrina dp 
Supremo TL'ibunal não .é base1ada n~ ey1· 
dencia d(L lei, como o exrgem os constttucw· 
nalistas para que a sentença. possa annullar 
a lei. 

O que valem os argmn~ntos . tirados d~s 
arts. ?o, n. 2, e 11, n. I, .Já d€txamos evi
denciado e a pl'oposLto s~ja-nos Hcito ci~ar 
as judiciosas reflexões do 1llustrado n ~rud1to 
e:Jr·ministt•o desse tribunal Dr. Joaqu1m An
tunes de Figueiredo Junior, referindo-se á 
clausula. sobre liberdade de cabotagem. 

« Como quer que seja, ~izia o illustt•e 
jurista, pelo menos . a. crtada claus~h 
não otferece rel:J.trvamente á argmda 
inconstitucionalidade das leis dos Esta-

dos, uma. base segura, um a1•gumento 
n.ssás decisivo para tornar indubitavel 
tal inconstituciona.lidaJe, condição quo 
se me afigul'a indispensavel para. o usú 
da elevadíssima mas melindrosa attt·i
buição pertencente a. este tribunUtl, ele 
declarar inexequiveis, por infl'ingentes 
da Constituição, as leis emanadas do 
competente poder federal ou local.~ 

A tudo accresc::l c1ue nem a. opinião pu
ulic11 nem os Estados acceití1ram ainda a 
douteina do accordão citado na parte refcl· 
rente á tributação intercstn.dual, sendo 
certo que estes teem continuado a taxar a 
entrada dos productos dos outros Estados e, 
quanto á opinião publica, cumpre não con
fundir com ella as reclamações do cornmer
cio nacional, interessado contra. os impostos, 
cumprindo attender ao productor do Estad(} 
quo, tendo o direito a s::Jr protegido, entre
tanto não é ouvido. 

Cumpre-nos notar que os nobres Depu
tados, auto1•es ou defensores do projocto 
em discussão, que tanto se revoltam contra 
os impostos de entrada dos artigo::; nacionaes, 
acham,entret:tnto, justos os de sabida. de um 
Esta<lo para outro, fundados em que o ar· 
tigo go os permitte. 

11as, tomacla a palavra -export:'l.ç•ão -no 
sentido economico, como provamos que dove 
ser, é carta que todos os argumentos contra 
os impostos de importttção inter-estadun.l 
podem servir para pt•ohibir os da exportaçã.o 
para. outros Estados. 

Neste ponto, são consequentes os Sl's. Ruy 
Barbosa, Augusto de Freitas e o accordã.o do 
Supeemo Trit..unal do 23 de maio de 1896. 

Esse accoruão que se lê á pag. !19 do vo
lame de Jul"isprudencia do 81.tpremo Tribunal, 
o que decla.ra inconstitucionaes os impostos 
de exportuç·ão dos productos naciooaes re
mettidos pa.ra outros Esta.tlos, póúe ~er a.p
plica.do em todos os seus termos pa.r•~ de
clarar inconstitucionae.~ os impostos de im
portação interestadual e victJ-versa. os que 
são pronunciados neste ultimo sentido podem 
ser applicados contra os impostos de expor
tação intet•estadual. 

Assim, pois, diremos em conclusão que os 
accordãos do Supremo Tribunal Federal, por 
não se basearem em texto constitucional 
evidentemente contrario a lei dos Estados o 
por não terem ainda conquistado a O}Jiniã.o 
publica e do Congresso Nacional, não estão 
ainda no cn.so de invalidar pOl' completo as 
leis dos Estados que tributam a entrada de 
prmluctos de outros Estados. 

A prova de que o projecto não :pôde con
quistar a opiniã.o desta Camara re;,alta do 
facto de se ha-ver pronunciado contra o pro
jecto da bancada pa.ulista. a grande maioria. 
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dos Ol'ado~·es que O teem uiscutido, levando de 
vencid11 os argumentos produzidos, aliás com 
muito brilhantismo, pelos dignos Deputados 
que o ,,efendem. entre os quaes cumpre sali
entar os dous honrados Deputados po1• São 
Paulo, que fizeram notaveis discursos de es
tréa dllt'ante a discussão. 

Passarei a.go1'a a prova.r que os Estados 
estão usando de um direito legitimo, legal e 
muitas vezes conveniente e necessa.rio. 

Não quero com isto dizer-me sectario dos 
impostos prohibitivos, mas apenas estabe
lecer que sio por vezes o unico remedio 
p1•oficuo, dadas certas condições economicas. 

Os impostos de importação entre os Estados 
@te uma mesma nação, quer financeira, quer 
economicamente fil.llando, preen_chem os 
mesmos fins e satisfazem as mesmas necessi
dades que os que são lan~tados entre nttçõcs 
independentes e soberanas. 

Nenhum mal causam, nem provocam 
guerras de tarifas, desde que satisfazem as 
condições de equilibrio ou de equação entre o 
prejuízo do contribuinte e o int::lresso do 
Thesouro. 

Em um p J.iz vasto como o nosso, variando 
as cult.uras e as industrias do Estado a 
Estado, não haveria certamente vantagem na 
tributação dos productos dos outros Estados; 
mas, vivendo muito delles de um mesmo ge
nero de cultura ou de industria, de consumo 
exclusiv<tm<mte proprio e nacional, é certo 
que necessitarão de im:postos protect.ores 
aquolles Estauos, cujas via.s de communicação 
e meios de transportes forem mais precarios 
e cuja carestia do bra\o torne mais diffi.ceis 
as suas condições economicas. 

Em que póde isso prejudiear a fuderação, 
si não se probil.Jem os accordos entre os Esta· 
elos sob1·e o assumpto e si elle:; se manteem 
dentl'o da União ~ 

A federação se organizn. á sombra de uma 
licção quo consiste em suppor que Estados 
soberanos teem renunciado á. sm1 indepen
dencia e soberania. para viverem sob um só 
_governo, ao qual entregam um certo numero 
de poderes limitaios, com reserva dos de
mais. 

0 SR. ELYSEU GUILHER~IE-Onde ellr:s ti
veram soberania ~ 

0 SR. JULIO SANTOS-E' uma ficção, digo 
en. Sei bem quo a tmtonomi~. dos nos
sos Estados foi de facto urnn. outorga da au
torülade revolucionaria; a liberdade par
tiu do centro para a peripheria. 

Não foram os Esta.dos quo formamm a 
União, como aconteceu nos Esta.dos Unidos, 
mas o contrario. 

A federação como fôrma de governo é uma 
.invenção dos Estados norte-americanos, que, 
sendo separadamente independentes e sobe-

ranos •. fundiram-se sob um govemo central, 
unico, ::to qual abandona1·am certos e deter
minados poderes, reseevando-se a posse dos 
domais. 

Sob este ponto de vista., os imit::tmos sem 
reseeva, como o p1·ova o texto exp1·csslvo do 
art.. 65, § 2°, d::t Constituição. 

Entre os poderes reservados :ws Est:ldos, 
ce1·tamente devem incluil·-so os necessa.1·los 
para o p!'OP1'io govc1·no e admioistraçãóJ de 
sua vidtt fin:tnceira. e economica, para o que 
é certo que o Congresso Constituinte reco
nheceu que a.s antigas províncias tinham o 
sutficiente criterio. 

Digo m-üs que serht contradictorio que 
os Estados, tendo o dieeito de tributar· tt 
exportação de seus productos, não pudessem 
taxar a en t1·~tà.a dos similares. 

Dizom que o Estado tem o direito de sacri
ficar-se quanto aos seus product.os, mas que 
não tem o direito de onerar os productos 
<los outros Estados. 

Respondemos que não é possível priv:1r o;; 
Estados dos meios de defesa contra a anni
quilar;ão de smts culturas e industrias, que 
seriam esmagadas pelas dos outro;:; Estados 
em melhores condições economicas. 

Permittam-me os nobres collegas quo eu 
conc1•etize as minhas observaçõe.~. tomando 
como objectivo o meu Estadu, que melhor 
conheço. 

Temos excellentes terras para a cuJ;;ura 
da canna, excellentcs e numerosas fu.bricas 
de assucar e, ::;i nos é permittido cOlnpc,tir 
em c1ualidade::: com os Estados de Alagoas, 
Sergipe e Pernambuco, não o podemos nem 
em relação á barateza do trttnsporte nem tí.s 
suas condições geographicas. 

Estas ultimas permittem a estes difl'm·on
tos Estados consumirem os seus Pl'ouu,·Gus, 
ao passo que o Esbdo do Rio. abandun:i.ntlo 
apropria proll.ucção.procura abastccer·sc no 
mercado desta Ca.pital, onde a co;JCUI'I'encia, 
abarrotando o mercado, faz haixat• os pt•uços 
até aquem do custo. 

O Estado do Rio, quo pór.le fabricu.r d1.• 200 
a 300.000 saccas de a.ssucur, talvez não se 
ab·.1steça com 50.000 saccas das sua,; usin;,s, 
ainda que o seu consumo seja quatro vezes 
maior. 

O Estado de ~!in<~.s, com o qual confron-
tamos om quasi todo o norte e que puJ.eria. 
abastecer-se do nosso assucar, vem lJOr igual 
comprai-o nesta Capital, onde tam a fu.cili
dade de um transporte mais barato e ma.ior 
concurrencia do vendedores. 

O SR. GALDINO LoRETO- Mas o Estado do 
Rio não pôde crear impostos p:~ra o Districto 
Federal, nem ta.mbem impostos sobre o 
transito para Minas. 
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O Sr.. JuLIO .'3A~Tos - Pó dia crear im
postos de protecç:ão para o sz;u assucar <1. en
trada. do genero no Estado e equilibrar por 
uma taxa, igual<1ndo as condições do seu 
producto com as do assucal' do Norte, de 
custeio e transporte mais barato. 

Comprehendem os nobres Deputados que a 
diversidade de :situações deva exigir· con
dições di versas. 

O imposto não seria Ulm. fonte de ~·enda, 
mas a salvaç·.ão da. industria a~:suca.relr'\ do 
meu Estado,que e.-.;tá morta ;mtes mesmo de 
lhe acharmos mna succed[tnect. 

Ainda mais: tem o Estado, nas margens do 
Rio Gr~nde, terms uberrím· ~s. hoje cobertn.s 
do capim ;,:·orliura., onde se proúuz fumo o 
mais aromatico, en·&retanto no no.-so Est~do 
só fumamo; fnmo mineiro, da. Bu.hitt e até 
do Goyaz l! 

Essa cultura e industria teem ürlo v-a.rios 
ensaios, inutci.~ sem pro por l11es f<Lltat· a pre
cisa. animaçfio. 

Está se inicio.ndu agora. a ind ustria pas· 
toril, mas como I>rosperar· ella, si a Estrada 
do Ferro Leopoldina, para um :percurso de 
cinco leguas, co ln•a 9.'; pétra o transporte de 
um bui? ' 

Monopolizando o transpeol·te em todo o Es
tado, essa companhia. :por c::~.u,; a. de seus 
fretes elm'<Mlos tem .-;ido mn embaraço para. 
o desenYolvimcnto de nossas industr•ías. 

O SR. ELYSBt" Gnr.IIEIDIE- .'\5 üdn:llas do 
ft•ctcs r.ilo são feit:.~s de accm·clu c<m:. o go
verno do Eiütdo '? 

O SR. Jeuo SAI.\"TOS- Na.tm·<:lmcnte. mas 
a. comptwlli:l n~b tcr(t cortam ente o,ttenclido 
a conn~nicncia$ e5trauhas. 

Lerei :t Cn.m•un. alguns trechos de um a.r
tigo inscl'ipto no l'ui'i'eio de Cwtta!)!tllo, jor
nal que se pulJlica n~t minhtt cida.tl.e, e que a. 
J.n'oposito <lu. :-;ituação do meu E>:t:1do, a~sim 
so exprime: 

«0 nosso Estado produz 200 on 300.000 
su,r:cas de assuca1' c o Estado consome 
assucar de todo, a pn.tte, meno::: a.ssucn.r 
do Estado. 

A cinco legnn.s de nossa cid(À,de estor
ce-se em lenta agonia uma gt'ande fa
brica. de assucar que nunca, poude ven
der nos municípios que a supprem com 
suas cannas, nem mesmo uma decima 
parte do que produz. 

Os nossos terrenos, productivos de um 
fumo de primeira qualidade entre os 
mais aromn.ticos e valorizados, não teem 
fumaes, nem arrozaes, nem milharaes, 
nem cousa alguma,porque os transportes 
são caríssimos e prohibitivos,u-ssim como 
caro é o trabalho. 

Os capitalistas (quando os tinhn.mos, 
mandavam vir do Rio os materiaes de 
construcção desde as taboas e vio-a
mentos aM a portalada e caixilli'os, 
quando entret;mto ainda temos mn.ttn.s 
extensas e material de primeira. ordem. 

As nossa.s montanhas o vallcs, cutr'ora 
cheios de cafezaes, jazem agorr\ cobel'tos 
do capim gordura, despovoados mesmo 
do gado, que aliás prospern.ri::t n.tê para 
o largo a.b<~stecimento da Capital. Mas 
o que fazer e como alentar tn.l intlustria. 
si é mais barato fazer vir o boi de Goyaz 
p~rn. abatel-u mesmo nos nossas pobt•es 
açougues do interior~ 

Como encornj ~•r o cria.dor si todo o seu 
esforço sor<i. consumido p~lo carisslmo 
transporte que é entre·tanto bar-ato a.os 
boiu.deiro::; de Goyaz c de Minas ? 

Podhmos ter a mais í'u.rt<l. producção 
de suinos, carn c ir os, gado cu;nülar, 
como o tccm provado os nossos intelli
gentes ln,vradores Sr,>. Manoel de f.1o
raes, Theophilo de Moraes, Dr. Canüido 
Brazillo e Elias de Moraes aqui c: nos ví
zinlH_,s municlpios; dcsilludidos e sem 
n,nimação tudo teem deixado, abundo· 
na.ndo uma iniciativa, que poderia ser 
fecunda. 

Possuindo exccllcntes condições p:n·a 
sermos os fornecedores do marcado do 
Rio, somos nós os melhores fl'on·uezes 
desta Capital d.c ontle recebemos"' a ha
nlla que vem de Novn, Ym•k e quando 
muito de outros Estados como Minas c 
Rio GrandP. que nos mandam toucinho, 
queijo, ieijão, fl'uct~s. etc. 

Ni'to temos nada. a fornecer aos demais 
Estados sinã.o o C<tfé. Ivlinas CJUO nos 
poderin comprar tod.o o ,n;3nc:tr q ne pro
duzim~s. a.ponas nos compra algum por 
dez ré1:> tle molcoauu na praça do Rio. 

A indnstria. do . .; 1:\cticinios, ucsdG o 
leite congelado, n. mttntcis:n,, o nueijo, o 
requeíjft.o e de lll<tis prodúcto:3 ih intlus
tria pus to ri l, ~o !Trem <1 i nv-::mci Yel con
currencla. mineir:.~ qtw t:;ve pot• si a. 
intclligcn te coopcra,ção do A mcrico 
\Verneck, esse notavol patrício que foi 
o creu.dol', sinão da industria pastoril, da 
de lacticinios em Minas Geraes. 

Temos minas de ouro e cobre e não 
temos mineração; temos os ma.is bellos e 
saborosos f.ructos e mal exportamos al
gumas laranjas e bananas para limitado 
consumo. 

Temos nos nossos innumel'OS rios uma 
força capaz de fazer moveram-se as in
numeras fabricas de toda a Republica e 
mal serve para accender pouco mais de 
algumas centenas de lampadas de illu"" 
minação. 
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E' força que se faça alguma cousa. Visa.ndo este objectivo e tendo ouvido o 
que ao menos agito c desperte a inicia- discurso do meu nobre amigo e distincto 
tiva, já que o café o a canna só servem collega, Deputado por !I'Iinas (dirige-se ao 
hoje para arruinar os industriaes que Sr. David Campista), cujo talento e serviços 
embarcam na sua exploração os seus ·como eshdista, que foi em seu Estado, de
.capitacs. vem rccommendar á noss:t attenção os seus 

Os Estados de Sergipe e Ala.goas obti· conselhos ..• 
veram por intervenção do Sr. 'Minis· 
tl'o d::\ Agricultura o transnorte de seu O SR. DAVID CA~IPISTA - Obrigado a 
asmca1' até esta Capltr:J.l pêlo modesto V· Ex· 
Jroto do 1$000 réi:3 por sacca; quando, O Sn. JuLIO SAl\Tos- ... julgo tlr.vermos 
entretanto, um sacco de assucar pela accc.tul-os quando lembra n. conveniencia de 
Comp~tnhia Leopoldin<\, que monopoliza entenuer-se o Sr·. Pl'esirlonte da n.opublica 
o tl'ansito em todo o Estado, fica em mtüs com 03 proprios Esta. los p~tra resolver sobre 
de 2$000 réis, senlo reduziria a pt•odu· o caso, c, assim achei de bom avi:>o fazor 
cção que aqui pótle vir por monos. reviver um antigo p1•ojocto que tive a, honm. 

E' a Capital, 0 n.io de Janeit·o, que de apresentar <i. Camara. <los Deputados 
nos fornece tudo de que carecemos, S•3m em 1807 • · 
qne possamos ao menos exportar quanto o Sn.. PH.ESII>Ei\'TE-Lombro a v. Ex. quo 
·chegue para fazer face á..~ nos;;as nccessi- a hora esttí. fi nua. 
dades as ri1ais urgentes. o J 

Sem lavoueas, sem industria.s, obera- Srt. ULio SAl\Tos - Peço a V· E:{. 
,, n,lg-uns minut.os pnra poder concluir. 

dos de di vidas o ue impostos, teremos Era meu intuito, Se . Prcsiuonte, antes de 
de c.;d.er, como o incola do Thibet ás 
su.lurestões do suicídio·, doixaremos vorrar apl·est.mtar o meu projecto substitutivo, fazer 

~~ -- um:J. critica conscienciosa de cada um dos sobre a. corrente a nossa canoa desgovor- . t t .1 b , 
nad~, até que se afunde comnoscu na pri- proJeC os aproscn auos com,) su sl.ittr~ivos do 
meiru. queda do rio. pl'imHivo projcctu (lo St·. Serzedello. 

Era uma homenagem que prestaria aos il-
Em tal situação, combater ci ltttt;·w1ce, o lustres collo~as quo com talento e grande 

sy.stema de impostos protectores como um bl'ilhantismo illustr·a"tmla tribuna da Camara 
remedio ao menos provisorio, me parece um e os sem a.nnae.~. 
erro. Inlelizmeote, pc.uco poderei dizer agora o, 

o Sa. ELYSEU Guu.nrm!lm _E a ostrada. mesmo as:sim, abu.;ando da paciencia. dos 
. que continuo a cobrttr altos frete.> sem no· mous cvllcgas (ntío opoiados) e da longani-

nhuma intervenção do Estado. midade d~t Me~a. Direi, pois, apenas o in:iispeosavel para 
O SR. Jur,ro SANTOS- Entendo que é completar o meu mod.o do pensai' sobro cada 

preciso auxilias de toda a sorte, principal- um do:> subs'.itutiYos. 
monto no transporte, o os imposto:; protecto· O projoctu do St•. S . :~rzctlello Corrêa foi 
res serã.o de vantagem (lesde quo sejam a.p· apresentado em HlOO. I~sso 1wojecto prohibia 
plicados em termos, t tmto mais quanto, mos· aos l~stttdos os impostos de consumo,os do im
mo quando prohibidos, podem ser• suppr•idos por·taçiloeoxport;tção in'.ercsto.duaes osquacs 
pelo imposto Jo consumo comuinauo com os e :·am ontroguos à União, logíslav:t sobro im
premias ás industl'lus dos Estu.i.los. p J~tos in torm u 11 ici pr~es. V m•dadeiro projecto de 

o sn. PAssos DE MIRAl'iDA _ E 6 isso fu.- t•oforma tl'~butarit~, foi ello abandonado por 
1 t d sou proprio autor que o f.mondou no sen-

cultado pelo su Jsti utivo o Sr. Arnolpho tido <lu projecto uctualmento em discu~são 
Azevedo, approvado em 2"' discussão. Não ha do Sr. A1'nolpho de Azevedo, quo 0 apresen· 
Estado algum que não possa cohr•ar qual- tou prestigiauo por nomes dos mais conhe
quer impo::;tu debaixo de outra denominação. cidos e estimavcis da b'\ncada paulista. 

O SR. JuLIO SANTOS - Creio que não S. Ex. fez a sua apresentação e defesa 
devemos fugir ás ínjuncções do Se. P resi- com aq uolle modo grave e ponderado de 
dente da Republicn. em sua mensagem, cha· argumentador, tão proprios de S. Ex. e 
mando a n.ttenção do Congresso para. estl com o qun.l fez brilhantissima cstréa. 
questão. O projccto foi ainda defendido pelo nosso 

Entendo, porém, que si são os Estados que talentoso collcga, o Sr. Jesuino Cardoso, que 
se queixam dos outros Estados que lhes tri- com a sua palavra. facil, eloquente e suges
.buta.m os productos, devem uns e outros se tiva dominou a Cn.mara durante todo o 
.reunir como Estados irmãos e enti·e si ac- tempo que se manteve na. ·tribuna. 
cordarem e regularem o assumpto, conforme O SR. JESUINO CARnoso-E' bondade de 
.as suas multiplas conveniencias. V. Ex. 

Vol. VII 
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O .SR. JULIO SANTos-Já tive opportuni- fossem ob!'igados. a :pagar os impostos que 
dade de discutir o proj.:~c to e de oppor a de- Julguem mconstinucwuaes e por essa fórm::t 
vida contestação ás theses offerecidas por julga resolvida a questão. · 
S.Ex.;nãohamP-smotempodevolt:tratraz. · " ~Ias.s. Ex. dáa competencia para isso 
O seu tlefeito capital é querer legblar para a JUStlça federal, o que é uma inversão da . 
os Estados e até para. os municípios, quando, .or·dem constitucional. 

_ entr.eta_n_to, sô nos-~ permit tido legislar para .A Constituição d(t a competencia â justiça 
os CldMaos da Umao, em tn.es assumpt?s. federal unicaJ?ente em g1;áo de recurso; mas 

O SR. JoÃo LUJz ALvEs-E' inconstitucio- a competenc1a para o processo inicial é a 
nal. Outl'O p1·oj :cto n,pres:nt1do foi 0 do justiça local, em prime;ra iostancia. Este é 
Sr. Felisbello Freire. o defeito capital deste pr•ojecto. 

Este projecto prohibia aos Estauos, por Cumpre-me complehr as minhas consi-
completo; os impostos sobro a entrada dos derações apresentando c justificando o meu 
prodnctos dos outros E:>ütdos, só lhas per- substitutivo, fundado a lüi.s .em textos da Con
mittindo o imp:>sto de consumo, sob condi- stituição. 
ções presta.belecidas; finalmente, peohibe á O projecto não é ~mais do que uma repro
Un~ão _os impo:Stos de importação e expor- ducção do outl·o, já anterior mente fo1•mulado 
taçao 1ntm•csta.duaes. E' tambem um Pl' O· por mim e ~presentado a esta c:·.mara em 
jecto de reform:t constitucional, pelo menos t897. 
nesta. ultima parte e tem os mesmos senões 
do projccto em debate, salvo 0 de legislt\r Não teria tempo de funda.mentnJ-o melhor 
para os municípios. do que o fiz quando jusWiquei o·meu ·projocto 

Não posso deixn.r de considerar tambem o de 1897 • 
projecto do nobre Dt>putado Sr. Erico Coe- Disse eu então: 
lho, j<í apl'esentado e publicado no Dicwio 
Official de hontem. São conhecidos os factos ainda ·recen-

S. Ex. sabe quanto me merece, e b:>sta que tes de accordos celebrados entre os Esta-
o projEcto tenha pal'tido de s. Ex. pal'a me- dos do Rio de Janeil'o, Minas e S. Paulo 
recer da minha p~trte uma attençfí.o toda es- por moio de seus delegados, a proposito 
pecial. do imposto do café e entre os Estados do 

Amazonas e Pará, para accordo sobre 
O SR. JESVINO CARnoso-Como merece de limites de seus respectivos territorios, 

toda a Camm·a :pelo seu extraol'dimwio talento. mas ossos resultados s:Io difficilmente 
o SR .. T-cLro SANTOS _ o projocto, em obtidos, dspuis de troca de inoumm•os 

seus primeit•os a.rtigos, consigna doutrina officius, por vezes em termos de.>agl'aLla-
perfeitamente constitucionnl e sobro :~ qual vois. 
por conseguinte nada tenho a oppor. Sn,bmn os nobres Deputados que nesta 

C:uiln.t•a somos os representantes da Na-
Em um uos :~rtigüs S. Ex. restringe u ui· çno, do povo brazileiro ; no senado lm 

rei to dos Esk\dos do tl"ibntarom :.t importação a representação dos Estados, mas quer 
de a1•tigos do procodencia. ostt•angoira, prohi· nesta, quer naquella casa do Congresso, 
bindo que a tax:~ exceda (L quo fvl' n,cceita. sü.o as nossas attribuiçõcs limitadas ao 
pela União. fi 1 · t P d l b Devrmrlo 

0 1
):·otlucto dossu. t.a.xa.t•Iio sor 1,0 _. quo or -exc us1vamen e 1e era, so pena 

v do ferirmos !1 autonomia dos Estado ; 
colhido ao Thosoul'O, é bom possível quo o não temos um orgão que represente 
Congresso possa interferir no caso, desde este;; ultimas, no que possa affect1r a 
que lhe compete regulal' o commercio entro vida. intel'estadual. 
os Estados e a::; nações ostJ·angeiras. 

O projccto, porém, tem o vicio do projecto Podemos calcular' as vantagens que 
em discu~são, visto que insiste em legislar adviriam desde logo, por exemplo, em 
para os governos dos Estados em ·VOZ de o relação aos impostos interestaduaes, em 
fazer pa1'a os cidadãos da União. relação á emissão do papel-moeda uos 

No ultimo artigo o projecto confunde por. Estados, c1;1ja.s 1~eclamações se a;purariam 
sua vez o imposto de transito do art. 11 § 1 o; por um modo legitimo, sem os tramites 
com o de importação, sem responder <Í. obje. demorados dos meios indirectos ou da 
cção de que si .assim fosso a Unii'io não .po- interv-enÇão judicial ou do Governo Fe-
deria tambom taxar a impor~ação estean-: dor.al. 
geira de que trata esse artigo. . Em virtude de .nma quasiconvivencia, 

,Ha ainda o projecto do Sr. Galdino Lorato, .os :Esto.'dos se c.onheceriam melhor ; 
que não posso ücixar .de considerar. , csta:bclecer.,.se;hia .o .. Archivo .dos ·Es-

S. Ex. organizou um p1•ojecto concedendo .tados, onde seriam encontradi1S todas as 
dh·eito de mrmutonção i1 todos uqnolles que informaÇões .sobre sua vida economiclt, 
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suas tinanças, sua :politica, o que tudo 
ignoramos. 

Ahi, ~ncontrariam n,s nossas Com
missões de Orçamento todos os dados 
precisos para org-anização de uma sabia 
tributação, de accordo com a riqueza 
dos Estad_os ( c_o,:_tiniw le;1do.) ' 

Es,;a drsposrçao a;ttende a uma neces
s~dad? lle ordem superior, qual é a obe· 
dwncra ao art. 63 da nossa ConstituiÇão, 
qt~e mandtt que os Estados se rejam peln.s 
l~rs. que adaptarem, respeitando o:' prin
crpws consti tuc:onaes da União. 

Já fiz sentir opportunamento a grande 
desconformido.tde que !la entre as Con
stituiçõe;~ dos Esktd.os e a Constituição 
federal. 

Nada tem sido respeitado; o 1wincipio 
da dualillatle das camaras e da autono· 
mü\ c1us municípios, o jury, e até o üa 
inam:.;vibilidade o perpctnida,:le dos ma
gistrados tudo tom si lo subvertido ; ma
gistradus teem sido violentamente apo
sentados e tribuuaes snperiores temn 
visto desrespeitados os seus accordãos, 
aliás de ultimn. instn.ncia .. 

Aqui, devo dizer aos Srs. Deputados 
que inclui impos~os de importn.ção ; em 
que pese ti boa doutrina,, é certo que a 
nossa, Constiuiç:i:o não Yerla n.os Estados 
a tributa~ão de impostos inGeresto.duaes 
de importação. 

Esta é a min1ut opinião e defcnr.tel-u.
hei na. tribuna, <'m tempo opportuno, 
mostrando que o remcclio para a guerra 
de tarifas esr,{~ oxactamente no meu pro
jecto : nestn. llarmonin, dos Estados, ne;te 
accordo, quo devem fazer ele moll.o n. não 
lançarem uns contra os outros impostos 
prohibitiYOS. 

O SR. Luiz DETZI - Como serão no
meatlos os delegados ? 

O SR. JuLro SANTOS- Hão do ser no
meados pelos govol'nos dos Estados ; no 
Disll'icto Fcdee~tl sel·o·lm pelo Prefeito, 
em vista ú.e uma listtt de cinco nomes 
ot!erecidos pelo Conselho. (Continua a 
le1· .) 

Comprellendem os nobres Deputados 
que esta assembléa não é uma assem
bléa para deliberar por maioria ; cada 
um dos representantes della rapresenta. 
um Estado e cltda Estado não póde ticn,p 
sujeito âs determinações que ahi se veri
ticarem ; tudo ser[~ feito de accordo, 
tendo por fim instruirem-se o concilia
rem-se; e por isso as deliberações só 
:poderão prevalecer para aquelles que 
nellas assentirem e não haverá inconve
niente si t1•es, quatro ou cinco Estados 
concordarem em certos P•Jntos. 

E' possivel que elle não preencha os 
fins a que me proponho ; em todo casos 
na sua confecção fui guiado por senti
mentos- quo estou certo os nobres 
Deputados hão do reconhecer - patrio
ticos. 

Unidos, seremos fortes, formaremos 
com os Esta.dos Unidos do Norte, como 
que a segunda balança e o contrapeso 
do equilibrio americano ; divididos, po
rém, em pequenas republiquetas sere
mos a ve1•gonha e o opprobio do nome 
b1•azileiro, que tanto nos üonr·amos do 
ter e ctuo de então em deante ser-nos-ha 
impossível mantel' com o grande presti
gio J.e outl•'ora.» 

O meu projecto primitivo de 1806 era o 
seguinte : 

O Congresso Nu.cion:>l :eesolve: 
Art. 1.° Fica Cl'eado um Conselho elos 

Estndos, com sédc na Cttpital Fecleral. 
§ l. o O ConsAlho se comporá de 23 

membros c.ITectivos, com a denominação 
de ilelegados, sendo 20 elos Estados, um 
tla Capital Federal, e todos sob a presi
dencia do delegado cln. União, que poderá 
ser um elos ministros. 

§ 2. o Os delegados dos Estados serão 
nomeados pelos seus respectivos gover
nos; o da Capital Federal sertt de no
meação do prefeito, em virtude (lo pro
posta do Conselho Municipal em lista de 
cinco nomes. 

§ 3. 0 0 Conselho dos Estados so reunil'<i. 
n::~. Capital Fe(loral, qualquer que se.ia o 
numero do seus membros, om dia desi
gnado, em virtud~ de convocação Inoti
vadtt do Govnrno da Unifí.o. 

Art. 2. o Os fins do eonsclho sol'5.o: 
lo, estrci tu.r, l)Ol' todos os meios pos· 

si v eis, as rclaçues dos ui versos Estados 
ont1•o si o com tt União, em tudo quanto 
for de sons intc1•essos administt•ntivos de 
exclusiva compotoncia estadual ; 

2°, concorrer para uma perfeita cou 
sagração c a. mais plena e leal execução 
da Constituição Federal, no que diz res
peito aos princípios que ella mandares
peitar; 

3•, tirmar accordos sobre limites de 
seusterritorios, impostos de importação e 
exporta_ção interestaduaes, sobre hygiene 
publica, -telegraphos, auxilias mutuos, 
etc. 

Ar·t. 3. o As deliberações e accordos do 
conselho sómente obrigam os governos 
dos Estados e do Districto Federal, 
quando nelles tomarem parte e assen· 
tirem, 
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------------------------------------------------·-------------------~ 
Art. 4. o As deliberações tomadas por 

unanimidade, quando a1fectem interesses 
de todos os Estados, desde que forem ap· 
provadas pelas respectivas assembléas e 
estiverem nos termos do art. 34 da Con
stituição Federal, serão pro:postas ao Con
gresso Nacional como projectos de lei dé\ 
União. 

Art. 5. 0 A primeira reunião do Con
selho dos Estados se1·á subsidiada pela 
Uuião c as demai:l por cada Esbdo que 
quizer tomar p ~wte nellc. 

O subsidio e ajuda. de custo dos de
logados do con~elho não poderão ex
ccdl3r o que estiver consignado em lei 
par<\ os Deputados e Senadores do Con
gresso Nacionêtl. 

§ O Gove·mo fica auto1·izado a en· 
tendel'·Se com os governos dos Estados e 
a fazer as necessarias operações de cre
dito para a devjda. execução desta lei. 

·Sala elas sessões, 24 de novembro de 
1897.- Julio Santos. 

O meu pl'ojecto traz o mesmo objectivo, 
restricto, porém, á questão de que t:·a-. 
tamos. 

§ 3.o O Governo, paios meios a seu alcance 
e com o au.xilio dos Estados e das biblio
thecas Nacwnal, do Senado e da Camara 
promover~[\ f~rma.ção de uma bibliotheca d~ 
totl.a ~ l~gislaçao dus Estados, installando-a 
no eclificiO que for designado. 

J\rt. 2. o Fie~ o Governo autorizado a. 
abrir o nece,:;sar10 credito, até o max:imo de 
50:000$, para as despezn.s com esse serviço 
inclusive as de ajuda. de custo aos represen: 
tante~, cujos Estados reclamem esse auxilio 
por nau disporem da competente verba. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S_a.In. da.3 sessões, 9 Je novembro de 190.~.
Julto Santos. » 

A (ól'n~ula póde concretizar os projectos 
subst1tut1 vos apresentados pelos illustres col
l~gas quo me antecedermu. Será o espirituoso 
dito do Amigo d (o1·ça:- Sois mon (1'ere ott 
je t'assomme. 

O lemma pa.ra o meu será antes:- Conhe
çamo-nos! amemo-nos, sejamos i?·mãos. (Jirit~{to 
bem; 'mttitO bem. Q Ol'adOI' e felicitado.) 

Fica a discussão adiada peh hora. 
Passa-se á hora destinada. aá expediente. 

São os seguintes os termos do meu substi- o §r. Alencat• Gu.hnarães 
tutivu, que entrego á con:::ideração da. Ca- (Ja Secretario) procale á leitura do seguinte 
mara: 

EXPEDIENTE 

Ao p>·ojecta n. 252, de 1903 Officios: 
Substitutiva Do Sr. Io Secreta.rb do Senado, de 7 elo 

corrente, reruettendo, devidamente sanccio
« O Congresso Nacional decreta: na.do, um dos autographos da resolueão do 
Art. I, a Fica 0 Govel'no autorizado, nos Congresso Nacional, a1>rlndo o credito,oxtra.-

t d t 6- s. 1 d c t•t · - ordim.rio d6l 600$ pn.ra occorrer ao pao-a
ermos 0 ar · 'J, :s o, a ons 1 mçao, a. menta de gratificações devidas aos I os esc~·i· 

entender-se com os govm·nos dos Estados 
para o fim ele obter dos mesmos a nomeação pturat•ios do ThcsoUl'o Nacional Bernardo 
de representantes seus, com plenos poderes, Hilarião Abreu da Silva e Alfr·edo Regulo 
para., juntamente com 0 Ministro da. Fa- Valdetaro.- Inteirada; archive-se o auto· 
zenda ou outro represen ta.nte do Governo gt•apho; 
da União, accordarem sobre o melhor meio Do mesmo senhor. de igmtl data, trans
de substituirem, annullarem ou systemati- mittindo, devidamento saucciona.do, um dos 
zarem a decretaçã.o de impostos sobre os autographos du. resolução do Congresso Na
productos de importação e exportação inter- cional autorizando o p:tgamento a D. Luiza 
estadual ou entre os Estados e o Disliricto Duarte S~tyão Lobato, dos vencimentos do 
Federal. seu finado marido, Pedro Evangelista de Ne· 

§ 1. 0 O accordo feito e n.pprovaào pelos greil'os ~ayão Lobato, 2• official aposen~ado 
governos c0ncordatarios da União e dosEs- do Cor~ew Geral, correspondentes ao perwdo 
tados, depois de homologado pelo Poder Le· · ~ecorrul.o de 14 de novcmbl'O ~e 1801 a 5 ~e 
gislativo dos Estados, será. sujeito á appro- JU~ho de 1895, ~elevando para 1sso a pr~scri
vação do Congresso Nacional, nos termos do pçao_em que mcurreram, etc.-Inteirada; 
art. 48, n. 16 da Constituição. a.rclnve-se o autogra:pho; 

§ 2.o Os repi'esenta.ntes dos Estados, de· Do mesmo senhor, de iguélol data, tr~nsmit-
vilamente autorizados junto ao Governo da tindo os autogra.phos relativos ás resoluções 
União, reunir-se-hão nesta Capital em edi· do Congresso Nacional, devidamente sanccio
ficio prêviamente designado e devidamente nados, que autorizam a abertut·a dos creditos 
preparado para as suas c nCet•enci~s. extra.ordinarios:-de 4:000$ para pagamento 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 12:57- Página 26 de 35 

SESSÃO EM 9 DE NOVEMBRO DE 1903 325 

aos professores das cadeira.s de logica. e de 
U:teratura, recentement-e m•eadas no Gy 
mnasio Nacional, e de 10:300.$ par.1 iodcmni· 
zação ao lente do mesmo Gymnasio, bacharil 
João Ribejro, da dcspcz:t feita com a publi· 
caçâo das suas obras-Hístor:·a elo 01·iente e 
Gí·ccia Histo1··!a do Bmzil.-Io teirad,_~,; archi
vem-se os autographos; 

Do 81•. lo Secreta1·io do Congresso do Es
tatlo Federal do -Amn.zonas, de lO do mez ul
tilno, communicanclo que, ncsb data, foi 
encerrada a 3"' sessão ortlinaria da 4" legis
latura do Congre.3so Amazonense conforme o 
p1·ecoito da. Coastituição do Esbdo-In· 
teirada. 

Representação: 
Da Camara MunicipaL J.e Nioac, a respeito 

da nJcossUalle de se1' lovada ao sou fl!l1 a 
estrada de rodagem do P11,rantt n. :Matto 
Grosso.-A' ílommis:;ão de Orçamento. 

Requerimento: 
De D. Maria Pinto de Araujo Corrên,, pe

dindo um\ rensão.- A' Commissão de Pen
sões e Contas. 

O Sr. Cassiano do Nasci
IDeut.o- Visivclmf·nte enf<.~rmo e enten
dendo que já é tempo de dar poi' finlta a con· 
troversh entre o nobre representante dn. 
opposição parano.ense, o Sr. Alfredo Va
rella, o o orador, voín, entrohuto, á trllmna 
para responder ás considerações feita.s por 
S. Ex. em uma das uLtimas sessões. 

Para fixar b:.>m os termos da re3posta e 
:pat•a que a questão n:'í.o S3}t de.svietna·la lá 
fóra, preci~ fazo1• uma ligciL·a rec:tpitu
lação. 

Fazendo a psycllologia do caso político em 
que so encontl•a o nolm~ Deputado, mostrou 
que não havia pm·ti-pl'is contra S. Ex. e que 
t\ sua intenção et'a conserva.r-se allt.::~io á 
agibçüo, á m~mpanlla. inidada. 

Foi, pot·ém, obrigado a pronunciar-se, em 
virtude do appello do nob1·o Dcpuhdo. Per· 
guntou S. Ex. si havia provado ou não as 
suas accusações com referencia ao Sr. 1° Se· 
cretario da Ca.ma.rv, o si a conducta deste 
coUe.ga. eshva. de accot·do com a moral poli
tica do inol vida vel Dr. Julio de Castilhos. 

Acudindo ao appello, atlit·mou, depois da 
lastimar que o nobre Deputado pJrturbasse 
as sessões parlamenta1•es com ir1•Hantes 
questões pessoaes, que não julgavtt provttdo 
o facto arguido contra o honrado 1 o Secre· 
tario da Camara, pois S. Ex. declarara, com 
franqueza e lealdade que, antes do eleito 
Deputado, já era advogado do B:1rão de 
Serro Azul e que pt•ucurado, apó;; a morte 
deste titular, peh sua viuva, acceitara o 
patrocínio de uma causa perante as justiç:1s 

·' 
de 1" instttncia, caus:t que em iosta.noia su .. 
perior fôra a.dvogada pelo eminente Sr. Dl'. 
Ub:~.ldioo do Amara.!. 

l?ez, então, a distincção entre advocad~t 
judiciaria e ttdvocacia administrativa, de
clarando que não pjdia c:mdemnar um Depu
tado pelo facto da pleitear pJra.ntc as jus ti
ças regularmente constituUas. 

TaL foi a resposta. que deu ao nobre DJ
puhdo. 

No calo1• do deb dQ, teve occíl.sião de hn
çar um repto a~ noln·o· Daputado. PrJpoz a 
S. Ex. a renuncia do m1.ndato e uma n,)V<t 
consulto, a.o cleitol'n.do rio-grandense. 

O nobre Deputado recusou o repto, po1' nio 
confiar na situação p0litica dominante no 
Rio Grande do Sul e, collocando a que~tõ:o 
om outro terreno, pt·opõo que se submetta ~10 
juizo e deci:!ã.o do honrLtdo Dr. Borges de M3-
deil'O.s a s~guinte poi'g-unta: a n,dvocacia ad
ministra.th·a conforrua-ile com n. moral po
!Hica de Julio de Castilll:)S 1 

Mas esta pcrgnn '.a (\ ociosa, pois não !la 
duas opiniões a respeito. Ninguem respon
derá. alllt•mativamente. 

Vac lançar um outro repto ao nobre r:c
putado. 

E' evi:lentc quo d.el;>ga.:los de um me:mo
pat·tido, hon~em in.;;pit·u.Jo c chefiado pa e 
Ju!i:J de Castilhos, hoje por Borges de Me
dcir .J~, escão em profunda. divergencia,-8 :n
duzem se politicamente com grande dUI'~
rença. 

O nobre Deputado, que j:.í, decLinou da com
petcncio. do eleitorado,não póde recusar ~~ elo 
chefe que todos respeitam e acatam. 

Pois bem, que diga. o illLHtre chefe do ra> 
ti-lo rio-granJens<:~ quem se conduz mclltar 
politicamente, si o orador, si o nobt•e D.Jpu
ta.do. 

Si o honrado Sr. Borges de :MeU.eit•os, di
recta ou indirecte\mente. manifestar-se con
trario á conducta. uo m•ador, immedi:lta
mente abanLlonarcí. a cadeü·a que occnpa 
nesta Casa. 

Si lho faltar a conôu.nça do partido c a 
solidariedade do seu chefe, não sel'á m::~.is 
Deputado. 

Acceita o nobre Deputado o l'epto 1 
E' assim que compreltende a honra poliLLa. 
Et•a. o que tinha a dizet•. (Muito bem ; mtt[lo 

bem. O 01·ado1· é comp1·imeHtado.) 

O Sr. A.lf't•edo Varela- Releve 
Y. Ex., Sl'. Presidente, que, antes de entr·,u::• 
no assumpto pl'lncipal deste debate, eu fa,;;iL 
uma communic:J.ção á C<l.ma.ra. e a.o pa.íz. 

Tenho daqui, dosta tribuna, verberaclo a 
tyrannia que a.Jfl'ontrt e deslustra. o Paraná! 

Po:s, senhores, aos muitos factos que he1 
citado, vou juntar dous de grande actu:J.!i
dade. 
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Telegrammas . de Curityba communicam 
que «no dia 6 pela manhã, o commandante 
do :regimento de segurança publica. partiu 
á bengaladas a cabeça do Sr. Manoel Guima
rães Neto, negociante, por questões poli
ticas relativas á attitude na. Camara do Dapu
tado Alfredo Vàrela. O govern:tdor do Estado, 
D1•. Xavier da Silva, recusou receber a 
queixa do offendido». 

Veja-se bem a situação daquella. pobre 
terra! . 

E não é isto só, meus senhores. (Lê:) 

« Hoje o coronel Antonio Leopoldo, primo 
do Senalor Vicente Machado, e o Dr. José 
Loyola, cunhado do mesmo Senador; diri-· 
giram-se ao Diai"io dct Tw·de intimJ.ndo sua 
redacção a não publicar na integra o discurso 
do D r. Varela, sob pena de empastellamen to 
do jornaL e morte dos redactores.» 

Tive duvida quanto a esta parte da noticia 
e communiqu~ü-me com o3 meus amigos ; 
recebi este telegramma confirmatorio: 

· (< Dt•. Varela-Camara-Rio-E' verJa.de. 
Autores Dl'. Loyola e Antonio Leopoldo dos 
Sant Js·. Igualmente este mandou avisar pro· 
pl'ietario Diario clct Ta1·de, COl'l'eligional'io 
do chefe da situação, que o espancaria rua. 
Ameaça recebida com desprezo, dizendo o 
D:r. Veiga que podem ass,tssinal-o, nunca 
espaucar. -Diario. » 

Hoje ainda O Paiz traz este telegeamma: 
«0 Dr. Bel'mrdo Veiga foi intim::tdo, etc.», 

recado que conârnia o que recebi e acabo de 
ler. 

E' bem patente nestes fa.cto;3 Sr.Presidente, 
a misert'ima situa.çã.o daquelle pobre povo, 
repito ! 

Não preciso commentar ! 
Passo a respon ler n.gor.:t a·J discur.so do 

nobre leacle1· desta Casn,. 

A questão, portanto, foi muito bem posta 
nestes termos : si p:~d·i.a S. Ex. advogar per
ante autoridades adminish·ativas. 

Fiz então o appello, que se sa.ba, ao nobre 
leader e este procurou turvar o juizo da C'1:: 
mara. fazendo crer que eu tinha, querido con~ 
jugar a ttcção· da banca.da rio-grandense á 
minha., de uma 1uaneira insidiosa. 

. Mostrei que não. O leadel' interviera no 
:debate fazendo nohr que a Camara não se 
,podia pronunciar, porque não conhecia as 
provas, provas que, aliás, fiquei dispensado 
de apresentar desde que foi feita a confissão,. 

Neste caso, para qm produzir mais provas'? 
Muito licito me er.::t, por conseguinGe, fazer 

um appello a S. Ex:. Por outro lado é pre
ciso dizer á Casa: tive a maior sorpresa 
quando vi o silencio de S. Ex. · Appellei tão 
sômente ne.;sa occn,sião para o illustre re
presentante do Rio Grande do Sul, o Sr. Bar
bos::t Lima, quancla podia appellar para ou
tros de autoridade morai como S. Ex:. 

Mas fiquei perturbado, vendo o que então 
se passou : nunca imaginei que, feito um 
uppello desta ordem, eu não tives,e, imme
diatamente, palavra de S. Ex:., em que, resal
vando o que pol' acaso eutenla dever ao Sr. 
A. Guimarães, por suas relações pesso::tc:s com 
elle, nos viesse dar o S9U pensamento. 

Bastava~lhe, por exemplo, dizer em ter
moJ gemis que muita magoa lh~l esta.va cau
sando enGt•ar em um. tctl debate, mas que 
deante de um appello tão solemne faitCl nesta 
Ca.sa. em nome da moral pJliGica de Julio de 
Clt:rtilhos, não se podia. furtae de exa.rar o 
seu juizo o que este era igu::tl ao qne expen
dera com anteced.encia da tribuna do Sena
do, o Sr. Ramiro Barcellos e que .lla. dous on 
tres annos atra.z o Sr. l1arbo~a Ltma expen
dera de.>ta tribuna, declarauclo que era illi
cita a advocacia de que se trata. 

LonO'e disto! s. Ex:. entrou em distincções 
como ~quelltts que vou Ice desta tribana.. Declarei que era. uma escapa.toria essJ. de 

que se servia S. Ex. para fugil' a. um juizo Disse 0 Si· •. Cassiano do Nascimento: 
que bem s:tbe elle quiJ.l é ; o S. Ex. fez hoje lJ 
novas distincções a proposito de uma questão « S · Ex. com ares de tl'iumpho, ainda a 
bem conhecida nesta casa. pouco disse que· o honrado lo Sec1•etario 

Quan,lo accusei 0 Si' .. Dr. 1 o secreta.rio desta· Camara era um advogado administra-
desta Ca.mara, a 14, prometti provas. tivo · e disse que o tinha provado por ter o 

prop~io Sr. lo Secretario confessado que, em· 
Mas, accrescentei, estou dispensado de tempos passados, advogou;. perante. o Pode_r 

apresentai-as: é um ré o confesso. E' o pro- Judici:trio ua União, uma causa de md.e_mn~: 
prio 81·. 1° SecJ·etaJ·io da Camara qLtem. clec[.m·a zu.ção a uma p ;rentu. sua, da qual, ah~s, Ja 
que tem advogad'J perante auto1·idades aclmi- era S· .. Ex. advogado, em todos os seus·mte-
nistrativas. resses ha muitos annos. 

Fiz referencia, é certo, a alguns ft\ctos,. .Mas', senhores, lla. advocacia e a.d·Docacia. 
qt:J.e_coustamdo.Diario O!ficial: tres ou quatro A advocacia que se exerce a pmto desco-· 
factos da .famosa .advocacia do nobre repre· berto .defendAndo inte1•asse.s legitimas e sa
santante,do: Paraná. Mas fil-a, por fazer. Cl'rad~s·perante as judtloa.s, essa. não é, no 
Acastellei-me-,.porém, nas proprias: declara- ~eu conceito, a a voou.ola· adminlst1•atlva. 
ções do accusado. (N.ttito bem.) 
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A advocacia administrativa é aquella que O SR. ALFREDO VARELA-Eu, apoiado pelo 
·entra, acobertada no prestigio politico de Presidente da Republica.,faço·me eleger onde 
cada um de nós, pelas portas excusas das se-- S. Ex. queira. Isto c3tá na consciencia de 
cretarias, a a,rrancar· dos depositarias do toJ.o o mundo ! 
poder despachos. com os quaes nos locuple- Agora, nova oscapa.toria: « Pois, enttío, 
temos. . .consultemos o Dr. Bovges de J1Jedeiros sob1·e 

Pergunto agora á Camara: Pl'OV?l!. o nobre· o facto da nossa altilt!de polWca», diz o nolJre 
Deputado, representante da. opP-ostçao .Para- teadm·, pa1·a assim li ua.r·sc do aperto em 
nae~se, que o honrado 1° Secr~tat·t~_ttves~e c1ue 0 deixei. 
prattcad~ essa segunda advocacta? Nao; nao sr. Presidente, s. Ex. depoi::~ fez uma so-
provou amda.» lemne declaração de que deixn.ria esta Oa,sa, 

Mn.s si elle declara, no discurso de 15 de si por acaso ctuohrasse · a solidal'ieclade com 
outubro, que tem aclvogado pe1·ante autoridades clle o chefe do pwticlo republica.no rio-gr;m-
administmtivas? denso. 

Por isso affi.1•mei, senhores, que é dispen- Senhores, digo, com o maiol' de.;as~>ombt'o, 
savel a prova ; porque o Sr. 1 o Secretario que, si o Dr. Boi·gcs de Mecluü·os clésso um 
confessa, emdiscm•so, e não ha fugir... juizofu.vor?-vel ao SP. 1° Socl'otaeio da.Ç::t-

Levada a questão a este terreno, e insis- Il1<~ra, nn. for;m, po~· ClUC ost,ctb.:leço ;.q.ucstao, 
tindo, aliás com pouca. generosidade, em dmxava. ~esde .~~se. mo:nont~ de, ~er_ o meu 
suas n,rrO'l'essões o chefe da banct~da rio- chefe, porqn~ !eda, rompido com c!~ CJ,tnme~, 
<rramlen~e defini em t"rmos· bem nítidos as com as traJ.v;oes austeras de .~ulw d•~ Oast~-

.. ~ondições do debate. v lhos: desde
1 

osso momento na,o ~rJl'Lt m::us 
p • " O' s E. ~ , meu chefe . 

or qu~ 10
.o

0 
" · x., · · · ·, • . ,· 

1
., Como e.3pero, como tenho certeza. ab:Joluta, 

. Senhores, ,~ppvllemo::; pala a autonz~d ~;;- o Sr Dr Bor.aes de lvie leil' ·· n'í.o f;• vm•acm•á. 
s~ma paltL v_ra do Sr. Dr. Borges de Medet~·~s; com ·a su~ n.utorid:vl~ a' ind~~or'osa ~·.i vocaoia 
diga elle s~ se contonna com a mo1·al pol2t2ca .. ·, , t· ' .. l 
de Julio de Castilhos a advocacia administ·m· ad.,mm~;;l;ra, 1V<1 de que fu. lo. 
tiva que diz pmticar o S1·. Jo 8ecretario da Não quero insistir na questã•J, Cluostão ca,
Camam, isto é, aclvogm· perante autoridades setra agora, das prevenções com que o nob:L'o 

. aclministmtivas. learler me t'ece beu aqui. 
E' uma questão precis\ e inso1)hismavel, e Patentes! No nrirneiro dia, como so viu, 

·agora S. Ex. p1•ocm•a eximir-se dclla com a es&ive sob a acçâo de um vel'Ja,cJ.cll'o tem· 
esetLpatoria de um novo l'epto ! porn.l. Qtiando não fosse por outra cousa, ao 

Primeiro queria um appello pal'a o eleito· menos porque S. Ex. so interes:;;wa pela 
1•ado... boa, ordem dos tr:~ba.lllos da Casa, do via in-

E' muito sabida uma phrase qne faz- co- tervir o leaclcr, actuel!e que dil'ige os nosso_s 
nhecer o estado de descren<;a dos sacerdotes tr11balhos ... .Não o fez! 
do paganismo. Nem ao menos uma. ou rluo.s pahtvras para 

Diz um velho oscr·iptor que não havia um impedil' qne continttasse o tumulto ... « Ot•· 
só dclles que ousasse ol11ar pa1'a o outro sem dem, ordem, senhot•es, deixem üühu· o ora· 
rir· se. E' o que posso dizer da seriedade com dot• 1 » 
que o Sr. Oassiu.no me fez este repto .•• 

SBnhores, quem não sabe da motalidacle das 
eleições actu:.tcs ? 

O julgamento, aliás, não é meu, é desta 
casa.. Pois não estamos tmtando da revisão 
do alistttmento e da refot•ma eleitoral? 

O que quer dizer isto~ Quer dizer que não 
.. confiamos no actual processo e diz grave
m ente a Commissão respectiva desta Camara 
que a reforma é indispensavel, pm·a canse

. gttÍ?"nws a regeneraçcio dos costttmes poli
ticos. 

Ahi está a minha resposta: é nesta si
tuação que S. Ex., apoiado pelo Governo 
·Federal, quer entrar em luta commigo ~ 

Não é sério ! 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-O Go
verno Federal nada tem que ver com as elei
. ções no Rio Grande do Sul. 

Podia manter-se noutro, som fJ.vorecel' 
com a su~t inclifferença, os atttqucs que 
sofl't·i. 

Nada! O que se pensou foi isto: ,~O homem 
que se at·ranje! » Tambem pouco espm'a!m~l 
que resistisse um representante q11C se llmt
tavu. timid<~mente tt dizer neste recinto: «Sr. 
Presidente, envio {~ Mesa um projscto ele 
Lei, devidamente fundamentado ... » 

Conjecturavam: á primeira affirmação que 
fizer, perde as estribeiras, com as invectivas 
que o alvejam, c ... prompto! E' um ho~em 
morto, é um homem ao mar! Prova d1sto 

·!Lqui a dou: o Senadot• Ram.ü:o Barcellos, 
dalll (apontando o logcw), depots de algumas 
palavras minhas, quando viu a borrasca 
desfeita, disse: enfoncé !- Julgou .que en 
estava afundado e isso dizia sorrindo de 
gôso • 
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Bella maneira de receber um col!ega au
sente. 

O homem immediatamente está morto, 
(risos) julgou-se, eis a verdade. Por que 
havemos de estar, numa hQra tã.o grave 
como esta, de mascara presa á face ~ 

Póde ter defeitos a minha attitude, mas 
hão de reconhecer que tem uma certa no
breza. 

Não ataquei a ninguem, sinão cara a cara! 
Diverge ne~te :ponto a. minha conducta da de 
alguns collegas, que :pelos corredores teem 
:profanado o nome de um homem que, longe 
••. não se podia defender. 

Aberta a minha campanh:l. no Pa1•c.ná, um 
mineiro patriota, o Dr. Bemardo Veiga, :poz 
â minha disposição o seu jomal. Tinlla um 
responsavel, o Sr. Celestino Junior, e :podia 
escrever á sombra do nome delle. Não o fiz. 

:Minhn. guerra é ás claras e a peito desco
berto ! (Pausa.) 

Depois mais patente ainda se mostram as 
:prevenções, com que aqul me acolheram, no 
que vou assignabr. 

Si ê pert uPbadora a minln attitude r.esta 
Casa, si podia ella prejudicar os seus tra
balhos, era o caso do Presidente ou do leade~·, 
desde logo, impedirem com a sua autorida
de que eu puzessG a questão no terreno em 
que a colloquei. Nada, porém, :fizeram e 
isto porque contavam com a vlctoria certa, 
qua,ndo estrugiu a primeiea gargalhada, con
forme me preveniu uma pessoa que assistia 
â sessf;o. Eis a verdade ! 

Julgo ter sufficientemente respondido o 
discurso do nobre Deputado Dr. CaS.3Ütno do 
Nascimento. 

Não quero insistir, com) disse, nesta 
questão das prevençõe-s que S. Ex. tinha 
para commigo e tem. 

Agora. preeiso ferir um outro ponto ; é 
este: eu sustenl,o que S. Ex., deante de tes
temunhas, me declarou que t~chava cabal a 
minha accusação. 

O SR. CASSIANO Do NAscn.rENTO -Não ha 
tal. 

O SR. ALFREDO VARELA- Apenas di
vergia em um :ponto ... 

O SR. CASSIANO DO NASC1MENTO- Achava 
a sua accusação com uma falha enorme. 

0 SR. ALFREDO VARELA- . , , divergia 
~:penas quanto ao caso do general Bormann. 

0 SR. CA.SSIANO DO NASCIMENTO- Achava 
a sua accusação com uma grande fa.lhu.. 

O SR. ALFREDo VARELA - Eu sustento 
absolutamente. Como disse, não quero in
sistir, mas ha pessoas que ouviram a affir· 
mação de S. Ex. Estão presentes; não quero, 
todavia, appella.r para ellas. 

0 SR. CASSIANO DO NASCiliiENO-Appelle. 
Fica autorizado. 

0 SR. ALFREDO V ARELA -Não O quero 
fazer. V. Ex. sabe que eu não devo a:ppel. 
lar mais para est t~ Camara, nem para a pa
lavra dos meus companheiros •.. Para que 
pôr em scena mais algumas pessoas 1 

0 SR. CASSIANO DO N ASCDIENTO-Quando 
V. Ex. accusava a administração su11erior da 
Guerra da rcY".irnda de officiaes po1.• insinua
ções do Senador Vicente Machado, cu disse : 
V. Ex. está enganado; eu estou informado de 
que a origem da transferencia desses officiaes 
não é e~sa. que V. Ex. allega. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Vou citar as; pa,
lavras de V. Ex. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIME~TO-V. Ex. 
quer dialogas .Não darei mais aparte3 a V Ex. 

0 SR. ALFREDO VARELA (sorr-indo)-Não 
o estou obrigando· a dar-me apartes. 
. 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Não :pOSSO· 
deixar passar aflirm::l.tiva.s dessa na,tureza. 
sem contestação. 

O SR. AijFREDO VARELA-Disse-me o no
bre Deputado: «Vareht, acho contradlctoria 
a. tua a.ttltude, porque tu, em um ponto pt•o
curas diminuir a autoridade do general Bor
man, declarando que elle é instrumento do 
Vicente M<~chado ; mais adeante dizes: traga 
aqui a palavra de S. Ex., c_ll~ declara que 
não fez nenhum-pedido ao Mtmstro da Gucw
ra, nem ao Presidente da Re;_;ublic.'1, SJbre 
os officlaes em q ue~tão. » 

Expliquei que imaginaria a contra.uicção 
porque, em um caso, qualifiquei o generaL 
como entendi que elle merece sor qualifi
cado, visto como, para :perseguir a um offi.
cial, nomeou abusivamente uma comml~são. 
de inquerito em desn.ccordo com o Codigo 
Processual da Armada, inquorito que elle 
aão dev;a, nem podia fazei.'. Foi instrum~nto 
as;im da politica local, para persegmr a 
um militat', e com tal infelicidade que o
inquerito não encontrou elementos que pu
dessem compromet1.eL' o capitão Velasco, 
official a que mo refiro. 

Explicado este :ponto, fiz ver ao Sr. Cas
siano que o juizo sobre o general Bormann 
não me inhibia de dar á Casa, em nome de· 
s. Ex., a.s seguranças de que o comman
dan te do 5° di ,tricto não solicitara a tra.nsfo
rencia. dos citados militares, não havendo,. 
portanto, incoherencia. 

Restu.belocida a verdade qu!\nto a esta
ponto, preciso affirmar que, nem podia sel." 
outra a opinião do leade1·, como a do todos 
os políticos do Rio Grando do Sul. 

Não ha. alll duas opiniões sob1•e Vicente 
Machado, digo·o, sem intento de intrigar .. 
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Julio de Castilhos não occultaYa a sua a nin
guem. Sempre se declarou incompatível 
com tal homem, e o Sr. Vicente Machado 
retribuía com uma rancorosa antipathia o 
desdenhoso desapreço em que era. tido pelo 
chefe sulista. 

Qu:wdo se fallou, não ha muito tempo, da 
existencia üc uma dissidencia entre o Sr. 
Pinheiro Maclmdo e Julio de Castilhos, im
medbtamente o :br . Vicente Mach:J.do pro
nunciou-se deante de va1•ias pessoas do se
guinte modo: «Serei pelo Pinheiro Macha
do; não supporto o Casmhos. » 

Quem ignora estes factos~ Posso até affir
mar que a mn.ioria da Camara, dclles tem 
conhecimento ! 

Quando um gl'upo de p::l.tt•iotas se esforçou 
nesta Capital pela victoria do nome de 
Julio de Castilhos, na convenção do partido 
repulJlic<Lno fedct'ill,quom ignora que Vicente 
Machado tralJalhou por meio dos seus pre
postos, p:1.ra impeHr o triumpho do chefe 
r·io-gl'a.ndense, e sastentando o nome de L<1lll'O 
Sodré? 

Julgo ter tiado :t devida resposta ao meu 
illust1·e colleg-a. e não insisto ; p::1 ssou o caso 
a ser uma questão caseira, como disse antes, 
que não interessa a esta Casa. Fica de pé, 
entreütnto, o meu repto. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO - Como 
ficam os meus. 

O Sa. ALFREDO V ARELA- Acceito-os, de
pois de sa.ber si o Sr. Borges de Medeiros é 
meu chefe, si mantém as tradições de Julio 
de C:.tstilhos. 

0 SR. CASSIANO DO NASCniENTO-Quor di
zer quo, si o pronunciamento for a meu fn.
VOl' V. Ex. dir(t que não é seu chefe. 

O SR.ALFREDO VARELA--Queimporta a esta 
Cama:·a e ao paiz saber si estou acertando 
ou si é V. Ex:. quem acerta? O que inte
ressa ao paiz é esta questão de moralidade 
política : saber sf um representante da Na.
ção pócle exercer a. advocacia administra
tiva. 

O mais é V. Ex. estar perturbando os tra
balhos da Camara. com questões que lhe não 
in teressa.m. ( Flil aridade.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCiliiENTJ-Obri
gado. (Soam os tympanos.) Não fui eu quem 
as trouxe para aqui. 

0 Sa. ALFREDO VARELA-Agora, Sr. Pre
sidente, eu não desejaria proseguir sem pri
meiro ouvi;• a opinião do nobre leader desta 
Casa sobre uma questão importantíssima. Já 
não se dirá que o Deputado Alfredo Varela 
voiu perLurbar os tl'abalhos do Parlamento 
com uma questão que só a elle interessa qu:tl 
a da moralidade da direcção política do Pa,-

Yot. VII 

raná (com ironia), cousa insignificante .•. Que 
importa aquella pobre terra1 . 

Não, senhores, o representante do RIO ·· 
Grande vem traze~ á Case\ uma questão · 
de excepcional ma,gnitude. 

Pairam ahi pelo ar, graves, gravíssimas 
accuaações. 

Em um jornal desta teua, pessoa autori
zadissima as registrou um dia., e outr·o 
leacle1· desta Casa a'l trouxe para este recinto: 
tremendas accusações quo vinham deixar em 
miL situação o credito da represeu~açio na-· 
cional! 

Esta é uma questão não liquidada; até 
hojo as mesmas suspeitas continuamente re
produzidas por toaos os cantos do pa.iz: 
-de que por meio do Banco da Republi ca , se-· 
pratica uma larga corrupção. 

Entendi que davia intere~sar ao Congresso 
Nacional um assumpto desta. ordem. Torna
se tanto mais urgente cuidar deste ponto, 
quando vimos pessoa autorizada, como disse,. 
formular sérias, muito sérias imput:tções 
até a membros da representação nacional ... 

Agora, senhores, nov<\S surgem ; já. se di~ 
que col'rupção attioge o pessoal mais elevad·J
do Pode!' Executivo. 

Ainda hoje leio em um jornal daqui, esta 
gl'ave roferencia : 

«O Sr. Bernardino de Cam]x.s dá, sr,m 
mais aquella, cerca de 500:000$ á sociedade 
de que era p.1rte o escriptorio de sou filho ; 
entrega outro tanto ao Banco de Crmlito 
Real, sem a necessaria autorização do Con
gresso EstaJual ; retira s:;mmn. av ultad<t do 
Banco da Republica e, por ingenuiJade, tal
vez, manda in8crevel-a na con ta de dilfe
renças de cambio ... » 

Ora, senhores, são imputações muito gra
ves ..• 

0 SR. ELúY CHAVES-Todas já foram pul-
verizadas. 

U111 SR. DEPUTADo-Peço a prova. 
0 SR. JESUINO CARDOSO-Peço a p:.tlavra. 
0 Sa. FERNANDO PRESTES-Peço a prova.. 
O SR. JEsumo CARDOJO- Peço aos meus.. 

collegJ.s toda a calma. 
0 SR. FERNANDO PRESTES-V. Ex. é um. 

caften de escandalos. (Soam os ·tymparzos.) 

0 SR. ALFREDO V ARELA - V. Ex. ouviu ,. 
Sr. Presidente, o que disse o illustre repre
sentante de S. Paulo?! 

0 Sa. PRESIDENTE-Chamo á ordem o DO· 
bre Deputado por S. Paulo! O nobre Depu-· 
tado retire a expressão. 

0 SR. FERNANDO PRESTES- Sustento. 
(Soam os tym.panos.) 
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o SR. PRESIDENTE - Attenção! O nobre· 'maior energia. Ma.s, agora.,. o: que pr.e
;.Deputa.do tem que retirar. a expressão em ciso fa.zer ~ . 
, respeito ao decoro da C amara. . E' que não deixemos: os homens, publico~> 

o SR. FERNANDO PRESTES-Não posso ou- do nosso paiz continuamente sujeitos a sus
vir impunemente calumniar um homem peitas desta ordem. Hoje se diz que são taes 

. como 0 Sr. Bernardino de campos'. (Há ou- · :ou quaes pessoas· que mettem as mãos nos 
.tros a:partes. Soam os tympanos.) .cofres publicas·;. aml!Jnhãí f<lllal•-se-ha em 

: outra.~;., 
O SR. PRESIDENTE-Attenção! Ordem r : Mas, senhores, de uma. .v:ez por. todas p1•e-
O Sn.. ALFREDO v AR ELA - Não estou · ca, .. ; cisamos impedir que tenha curilo a calumnia·. 

: lumoiando. 'E de que fórma r Facultando um exame nos 
livros do Bancll da.Republica, onde se diz que 

VARios Sn.s. DEPUTADOS -Traga as pro- :occorrem cas0s inenarraveis. Ha, na Casa, 
vas, Traga a.s p1•ovas. •precedentes que a aconselham a vohr· ein 

O SR. ALFREDO VARELA:- Não estou ,favor do meu requerimento. 
calumniando. Affi.rmo •.. (T1·oca1n-se ~a1·ios Em sessão de 22 ou 29 de agosto do 1900, o 
apartes. Soam os tympanos.) illustl'e Dr. Barbosa· Lima p1•opoz a nomea, 

o SR. PRESIDZNTE _ Attenção ! Ordem ! ção de umtt commissão de inquerito na fórma. 
-ordem ! por que eu ora proponho a minha ; a· Casa 

deu-lhe o seu voto •. 
0 SR. ALFREDO VARELA (referindo-se ao 

S1·. Fe?"llando Prestes)- V. Ex. quer ouvir 
uma declaração'? (Pausa.) 

Vou fazel-a, apezar do modo violento com 
que me apa.t•teou, e, desde já., declaro, 
Sr. PrE:sidentt>, quo daqui por doa.nte me 
considero muito superior a doestos desta 
ou de qualquel' outra ordem, proseguindo 

· calma e se1•enamonte em minha nobre 
missão ..• 

0 SR. ELOY CHAVES- Por que não vem 
discutir com co.lma ~ 

0 SR. ALFREDO VARELA-Vou e:tplic:.w-me: 
emquanto so não pl'ovar esta imputação, 
não lhe dou credito •.. 

0 SR. ELOY CIIAVES-Ella já foi rebatida 
aqui pelo Dr. Azevedo Marques. 

VozEs-Não traz as provas do que n.vança 1 

0 SR. ALFREDO V ARELA - Perdão, si eu 
peço um inquel'ito que livre a representação 
nacional e os moro bros passados ou presentes 
do Poder Executivo do meu paiz, que os liv1•e 
destas c mtinuas imputações ••. 

UllfA voz-Imputações todas rebatidas. 
0 SR. ALFREDO VARELA-Quero acredit:tr 

que o sejam... · 
0 SR. ELOY CHAVES - Só devia trazel-as 

.Para aqui comas provas ••• 
O SR. ALFI'.EDo VARELA-V. Ex. não me 

póde impor a conducta que. eu; devo ter. 

O SR. ELoY CiiAVEs-..Posso .. 

0 SR. FERNANDO PRESTES- V .. Ex .. é o 
menos competente para :prégar moralidade 
aqui. ( T1·ocam·se q,partes. Soam. os tympanos.) 

0 Sa. ALFREDO. V ARE LA. (sorrindo) - Col'-
loco a questão em um terreno sympathico e . 

-não acredito em ta.l cousa, digo-o com a. 

0 Sn.. JESUINO CARDOSo-Si eu· tiver de 
,fatiar hoje; ·e estou prompto a fa.llar em 
qualquer momento, espero que me faça; . o 
favor de ficar aqui para ouvir-me ... 

O Sn.. ALFREDo VAitELA- Pois n'ã.o. E 
aproveito a occasião para. dizer que tive o. 
desgosto de saber que V. Ex. extra.nhara. a . 
minha ansencia no dia em que fa.llou ; vou 
dat•-lhe os motivos do meu procedimento. 

Achava-me naquelle dia visivelmente 
adoentado, com a . garga·nta . resentida de 
muito fallar, e, além disso, com a roupa. mo-· 
lhadissima; sob pena da contrahir uma bron
chite ou qualquer outra enfermidade que me 
viesse impossibilitar de proseguil' em meus 
trabalhos parlamentm•es, corri pressuro
samente á casa para mudar de fato, tor
nando nesse mesmo dia á Camara, omle V. Ex. 
me viu (signal de assentimento do s~·. 
Jesttino Cw·doso), mas, infelizmente, haviam 
terminado os trabalhos. 

Já vê, pois, V. Ex., por que motivo me 
afastei da Camara e desde já me compro
metto a ouvir com a maior defurencia. a de
fesa de V. Ex ... 

Portanto, senhores, não aggravar outt•a. 
\CZ o debate, e não o aggrava quem o col- · 
loca nos termos sympathícos em que estou 
pondo a QUestão. 

Declaro desdej;i. que considero inuocentes 
todos os membros da representação nacional, 
todos os funcciona.rios que fazem parte da 
alta administração da. Republica, hoje e no 
p:J.ssado, até que se prove o contrario ; mas 
tenho o direito - creio que ninguem o con~ 
testa. - de vir. o:trerecer a· E'sta: Casa um 
meio de impedir que continue a ter curso 
a: calumnia que p.ol!' ahi: conre ... . " 

Pois, senhores, não. é de· todo homem de: 
bem desejai-o ~. Pois, não trabalhamos desta, 
fôrma, de uma maneira definitiva, para. im-
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pedir que continuem a surgir imputações 
.graves, que parturbam o espírito publico, 
que levam ao povo, á generalidade dos cida-· 
-dãos, o convencimento de que estamos agindo 
com improbidade o deshonra 1- Mas é de se 
agradecer um alvitre desta ordem ! ... 

0 SR. FERNANDO PRESTES- 0 Dr. Ber
nardino de Campos já respondeu cabalmente, 
da tribuna do Senado, a esta calumnia ! 
(Muito bam. Hc! nmitos apa1·tes. O S1·. Pre
sidente 1·eclama attenção.) 

O SR. ALFREDO VARELA- Mas, EKm., a 
prova de que não callou o que disse S. Ex. é 
que continúa a calumnia ... 

u~r SR. DEPUTADO - Não ; é a prova de 
que V. Ex. é um calumniador ! 

0 SR. PRESIDENTE - Attenção ! 

0 Srt. ALFREDO VA.RELA-Mas, si declarJ 
que não acredito, si declaro a V. Ex. que, 
si iizer pn;rte dessa Commissão-empenllo 
minha honra nisto-me esforçarei por deixar 
provada a innocencia do Sr. Bernardino de 
Campos e não a. sua improbidade ! ••. 

0 SR. FERNANDO PRESTES-Elle não ne· 
cessita disto. (Apoiados.) 

0 SR. ALFREDO VARELA-Mas isto prova 
os meus bons e imparciaes desejos ... (Apm·
tes.) 

St'. Presidente, com esta declaração não 

0 SJ:t ; ALFREDO V ARE LA. - Ha de pel'dOal' 
V. Ex. que complete meu pensamento. 

Parn. que esta irrit::tção ino:pportuna, si 
sabemos que; á. bocca. pequena, se dizem 
estas cousas, si sa.bemos que os jornaes repe
tem esta s calumnias ?. ! 

Por que não pôr as mãos logo nas pontJ.s 
do touro'? ... 

UM SR. DEPUTA.no~As·pontas do touro'? 
(Riso.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! 

0 SR.. ALFREDO VARELA. (s o;Tinclo)-0 nO· 
bre Deputado es tá. prevenido com seu col· 
lega. Foi, talvez, uma imag.em infeliz ... 

0 SR. FERNANDO PRESTES-V. Ex, muitas 
vezes tem sido infeliz. 

o SR. ALFREDO VARELA.--'-i{a veruade, meu 
caro senhot'. principalmente este anno, nesta 
Casa (Risadas) ; tenho sido de uma infelici
dade ex:traordinaria ... 

0 SR. FERNANDO PRESTES -Si são dignos 
de um repl'OsEmtante da Naçã.o todos os 
a ctos p t·aticados por V. Ex:. , submetta-se 
á opinião ou j ulgamento do 81•. Borges de 
Medeiros, seu chefe ... 

O SR. ALFrtEDo VARELA-V. Ex:. tem in· 
tercsse em conhecei-a 1 

0 SR. FERNANDO PRESTES-Perfeitamente. 
-quero exprimir que um homem do prestigio o SR. ALFREDO VAREL A. - Pois v. Ex. 
do Sr. Bernardino de Campos precise de faça a, consult!l. e communique depois á Ca
minha dofesa. Não, senhores ; o que quero mara.. 
é mostrar qual a minha a.ttitude na questão: 
quot•o mostrar que não irei p:1ra o Ba.nco da O SR. PnESIDENTE- Attonção! 
Republica, si fizer parte dessa Commissão, o SR. ALFREDo VARELA- :i\!as, Sr. Presi· 
com o proposito de infamar o nome de S. Ex. dente, 0 modo pot• que se e.~ttí. cncaminhan1o 

Não tenho, não posso ter o des~jo de ver o debate, nesta Ca.sa, deixa bem p 1tente quo 
profanado o nome de um P ,•op ~tga.ndista repu· ost<~ dominando no recinto um voedadelro 
blicano deste paiz; o que quero significar espirlto de intolcrancia! Puis quem não 
com as minhas palavras, é que it•e.i para 0 sabe que eu cstuu na attitudc de quem dis
inquerito mt attitude de quem deseja 1•eco- cOl'da do que se está f<tzondo ? Sl agora su
nhecer a probidade de um homem, e não na bisso (t tl'ibuna um mombro da maioria, e se 
.attitude llo inquisiJor determinado a desco- pronuncia.;;se de uma maneira. que fosse es-
brir o crime.·· ·caudalosa 1: ente diversa daquella que é a da. 

O SR. PRESIDENTE-Lembro a V. Ex. que minoria, isto pod.eria causar extranheza; 
·só tem cinc.:~ minutos ; a hora do expediente mas que eu p3ça etcmentos :para formar 
é improrogavel. juizo, não! 

O SR. ALFREDO VARELA.-Estou a termi- , Que peço, Sr. Presidente? Peço ele-
nal', Exm. ;mantos: para que tenham um JUlgamento_ ca-

Vê-se, po·rtanto, que não lnt razão para .bal, no paiz, factos r1ue estão dando enseJO a 
tamanha m.a.tinada. Eu não reproduzi a ac• :imputações gravissimas .•• 
. cusação, dando-lhe a autoridade do ·pôs to . Nada mais; e do quo fórma 0 fiz~ De fór~a 
que occupo. - d 1 d anem1 

- Ab3olu ~amente não! Creio que são catego-l•a. nao po er provocttr a C? era, ~ m • 
ricas as minhas manifestações nesta· C.a.sa• !nenhuma: decla.rando a mmha attttude, sym
a este resp,eito; para.. que, pois, est::t. irrita·· .patbica ao Presid.ente da S. Paulo ! 
,ç_ão inopportuna. •.•. · E declaro mais; senlwres·:· não tenho mo-

O SR. ELoY CHAVEs-Inopportuna, não. i.tivo especial nenhum, para alime·ntar pre-
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vençõcs contra S. Ex.,- absolutamente ne
nhum I 

E' tambem defender, o facilit111• meios de 
dM' combate a calumnia.s atrozes ... 

Senhores, ninguem se illud:1., não pó.ie 
continuar mais esta situação de mysterios 
em quo vivemos, quanto ao Banco da. Repu
blicll.. 

Pvi:> quem não sa.be que alli são feitos 
varias p:tgamentos do Estado, pagamentos 
cujas conta.s não nos são aprosentada.s (não 
ha mm tomada de contas das despe~as que 
correm por aquelle e>ta.helecimento), e é 
isso que dá logar, que dá mot ivos, que dá 
elementos á calumnia.. 

Como não ha quem estude, quem fiscalize 
a acção do banco nas suas relações com o 
Estado, póde a calumnia inventar esta e mil 
versões mais . 

Amanl1ã será capaz de insinuar as cousas 
ma.is graves a respeito cio actual P1'csidente 
da Republica, como insinuou, no Governo 
pa.~sado, sobre o Sr. Dr. Campos Sctlles ... 

O Sn. ELOY CuAvEs-Que salüu perfeita
mente illcso. 

O Sa. ALFREDO VARELA.- Para que não 
pôr termo a uma situação equivoca e du
vidosa, como esta~ Depois, como disse, ha pre
cedentes quo aconselham a Casa a vot::~,r o meu 
requerimento. A Camn.ra votou unanime
mente, com excepção de um voto, o do nosso 
saudoso companheiro o Sr. Augusto Fr:.~.nça, 
um requerimento do Sr. Bu.rbosa .Lima, 
para. serem estudada' as condiçõ3s do Banco 
da Republica em uma questão semeH1ante a 
esta. 1~ o Sr. Dr. Dino Bueno, então leade1· 
da Camara, declarou não concordar com o 
requerimento, mas lhe parecia. abraçar as
sumpto tão melindroso que era um dever 
para a l'epresentação nacional votal-o unani
memente. 

O St•. Valois de Casteo foi mais longe e 
disse que o devíamos votar por accla.mação. 

Por que V Porque entenliam todos, que é 
preciso :pôr um termo a essa atrevida de
"'a.ssa que por ahi corre á surdina, -ma· 
culando a vida publica dos principn.es homens 
da Republica, 

Offereço, portanto, á Casa, confiando no 
patriotismo e dignidade do Corpo Legisla
tivo, o meu requerimento, que leio de novo 
da tribuna.. 

« Requeiro se nomeie uma commissão 
:p:1rlamenta.r de i.nqueri-to paro. verificar o 
estado do Banco da Republica, cuja admi
nistração foi confiada ao Governo, aas termos 
do art. 6.0 da lei n. 689, de 20 de sotembro 
de 1900 ; especitl.cadamente sobre os se-
iUil!tes pontos: · .. 

1°, si o GoYerno tem feito pagamentos in
devidos por inte1•medio do Banco ; 

2°, si está de accordo com as disposições 
da lei a conta col'l'ente do referiuo Banco 
com o Governo. 

O inquorito abraçará o periodo corres
pondente aos ultimos sete annos. 

Roqueiro igualmente se fil.culte á Com
missão o n.rbitrio de nomear os pt•otis
sionaes precis.;s para o devido exame dos 
livros, correndo as daspezas respectivas por 
conta,. da verba -Eventu:1es, do ~Hnisterio 
da Fazenda. » 

E' o que tenho a propor á Camara dos 
Deputados. Tenho dito. 

Vem á Mesa, é lido e posto em discussão, 
que é adiada, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro se nomeie uma CJmmissão par
lamentar de inquerito para Ycrificar o es
tado do Banco da Republica, cujn. adminis
tração foi confiada ao Governo, nos termos do 
art. 6° da loi n. 689, de 20 de se:embro de 
de 190J, especialmJnte sobre os s~guintes 
pontos: 

lo, si o Governo tem feito pagamentos in
deviC:.os por intermedio do banco ; 

2°, si eJtâ de n.ccordo C,)ffi as dis})Oilições da. 
lei a conta corrente do banco roferido com o 
Governo. 

O inquerito abraçará o período correspon
dente aos ultimos sete annus. 

Requeiro igun.lmentc que se faculte á Com
missão o arbítrio de nomeae profissionaes. 
precisos pa.ra o devido exame dos livros, 
correndo as respectivas despezas por conta da 
verba - Eventua.es- do Ministerio da. Fa.· 
zenda. 

Sala das sessões, 9 de novemhro de 1903.
Al{l·edo Va1·eUa. 

O Sr. Jesuino Oardcso-Peça
a palavra. 

O Sr. P•·esidente-Está adin.da. a.. 
discussão,pela hora. 

0 SR. JESUINO CARDOSO-Peço a palavra 
para. uma explicação pessoal. 

0 SR. PRESIDENTE-A hora do expediente 
está finda e é improrogavel. (Pausa.) 

O Sr. Presidente-Antes de le
vantar a sessão cumpre-me dizer qua na 
legislal;ura. p·1ssada o Senado pediu a no
meação de tres membros da Camara para, 
em Commissão Mixta, eiltudn.rem o projecto
de Codigo de Ensino. .. 
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Para esta Commissão, fora.m nomeados os 
Srs. Augusto de Freitas, Valois de Castro e 
Edua:do Pimentel. 

Considero terminado com a legislatura 
finda., o encargo que àquclles Srs. Deputados 
foi commettido;mas tratando-se de uma com
missão solicitada :pelo Senado e que não 
terminou ainda s:m trabn.lho, non:wio para 
fazerem parto da dita commiss1o os Srs.Au
gusto de F1•eita.s, Valois de Castro e Josê Bo
nifacio. 

Vae a imprimir a seguito 
REDACÇÃO 

N. 293 A- 1903 
Redacçtío final do p1·ojecto n. 293 deste anno, 

que auto1·iza o Presidente da Republica a 
appticar ao p1·epa1·adol" de thm·apeutica da 
Faculdade de Medicina da Bahia Dr. Josd 
JuUo de Cala.zans a di$posiçao da lei de 
jttnho de 1893, considerando-o lente substi
tuto daqueUa Faculdade e designando-lhe a 
secção que competi~· segundo as conveniencias 
do ensino 

O Congresso Nacional resolve : 
A1•t. 1. o Fica o Presidente da RepuMica 

autorizado a applicar ao preparador de the· 
rapbutica. éla Faculdade de Medicina. da. 
Bahia Dr. JoSé Julio de Calazans a disposi
ção da lei de junho de 1893, conside1•ando-o 
lente substituto d:t mesma Faculdade, do
signando·Jhe a sec;;ão quo lhe compete pelas 
p1•ovas dadas om concurso e segundo as con· 
veniencias do ensino. 

Art. 2.° Ficam revogado.s as disposiçõe 
em contl'luio. 

Sala das Commissões, 9 de novembro de 
1903.- Domingo;· GHimcmies.- Viriato Mas· 
cm·enhas. 

Vfio a imprimir os seguintes 
PR.OJECTOS 

Redacçtto pa1·a nova discussc!o do additivo 
destacado rw 3·' clisettssc7o do jJI'OJecto n. 237, 
deste ann.o, autol"izando r; Gove1·no a adqui
'"it, pelo modo que julgar mais conveniente, 
os terrenos necessa1·ios, em Jacuecanga, ?'lut• 

nicipio de Angra dos Reis, pm·a estabeleci
mento do Atsenal de Mm·inha 

O Congresso Nacionn.l resolve : 
A1·t. 1.° Fica o Governo autorizado a ad· 

quirir, p:)lo modo que julgar mais con
veniente, os terrenos nocessarios, em Jn.· 
cuecanga, muP.icipio de Angra dos Reis, para 
:estabelecimento do Arsanal de Marinha. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõ:Js em 
-contrario. · 

Sala das Commissões, 9 da novembro de 
1 gog. -Domingos Guíman!es. - Vida to },[as
.carenhas, 

N. 298-1903 

Crêa, em cada wn dos arsenaes de Gtterra da 
Capital Fede1·al e de Pm·lo Alegre, uma 
Companhia de 10 mcno1·es com a denom-::
naçúo de-Ap1·endizes A1·tijices 

Considerando que os corpos do exercito na-
cional resentem-se pre>entemente da . fal
to. de pe.ssoa.l para preenchimento de suas 
fileiras e que este mal é ainda aggravado 
com a insufficieneia d:t instrucção pratica, 
de ti1l sorte esquecida com a auscncia de 
exercicios, quo faz com que a m[Lioria. de 
nossos soldados desconheça. o mn.nejo das 
proprias armas; 

Considerando que essa falta de pratica tem 
prodllzido constantes desarranjos no arma
mento, o que prejudica enormemente o se::
viço nos l'es:pcctivos qu:wteis, e que por isso 
se torna necessario que cada batalhão ou re
gimento disponha de pessoal apropriado 
para o concerto de seu armamento e arreia
manto, sem o inc.:mveniente que ora se dá com 
a remessa desses object:Js para os arsenaes, o 
que acarreta maiores despezas, além do, fttl
ta em que ficam os corpos, si não pucLewm 
conseguir uma prompt[Lsubstituiçã.o; 

·Considerando que sã.o porta.nto indispen
saveis os serviços de armeiros, coronheiros 
e sellciros no exercito e que esto pessoal ha
bilitado só se :poderá conseguir por meio da 
ap1•endiza.gem nas officinas dos arsenaes de 
Gw;wra; 

Considerando que os arse11aes dest:t Capi
tal e Po1•to Alegre teem monta,ias diver·sas 
officinas, nas quaes estão collocados presen
temente muitos operarias civis e que ha 
vant,agem em empregar nessas otficinas 
apl'endizes artífice:;, porque este será o meio 
do atlquil•il•mos pessoal habilitado para ser
vir nos corpos, como. operados militares; 

Considerando que estl pratica jlt foi se
guida lllHLUelles estabelecimentos, com real 
avrovoitamento para os cof1•es puhlicos ; 

Considerando que a situ:tção c~·e:J.dn, pelo 
decreto n. 2.195 de 13 de janeü•o de 1899, 
que aboliu a comp:whia da arGilices naquelle 
arsenal, em nada fltvoreceu ao exercito, por
quanto as necessidades ulteriores viera.m 
demomtrar o acCl•to daquella creação ; 

Considerando, além disso, que a despeza. 
a fazer annua.lmente com o restabelecimento 
dessas companhias em cada um arsenal está 
ca.lculadi1 em cerca de 8:000$ e que es3<t des
pez·:\ poderá ser facilmente amo·:tizada c-Jm 
a producção das officinas existentes no dito 
arsenal; 

Assim sendo: 
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Reso~ve apresentar á cJnsider.:tção da Casa re~er da Cqmmissão de Constituicão, .Legis-
o segumte laçao e ~ust1ç~, sobre ?-emenda apresentada 

PROJECTO DE .LEI ll[l, 2a dtscussao do proJecto n. IU5 A deste 
~w· ' 

Ar&. 1 o. Flca .crea.da -em. cada um dos Ar- Disdussão unica do projecto n. 132 F, de 
sonaes de Guerra da Cn,pital Federal e de 1903, com os pareceres sobre .a emenda apre
Porto Alegre, uma companllü1. de 40 meno- -sentada na 3o. dis.cl!ssã.o elo projecto n. 132E, 
r~s com a dcmominagão de-Aprendizes Ar·• deste.anno, (add1t1vo desta~ado do projecto 
tiftces. .. n. 132,, deste a.nno), autorizando 0 Poder 

Art,. 2°. O~ menores de que trata 0 artigo E.xe~ut1v~.a re?rganim~ a~ Escolas deApren
anterlO~' ser~oaquartellados nos referidos es- dtze:; Mannhmros. e ~rat10a ~e Torpedos 0 
tabelecnuen ~os e .terão direito, -emquanto :fi. o~ corpos de Mo.rmhe1ros Nacronaes e fnfc
z~re!U parte das me:Smas companhias, a uma r10rcs da Arma:da e a crc~r e _regulamentar 
d1ar1a para. alimentação e· ás peç-:ts de fa.rda- , as eseolas pratlc~s de artllhana, de foguis· 
monto que forem designadas .uclo Governo• ta.s e de ttmonen'os, sondadores e signalei-
no regulamento que tivet' de 01~cranizt\l'. · ros e ~ando _outras pr~videncias; 

Art. 3°. Serão incluídos ness :~ comp::mhia. 3"' d1.sr.ussao do pr~Jecto n. }58, de 1903, 
os.lJ?.enorcs de 13 :1 17 annos por ordem do, dete~D?:mando ~ue seJa~ ~bo~das, nas re· 
l\hmstro da, Gnerra,,pl'ecedendo req_uerim"'n·· partrçoos .federaes, as d1stmcçoes entro em
tos dos interessados, clevidmnente inforn;a, • . pregados d~ qun;dro e jornaleiros ; e danclo 
dos pelos dircctores dos ditos arsenaes. · outt:as pr~v1de~cw.s ; . 

~rt. 4° -qma vez attingida a maioridade,: D1scussa~ un;,ca do pl'OJect? n: 287, de 
serao os ?rtttices transferidos ;para os corpos' 1903, relat1vo ,t emenda ~ubst1tutrv~ da ca
d? exermto, nos quaes -serão obrigados a ser-. mara dos Deputados (p~oJecto n. lOOJ D, de 
Vll' ~urante tres annos e .terão então a desi- 1901) ao proJ~ct~ n. lOo, de 1901, do Senado, 
gnaça:o dJ chefes. a.rtlfice~ pyrotechnicos, crean~o no D1str1eto ·Federal mais Ul"J?- offic,!o 
armmros, coronheu•os, carpznteiros, selleiros do registro de hypothecas, com a destguaçao 
ou correeiros. de tPr~eiro, á qual o Senado não deu o seu 
. Art. 5o Além dt1. apt•endizagem nas offi- assent1;ffient9, . . _ . 

emas, ~tavert\. tambem um curso pat'n. a in- Con~muaçao da. 2a d~scu.>sao do proJecto 
f'trucçao do~ menores, ·no qual deve estar n. ~9 ... , , de 1~93: a~tor1za.ndo o Goyerno a 
comprellcnulda, além do ensino primado a con(;ed.el os pu~üeg10s dos estabelecnnentos 
pt•atica necessaria l)O.l'a a formacão de ~m do ensmo supertOr ou secunda.rio aos conge
bom St.lldado. · ge.neres fuodados pelos Estados e pelo Dis-
. Art. 6° O gov·e·~·no .podcll'tL uomenr o'mciaes triCto Federal e estabelecendo conJições para 
uo exerci to pttra. pt•ofessores instructores dos quo estes possam ser reconhecidos official
menoi'o.s, sem que pal'a isso pet·celJam o·t'aiii· mente i 
ilca.çfto especial. "' Continua.Ção da 3"' disct1ssão do projecto 

~rt. 7° O governo t11rá cxpeclir 0 neces- n. 251 D, ele 1.903, com o pa1:ecer _sobre 
Sll.l'l~ regulamonto e abrh•t\ 0 competente om~ndas oífer~c1da:s para 3a dlscussao do 
cred1to pt~ra execução da presente lei. proJecto n. ~o.l, doste ann?, que fixa. a 

Art. so Revogam-se as disposições em despe.za. !lo i\hmstel'io .da Justtça e Negocios 
contt·ario. InteriOres pat'a 1904; 

Sala. das sessões, 9 <le novemb1•o de 1903.- Segunda parte (ás 2 1/.2 horas, ou antes): 
Alt1es Ba1·bosc~, pr•esidente.-Sow·es dos San· Continuação da 3a discussão do pl'ojecto 
tos.-Ccwlos Cavalcanti.-Oliveh·a YaUadito- n. 252, uel903 (n. 56 de 1\100) declarando 

que, sàlvo o disposto no n. 4 e no § 3o do 
O Sr. ~res~dente-Estand~ adean-. art. 9° da.Constituição Federál, só é licito 

ta~a a h01a, des~gno para amanha a se- aos Estados estabelecer taxas ou tributos que, 
gumte ordem do d1a-.: · sob qualquer denominação, incidam sobre 

la parte até ás 2 l /2 horas, ou antes as me"cadorias estrangeiras ou sobre as na· 
Votacão do proje~to n. 195 B de l903 • ~ionaes de :producção de -outros Estados. 

garantinJ.o aos empregados d~ Estrada d~ quando concorrem as con~içõ-e~ que estabe· 
Fen-o. Centro.I. do ,Brazil 0 dh'eitn de aposen- lece, e dando outras pro-videncias. 
tado~za, . contmuando e:n vigor - o decreto Levanta-se a :sessão ás "5 horas e 25 mb 
n. 221, de 26 de fevereuo de 1890, com pa-• nutos da tar.de. 
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P.i·esidencia elos S1·s. Alencar Guimm·aes (1° Becretcwio), Oliveira Figueiredo (1° Vic-e-Pre-
sidentt!-) e Paula Guima1·aes (Presidente) _ 

Ao meio-dia proceU.c-se U. chamada a c1uc 
respondem os Sr::;. Paul:t Guímnl'ães, Alencar 
Guimarães, Thomaz Accioly, ·waud.ol'lcy de 
Mendonç~1, Joar1uim Ptres, Eugenio Tourinho, 
Antero Botelho, Sá Peixoto. Enéas Martin~. 
Luiz Domingues, Eduardo Studart, Gonçalo 
Souto, Fonseca e Silva, Pereira _Reis, Tei
xeira de Sú, E1•mírio Conti:nho . . José Maecel
lino, Bricio .Filho, Esmeraldino Banclcira, 
Cornelio da. Fonseca, Angelo Neto, Raymundo 
de Mira.nda, Euznbio de Andrade, Arroxellas 
Galvão, Rodrigues 'Dol'Üt, Joviniano de Ct\1'
valho, Folisbello ·Freü·e, Neiva. Bern:.1.rdo 
Horta, Moreira Gomes, Heredia ele Sá,, Au
gusto de Vasconcellos, Sá Freire, Americo de 
Albuquerq_ue, Fidelis Alves, João Baptistu., 
Gatvão Baptista, Silva Castro, Laurlndo 
Pitta., :Mauricio de Abreu, Olivoiro. Figuei
redo, Carlos Teixeira Brandão, Viriu.to Mas
care-nhas, Estavam Lobo, Bernardo Monteiro, 
Carneiro de Rezende, Bueno de Paiva, João 
Luiz Alves, Bernartles de Faria, Carvalho 
Brito, Olegario Maciel, vVencesláo Braz, 
Moreira dn, Silva, Jesuino Cardoso, Bernal'do 
de Campcs, Francisco Romeiro, Rehouça.s do 
Carvalho, Feru:mdo Preste::~, Ferreira Br;~ga, 
Elor Chaves, José LolJo, Paulino cu.rlos, Can
dido Rodd~ues, Hermenegiltlo do Morn.os 
Filho, Joaquim Teixeira Bt•andúo, Cost:~ 
Netto, Canditlo do Abreu, C•n•los Cu.vu.lcanti, 
Paula Ramos, Jttvena.l Millol', Germa,nu 
Hasslochor, Cu.ssiu.no !lo Nascimento, Vesp~~
siano de Albuquez·quo, Alfrcllo Va1·clla, 
Campos C~rtiot• o Homem do Carvalho. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate approvatla l\ acta. da. 
sessão antecedente. 

;O ;§r. President,e-Antes de pas
sar á ordem do dia, devo declamr á Casa 
que fica sobre a mesa, para receber emendas 
em 2a discus:>ão, .o projecto n. 296, de 1903, 
que orça a Receita .Geral da Republica para 
o exercício de 1904. 

ORDEM 'DO DIA 

O Sr. 'Presiden-te -Não havendo 
numero legal para se proceder ás votaçõ,.:Js 
das matarias constantes da o1•dem do dia, 
paS5<1.-se á matel'in,,om discussão .• 

.PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' n.nnunciada a uiscussão unica do projecto 
n. 132 F, de 1903, com os pa1•eccrcs soht•e a 
emenda ap1·esentadn na 3" discussn.o do pro
jccto n- 132 B, deste anuo (aüditlvo desta.
cn.do ::w projccto n. 13!, deste annu), uutori
Z<.'l.ndo o Podm· Exccut.i v-o a 1'eo1·ganizar as 
escoltts de <1Pl'cndizes m~H·inheiros e pl'tttica 
do torpedos e os corpos de m:winllcn·os na
cionaes c infcri01·os da nrmadtt e a crear e 
reguln,menta.r a;; escolas prn.ticas de n.rt.i
Jharia, de foguistas c de timoneü·os, sonda
dores e signaleiros, e cia.ndo outra.s providen
cias. 

Nioguem pedindo a. p::l.la.vra., é ence1•rada. a 
disctt!;Sã.o e adiadtt a votação. 

E' a.nnunciadu. a 3"' discussão do projccto 
n. 158, do 1903, determinando que sejam 
n.lJOliclas, nas repartições fedceacs, as distiu
cçõos ontt•o cmprogallos do quadt•o o jorna
loi t•os, o Jantlo outras p1·ovitlencin.s. 

Ningncm pouindo a pahwl'a, é oncct•rada a 
illscus::;ão o adiada. a votuçfío. 

E' nnnuncütun. a tli~cus:::ão nnica do proje
cto n. 287, !lo I ou:J, rol:tti v o ú. emenda substi
tutiYa. da. _ Cnm:wa. dos Deputados (pl'ojccto 
n. 105 D, do WUI) ao p1·o;iocto n. 105, do 1901, 
do Sonado, cruantlu no Districto Federal nutis 
nm ofilcio do roglst1•o do hypothecas, com a 
dodignnQÜ.t• do tul'coil'o, t~ c1ua.l o Senado não 
tleu o sou assentimento. 

Ninguom pedindo n. palav1•a., ó cncct•rada a 
dlscussiio o auia.da a votação. 

E' a.nnuncíadn.tt continuação ua ,2a uiscussão 
do projeeto n. 292, do 1903, autorizando o 
Governo a conceder os privilegias dos estabe
lecimentos do ensino superioe otr secundario 
aos congeneres fnndados pelos Estados c pelo 
Distrlcto Feuera1 o estabelecendo condições 
para que estes possam ser l'econhecidos o:ffi- 
cialmcnte. 

.O .Sr. Presidente-Tem a palavra-
o Sr • . Bricio Filho. 

O Sr. 'Bricio Filho diz que não 
.vem .propriamente discutir o pro,jecto, ,quo 
não foi impugnado,.mas responde!' a~ discur
so do digno representante da Balua, o Sr •. 
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.Augusto de Freitas, cuja brilhante oração do Codigo do Ensino em andamento ou de 
·versou principalmente sobre a inclusão da q~talquer outro projec:.o. Achou as dispoSi· 
materia em ordem do dia, sobre a demora çoes e~cellentes, encontrou ;nellas magníficos 
-daCommissão de Instrucção e S::mJe Publica remedws para algumas fer1das do ensino e 
na elaboração do pa1•ecer relativo ao pro- sen~ indaga.r da procedencia, juntou suá 

jecto das univel'Sidades e sobre a semolhLt.nça ass1gnatura á dos companheiros. 
entro o trabalho da Commi:;são de Instrucção 
-e o da Commil5são :Mixta, na parte referente O illustra.do Sl'. AIJgust) de Fraítas, -de-
aos collegios equiparados. pois de estranh1\r a rcproducção fiel do tra-

Não ba motivo p wa ccnsul'a.r 0 procedi- baJho da Commissão Mixta, decla,rou que 
monto ua Mesa. apenas o art. 21 não faz parte dos alvít1•es 

o projecto veiu do seio do nma Commis- já. lembrados. 
são, onde foi acccito unanimemente. E' assim concebido : 
n !s- Mesa fez com elle o. mesmo que tem 
1elto com os outros em Igualdade de con- « Os alumnos diplomados nos estabeleci-
dições. mentos de ensino sécundario já equipal'ados, 

Trata-se, além disso, de um assumpto im- pertencentes a pa1•ticulares ou associações, 
port:1nte, re~amu.ndoprompta solução. ~ômente serão admittidos á matricula nas 

Tam_bupl nao proced~m os reparos feitos á fa.culdacles superiores depois de approvados 
Comm1ssao de Instrucçao por não ter a. inda em exame de habilitação prestado no 
ap~es3n_tado o parecer S?bre 0 projecto das Gyrnnasio Nacional ou em qualquer instituto 
umver~ldaLles. A materu é complexa, exige dos Estados ou do Districto Federal no gozo 
retlectido estudo e a solução não deve ser das prarogativas offi.ciaes.» 
U.ada de afogadilho. Constitue o eixo da questão, a parte Pl'in-

0 rehtor, o illustreSr. Satyro Dias, está cipa.l do projecto. 
estudando o assumpto e quando considerar 
que ê tempJ de emittir a. su:c opinião 0 fwâ Em outros artigos impede·S3 o augmento 
francamente. do numel'O dos equiparauos.Neste procur.l·Se 

A Commissão n1o tem estado inactiva re- tornar tão difficil a vida dos já senhot'OS do 
lativamento ao caso e ma.is de uma vez tem privilegio que elles se eliminal'ilo. E 'o que 
funccionado, já pa.1·a ouvir a p ::l.lavr~ do Sr. deseja a Commissão. Isso declu.ra. com fran
Dr. Az3vedo Sodt•é, 0 principal autor do queza e deseja que as cousu.s fiquem bem 
:Plano, j á para assistir á exposição do P l'O· claras. 
fessor Leoncio de Ca.t•val!lO, de notaria com- Não se !liga quo o Poder LcglslaLivo não 
petencia em questões de insti'ucção publica. póde accoitar o art. 21, som fo,oir os direi-

O orador abordu.r(~ pol' ultimo ao ponto tos dos institutos oqulpt~rados. E' sua. at
d_? discurso do representante bahiano, onde tribuição regular as cont.Hçõos do admissibili· 
sa.o leva :1 tadas accusações lJOl' motivo da se- dado nos osLaboleclmontos dll ensino SUJ)O
melha.nça. entt·o o pt•ojccto agora. em dellato riot· e, ola.bortuH.lo o ruli:wido nt•tlgo, 1~dopt1~ 
e o da Commissilo Mixta, na parto em que uma provldenclacluo l'oputtt salutar. 
se occup ' do:3 instHutos oquipttra.dos. Espora C!UO a solunf.i.o não seja domol'ttdtt. 

Foi o primeit'o a dar o gt•ito do alarma " 
contra. os esta.belecimcntos dl3 ensino secun· Quanto m<LIS tai•dal' a. 1leUber>o.çiio, muls du-

d · · · vidoso será o l'Osulta.do. Ahi vêm o~ pedi· 
dario com os privilegias 09 mstLtuGos fo- dos, as solicítaç-õ r.·s, c infolizmeo to não sa.· 
det•acs. Ante o requerimento do dis\incto 
professor Aquino, solicitando di:>pensa do hemos negar. 
prazo de dons annos de observação para Todos concordam que é p1•eciso acabar 
_poder desde já gozar da eCJ.uiparação, pl'O- com os equiparados. Mas, quando se ofl'erece 
nunciou-se contl'a taes collegios e propoz o uma opporturiídade para a extincção, acham 
.indeferimento, lembrando a conveniencia de que o processo não serve e não lembram 
mua medida radicül que viesse impedir o outro. 
de:::calabro do ensino. Foi o iniciador do movimento. O remedio está. no art. 21. Quo o approve 

1 
1 

d quem quizer acabar de vez com esses 1abo-
Com Jinada a e aboração e um projecto ratorios onde se fabricam bachareis. Que 

·sobre a especie, ficou incumbido de forrou· 0 rejeite quem desejar quo continue a mer
Iar a proposição o illustrad.o representante cancia no ensino secundaria. (lliilito bem ; 
de Minas, o Sr. José Bonifacio, que dentro 0 de poucos di:1s offereceu á consideração de muito bem.~ orador é comprirnenlc<clo.) 
seus collegas o projccto que está em dis- Ninguom mais pedindo a palavra, é en· 
cussão. Ao subscrevol-o não teve informa- ce::.·rado em 2 .. discussão o art. 1° e successi· 
·ções sobre a. origem das providencias que vamente os arts . 2°, 3°, 4", 5° e 6°, do pro
continha ; não lhe disseram si provinham jecto n. 292, de 1903. 
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Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
. junctamente em discussão a. seguinte 

El\!E:\DA. 

Ao p1·ojeclo n. 292, dd 1903 

Accrescente-se, onde convier: 

Os delegados fiscaes de que trata o art. 4°, 
terão o ordenado de 4:800$ annua,es. 

Sala das sessões, 10 de novembro de 1903. 
J. A. Neiva 

·Em seguida são succcssivamente, sem dc
lntte, encerrados os demais artigos do pro
jacto n. 292 de 1903, ficando adiada a vo
tação. 

O Sr. President:~-0 projecto vae 
<.i. Commissão, á vistu. da emendt\ do Sr. 
Noiva, que impo1•h augmento de despeza. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
Sr. Presidente, a Commissão de Orçamento 
não tem que d:.tl' pa1·cce1' sobro t-sta emenda, 
porque elh~ se l'eíe1·e exdusiva.mente a ven
cimentos dos flscaes e esses vencimentos são 
:pagos polos est~tbelecimentos de ensino. 

Não ha, p01·tanto. ttugmenw de despeM, e 
o projecto não precisa ü· t't Commissfio. Alü 
o q uc htL é augmonto de vencimentos, pag.Js 
-pelos est::~bclcclmentos de ensino e nã.o pelo 
Estado. 

O Sn•. Presidente-Tem 1'<tzi1.o o 
nobre Dc•putaclo. A gmr,ificação <Lnnual de 
3:600$ ó p:tg:L pdo:s instituto:,:. 

Compu.reccm m<tis oil. Srs. Aurelio Amo
l 'im, Hos~n.nttll do Olivoü•:.t, ca.rlos do Novaos, 
Indio t.lu lll'ttzil, Antonio Bastos, Jo:;é Eusebb, 
Urbano S<tntos, Cltristi110 Cruz, Anisio do 
Abreu, Bezot'l'il Fontenoltc, Tlwma.z Cu.val
c:Lnti, Francisco StL, Ft·et.lel'ico Borges, Sergio 
SalJOya, Eluy dtl Souza, Paula e Silva, Trin· 
da.t:le, Abtlon I\Iila.ncz, Affonso Costa, Cclc4o 
de Souza., Pm•oíra de Lyea, Mu.lnquias Gon
çalves, Julio de Mello, ~st<tcio Coimbra, Oli· 
veira VaHadão, Domingos Guimarães, Castro 
Rebello, Tosta., Fclix Gaspar, Sn.tyro Dias, 
Vergue de Ab1•eu, Augusto J.e F1·eitas, Alves 

:,; Barbosa, Rodrigues Lima, Tolentino dos San · 
'tos, Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, 
Rodrigues Saldanha., M:brcolioo Moura, Gal
dino Loreto, José Monjardim, Mello Mattos, 
Erico Coell10, Belisario de Souza, Lourenço 
Baptista, Henrique Borges. Francisco Veiga. 
José Bonifacio, José Luiz, Ribeiro Junqueirn., 
Cal'los Peixoto Filho, Penido Pilho, David 
Campista, . Adalberto Fel'raz, Antonio Zaca
rias, Lamounier Godofl'edo. Henrique Salles, 

:l·Camillo Soa1•es Filho, CtLlogoras, Carlos 
Ottoni, Padua Rezenrlo, Galeão Carva.lhal, 

Vol, VII 

Costa Junior, Amaral Cesar, Alvaro de Car
valho, Francisco Malta, Rodolpho Miranda, 
Aquino Ribeiro, Benedicto de Souza, Lindol
pho Sel'l'a, Elizeu Guilherme, Marçal Esco
bar, Barbosa Lima, Angelo Pinheit•o, James 
Darcy, Domingos Mase.arenhas G Diogo FOi'
tuna. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada. os Srs. Raymundo Nery, Passos do Mi
randa, Arthur Lemos. Rodrigues Fern<:~.ndes, 
GueLlelha Mourão, Dias Vieira., Raymundo 
Arthtn'. João Gayoso, Virgilio Erigido, Tava
resde Lyra, vValfredo Lea.l, Soa.res Neiva. 
Moreira Alves, Peuro Pernambuco, Elpidio 
Figueiredo. Epaminondas Gra.cindo, Leove
gildo Filgueira.:;, Milton, Pinto Danttl.s, Corrêa 
Dutra, BDzamat. Pereira Lima, Paulino de 
Souza, Leonel Filho, Manoel Fulgencio. No
gueira, Lindolpho Caetano. Eduardo Pimen
tel, Rodolpho Paixão, Domingues de c~~stro, 
Va.lois de Castro, Arnolpho Azevedo, Azevedo 
Marques, Bernn.rdo Antonio, Lamenlu~ Uns. 
Pl'anci;co Tolcntino. Abdon Baptisí;a, Xa.viet• 
do Valle e Victorino :\Ion te1ro. 

E sem causa os Srs. Rogeriode Miranda,.Joio 
Lopes, João Vieira, Arthur Orlando, Bulcão 
Vianna, .Julio Santos, Cl'uyollo Cav<1lcanti, 
Gastão da, Cunha, Astolpho Dutr11., F!'ancisco 
Berna.rclino. Sttbino Bart•oso. Leite do Souza ;\ 
Suares dus Santos. · 

E' annuncbb a continuaç:ão da :3" dh
cussão do pru,jecto n. :::51 D. de 180:>,, com 
pn;t•eeol' sobre cmonU.as o ift~t·ccid:Ls pa1·:~ 
3" cliseu~são llo pl'ojecto n. 251, J.este n.nno. 
que fixa t1 desp3za. rlo :Ministel'io üa .lmHiçtt l! 
Negocias Intol'ior;~ s IW,l't1 l!JO-l . 

O SJ.~. Pr·esidente dccln. l'a. qa :) n5u 
se ach,~ndo pl'escnte o Sr. Ca,logr:. l'as, <jllO c:-;t:i. 
inscripto pa.r-a fall:u•, ,-ae nncot'l'al' ;1, di~
cnssão, si nonllu!ll Deputado pcdit· a pa
lavra. 

Ningucm pedindo a pala.':ru., é ence~·t·:t·ü 
n. dbcu~sfio do projectu n • .251 D, dil Wu3, u 
adia.da a votação. 

O §r. P1•esiidente -Havendo ape
nas no recinto SO Deputado:>, não lla rJLUtet'iJ 
para se procccler <ls votn.ções. 

Passa-se ü. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~-I DO DIA 

E' annunciada a continuação U.a 3"' dis
cussão do pro,iecto n. 252, de 1903 (n. 56, 
de 1900) declrt.rando que, salvo o tl.isposto no 
numero 4 e no § 3° do art. go da Constituição 
Federal, sô à licito aos Estados ost~1.belecer 
taxas ou tributos que, sob qualquer denomi
D<tção, incidam sobre as mercadorias estr~m-

43 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22105/2015 13:00 - Página 4 de 34 

338 ANNAES DA CAMARA 

geiras ou sobre as na.cionaes de producção por nm dos homens de ma.ior valor espn'I· 
de outros Estados, quando concorrem as con- tua.l deste paiz, do mais estudo e de maio1~ 
dições que estabelece, e dando outras provi- capacidade scientifica., desse mesmo teye 
dencias. mais tard.e a sua, condomnação, quando elle, 

pela imp1•ensa,,confessou 1·econhece1· o defeito 
O Sr. Presidente-Tem a :palavra congenito de sua ob:m-a sua. inconstituci-

o Sr. Erico Coelho. (Pausa.) onalidade. 
Tem a. ralavl'a. o Sr. José Monja.rdím.. Não houve ahi uma incobm·encia sinão a 

(Pausa.) prova de c1ue é efi'ectivamente um espirito 
Tem a palan·a. o St•. Benedicto de Souza. · superior quem é capaz, após o estudo e a. 

(Pausa.) discussão, de modifica1· as suas opiniões e; 
Tem a palavra o Sr.Francisco Bernadiuo. p1·oclmnu.r de pulJlico que pensa agora de 

(Pausa.) modo divm·so do que pensou outrora, o que 
Não ha mais oradores inscriptos; si no- é um traç:> de corrocção de ca.1·actel' só pa1·a 

nhum Deputado quer usar da palavra ... louvar e applaudil'. 
(Pausa.) Sabe a Camara como o orador se exprimiu. 

o SR. NEH"A-Peço a palavra. na 2"' discussão acorca deste projecto, e não 
podia. ainda agora. quando estava em risco o 

O SR. PRESIDENTE-Tem a palavr11 o no- encerrn.mento dí1 discussão, em virtudB dB 
bre Deputado. uma cir-cumstancía. ínevitavel de momento. 

deixar de accorrer á tribuna, mesmo 1)arr.. 
que se nã.o :;upiJozesse que havia mudado de 
opinião, arrastado talvez, talvez seduzido 
pelo canto das serei[l.S parlaroenta1•es. 

O Sr. Neiva comquanto j<t houvesse 
occupado a tribuna por occasião da, .2& dis· 
cussào deste projecto, ainda assim volve a 
occu:pal-n., não com o intuito de levar ao es
pírito de seus collegas a convicção do modo 
por que devem votal-o. Faz-lhes a precisa. 
justiça e lhes rende a devida homenagem, 
reconhecendo em todos elles a necessaria 
competcncia e o valor sufficiente para arros
tar a sua opinião ; mas pensa que a ele
vada importttncia do assumpto em debate 
lombra o dever a todos os Deputados, de vi
rem com as suas luzes para a elucidação da 
materia, a que se prend.em os mais altos 
interesses elos municipios, dos Estados e da 
propria União. 

A um a.parte que ouve e a que re~ponde, 
esclarece que pód.e tornar ainda mnis exten
sivo a seu modo de ver e affi.rmar que evi
d ntemente, bem encarado o assumpto do 
presente projecto, elle n.ttinge á. maior ex
tensão, e affecta ao município, ao Estado, 
ao Brazíl Federação e tam bem ao mundo c i vi-

· lísado, a que o nosso paiz se acha ligado por 
mutuos interesses e relações internacionaes 
de toda ordem. 

Pa1·a demonstrar a necessidade de estudo 
meditado e profundo deste assumpto, basta 
~elembrar os importantíssimos discursos 
:p1·oferidos sobre este projecto, como tambem 
a multidão de projectos que solJre o. materia 
hão surgido, que se ent1·echocam e que se 
contraiam, todos elles embora concorrendo 
para o mesmo determinado :fim, para o 
objecti'Vo ílxo, que é a comp1·ehensão exa.cta. 
do que seja essa figura de legislação fiscal 
denominada. im:postos. Aliás, todos esses 
discursos sobre o momentoso assumpto, 
vieram patentear sm· inconstitucional este 
J?l'Ojecto, que quasi desa:ppareceu já ao pozo 
âessa. accusação, e quo sendo fundan1.en ta.do 

Outros o1·adüres, e distinctos, achavam-se 
inscriptos, bem o sabia o orador ; oradores 
que, por circumstancius alheias á sua vou~ 
tade, nã.o puderam achar-se presentes no 
momento pi•cciso, e que :fica.ria.m privados de 
fal.lar, se lhe não occorressc o dever, que 
gostosamente cump1·íu, de pedir a. palavra e 
assim otlerecer um impedimento a que a 
discussão se encerrasse. 

Cumpriu o dever quo se impoz, e já. vê se 
a.pproxima1•em do recinto os seus collegas 
inscriptos. Mn.s sempre õirá que est.e pro
jecto afl:'ecta a fórroa cahotica, que procede 
de dh·ersas origens, que contém disposições 
antinomict~s entre si e que se contradizem 
de tn.l modo que tol'nam evidente o. nGcessi
dade de ser remodelado e d.e SG extrahir della 
um novo projecto, que traduza o sentimento 
geral que deve prevalecer. 

Pede, por isso, que Yolv~t á Commiss;i:u, 
que est~t o tra.nsfot•roe em objecto viavel, 
sem ictên.s contradictorias, pn.ra que o paiz, 
realizada a medida que nelle se contém, 
possa entrar no regime!1 de verdadeir~L con
t'raternidade entre os Estados que o com
põem, principio basico da. estn.biLilade das 
republicas. 

E' o que :pretendia dizer e que pede des- ~~~ 
culpas de ha.ver dito em tão despl'etencios& 
linguagem. (.ilfttito bem ; mt!do bem. O orad01· 
e muito cumprimentado.) 

O Sr. Erieo Coelho (signaes de 
attençi'lo) pensa. que tem applicaçã.o á Re
publica, na. actuoJ quadra política., a para
bola. da. conrusiio dtLs linguas, mórmente 
tendo-se sob :\s vistas o projocto em~ 
~~~. . 
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A parctbola lembra, a construcção lenta, 
perturbada. por um sem numero de inciden
tes, da torre de Babel, tal qual a constru
cção da l~epublica. que vimos fazendo ha 
longos annos a esta parte. Exactamente neste 
momentJ, quando esse edificio se acha amea,
çado de ruina pela base, é que os vocabulos 
da linguagem política perderam a sua signi
fi,~ação propria, tal a impressão que reco
lheu quando ouviu os diversos oradores que 
impugnam o projecto, sustent:;mdo ªo seu 
ponto de vista erroneo, que a tr1butaçao das 
mercadorias de origem nacional é lícii.a 
entre os Estados, facto que o orador ver
bera qual guerra civil de tarifas entre os 
membros da União, irmanados como bra
zileiros ! (Apoiados.) 

E' o interesse que une os homens, é o des
interesse que os separa. Esse proteccionismo 
estadual, que cobra impostos nns barreiras 
dos territorios sobre mercadorias de origem 
nacional. produzidas por outros Estados, 
será tudo quanto queiram, mas certamente 
é a negação da fraternidade que deve per
clurn.r na grande família, brazileira, votada 
sem duvida aos mais elevados destinos nacio
nn.es. (. \poiados; muito bem.) 

Dir-sG-hia que não são todos brazileiros 
os que nesta Casa representam, por uma 
ticção constitucional, não os intere~ses dos 
Estados que os eiegel'aru, mas os altos inter· 
esses da Nação . 

Dir-se-hia que não são representantes do 
povo político do Brazil, mas sim manda
tarios de tribus nomades do deserto, que 

dos Estados autonomos em que a revolu.;3.r; 
transflgurára as antigas Provinci:.1s, pacto 
de confraternidade entre os Estados, de tide
lidade á União e obediencia aos poderes 
federaes, quaes orgãos da Nação soberana. 

Pacto perpetuo, pois não é mataria de re
visão da Constituição a fôrma federativa da 
Republica, e o Estado que pretendesse esca
par da federação seria coagido a ella. :Mas 
{ede1·ação hoje já é um euphemismo por que 
se dá a conhecer o pacto indissoluvel que 
mantem os Estados cohesos; os Estados j::'~ 
não são autonomos, posto que subordinados 
á União -são soberanos, dizem. 

Ao passo que os E;tados invoc~.·.m v. Con
stituição em nome do pacto federal. os po
deres fcderaes, a quem incumbe fazer a po
licia da feclemção,se declaram tolhidos, como 
prh:ioneiros dos Estados, porque, dizem, na 
Constituição não ha nada que os auto1•ize, 
aos poderes da União, a intervir p:tra evitar 
a infracção do pacto pelos Estados. Por um 
erro de apreciação, os Estados não se julgam 
obrigados entre si nem para com a União. 
Exemplifica: um Estado está fóra da Consti
tuição por admittir o ensino da cartilha ca
tholica nos estabelacimentos officiaes de eu
sino. Reclama-:>e contra ess3 facto c o Estacto 
responde que não htt dispositivo f'.onstitucion:ü 
que o obrigue a entrar no regimen instituido; 
entretanto, quando assolado pela séde, :pel:', 
fome ou por epidemia, vem b}ter ás po:·t:::s 
da, União, invocando essa mesma Co::J.o~:
tuição, isto é, o art. 5° do pacto. 

acamparam por acaso e que disputam entre Um elos illustres Deputados flmninenses 
si, como em uma feira, interes~es mesqui- dis:'e que na Constituição não sr; clepara mn 
nhos, particularistas. só dispositivo que dê aos pode:oes feJ.er<~eJ 

Tal como o vocabulo - cidadão -já hoje meios de porem cobro aos desmandos dos 
em dia, nadn, exprime na linguagem politica, governos estn,duaes. E' um engano. Bem, ao 
da mesma so1·te a palavra- {ede1·ação- contrario, ahi se encontra um sem numero 
já não expl'imc com propriedade o pacto de de disposições nesse sentido. Bastaria citar 
24 de fevereiro. o art. 6°. Mas,além dolle, lla todos os outros 

Pesa-lhe contrariar as opiniões de seu preceitos que fazem do Govemo Federal
amigo e companheiro de bancada, o Sr. Ju- que, no caso, é o Poder Executivo- o orgão 
lio Santos, mas tem de fazel-o porque supremo da r,lta policia da União, a quem 
sente cada dia mais sobre os seus hombros u incumbe forçar os Estêtdos á obediencia â.s 
peso da investidura popular quanto vê a leis o sentenças federaes, compellindo-os ao 
mesma Republicn. combalida, prestes a es- respeito á Constituição. 
phacelar-se a, federaç:to, pa,ra dar logar ... a O alvitTe lembrado pelo Sr .. Julio dos 
nem sabe o que- á anarchia, talvez. E é Santos é inviavel. Contra ellc se pôde fazel' 
por i:>so que não concorda com o Sr. Julio reverter o argumento que S. Ex. levantou 
Santos, cujo alvitre não pôde ser con- contra o projecto em diswssão. 
vertido em pl'ojecto de lei, nem mesmo em Acha o illu5tre Deputado fluminense que 
medida de governo, ou projecto de lei, a não hrt recurso constitucional que permitt:;, 
que faltaria a sancção constitucional. (Muito á União obrigar os Estados a cumprir as dis-
bem; apoiados.) posições do projecto. 

Federação- do latim fcedus, fmcleds- Mas que recurso existe pal'a conseguir a 
que.· dizer: o pacto. E' um pacto o que se mesma obediencia daquelle que n5.u se ccn· 
tirmou a 24 de fevereiro, entre os represen- format· com as resoluções tomadas no con· 
tantes do povo brazileiro e os embaixadores· clave de governadores, que S. Ex. projecta, '! 
dos Estados, pacto que foi fir1mtdo em nome I Evidentemente nenhum. 
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Demais, seria uma. inversão das· normas 
constituci(;naes. 

A iniciativa dos ajustes o convenQõcs in
terestad uaes de1·e partir dos Estados. 

Só de:pois é que o Presidente da.Republica 
intorvem p:~ra os approvar. 

Quando o assumpto lhe parece duvidoso, 
elle recor1'e então a.o Congresso Nacional. 
Isso é o que diz o a.rt. 65 da Constituição, 
o que está no n. 1l3 do art. 48. 

Mas o concla.ve dos governa.dores,ou, como 
se diz :pór aJli, o concilio dos oliga.rchas, 
seria uma -saperfetação. 

Fal:.av·', apenas que um artigo do novo 
projecto determinasse que a abertura desse 
concla.ve só teria logar, depois que o nosso 
Arcebispo o fosse ahençoar ... E assim, elle, 
que anda. por ahi a. benzer lampeões de al
cool, teria um pouco mais que fazer ... (Riso.) 

Mas o o1·ado'l' quer discutir a. serio, como 
merece, a idéa. do Sr. Julio dos Santos, que 
teve os mais patrioticos intuitos. 

Não vê, _porém, a sua utilidade. 
O accordo entre os governadores não seria 

um pacto-isto é, um acto com força obri
gatoria. 

mas mercadorias de procedencia estrangeira, 
na estracla do respectivo territo1·io. Isto 
constitue uma segunda barreira de protecção 
mas, nesse caso, aos proàuctos de origem 
estadual. 

O legislador constftuinte procedeu a.cer
iaclamente fallando em «procedencit.t» e não 
em «origem». A mercadoria incide no im
posto, na fronteira nacional, imposto decre
tado pela União. Mas o prefixo pro quer di
zer continuw;ao da {.ncidencia: isto é, a mer
cadoria póde 1·einciclir no mesmo imposto, 
ao atravessar a fronteira estadual. Assim 
tambem os Estados podem taxn.r os produ
ctos dos outros, quando já produzem bas· 
ta.nte pa.ra o seu consumo, creando maiores 
:prohibições á entrada do seu territorio para 
a.s mercadorias de origem estrangeira. 

Foi porque a.ssim entende a Constituição 
que o orador fol·mulou em tal sentido o seu 
pensamento. 

Passa a discutir o ultimo <wtigo das sun.s 
emendas, em face do que dispõe o art. ll da 
nossa Lei Funda.mentat, quando diz que é 
vedado aos Estados, como á União, cren.r im· 
postos de transito peJo tel'ritorio de qn:~lquer 
Estado. seria. um convcnio, que cada. um, quando 

entendesse, podia denunciar, como as nações 
denunciam os tratados, qm.ndo elles lhes O digno representante do Estado do Rio 
pn.re~em lesivos. argumentou de um modo sybiHino dizendo 

U · t 1 '" · one no transitar não está incluido nem o 
m convemo é um ac ·o vo un~U.l'iO. momento da entradn. nem o da sabida. 

Basta que mucb a. vontade para que os 
seus signata.l·ios 0 possam quelJra.l'. O orador entende que 1Jassa1· através 

o orado:r· a:pprovou em 2"' discussão 0 sub- abrange os tres tem:pos: entrar, percorrer 
stitutivo do s1• •• 'irnolpbo Azevedo; mas ap- e s:1.hir. Mn.s o segundo termo lalhn. em 
provou, vensando em estudal·o mais longa- passagem de um pa?'a .outro Estado. A pa.
mente para alterai-o e allllllial-o. lavl'a-para-não indica transito; inJica des· 

Um dos pontos capitaes a considerar é o tino, fim, chegada. Por isso. o Es.:;ado_ con
que diz respeito ao art. 7o e ao § 3° do art. go Sf:Imidor não póde. tributa~ a ~n~r~,~d~r1a na
da Constituição. O primeiro dá á União com- cwnal que se de.~tma ao :>eu ~enltono. 
petencia exclusiva para decretar imposto3 O oradol' esp2ra que esta opinião preV<\
sobre importaç·õo de procedencia cstran- leçn.. Precisa.~nos mante1• grande forte c 
geira: o seguinte permitte aos Estn.dos c1ue I nnida cst,a patria, •1nc não é só no~sa: já nos 
tribmem a im,pol•tação cstrangeil'a, quando f'oi legada assim r.elas geracões CJIW nos p1·e· 
destinada <•o consnmo no tc1•ritorio delles., cedcru.m. 
O 01·a.dor mo:strn. que decrotru impostos ní'í:J E' uma tristeza ou>ir f<lllar na «patrüt 
é a mpsmn. cousa. que cobrartPibutos.A União paulista», na <lp~nria mineirr:-», em todas as 
:protege os pt•aductos nacionaes. det'enuen- l-Utras -pequenas patrias sob as quaes des
i:lo-O!-' nas fl'onteiras do p:.tiz. tributando a appar11cc a Patria Brt~zíleíra, de que nin
entrada. do similares estrang-eiros. Mas ella guem parece mais ter consdencia. 
tem r.ra.~ados e convenções com outros pa.izes O or~tdor mostn1, então como o proteccio
-trn.ta.dos que só se firmam depois de ajuste nismo tem sido m~tl entendido pelos Estados, 
com o Presidente da Republica e approvacão que se teem collocado em um ponto de vista 
do Congres~o. Em virtude delles, pôde qual- pa.rtkt.tlal·ista, gnasi se diria sovina e ate! 
quer morcadoría ficar totalmente isnnta de mesmo contrapl'oducente para os seus pro
qualquer tributa,ção no nosso paiz. pt•ios intere.~ses. E' contra isso que pro-

Por conseguinte, andou bem o legisladm• . testa.. 
constituinte dando á. Uniã.o a prerogativa de E j{~ que estt'~ na. tribuntt, já que não é pos
c:rear impostos sobre a importação de mer- siv-el neste momento evita:·cm-sc refe
cadorias estrangeiras, comquanto déssc aos rencin.s á revisão constituciona.l,.declara que 
Estados a mesma medida de cobrar tributos, essa id~a lhe parece prematura. Só se retor
da. maxima para a menor taxa para as mes· . ma aquillo que já se cumpriu- e a Consti-
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tuição aind:.t não foi cumprida. (.Jfuito bem; 
apoiados; apartes). 

Nenhum regimoo. precisa, m01is dG partido~ 
regulares quo o prosidoncüLl. E' os ta a. lição 
dos Estn.clos-Unidos. Entrotlmto, a(lUi é o quo 
não existo. Os cha.ma.dos pm·lidos políticos 
são n.ggremiaçõcs de campanario, par:t as 
qun.os nem h;t designações proprias ' é o dos 
homens quo estão rlo pJdor coutr~1. os c1uc 
querem os·r.ar. M:1is mula ! 

O ora.Jm· Uc'L ConstiGuinto manifestou-se 
partida.rio d~t unidaJ.o do dü·e;to. Quiz tam
bem alti firmar a unidaüo do eleitorado mu
nicipal, estêl,tina,l o f,,dceal. Depois, como le
gislador ordioarlo, batou-sc peb, reguiamcu
taçào d,) <tr'G. 6°, revelando-se fra,ncamonte 
intorvcncionista. 

Não ü. port:mto. um nmp:.,rr<.tdo, nem ostCL 
anemts f::.::endo um movimento de tribun:t. 
F;Üla com sineel'id<.tde qu::tnLlo pede o res
peito á Constituiçiio. 

A Rcpublici1 n:Io pôda viver som grandes 
:partidos que tl'adm:am tt'> correntes U.n, 
opinião. Houre um momento em quo '" 
Ropublictt já teve essa ventura: foi qmtndo 
Florittno Peixoto empunlt:W:J, as redoas do 
Govemo c ;:;nl You a;~sim as instEuiçõc:'l de 24 
do fever;Jit·o. 

I\1:'-s, pur um ca.p1•icho dJ Sr. C<tmpos Sal
los, !lo alto dct stt::l. iltt:licbde pre;;ic.loncial, o,:; 
:pttrtido.~ so dissolYoram e, om vez d.estas 
duas gl':mdcs correntes elo opüüõl;s que :;c 
f'ormn:va.m no pttiz, vimos a. concontt·açiio 
ptwlarnenbr, p<Lrtido qu;J o Si·. C<ompos Sa.l· 
los elntmou :.> do sou governo. 

Hoje, os elo::; dcs::;a concentra.~;.i.i.> se parti
ram. Dclltt restam apenas col'rilhos oloito
raes. 

Precisamos cl'c['.r os p·.Li.'tL:os, concltn.ndo 
o povo puli:.ico a cmimnJ.oil'ü.l'-so, ou no sen
tido da interYonção f()(lOt'al nos Estado,s ou 
no sentido do 1'erleralismo <1 toJ.o tr nso. 
Porque is&o que ahi esttL é n. csta.;mação. 

De qnom a CLJlp~L? A culp;L ú dos Con
gresso::;, em successivn..> logi:slaturas, como 
é <los Presidentes que a Republic~t tom tido, 
a.ssim como é tlo povo político que p~tl"'lCO 
ter de~<tPP<l,recido dtt superfi.cie deste paiz. 

Ha poucos dias pontlera.va um espírito ele 
elite, Alcindo Gu.tnabara, que nu. imprensa 
se bate, contm <1. revisão, com outro talento 
peregrino, Medeiros e Albuquerque, re
visionLta.:- «Quem ha de fa.zer esta. re
visão?» Sim. o povo político? Está morto. 
O poder eleitoral é a convenção de defuntos. 

Pois bem ; organizemos esse :poder e!ei· 
tora.l, exclama o orador. Delle devem di
manar os nossos mandatos em um regimen 
democra.tico representativo. Si a nossa in
vostidur<L provém do povo, convoquemol-o a 
que se orgu.nizo em poder politico, pois é a 

fonte de todos os poderes em mm republica. 
fedem ;,i v't. 

E jcí. que tirou o dia p<1.l'3, dizer as verda
des, pois h~1. tempo de fa.llal' como 1111 tempo 
de cabr,"pt·oseguir:l. 

O que se vê, e do um modo lastimavel, é 
o conluio entro o Govel'no Fcílcrttl e os go
vernos e.stctdon.es, de trc~nsucções o condes
ccnd.enci •s de p:.wto a. parte. 

Apenns eleitos PrcsiLlcnto e Vice-Presidente 
do. Ropul.Jlba.. ~ó lm uma. pl'Ooccupa•.'ão, aqui 
e hL fór:t: é do a.:;oi tar ca.nclidltturas fu taras 
'" Pr<Jside:.1cia. e ~k Vic3-Presidencict dtt Ropu
blica. 

A política sem idmws na.cion::ws ou, para. 
hem dizer, a cozinh:t eleitora.l é que pre
occupa. todos o~ espíritos. 

O Govorno Ferlcnl p:wtu:1 com 03 desma.n· 
di)S do3 Est:.tdos,connant.o que w,',us roprnsen
ta.ntes no Congrcs ;o focllc;m os olhos <i,; vio
l:tções d<t Constittüçi'io J!l':.ttici1.laspelo mJ,;mo 
Governo Feder~tl. 

,Tá é tnmpJ de sG averiLxu<tl' quem, dontre 
nús, est~L ~Gl'Vindo comle,\lcüvle '' Republica. 

Lembr.; que no pdm.Jiro m.umcnto du. Re
publica, O:; l'cpu!Jlic:tnos d<'.. pl'Op:,,g:wcb, aos 
r1uaes o Sl'. Gas'~uo (b Cunlut aclliw~aliloa ha. 
dias ne.;t:t Cas:1,, roceber::om cb lmv;us abe1·tos 
todos c1u'wto vinh:1m dos arntLcc.s th mo
narchi:L. 

Ul&imamente, por<'•m, temos Yi::;t:) uns 
tantu:> políticos vindos llu Imporio, relhtcta.
:·ius ao nDvo rcgimcn, ass:.rmil' logttros de 
l'OPl'Osontaçuo ntL [{l)publir:a, decbrLm .u quo 
,·em scl'vit· <L Patí··ia o nio ;is novas insti· 
tuiçt'iés. 

O o1·ador não põe em dtn·ith a. lectlclade 
com <lllO o:;tes ost:LdL;têCS k:\lm.Iham pela 
P:•t:•ia. ma:l do son l)Jtüo cb YiSi.a. político, 
servindo <i P<LÜ'Lt a s:m modu, c:w:;nLio a. 
ru~mt cl;1, Ropublica, armando Sllbtileza do 
iutorprotaçiio do textos constitucbr::tes p:wa 
but.'l<tl-as. 

N<t in tonçã.o do senil· :L Paü·Lt, diss;lvem 
a Ropublica. 

Não aparará ~t le:Llcladc des-:es falsos 
muigos da. Repablica. m<ts omp:·:1za <t Ca
ma.r:a para otn·!l-o em outra occ:atiiã•). 

H11 um pllenomono sociologico-o mime
tismo a que o Sr. Gastã.o dct Cunha. a.Lludiu 
no seu ultimo discurso. Pequenos a.nima.es 
qua adquirem a cô1· tlo meio em que vivem 
afim ele escaparem aos outros auimaes que 
lhes fazem coucul'l'encia vitcLl: Pintam·se de 
YOl'da. 

Pois lJem ; esses que estão arruinando a 
Republica por amor de sucts convicções m_?
narchi11s, a pretexto de servil· a Patria, _sao 
as lat•o·atas que estão arraza.ndo a seara 
das n~va.s instituições, sinão siio lagar
tixas. 
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O nobre Daputa.ào por :Minas. o Sr. Gastã.o 
c;~ Cunha, deu-nos um ensaio de historia. ua
tur:d, das estttuas, e om seguidllo classificou 
,;s rcpublica.nos llistoricos em dons generos: 
l'epubiic::mo;, de J:n'íncipíos e l'epublícano3 de 
fins, o varias especios, uns que chegaram á. 
Republica. at:•a.vessa.ndo o Mar Vermelho a. 
ué enxuto e outros que fizeram a nado a tea
~·essia. do canal de Suez. 

S. Es:. esqucceu-sGJ da especie que chegou 
á Repur)lica. :por ultimo, em ba.lão dirigivel, 
assim como não classificou o grupo dos mo· 
r:arcà.istas que nada foram durante o Impe
:r>lo, apezar de suas convicções, mas que, á 
maneira de crysalhlas. aguardaram o V<'n'ão 
\h R.epubtíca para desabrocharem nas lindas 
bJrbolot.as que ::;ã.o o encanto de todos nós. 

São essas horüolet::Ls que fazem a correta
;.:~m da fecundação entre as flores, sã0 ellas 
que semeamo :polen úa monarchia nas coro
las republicanas. 

O Sr. Gu.::otão da Cunha :perguntou aos 
republicano' bistoricos: para quem ftzestes 
i1. R.epubtica ~ 

E' o orador qncm lhe vai responder. 
Fizemos n, Republica para o povo brazi

leiro, :fizemol-a. grande, libel'al e progres
~istn. para emular com a Repuhlica Norte 
Americana. 

Agora. dirá.: esta Ite_t,uhlica não é a elos 
ideu.es dos hístorícos. 

Isto que ahi está. póde ser a melhor das 
Republicas que Jot•ome Patut•ot dehalde pro
curou, " as não é a Republica com que nós 
otltc'os histol'icos sonha vamos. 

Nós não fizemos a. Repul)lica para ser 
quebrada nas suas linhas institucionaes, 
cvn1o estt~ sendo ; para vel.-a esphacelada 
om })equena.s patl'it\S, que hão de levar o 
Brazil á dosa.gg-1•ogaçfto e á morte moral. 
Não, a. ReptthlictL com que sonha1•am os ho· 
mens da. propaganda. não é esta de barões, 
tlo comwlheiros, llo sa.ln.maleques e genu
lloxões, de moços tlda.Igos e raslia.quou~res, de 
lagu.l•ti;{!\S e burboletus. A Ropublica, porém, 
uiio perecerá, ha de se regenera,l' no dia. em 
que o nossa povo político re:~dquil'ir a eon
scieuciu. do seu podet•. 

(Muito bem ; muito bem. O wado1· e 1mtito 
camprimentado.) 

O Sr. João Luiz Alves (·)-Sr. 
Presidente, el'a meu proposito a.s::listir á dis
cussão do projecto pM·a.. em seguida., vip á 
tribuna f\l.zer uma rectific<J~·âo mwessar·in., 
relativamente á prioridade da icl~a. consub
stanciada. no substitutivo do Sr. Awwipho 
Azevedo, e tambem fazer outra rcctificaç~to, 
que agora ~;e me afigum mnis necess~tria 
depois da brilhante oração proferida pelo ta
lentoso tribuno e digno rept·e~ontante do Es
tado do Rio do Janeir·o, Sr. Edco Coelho, recti· 
ticação a uma interpretação er;•one::t do modo 
dê pensar daquclles que se collocal·am nesta 
Cama.ra contra. o p1·ojecto sobre impostos 
in terestaduaes, em discussão. 

Eu e o meu digno compr~nhoiro de bana 
nada, Sr. David Campista, combatendo o 
projecto de impostos 1nterestaduaes, decla
ramos desde logo que julg.1.mos esses impos
tos contrarios a uma sã politica e.conomica, 
contrL~rios a uma sã politica federativa. 
Pensa.vamos e pensamos que esses impostos 
devem ser supprimidos, mas ao mesmo 
tempo estamos convencidos de que isso não 
póde ser teito por intervenção do Poder 
Federal, vlsto que isso víl'ia atfect::tr a auto· 
nomia dos Estados, consagrada pela Consti· 
tuicão de 24 de fJvereiro. 

Nós, combatendo o projecto, não queremos 
a manutenção desses impostos, e si fôr·a 
preciso dar um testemunho disso, eu app3lla· 
ria para lei orçament[l,ria que meu Estado 
acaba de votar, autorizando o presidente a 
supprimír ess:!s impostos, sub!'ltituindo-Os 
por outros, aliás de pleno aceordo com o 
p1·ojecb do Sr. Arnolpho Azevedo. 

Portanto, não nos cabe a pecha. de so"'í· 
nismo estadual como aprouve qua.liô.car a 
nos.sa attitude ao nobre Deputado do Rio do 
Janeiro. 

0 Sa. ERICO COELHO-Não me dirigi par
ticularmente a nenhum Estado. 

0 Sa. JoÃ.O LUIZ Ar.vr.:s-Como brazilciros, 
temos tru.balha.do pat•a a suppre.ssã.o desses 
impostos htt muitos a.nno:~, a. pmto de po
dermos chega.l' ao resultado a que chegámos, 
no nosso Estado, decreta.ndo a substituição 
desses impostos n:1 ultima, lei de orç:1mento. 

O Sr. Presiden\e- Ainda estão 
inscriptos os Srs. JoSé Monjardím, Benedicto 
de Souza. e Fra.ncü:lco Bernardino ; mas, não 
estando presentes esses Srs. Deputados, vott 
encerrar a discussão, si ninguem mais quizer 
usar da :pala.vra. 

Aprouve tambom ao iHuatre reprJsen
tante do Espirlto Santo Sr. Galdino Loreto 
dizer que os :impugnadoros do projocto es
tavam com sua intelligencia liroitauu. pela 
politica de camp:tnal'io, domin[l.dos pelo 
egoismo. 

Mas, dada a explicação da nossa a.ttitude , 
vê S. Ex. que foi injusto. com relação aos 
impugnadores do pt•ojecto Arnolpho Azevedo 
e de outros, aqui apresentados. 

O Sr. João Luiz A.lveli!l-Peço 
a :palavra. 

O SR. P:aESIDENTE-Tem a palavra o no
bre Deputaio. (•) Esle discuJ·so não foi ro\jsto pelo orador. 
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'Politica acanhada seria a. que fizessemos 
'8i viesst~mo:; defender• os impostos inter
esta.dua.es, pa.ra. que fossem mantidos como 
fonte do receita dos Estados ; politica larga 
é a que fazemos, porque, protestando contra 
esses impostos, defélndemos, entretanto, a. 
autonomia dos Estados, sem a qual. .. não 
va.l~;ria a. pena. mudar de govarno. 

O que não quero é que, a pretexto de in
t.erpretação de textos constitucionaes e de 
salva.ç·ão da. fedet•ação, se St\crífique a auto
nomia. dos Estados, unica conquista. segura 
o solioa. pat·a a sustentação das instituições. 

O SR. ERrco CoELHo- Sim, m:ts a auto
nomia. não ê a soberania. 

0 SR. ANIZIO DE AI3REU-Sim, mas es:;es 
·que querem cercear a autonomia economica 
do:; Estados querem, entretanto, manteL' a 
sobm•ania poUtica., na qun.l não são ca.nazos 
·de admittü• que se dê a .intervenção federu.l, 
mediante uma. iei votada. pelo legislativo, c 
nã-o ::ei qual a. mais pel'igos(J,. 

0 SR. JoÃO LUIZ ALVES - 0 aparte do 
Sr. Erico Coelho veiu a proposito. 

O Sr. Arnolpho Azevedo, Sr. Presidente~ 
-cuj:l nome peço licença para citar, o q_ue foi 
o maior pa.ladiuo do projecto em debate, que 
i"Ji o autor do projecto. que o apresentou e 
defendeu nesta Cama1•a, foi o unico que sus
tentou aqui o. so!Jer<tnia dos Estados. Que 
lJella sobera.oia esta, ,enhores, em que os 
Estados S3 veem co:\gidos até na decretação 
de impJstos ! Nós dot~ndcmos a aretonornia 
dos Estados, consagradt\ na Constituição, au
wnomia quo não póde subsistir si for gn,r
roteu.da. no que é innegavelmente da comp3· 
tencia. dos Est~tdos, n.s suas finança.;,; o os seus 
impostos. 

Nã.o posso, sr•. P1'esidente, desde que estou 
na tribuna, não só em homenagem ao nobre 
Deput11do pala Estado do Rio, como tambcm 
ao meu illustre collega. ausente, o 81'. 
Gastü.o dtt cun!1a., deixar de assegt1ra.r a. 
S, Ex. que osse nosso co !lega nü.o 6 um re
publicano cp'e chegasse em baleio di1·igiv ::l, 
porque osttL na. Ropublica. com sioce'l·ida.dc 
(apoiados), Pl'(Htando-lho serviços n~t magis
tl":.tturtL do Est<Ldo, ua ttdministr~tçã.o c neste 
Congr.:~sso, com um:t competencia. quo S. E:<. 
fui <t p1·im::!iro :t procltLIUtLl' e com um:~. sin · 
ClYl'ida.de da convicções que só pode1•à. pedir 
meçu,s á. sin0m·id<.tdc do nob1·e Deput:.tdo. 
(Muito bem.) 

Eu, port:Lnto, peço licença. a. S. Ex:. p:trt~. 
dize1•-lhe que foi injusto n:.t qun.lific.:t.çã.o que 
.fez de nobre Deput:tdl) por Minas .•. 

O SR. Eruco CoELHO dá um aparte. 

0 SR. JOÃO LUIZ ALVES - ••• e apenn.s me 
.limito a. dizel' injusto, p::t.m que S. Ex. veja 

quanto consideramos os seus conceitos e 
para que o Deputado ausente S().iba que seus 
collegas de banc:tda s:.tbom prezar seu nome 
e sua. lea.lilltde politica.. 

O SR. BELISARIO DE SouzA - Como toda a. 
Ca.ma.ra. 

O SR. JoÃo Lmz ALVES -Como tofut a 
Ca.mara. 

Mas, Sr. Presidente, dizia. eu quo o meu 
intuito, vindo ã tl'ibuna., ora. declarar que 
fui injusto em relação ao Sr. Serzedello 
Corrêa., attribuindo a S. Ex., nor um ana
chronismo. o facto de se ter síibmettido em 
sua.s opiniões sobre a ma.te t·ia.- ás opiniões da 
1Jn.nca.dn. paulista; qu<~.ndo, pelo contrario, 
muito n.nteriormontc ao projecto Arnolpho, 
fulgo em confessai-o, S. l!:x., pela impt•ensn. 
c pela tribuna. tinha defendido as mesma:s 
idéas. 

Feita essa .iustiça a.o illustre e operoso 
brazileiro, cuja. n.usencía. desta Cama.ra. todos 
nós devemos lamentar; f'eih a rcctificação 
nccessa.ria. quanto á interpretação pouco 
bondosa do nosso pensamento em relação 
aos impostos inter-esta.duaes; feito o meu 
protesto, que é pallido, e não podia. deixar 
de sel-o, porque ainda ~ôa. a meus ouvidos a. 
brilhante oração do Deputado pelo Rio de 
Jn.neiro, só me resta. salientar o seguinte 
facto: 

Nós, os que não queremos a intervenção 
da União nesta questão de impostos inter
estaduaes,porque seria violar a. Constituição, 
estamos todos de accordo sobre a interpre
tação dos textos constituciona.cs ; os nobres 
Deputados que sustentam quo os Estados não 
podem constitucionalmente lançar estes im
po3to~, tem cada urn uma opinião, procura 
cada um um fundamento. E a prova é que. 
além do projecto primitivo, do Sr. Set·ze
de!lo Corrê:t, surgiu o do Sr. Arnolpho Aze
vedo, depois o tio Sr. Felisb1llo F1•eü·e e 
ag.Jra o do nobre Deputado pelo Rio de Ja
neiro. Qual d.ellcs oxp1•irne a. verdade con
~titueionu.l, pergunto eu aos nobres Depu· 
J;:tdos ?- Qual dellos interpreta. perfeitamente 
o cspit•ito a o teltto da. Constituição de 24 de 
fevereiro~ 

A sabedoria esUL com V .Ex.? (diri[J:nclo-se 
ao Sr. E1·ico Coelho.) 

Estú. com o Sr. Arnolpho Azevedo? 
Com o St•. Felisbello Freire ? (Pausa.) 
Pois, si nã:J estae~ de accordo, como que-

reis gl1l'l'Otear a. autonomia dos Estados, 
interpretando ao sabo1• de cada cabeça os 
textos constitucionaes ? 

Portanto, o texto constitllciona.l a respeito 
não é claro, porque ca1a um o interp1•eta a 
seu modo ; pelo m9nos não o considero 
oh:>curo, acho qua as interpretações :são for
ç::tdas. 
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Não volto a repetir argumentos que pro
duzi, tanto mais quo.nto, com satisfação o 
digo, nem um del!es foi aqui cn.balmente 
respondido. 

Note-se, porém, que elo lado dos que sus
tentam a autonomia dos Estados está. n. uni
dade de vlsLa na interpretação dos textos 
constituciomtes; e d.o lado dos que probibem 
a decretação de impostos interestadun.es 
reina a clcsllarmonht : os tres projectos sa 
repc;llem. 

Não quel'o tomn.r mais tempo á Ca.mara; 
limito-me a ch ctlU::tl' a attenção dvs Srs. 
Deputados p r1t' :1 os tr es projecto:> que conte-em 
diSJ)0:3íç:Õ:)S completamente antinomlc()s. 

Felizmente, pot•ém, deste deba~.;e j:."t a.l
auma consa. ficou: a emenda t\.presentada 
pelo nobre Del)UT.ado p or S. Paulo &o seu 
proprio pt•ojccto. 

A princi11io, S. Ex. entendia que para o.s 
mercadorias que 1úo toem pJ·oducçào similar 
no paiz :1 tl'il .. nkt~io r:stadual de consumo sô 
poderia s :)l' fc.lttt qua.núo vcndida.s essas 
mercadorias a varejo. 

Ohjcc tei a S. Ex. (lUe es1;a disposição e1·a 
manifest:.tmento inconstit.ucional, porq t~e . ou 
os Esta.dos tinh~tm com:jcl.cncia, par.:;. cl'ca.r 
impo"ws de con:;umo, como S. E:c rc.::o
nbt:cia., e ontà o S. Ex. não pouia. trn.ç<\1' re
gras pal'<t o c:.tercic~o dos:'u. competencia, ou 
não tinham e nio lll'a llodi~t ~er dada pelo 
pNjoc to. 

Poi.'l lJem; ~L omcnLltL pormitte qlle as mel'
ca.duria~ que ni'i." r.oom }Jt·od ucçiio :>imllar L10S 
:Estatlo.:: pos8am Si.!!' tribut:t<hs sub a fót' ;nn. do 
de impostus de consumo, :tin.la mc,:no YOn
(Udas Jlill' n.I.:tcallo. 

.Já algum:.~ cum~t, poi:>, J.c util Clc1itt do U.u
lJate. 

Sei h~rn. 11el:t maniresta.~i:Lü ü:t C•un;l.l':\. na 
votnçi'í.u do pi'Ojoctn, quo osta. disc ;: s~ü.o no 
lll t.\ 11 punio ti• .• vi :;ta. o.penn.::; sm•vil'à P<tr·a o 
:luturu hi:;tol'iadol· voriflc :~r qua.e;,; foJ'am 
:1quclles qno e.sth·el'am ao httlo d:t fedcra.çfto 
])ela u.u tonomií1 dos E~t.ado::;, contm. aqueHes 
que pt•etondom osmr n.o lado (ht í'cdel'açü.o 
})ela suppt'essã" dessa autonomia. 

E assim, dL•c1al·anúo quo j:L me julgo :'i~t
tisfeito c J!U o rosultauo obtido, vou seu
tal'·me, ce1·to de quo cumpl'i u meu do ver 
defendendo a. Constituição de :N do feve1·ei.ro, 
cel'to ilo que os E:o:taúos da. Fed.e1·ação hão 
de so cnca.tninha.r, po1· movimento espon
ianeo, p:.u·a a. supp1·cssão dos impostos inter
esta.duoos, ce1•to de que a Republicn. mais 
facilmente periclita rá pela sulfoca,ç·ão das 
libe1•dn.des dadas ~ws Estados do qua pelos 
possiveis abusos dessas liberdades. 

E' pl'eferlvel, portanto, a acção espon
tanea e conjuncta dos homens publicas nos 
Estados para a suppressã.o desses impostos 
.anti-economicos a. tazer uma lei que, quando 

pudesse ser :posta em pratica, quando fosse 
exequlvel, tral'ia o mesmo resultado do es
t Hdo actua~, po1~que o uní~o l'ecurso é para o . 
Poder Judww.rw e este Já se tem manifes
tado so 1Jre a especie. 

Senhoees, vamos votar uma lei inocua. e 
inutil. 

Tenho concluido. (Muito bem; 11wito bem t 
0 OJ'adm· e· COJn)Ji'Ímentaclo,) 

O §r. R::u·bosa Lima observ::. 
que desde o prímeiro dia em que o opero~o 
Deputado p2lo Estado do Parú., o Sr. Scr
zedello Corrêa, chamou a. n.ttenção dn. Cu.
mat'::t 1:a.r:1. esSJ. g1•avissima questão diJ, 
gue1·ra de tarifas entre os Estados 1b Fe
del'<lção, o orador inscreveu-se na leg-ião 
convocada a postos pelo tn.lento:;;o rcpre
senhnte. 

PódJ mesmo uizer r1ue se alistou sob suas 
ordens, não fétZendo sinão m:mter-se cohe
r-entementc mt me$rna. attitude que, de 
mo<io espoutaneo, lnda. ado11ta.do qua.ndo 
ttdministraVcL o seu Estado natal. 

Es1;a,v~t, ncs.:;n. época, no ponto de vista 
dos in ter esses lccao:> : podGrin. ter-se d.eix;_tdo 
n.nast a.r pelas exigcncias partirln.rista.s. Era 
n;\tul'al, no momento dn. orga.niza.cio eco
nomica. do seu Estado, que o oradoe se hou· 
vesse deixado seduzir pelas promessas fa l
htzes dessn. t1•lhutaçio infe licíssima. . 

E:specío de imposto àddicional, esse infoli· 
cissimo tributo tem sido , muita voz, arre
cad~Ldo com a cumplicidade criminosa da 
União, pjrqwJ esta. tem consentido quo nas 
sw1s propri::ts repartições publicus sej•t olle 
percebido pol' a.~·et) tes federaes . 

A primeira. providoncia. desde logo se im
punha, de caracter meramente administra
tivo, cerceando o Governo abusos no seu 
nasCled.om·o, de que decol'l'eram :para a si
tu :~ção d:1. Fa.zemla.Xacional o para <1. si .uação 
do fisco cstn.dua.l condições tiio preca.I•üts 
quão a.mca.<,a.dora.s, qno vecm alarmando 
todos os ptt tl'iotas. 

Em mensagem ao Congresso do s:m Estado, 
r1uandu surgiram om vu.rios Estallos os pri
meiros ont:uios dest tL troibutação, o orador 
tcwe ensejo de lll'útes~tU' contra cUa. de 
denunciar os pm•igus quo semellmnte politica. 
tel1.zia. no seu bo,jo, e, simlllt:Lneamente, ap· 
pe!Lava. para os pJderos publicos, afim de 
quo, na. esphet•n. lle sun. competencin., appa
relhas~em o systema do medidas indispon
sa.veis destinadas a jugul<~r este politica in· 
contest<welmente, visivelmente separatista. 

O orador está, portanto, na directriz que 
se traçou em um momento político em que 
a sua insuspeição era patente, porque, na 
administração de um Estado, era natural que 
se deixasse arrastar pelas solicitações dos 
:parti cularistas. 
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. Cr~ou-:.;e ':lm ?utro imposto, quo foi repu
"tado mconstrtucwnal. 

A qucsião foi levadn. perante os poderes 
constitucionacs de um modo infeliz. 

TodtLvia,t:unanho era o sou respeito á Con
stitui(ão da Republic~1, que, advertid.o pelos 
poderes publbos fetleracs , immeàiata.meutc 
ntrnHlon ccn:;itlcr-ar como clcpo.,ito o re.ml
t~tlo déc r1.t'recaclaç:ão deste imposto. 

Subol'<:l.in~:.nLlc-se, tirou llonest:tmentc a 
consequetrL'ia do julgaJo do Supr·cmo Tl'i
bunaJ, contribuindo na, medida de sua;,; fotç~l.$ 
para s. :r elim!n:ttl:1 da lcglsiaç~o local 
scmoliw.nte taxa. 

Vê o nobre Deputado que não hasi;a dizee 
que o impcdo é ineons·titucional; r:.ão basta 
q•te um mcmb:o do Poder Executivo Fcderd 
lli.~·a, "o g·o ·;ernodo Esta.do que t a. l tributação 
é lnconsütucioml.l, _pura elle concordar im
rnediutun:cnte com a actvertencia. Yisto 
comt'! p:.t l''" tanto lhe fu1lccc cornp : :te~lci<:t . 

Qncm julga, d.e taGs actos do gon.:rno C\3-
tcLlllmi é o Poder Judiciario Fellm·ai. 

Si ~~ . Si.i::t conrlucto.. politica e ::tl2:n~ n istra
tiva, co; !,o clleí'e do E:':tado de Pm·nambuco. 
f,J~Sc irnik .da, em C<tsos ana.logos, })O'~ outros 
gove:~no~ locaes, não se chegaria a fvrn1uin.r 
projoc to~. e o mo este qUi} se deb~• te p::w<1 eli
minar e~sct trilmtação inconvonien;;e e ue-
l~igosa, riu dizer unanin1e da· Ct!&lll[tl•:.t . -

VG o nobre De1mtn.do, })Jl'Ütnto, de um 
lado, :• co:lel·cncüt que manteve, na cc1tcza de 
qne p!'Dcedh de accôrdo com uma com·icção 
que vinh:1 ~;ond.o compa::.·adtt após nã·J pe
qncnu ntrm;n•o uc ttnnos de vida publica,, c do 
outro latlo, porque se ha:via de idgum~'.. sot·te 
:filiado m:d~~ loitlmontc á corrente no~·te ume
ricn.na na.quillo em que ella nos pôde nol·te:tr 
-m<tgnn, r1ucstã.o que so debate, porque l;i., 
na gr:wllc itepnlJlica, u, l'Cgea é que aqnillo 
quo(· julgado incun.~titucimnl, nullo, insul>si:;
tGnte, a~;;o do.~ta on da.r1uelle pode;:, redm·al 
ou local, nito co:1tinúa. a proLlnzil' eii'cito, 
nem é iaYocado co rno uma regr~L tle con\·i
cçiiojm·iLiíc<t ú quu,l se poss:~ dtn' o Yigo,· qno 
l'e.; ul~a tia inici·ven ~,ã,o c1ue J•ewlta do porlm 
oxcutivo ;,J:tl·a o cumprimento tlo~t~t ou da
quolb d.ispo.;i;5.o :.~s;,;im t:::.x:üh do nulh c in
suiJsi:::tenLe. 

Nin2,'uem fica ne;;ta situação exqui;,;ita, de 
continua1· <t pl'oduzir os mais deploraveis 
erfeitas uma lei quo é no caso de A, de B, de 
C e de D, na acçao provocada pelo 1°, repro
duztda v:lu :2°, 3° e 4°, declarada nulltt, in
subsistente c inconstitucional e ao mesmo 
tempo mantid~\ essa mesmn, lei para E, F e G, 
otc., de modo a, creut• essa situação de um 
orgn.nisn10' constitucional verdadeiramente 
extravagante. 

E' uma situação que não faz honra ao cri
teria de povo a.lgum . . 

Vol. VII 

As>entem-se, portanto, estes dous pontos: 
o omdor vinha mantendo a su:.t coherencia 
por um lado, ü por outro-perdoe-lho a Ca
mam a vaidade- a conduct.t digna do ser 
soguid:.t, t[tnto m n.is quanto ella correspondia 
<t este zelo p .>la. autonomia. local, visto que 
em espontaneamente adaptada pelos orgãos 
legítimos do uodor local. Em, o poder publico 
local acrtuicsceudo, respcitos:.tmentc, a um 
julga.do do poder judicia.rio federal e proce
dendo de :,tecôruJ co TI esse modo de ver. 

N:.t feder~Lçã.o, cs Estados estão subordi
nados na sua aeç:ào, nü.o podem faze:· tuJ.o 
quanto queiram. 

Não acompu,nh<.trá o nobre e talentoso De
puhdo Sr. João Luiz Alvo~ uo cxrtmo meti
culuso em quo esmerilhou :.ts divcr~as clau
sulas da Constituiçã:o quo entendem com o as
sump i.o, dosentr;Llu.ndo-a.s, dc;;ar-ticulando-::ts , 
sup:.trando-as do conjuucto, estudando-as em 
cach mmt das smt~ p:u-tcs, pll'a clleg<Ll' á con
clu~üo do que <.t trilmbçã.o in i;el.'·Cstaclmtl é 
pel'l'eitamonto cabivcl com ~ts exig-onci~ts do 
pacto de 24 d.ll fo\·ereiro. Nio; lli rCt singela
mente Ct Cttm:wa os motivo:> que o toem m:.tn
ti.~o ne:st:.t m~Lncit• .. t de ver, yno orienhta.m 
tt stn convlcção, dnstl.e os <l8b~ücs d:.t Consti
tuinte ttté o d.i:.L de hoje. 

Procurará. Pxaminar tt questão no seu con
.iunci:o , cvitttndo perder-se nestes det<tllles. 
De;dc c1ue o <.lssumpto foi l:Jvttd.o pa.m esse 
terreno de :· m;t desarticulação indefinida. de 
estud; ~r paragr" phu . .; e 11:n•tes do pa ragraphos 
iwlados, era de espot'ttr qne não houvesse 
dons Deputados que choga~sem á. mesmêt con
clu~ã.o. 

Antes ele enunciar o seu modo de VCl',SCja
lhe pcrmittido oslit't~nhar umtt affirma.tlv:1 
do nobre Dcput.adv pot· Minas. S. Ex. não 
aeha quo a trihutaçã.J intm·e::;tadua,!,que essa 
o::;pecio de. bioqneio finu.nceiro em que os 
l~st:tdos estão collocadus uns em l'Claçã.<.> aos 
outros, scjct cous:t m~mos incompatível com 
a lettra e espírito dn, Constituição; ::wha, 
pol'Lim, que essa é uma legislu.ção local, pe· 
l'igosissima, quo não dc'fe continuar. 

Nã.o vota S. Ex. nenhum dos projectos 
de lei ot•ganizados pe!os vario:; Deputados 
<111e reputam semellmnte leg<slação local in
constitucional: aeha-os todos inocuos uns, . 
perigosos outros, como inv:t~;ores da auto
nomia estadmd. 

P<trece que S. Ex.proporia algum pr~jecto 
melhor do que esses, que, rcsp::litamlo a 
autonomia local, t•cspeitando seu modo de 
ver no sentido de não :>erem inconstitucio
naes os impostos interest.aduaes, todavia cer
ceasse o que ha de perigoso e inconveniente 
nessa. legislação. 

Pois que S. Ex. concorda que ess:1. legis
lação é perigosa para. os interesses da União, 
parecia que o nobre Deputado chegarill. no 

44 
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-fim de sua oração a. algum }>rojecto de lei 
que não incidisse nos defeitos que criticou, 
nem imperfeito e inocuo por um lado, não 
invasor da autonomia local por outro lado, 
não proclamando emfim a inconstitucionali
d:~.de dos impos~os, mas que, em todo caso, 
reconhecendo sua inconveníencia os houvesse 
d9 evitar. 

Si bem entendeu, o ra.ciocinio de S. Ex. 
resume-se em deixar á acção espontanca dos 
Estados a eliminação de semelhantes im
postos. 

!vias, o que nos alarma, não só aos quo 
sustenhm a. inconstitncionn.lidade desses im
postos, mas o que alarma aos propl'ios Depu
mdos que os reputam constí.tucionaes, é 
o tremendo perigo que vem no bojo de seme· 
llw.nte legislação de cxcepção. 

Os no brcs Deputados confessam que, a. pós 
uma meia. duzia de annos, no emprego dossa 
legislação inconveniente, os pet•igos que ellu. 
encerra já se avolumam por t1.l moU.o e 1.ã.o 
fortes são os clamores que se levantam de 
tüda a parte do Bt'l\Zil, nã.o gô do comrnel'cio, 
da industria, da lavoura, como de todos os 
politicos que pensam, quo a obrigação ma.
xima é manter integt'o e unido este formoso 
paiz. 

s. Ex., que tem assistido a. isso, a ossa 
obra do que se cht~mou «a espontaneidade 
politica e administrativa dos Estados», que 
Yiu que es;a espon1ianeidade deu para isso, 
d.eu para inventar tr..es impostos, depoi::; pa1·a 
os ir a.ugmentando, dopais multiplica.ndo-os 
e depois alargando-os na multiplicidade dos 
nomes ; S. Ex. nesse traba.lh.o subversivo; 
em que se baseia, do ponto de vista. prati<!o, 
como elemento, que se possa gwantlr que a 
espontaneidade desses levará. ca.da um a eli
minar de seus orçamentos tt•ibutação tã...> in
feliz~ Não é crível. E tanto menos cr~vel 
quanto, para manter os Esta.dos ne~sa. senda. 
errada., ahi esttL a crbo temerosa que nos 
a.vassal11, fazendo-nos minguar os recursos 
econornicos e multiplicando as difficuldu.dcs 
do apparelllo financeiro. 

triotas o minguado o crescimento da ri
queza publica, inclusive o glorioso a que 
alludiu; ver·se·hia na mesma situação em 
que se encontraria o Brazil si todas as nações 
com que está em relações mercantis adapta
rem pàra os nossos generos as tarifas mn.xi
mas, providencias aduaneíi'as tendentes a, 
impedir o seu dasonvolvimento economico. 

A pujanç(t economica dos Estados Unidos é 
explicada por um grande espírito precisa
mente porque a sua legislação, a sua. juris· 
prudencia, o bom senso dos administradores 
chegaram a crear esta atmosphera politica, 
e administrativa no seio d.a qual ha-dos I~s
tados Unidos para as outras no.ções o protec· 
cionismo, entre Estados da grande Repu
blictt, o livre ca.mhio. E' um mercado de 80 
milhõe.~ de consumidores, onde o que se faz 
nu. Pensylvania encontra escoadouro para 
touos o~:~ outros Estados da União, como o que 
so produz na California. escoa-se nos Estu.dos 
dC\ norllosto pa.ra Nova Inglaterra, Luizania, 
otc"' morca.do ubunda.nte, não carecendo de 
ir procurar no estrangeiro consumidore:~ 
pa1·u. os sons pl'oductos. 

Quo so fa.z aqui 1 Circuroscreve-se, ala.l'· 
mttdos com a situação excepcional em que se 
encontra a. nossa. lavoura secular, a nossa 
industria incipiente, circumscreve·se em 
cada Estado ao mercado que lhe é proprio, 
porque cada Estado levanta em torno do seu 
territorio uma mut•alha chíneza. isola-se, e 
2l molecula.s assim affec~(.tdas ·desse -vints 
inflllicissimo não pori.em fazer um aggre
ga(lo sadio. 

Nem se comprehende como se possa sahir 
da situação actua.l, da chamada crise do 
café, da. conhecida crise do a.;:;sucar, de todos 
os outros productos a.indn. da vida colonial, 
si se pensa. em abrir para. a activiJa.de com
mercia.l do paiz os mercados estrangeiros no 
mesmo momento <>m que se permitte que os 
mercados internos se fechem por milhares de 
barreiras. 

Conseguintemente, o que é de espera1' é 
que, assim apertados nas malhas dess.\ auto· 
rizaçã.o. elles não tendam a abrir mão tlc 
fontes de recursos copiosos p<1ra suas recei· 
tas locaes. Não é de Cl'el'. A não sm• um 
ensai.o honesta e intelligentemente feito pelo 
Estado de Minas, não conhece outt•o que se 
tenha enveredado por essa senda, um só que 
dê a esperança de que se encaminhe n0&5a 
. direcçã.o feliz. 

A situação, poi~. é destas que exigem uma 
provitlencia, }Jl'OVidencia que affclcta a. col
lectivit.lade, medida exigida pelas condições 
da União inteira. 

Quem h a. de legislar ~ Os E.;tados ~ Não. A 
Uuiiio. 

A Unii.io, l'epete o orador, em resposta a 
um aparte tio :::ll'. João Luiz Alves; a Unho, 
nos termos do art. 34 § 12 da Constitu'ição; 
a União, para regular o commercio interes
tadual, para traçar regras segundo as quaes, 
dentro das quaes e nunca. fóra della.s :;e ha.ja 
de fa.zer vida mercantil. Posto que o Estado de Minas, pela inteUi·· 

gencia. dess:J. politt~a previdente, tenda a 
dentro em pouco ver-se libertado de seme
.lhan te tributação, basta. que quasi todos os 
outros p<n·sistt\m nos mesmos processos para. 
.que continuem alarmados os espil'itos pa-

Ha., então, na. Constituição um artigo 
morto~ 

«Regular» compete privativamente, com 
exclusão de outros podel'es, ao Congresso Na
cional; l'egular o commercio interestadual n. 
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activi~ade mcr·cantH entre e~tas p:~rtes ero 
pl'ovetLo <ht União. 

0 SR. PRESIDENTE-A hora. est;t finda.. 

O _SR. BARBOSA. LIMA-Peço a. V. Ex. P~"ra. 
J1_?;C mscrevor JJ<l.Pa fnlar pela 2" vez na. scs
sao de a.m<mhã. (Mt,ito bem; muito bem. O 
o;·ado;· e c~~mprimentado.) 

Fica, a. discussão adhtd~~ pela. hora. 

Pass:t-<Je á hora destintLda ao expediente. 

O Sr. ~aoderley de :'tlen
dou<;a (3• Sect·elco·ío sm·vindo 1(e 1•) peJ-
eede :i leitura do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Offici.o do Sr. 1• Secretario do Sona.J.,), de 
hoje, tr·a.nsmitt.indo dous aui;og1•a.phos, s~mc
ciona.d.os,das Resoluções do Congresso Na.cio· 
nn.l, autorizando o pagamento do 7:9158892 
:w ex-chefe de secçã.o d:~ Alfando.:,(a do PÚá, 
Augusto Joaquim do CarvalllJ, o relevantlo 
a pt•cscripção em que incorreu D. iVI:J.ria 
Fl'<.tncisca Mello de Carvalho, filha do finado 
coronel Joã.o Fmncisco <le }!::Jllv c viuva do 
<'.onstmctor naval capitão-tensnte lwnorario 
Traj::tno Augusto do Carntllw, para o firn 
de receber o mei:J soldo que lho compete 
pelo fallecimento de sua mãn, D. Ma.ria do 
Carmo de Souza e Mello.- Inteirada; ar
chivem-se os autogeaphos. 

E' anuunciada a discussão do requer·i
mento do Sr. Alfredo Varella, oiTcrccido 
nn. sessão de 9 do corrente, cujo teor é 
o seguinte: 

« Requeil'J se nJmcie umn. CommissKo 
J:larlamentae de Inquedto p~Ll'a verificar o 
estado do Banco da. Republica, cuja adminis
oração foi confia.da ao Governo, nos termos 
do a.rt. Ô0 da lei n. 089, do 20 de setem
bro de 1900, esp:~ciulmente sobl'e os seguin
tes ponto.;;: 

lo, si o Governo tem feito pagamentos 
indevidos po1• intcrmetl.io do ha.nco ; 

2°, si e::M~ ue accordo com a:> disposições 
ciu. lei a. coata corrente do banco refer·ido 
cJm o Governo. 

O inquerito :obraçará o pcriudo correspon
dente aos ultimas sete annos. 

Requeiro ígun.Imente que se facutte á Com
missão o a.rbitrio de nomea.r protissionaes 
:precisos partL o devido exame dos livros, 
correndo as 1'3Spectivas despezas por conta. 
da yerba - Eventuaes- do .Mintsterio da 
Fazenda.» 

O Sr. Cassiano do Nasci
Inento(·)-Se. Presidente, ainda que me 
conse1•ve no est<tdo de saudc que hontem re
ve!ei <'t C<tmara, um tanto inl!.tsposto, inter
venho nn. discussão do requerimento do 
honrado Deputado. o Sl'. Alfredo Varella 
pwa dcclal'ar que não lhe posso da.r o me•.1 
as5entimen:o, nem o meu voto. 

Preciso úa.r á C .. tm<tl'a a explicação do mau 
p:•ocedimento. 

Ha tempos a esta. p:tl'te, o honrado Sr. 
Coelho Roclriguc.s, no Senado, tbrmulou um 
longo pedido de informações sobre c esbdo 
do Bu.nco à<t l~epublic:o; tl'ansmittirlo o pe
dido ao Governo pOr' aquclltt CasJ. do Con
gresso, foi por c~t() remettido ao Banco, e 
o B:wco, pl'csididu então pelo Sr. conscll1eiro 
Affonso Penna, actual Vice-Presidente da 
Republic<t, ente11dcu, com bJns fundamen
tos, que a ·vida, de um instituto de cradi.to 
daqucll<1 nn.t.uraza não podia. ser devassada, 
até o ponto em que aqueltc honra.cto Sc
na.tlor entendü\ lí.tzer; remettia, portanto, os 
bal~nç:os do Banco, como as informações que 
devi:t pre.stn.l'. 

Com este procedimento do presidente do 
Banco da.quella época conformou-se o Go
verno; o honrn.tlo Sr. Sena.dor CoG!ho Ra
(lrigues desistiu, â vista <la.CFlCllas razões, 
naturalmente, de prosaguir no seu intuito. 

0 SJ:t. ALFREDO VARELLA.-V. Ex. póde me 
dizer em que tempo 1 

0 SR. CASSIA:-;o DO NASCIJ\fEl\TO - ::rão 
tenho precisamente a d~tta. 

Posterwrmente, ha causa de dous annos, 
nesta Gusa, o meu honrt~do collega e digno 
amigo, o Sr. Barbosa. Lima. <Lntc uma impu
t<tção gra vissim<.~. q ne ttpparcceu nos jorna.es 
da.<tueHa época, ou de seis on oito mezes 
antes, c1ne attlnc;ia a honra dos Srs. rcpl'e
sentantes da N<lção nesta Ct~sa, rectuereti 
umtt commissão parlamcnt;ar de inquerito, 
paru. invcsti;;<tl' deste facto no Banco da 
Republica. 

O honrado leadcw dct Garoara, então o 
Sr. Dino'Bueno, .JcclarJU ctue o seu votJ e·~·a. 
contr:J.rio a esse reqticrimento porque en
tendia c1ue a Commissão não tinha, o direito 
de il' devassar a vida intima de um instituto 
de credito, o que collocaria <L Camara. na 
contingencia. de uma certa, suspeita. so ora 
alguns de sons membros, visto que tL decla
ração não cr~~ furmulacla pl\Jcisamentc con
tra A ou B. 

·o Sr. Cassiano do Nasci
~neuto -Peço a palavra • 

Em um movimento de repulsa, a Camara. 
muito justamente e para prova,r que não se 
arreceía. va do exame da vida publica de seus 
representantes, deu o s3u voto ao requm·i-

.() SR. PRESIDENTE- Tem a palavra. O no
OlH·e Deputado. 
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menta do meu honr<J.do amigo o Sr. Barbosa j<L fui tido pela imprenso. como um bebedo. 
:tima.. Creio quG semell1anto imputação jamais me 

A Camara i;omeou me$m0 uma com missão podepia ser attrlbuida; entretanto foi. 
para in vestigal' do cstu.do do Banco da R o- Do s01·te que nem tudo que a imprensa diz 
publica.. se den~ acreditar :: ó pelo fa.cto de p;wtir da 

O Governo então informou que n5:o podiam imprJnsa. 
~er olJjecto de exame da commis~;ão parla- Nem tudo o que é impresso, pelo facto de 
mental' os lin•os do Banco da Ropublica por- ser dito pela imprensa, -pMe infamar n. 
que o Eanco dct Republica era uma illsti- reputação de um homem pubUco. 
tuição com marcial sujeite; ~ts dispo.:ições do O papol de imprcssti.o recebe tthlo. 
Codigo do Commercio, pula:; qnacs se s~•he que Ncst:.ts condições, Sr. Presidente, :penso 
o exame uos livros d<tS :;ociodaues commel'- que a Camara, acceitando o l'equerimento 
ciaes não se póde produzü· sinão por orJem do nobre Deputado, irá. praticar um act.o que 
da aut ' Jl'i~adt~ judiciaria e sobre os })Ontus nfio ·tem valor :pratico algum, por isso que o 
controTct·üdos d<~ quesiião jndiciaria, em Go,·o1·no e o Banco, escudn.dos na disposição 
litiglo. da logislação commercial que ainda nos rege, 

FunJ~,_do na lei clostc p:Liz, :porque o Col1igo lllcgal'i'io semelhante exame. 
Commercia~ aimb, é le i deste 11:üz, o Go- Os I'esultados serão negativos pois que o 
verno n.cllou melllol' recusar esse ex:.aue. De Governo não póde ter interferencí<t ness:.ts 
fLtcto. nl\o me p:\l'Gce como cous~ cltl Jnelhor assocb.çõ2s commerciaes, por isso qne com 
conselho no meu criterio individual. qnc S<) ellas só mantem relações depoid da lei dJ 20 
exmninem. as ese1·,pta:; desta institui<;ão c, o de se tembro, o que quer dizer que o Brmco 
que é HHl.iS-})vdendo "· Commiss:lo del2gar n'iio esüí obl'igado <~ peemittir . quG se lhe 
os seus poc'iercs a outr·em, que D~'ili o; mem- dev;t::;se a vidtt intim:t por pal' to de elementos 
bros <lo GoDgl'osso. . estro..nhos ti. rcpl'Csentação nacional, t'mto 

Nest:1:; condiç:líei:i , a Cn.mrcr<1., appr·o>ando o I imporüt a ultima parte do requerimento 
requm·imento do honrado Dcputodo '" qu31n apresentado pelo nobre Deputado, cle J;ermi· 
TI? e, refiro, acud.imlu ~'.t?S :;cus dese.ius,. i·epc-1 n<mdo que essa, Commissfio possa ~clegar seus 
tu·a urn acto s .. ml efie.1to. po1•que I; GoYet·no poderes a mon.1bros estranhos a rPpresen
e o bancu entendem, cou;o j<i. maDifc.;t<v·am tação na.civn<Ll p:wa fltzer o exame na escri
a.bGrta.mente, que não lhes calx~ pel'J:üttir pcm·ação do Banco. 
ClUO um lnstitmo de Cl\~dito da mn.mez :. ~ do Nestas cond ições penso quo é do melhor 
Banco <l 1 Repnblica, sujeito :I leg-h l ,~ç·ão conceito rejeitar o requerimento do noln·e 
commcl'CÜJ.l, como todas as c~.stu: cr.l2.lm~l'- Deputado, salvo mcihoc• ju!gamento da. Ca
ciaes, po:<s:> esc~tpar á <'.Ct·ão rles.~a lei g.~ral mara. O meu voto, Sr. Presidente. é neste 
para estu.r sujoiw a esse e:mrue (ltt .:: o l1on- sentido e comidero que el!e é um yob dis-
rado Deputado solicita. ereto, eriterio~o e altamente correcto. 

0 ~ r p . Tenho dito. fJI!!ito bem, muito bem; c 
lavra~R. ALFP.EDO 'iAP.ELLA- ·?ÇO a. pa~ oJ·ador e comi;I·Únentado.) 

0 SR. CAESIA:\0 DO NASCDlE:\''.i.'C - Depoi:; 
ê do estr<tnllar ainda c1ue S. E:•., como pon
derou llontem, nio acrcüi Le naquellas injun
cçõcs clüumn~osn.s, que deram motivo p, :;eu 
requerimento e enteet::t.nto exij ::t o exame. 

Não me parece muito logico o procedi
monto de S. Ex., posto que tenha üeda.ra.do 
que o sau me. Yimento é para. d:i!.' loga.r <i. 
ampla jllstificati...-,; •.• 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Sincel'amento. 
0 SR. CASSIANO DO N ASCniENTO - ••• de 

quaesquer p~sson.s sobre as quacs pes .: uma. 
imputação ca.lumniosa. 

Devo dizer que me parece que nem tudo 
que a imprensa diz pôde invalidar a ·repu
tação <le homens publicos ; si assim fosse 
poucos homens se s::üvariam. Eu mesmo que 
estou fnl!ando á Camara- a Camara per
mitta-me que revelle est3 incidente-que 
sou :reconhecidamente avesso a bebidas e a. 
tratar com homens que fazem uso do alcool, 

O §r . ..'~]:f'JI"ed'!.~ W.ali"ela-Sr.Pre
siclente, não me pn.rece que scj:nu proce
dentes as l':tzõcs formultt~las pe:o nobre Z.cader 
da Ctõlll<Wtt, acuDselhltndo a mn.ioria desta 
Casa a nega!' o seu voto ao requec-imento 
que mandei houtem á. Mes:1. 

Passo a u.ualysar U.etiJ.amente ca.d:1 uma 
dt\s cita.ções que f0z S. Ex. par11 impugnar 
a minha iniciativa. 

Em :primeiro loga.r, fez S. Ex:. rcferencia.
á iniciativa do Sr. Senador Coalho Rodri
gues. Não parece que deva. ser imitn.do esse 
exemplo, pot• isso que S. Ex. não nos dis3e 
si o notavel jurisconsul bo apresenGou a sua 
solicitação n.ntes ou depois de 20 de se
tembt·o. 

Si foi antes, de facto, o Banco devia negar 
a inàebita interv(mçã.o proposta. pelo iHustre 
repl'esentante dt\ Nação. 

0 SR.. CASSIANO DO NASCI:IlENTO ~Não te~ 
nho presente a dato.. 
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0 SR. ALFREDO VARELA-Logo, não colhe 
o exemplo, desde quo S. Ex. não nos trouxe 
a certeza üa data em que tomou semelh<~nte 
inichtiva o illustre Senador. 

Tenho agora a considerar o caso citado por 
S. Ex., do illustre ex-leade1·, o Dr. Dino 
Bueno. O exemplo do Dr. Dino Bueno, muito 
ao con~rario do que conclue S. Ex., favor2cc 
o meu requerimento. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - V. Ex. 
deseju. que se faça, o ex~tme da escl'ip;,mução 
do Btmco · por uma commissão, desde sete 
annos atrás, esquecendo-se d.e que ha sete 
annos o Banco não tinha as ligações que tem 
hoje com o Governo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Perfeitamente. 
Neste ct~so, modificarei o meu requerimento. 
Veja V. Ex. com que lealdade estou proce
dendo :1 respeito do assumpto. Si é certo que 
1m alguns <mnos o Governo não tinha cum o 
Banco as lig[tções que hoje tem, restl·ingirei 
a, :::.cção do Inquerito que propuz, para 
c1ue se toene eifectivo unicamente no pcriodo 
em que o Banco corpeçou :1 ter rGl::tçõcs do 
dependcncin. com o Governo. 

Agor<t analysemos o caso com n. mai::: per
feita sinceridade. 

O nobre Deputado opinou, apoiando o seu 
no parecer do Sr. Dino Bueno, que a. com
missão não podia examinar o que se pa:::sn. nu 
Banco da Republica. 

Em primeiro logar, não devia citar a opi
nião do illustre ex-professor da Fttculdade de 
Direito de S. Paulo ..• 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO-Actual pro
fessor. 

0 SR. ALFREDO VAR"ELA- ... porque O ex
emplo de S. Ex. favorece a minha. iniciativ<~. 

O Sr. Dr. Dino Bueno considerou que :1 
c1uestão era tã.o melindrosa., que disse rt Ca
mara, com a a.utorid.ade de sna. paJavm, 
que a. Cama,ra, clevia votat' o requerimento. 
Logo, não colncide a attitude do actua.l 
com a <lo leadm· do Governo passado. 

Em segundo log::tr, disse na. verdctcle o 
Dr. Dino Bueno que a C<1ma.rl:!, ni'ío dcvh in
tervir na, viela intima do Banco da. Ropu
blica, mas esquecido de que o Ba,nco da l{e
publica esttL em uma situação excepcional. 
Os accionistas, desde o momento em que 
Bscolhermn a administração indicad~• 11elo 
Executivo, deixaram de int~wvir em abso
luto na, vida desse estabelecimento de credito. 
Elles não intervêm na ge~tão do Banco, 
nem escolhem os fiscaes do mesmo, de ma
neira que o seu acervo fim~ nas mãos do Go
verno, em uma situação de arbítrio que so 
não compadece com o nosso regimen. 

O Estado é o responsavel pelo Banco du
rante o prazo da lei ; si o é, póde a sua 

administração ac::tl'L'ctar compromissos ao 
Thesouro. 

Neste cn,so, como admittir-se, em face da 
Con8titnição, que o Governo, por seus pre
po:<tos 110 Banco, as,;:uma rosponsabili1lades 
de que não teve conhecimento o Congresso, 
responsabilidades cuja urigem se lhe não 
consente examinar? Ora, senhores, segundo 
n, Ca.rt~1 de 24 de fevereiro c monumentos le
gislativcs antel'iures, não ha responsa.bili
clatle do Estado que csca.pe <'~ nossa fiscn.li
zação! 

Si os accionistus não são os fiscaes do 
Banco, que outros podem sel-o sinão os 
Srs. l'2JWG enbtnte;: do })lÜZ, ftscaes da ~teção 
governativa em todo e fl1Inlqucr instituto 
que de!le deponàa? 

Nos tcrmus em qua o i1lustre l.eader põe 
a questão, fica, o :paiz sabendo que ha casos 
entro nós em que o Governo maneja grandes 
sommas, por que ü responsavol a Na(~ão, sem 
que 8ens n.etos sejam sujeitos a nosso exa.me, 
quero dizer. fica-llw ahi o mais livre alve
fl.r·io •.. Dedaro quo lXl,l'<t mim é de::conhcci
da est:t nova figura. constituciont~l! ... 

Segunilo as definições logo,es, o Executivo 
tem poderes limitaU.os, nãu di::;põc da minjm<t 
sommr~ de arbítrio. 

E' dentro ela lei e nos termos definidr;s na 
lei q_uo o Governo age. Não pôde com:pro
mcttar-~:·) pnb somm'" de nm vintcm, a não 
ser de <J.CJordo com o que lhe é pre~cripto 
nosi,a Ca,sa.. 

Pergunto: quem são os fiscaes ela a.cção do 
GoYerno ou seus prepostos n:1 hypothese, si
não oi> nobres Srs. l'CPl'CSt·ntantes ~ 

Os fise::ta.> da, acção do Governo não são 
ontros. nem podem sei', repito, sinão os que 
nesü~ C~t5:a íbcctlizam a totalidade da. acção 
govcrr:amental: 

L<Jp·0. ,:\multo da nosso, com1)etencia o sa
hcr como são cmpro;.,;:ulos 0.1 dinheiros do 
Ba.nco :r>o!us prepustos elo Governo. 

E te!·nos um exemplo quo vem corroborar 
o qne es'.o'.l sustenta.ndo na trihuna. 

Vimos lJ!le na It::t!ia snrgirnm serias ac
cus:·.s·ões cuntl'<t mr.mhros ela representação 
nu,ciun;~\. tb GoYel'nu tlo Reino, na celebre 
qucsr5.o lhs concessões das estradas de forro 
mcri(li:.;nacs, n~1. celebre questã.o do monopo
lio do tabaco c do Banco Ronnno. 

O ::ovOl'EO do p:tiz D;'to repelliu o inquerito 
aue o mtrlamento decl'et.ou. Fez-so um em 64, 
Ôutl•o êm 60 c outl•o em 9:3, e neste so pro
curou saber sl membros d0 representação na
cional tinh<J.m r;;cebido do Bt1.nco Romano 
SUl)Pl'imentos cll;;~_n1ados inconfessaveis. 

E' conhecido o relatorio que foi publicado, 
onde se p1·oduziu uma, denuncia formal, indi
cando o:; nomes dos compromettidos. 

O caso é o mesmo aqui; porque repellir lJ 
qul'l se fez lei, no Reino Italiano ? 
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As rn.zões oppostas I?~1o nobi''3 l~adel· são 
improcedentes, como J<L dCH!_ODSt!'eL . 

o Banco estít em sltuaçao ox:cepcwnal, 
r"níto · sua. direcç~10 confiada. n.o Goveeno ; 
n'iô JHJ.' acto do Gove1'no neste paiz que não 
seja. fiscaJiza.do ; a. fiscallza.ç:'io compete _a 
todo o mundo, em um regimen de publi
cidade e de opinião, como o nos~o, e com
pete e~:pecia.lment.c a. nós. 

Portanto, julgo com estas consUerações 
ter . comprovado : Primeiro, que o Bunco 
está em uma situação excepcional, sob a 
acP.ão immediatn. do Governo ; segundo, que 
nós temos o direito e dever de fiscnJizar 
a su<:~ acção. 

Assim, não vejo porc1uc repi!lu. a ma.ioria 
da Camara um inquerito, que vae, como 
espero, matar de um~ vez per todas as ca· 
lumnias que por ahi conem. 

Senhores, cu não citei, sínão como um 
exemplo, o que disse um joena.l, aliás auto
rizadissimo ; citei, como fez ha dom aonos o 
Sr. Barbosa. Limn., um mundo de accus :•ções 
\1ue por ahí conem. 

Por1Ue não da.r combate 1mmediatamente 
á calumnia. ? 

Porque deixar quo ella continue sua ter· 
ri vel cruzada neste paiz, solapando as rn~
lhores reputações, m:~culando nomes respel· 
tavois, fazendo crer ao mundo que esta é 
uma. Renublic:.• de concu~ sionarios e preva
ricadorês ~ 

Melhor, disse eu em urna imagem que não 
:pareceu feliz, melhor é atfromar <~ difficul
dade com a precisa. coragem, e, do uma _vez 
por todas, ma.tu.r a fonte de tamanhas dlif:.t.· 
mações. . 

Mais ainda. O 81'. Barl)osa Ltma, quando 
pediu o inqucrit·) em 1901, trouxe para. csti1 
Casa grn.ves imputações á co_nducta de alguns 
Srs. representantes, que nao foram nomea
dos ; mas, hoje, não é sórnento ~ l'eprcson
·r.éiÇ:õ.o nacional que sofi're u etfe1to da tr~
menJa. campanha, : é ta.mbem o propr1o 
Executivo ! 

Quem não sabe quo, por todos os cantos d<\ 
cidade e em todos os centros poyoados tl.o 
Brazil, se repete que so f'azem pag:ununtos 
indevidos no Ba.nco da. RepuiJlic:~; que o Go
verno f'::Lcilita. mais do um negocio a seus 
amigos, por meio de recommonduçücs que 
nau devia dar~ 

o SR. ToLENTINo DE CAllVALI:Io- V. Ex. 
acha. que u. directOl'1a. n.ctuu.l se presta a 
um papel destes 1 

0 SR. ALFREDO VARELA- Nüo acho cousa 
alguma. 

O SR. ALVARO DE CARVALHo-O Sr. Custo
dio Coelho, actuaL d1rector do Banco da 
Republica., foi o apresentante de V. Ex. ao 

Presidente da. Re:pnhlicn. ; elle póJe informar 
a. v. Ex. sob1·a os escandalva que se pas
sam lá. 

0 SR. ALFREDO VARELA- ~ão estou fa
zendo minhas as 1mputações que·col'rcm po1• 
ahi. Declarei h ontem ú honrada represen
tação paulistu. qual sc~rin. a _!llinha.. attitud_e 
no caso do inquerito; que nao ~erHL a attl
tudc de quem está com o proposíto inquisi
torial do descobrir criminoso.'i ; pelo contrn.
rio como quem determinado a defendei' a 
bm{ fama. dos homens publicos de sou paiz. 

E porque teria eu a nogl'a intençao de man
char o nome do Sr. Bernardino de Campos~ 
Nunca i. i v e relações de amisade ou malque
rença com S. Ex. ; intere~sa-mc sua pessoa 
n.té, porque se trata. de um íllustre pl~opa
gandista da Repubhc::L ! _Porque, pms, o 
perverso desejo de conseguir que tal posso~ 
amanhã se veja completamente despresti
giada entl-e nós ? 

Porque, como disse hontem, n[o encarar 
com serenidade este grave assumpto ? Igno
ram os nobres Deputados que, por to1lus os 
cantos deste paiz, dia a dia s_e avolumam 
as accusações ~ :Não o podem 1~norar, por
que as folhas_ahi repetem contmua.mente o 
LJUe todos ouv1mos. . . 

Porque, portanto, a colera., !!' l'lSpldez, no 
consideral' n. simples repettç~o, em ~oro 
aliás sympatl1ico. de cous<1S dtta8 e rcd1tas 
por todos os angulos do paiz ? 

Melhor, repito, ó dar sério coi~b:l.tc aos 
máos · de uma vez por todu.s turmmu.r cem 
esta h'orrivel dilfamução que estti poiluindo 
a nossa cara Republica. Acho atG que e~a 
o cn.so de um movimento de perfeita. unam
midade nesta Casa, como bem lembrou antes 
o Sr. Va!ois, quando aqui se tra.tou de urn 
caso parecido a este, em 1901. Declarando o 
leade1· de entiio, o Sr. Dino Bue~o, que a Cas~ 
dovhL dar sou n.poío ao reqnor1. onto do §r. 
Barbosa. Lima, diss:l S. Ex. e bem : « Nn.o; 
é pol' a.cchmaç·ão quo devemos Yotnr•. » Po1• 
que 1 Purquo entendeu. qt~_e, qua!Jtlo se tr~tD. 
da honra 11a. represemaçao nac1onn.~, ~le-.; e
mos facilitar todos os meios posstve1s de 
exame aos accusadoros. . . 

Ora, quem sabe da situaç~o espcClat em 
4 ue ostá o ~anco dn. Ropu.bhca. p.a.m com O, 
Governo, tllgamos com smcer1d:.~.de, póde 
ac ceditar que esse Banco se negu~ ao o:xa1:ne 
que pruponlw, si o Governo qmzcr? Nm
;5110111 act•edi tará, e até a Cilrnpauha do dos
credito recrudesce seguramente, ll~rque se 
dirá: «Houve quem facili~ass.~ o me10 de ch_e
O'ar-se ao defiuitivo anmqu~Lamento da ca· 
l'umnia, e não se qu~z ac<?_eitar. >> 

E' claro que a s1tuaçao se vae aggravn.:r 
com a reput;n, do meu requerimento. Pois 
que póde temer de uma causa. como esta o 
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Governo da Rcpublica., si tem procedido como 
acredito que tem? 

E' abrir ao publico o Banco da Rcpu1Jlic:L 
e f;tcilitar todo c qualquer exame o que 
cumpre fazer. Calcule-se com que prestigio 
nã.o ficu. o Governo do paiz. si amanhã. feito 
o inqueJ·ito alli, 11cu o paiz inteiro sabendo 
que valem as calumnias vilissimas com que 
a maldade do alguns procura polluir os llo· 
mens mais honrados ! 

Nã.o tenho duvida em dizer que isto s~ria 
con~olidar tL RcpubliclL, porque o grande ele
mento de ~tiaque ao regimen qual é? 

Ninguem discute o modo por que elJe foi 
estabelecido na. carta constitucional, si ha 
quem tenha opinião de que ella não satisfaz; 
ha uma grande massa que entende que, bem 
praticada, muita cousn. melhorará. ; mas todo 
o mundo diz que o que nos devora, o que nos 
afunda em um lodaçaJ ê a corrupção polí
tica! 

Qual o meio de dar combate a essa cam
panha. demolidora~ E' impedir que ella se,ja 
anniquila.da. do uma voz'? Francamenle, não 
comprchendo ! 

O meio é fugir do mysterio, é facilitar a. 
prova contra a calumnia. 

Hoje 1·efeJ:e-se ella a. A, B e C ; amanhã. 
rcfCl·ü·-se-ha a todos nós. O mdh01·, pois, 
como digo, repif;o e l'opetirei sempre, é faci
iital' os meios de exame. 

Depois, note-se : ha uma questão legn.l a 
considm·ar aqui. Tomos sciencia, pelos jor
nac:':, por mais de um meio, de que o Go
vm•no tem teito vario.~ pagamentos por inbr
modio do Banco da. Republica. Om, o Go
vei·no nã.o póJe f:Jzor pagamento algum sem 
o registro prévio do Tribunal do Contas. 
Como, pois, ::;c fazem pagamentos por aq uellc 
Banco 'I 

Si so fazr:m, silo indevidos e illegacs, re
clamando, portanto, tt responsabilidade cun
vonionw. 

Por ahi se diz a todas as horas: tlzcrttm-se 
pttga.mentos tttc:> e taos. Pois a maioria vae 
deixa.r o Pre~idente da Rcpublica. exposto a 
que qua.lquor N. N. diga que algum desses 
pagamento,; teve um fim inconfess t~vel? 

OSR. FRANCISCO :MALTA-Dá. licença pt!.l'a 
um aparte'? I-Ia repul;ações no paiz que 
estão consagrada~ pela opiniilo, e uma deltas 
é a. do Sr. Rodl·iguos Alves. 

0 SR. ALFREDO VARELA.-Quero acredita,r, 
mrts lá diz infelizmente o rifiLo quo a calu
mnia é como o carvão: quando não queima, 
tisna.. 

0 SR. ELOY CHAVES dá um aparte. 
O SR. ALFREDO V ARELA ( di?·ioindo-se ao 

Sr. Francisco .~11atta)-Para que, pois, coro 

o :::ott voto, iria V. Ex:. sujcitn,r o seu amigo 
a uma situação desta Ol'dom 'I 

Necessito c impetro a bcnevolencla dnr 
bancada paulista. tão interess<\d~t na. questão 
para <rue ella con:>iderc o CíL!;O sob a lm; 
sympathica, em q nc o tenho, e repito este 
qut1lific:J,tivo com in::;istencia., muito proposi
talmente ; em absoluto nfLo desejo encontrar 
um só culpado. mas não quero tambem qua 
se diga. todos os dias quo ha este ou 
aq uellc~. 

Feito o inq ncl'lto. ucixarno3 o Governo da 
Repu hlica tra nq u.illo, ao::: olho~ de todos, 11<', 
celebre casa. <le vldro do Gatão, lnaccessivel 
á c;tlumnia. 

Ficaremos nesta situaç;'io invejtwol, coo
seguindu-sc além disso restringir a agitação 
que lla. muito lavra no paiz, porqae a agita
çã..;, ospecia.lmentc consegue sor bem acolhida 
por isto: porque se imputam a este e a.o 
Governo anterior cousas gravissimas ... 

Ü SR. ALVARO DE CARVALHO-A calumnia 
existe uesde que a humanidade é humani
<1adc. 

0 SR. ALFRJ~DO VARELA-Não duvido, e O 
que ea qum•o é que se lhe dê comhate de 
uron. v-ez ror todas; nào podemos viver no 
meio desta eterna. perturbaçio, vendo os 
goYBI'D08 do Brazil maculados de totb a 
fórma. ..• 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\IEiSTO- No UGSSO 
conceito não está. maculado. 

O SR. ALFREDo VAREJ.A- Quero pensar 
as.3iiU tambom ... 

O SR. ELoY CHAVEs-Si pensa assim, por
que insiste '? 

O SR. ALFP..Jmo VARELi .. -Não hn. teimo
silL; tomei nm.tt iniciati-rtt e mostro a 8tH). 
r;~ziio de ser. 

DO}Jois, si não insisti:,se, mo:;trarb leYi;;n
daLle. meu caro collega; então viria pertnl'· 
bal' os trabalhos <b Camara ..• 

0 :Sn. . CASSIA:\"0 DO XASCll\IE~TO- A dis
CU~São collocttda neste ' terreno não :perturba, 
absolutmnente. 

O SR. ELoY CtLWEs-E:;til ::;enuo ouvido 
com toda a ~ütcnção. 

0 ~;:::.. ALFREDO VA.R:~LA.-POis que se aYO· 
lume estD. n:1scente bencvoJencia, quo t:1nto 
agt·adeço ~ 

Se>nhores, un bon ~JWI!'Vement! 
Porque ter• o proposito preconcebido de 

attribuir uma idéa insidiosa a outt'em, só 
pelo facto de não estar ao lado do Governo '? 
Pol'que'? 

Por acaw o facto que discriminl1, aqui 
esta ca.mara entre opposiciooistas e gover• 
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nistas ta.mbezu produz e1feitos moraes de tal 
ordem, que ficam o patriotismo, a sincePi· 
dade e o desejo de bem servir á Patria só 
do lado da maioria, e do lado da opposição 
absolu~a.mentc só as más intenções, a male
V_9len_Cla, _o mero gosto de pr·ovocar agitn.
çoes mdeb1tas? (Pausa.) Não, isso não póJe 
ser! Vamos, pois, senhores: votem ..• 

O SR. RonRlGUES SALDANHA-V. Ex.deve 
pedir tambem que est~ commissão fique per
manente, porque depois destas virão outras 
ca.Iumnias. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Não é assim meu 
caro collega. ' 

_O SR. ?~ESIDE~TE:-Attcnç:ão; as expres
soes fam1ltares nao sao admitticlas. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Releve-me 
V. Ex. outl'a, v_ez es_!,e peccadilho; espero 
que taes expr·essoes nao venham a su1Jvertel' 
a Republica. (Riso.) 

Mas, dirijo-me de novo á maioria e espero 
que elht tenha a indulgencia de comprehen
der que são bons os meus propositos. 

Senhores, serin. de esperar de um homem 
que tem mostrado desassomb1•o e coraO'eJ~ 
na tribuna, seria de espcl'al' que esteja" re· 
presen tando urna comedia ? 

C1:eio que tenho tido <L cot•agem de dizer 
aqm o que penso, ftra ou nãu lira a alguem. 

Qua.ndo, po1·tanto, estou <lttndo (l'arantias 
~a minha sinceridade, da minha" boa fé 
JUlgo que tenllO o direito de esporar que ~ 
Casa acolha. coro boa. vontade ta.es "arao-
tias. " 

P~is eu qigo e ~orn~ a nffirmar quo roous 
deSOJOS nv 10qucnto sao, não de que sa.i:l. pro · 
f:.1.nado o nomo de 2nn p1·incípal dtt H.epublica, 
absolt;tn.mont.c, na.o ; rleanto dos meus p:.wes 
assumo u compromisso de, si ftze1· parto 
dcs'a cor~1mis .;:\o do in9uerito, trabalhar 
com o ma1s metJcllloso cmrl:tdo, como o mais 
dosvolu.do rlos advog:~dos, pelo hum nomG de 
qualq_uet> dos ,:et'\~idoros deste pu.iz ! 

. O q:w. Il~l'ém. não p6de continuar é a 
s1tuaçao duvidosa. c equivoca em que vive
mos, vendo todos os dhs atacttú.a.s as molho· 
res reputações. 

Niio se enganem, senhores: a iniciativa 
que eu repl'Oll.uzo nesta Casa, depois de tão 
mal succedida com o illustre Dr. Barbosa 
Limn., será l'eproduzida amanhã, de novo 
por um outro, e assim por de:_tnte. Cada ve~ 
que seja repellida por esta Casa, mais avo
lumada. se torl)ará a calumnla dizendo-se 
e. repetindo-se que ha interesse' muito par
tiCular em acobertar crimes que o patriotis
mo está denunciado. 

í\'.: O SR. RoDRIGlJES SALDANHA- E V. Ex. 
e:gtende que,si a Commissão fizer o inquerito, 
nao haverá mais dessas imputações. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Entondo ..• 

O Sn •. RoDRIGUEs SALDANHA- Qual! Os 
cn.l~mmadores dirão que o inquerito foi ar
ranJado. 

O SR. ALFREDO VARELA- Não é n.ssim 
Exmo., e dou um exemplo. ' 

Ql!er saber o illustre 1·epresentante ela 
Bahm como se mata a. calumnia? 

N:·w tenho diffi.culda.de em tornar a faJlal' 
de um facto que me qiz respeito. 
Ho~ve uma c~1.lumniiL com que se me quiz 

fulroma.r, e nesta Camara já fiz a narmtiva 
do caso. Eu podia proceder co1no muitos 
?u~ros : mostrar-me desdenhoso, confb1' no 
,JUIZO ~os meus amigos e deixar quo a. ca
lumn:a. corresse. Ent8ndi o contr .• rio : subi 
á tr1bun<1. para. mostr:w a meus 1mres que 
tenho o direito de entrar com hoàra nest:t 
Ca~a- e mostrar (De que fÓl'm:.;, ~ Com os 
do~umentos necessarios !) que é inat:wavel a 
mmha .Probidrtde. E o illustl'e r·opr-esentante 
d:L Bn.lna, a quem me dir·ijo, dis~e-me: «Vn,· 
rela, fiquei satisfeitissimo !» 

. O SR. R~DRIGCES 8.-\.LDANI!A- .Apoiaclis-· 
s1mo ; fiquei. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Pois é O que 
qn~ro p~ra_ ~s po~eres publicas do meu p.üz; 
:t S1tuaça.o e 1dent1ea; qucl'o que m:üum a. 
ca:umni.t, assim cumo fiz, com a mesma co
l':;g-em ! (lia vm·ios c!pMtes.) 

. Eu .podia ftt~zcr da m~sma maneira. que, se 
d1z, 1azGm ouuros ; rep1to , podia most.rar-me 
dcs,l~n1;t_!?so do 9.uc diz a imprensa .. tio que (liZ 
<~ optmao ah1 ü. snrdina; podi:; f.\zcl-o 
pois tenho certeza de que o;:; amig.;s, qu~ 
me prcza.m realmente. e::;scs me r:•.1•ia.m a. 
devida justiç:1, ; mas não me contentoi com 
isso: vim demonstrar a. e.~tcL Cus:.t, com o 
de~assombro neces~al'io. que, si uma m:tldita. 
cli ITamaçã.o me h a via posto na tttl etL:><t do 
viurn, cn me sentia bem J.entro dclln. sn
je:t:wtlo to:.!os os actos da minha. viJ.~ pn
blic:t o privada a exame geral! 

~· u \lUC quero qu~ faç ttm o Congr<Jsso e 
o Govomo, tt~11t.o m1LJS quanto o nosso l'czi-
rnen é de ampla publicidade. ~ 

. Corn: que direito vamos esconclel'-é pre
CISO <11~er- o qno se passa no B:tnco da 
Republlea.. dependeneia tlo Thesouro ·?-

Ahi estCt a lei ele 20 dG setembro, clt\ qual 
vou ler um te!f.to bem expressivo. A lei 
determina. os favores do pa.iz ao Ba.nco, o diz 
depois, no art. 6°. (U.) 

. D~ modo que desappareceram os Srs. ac
cwms tas, fiscaes dJ Banco. . . Quem ficou em 
scena ?. O Governo tão sómcnte o Governo 
com arbítrio sobre uma grande mn.~sa. de 
valores, de que é responsavel a Nação ! 

Ora., senhores, já deftni o c<~so dcantí1 da. 
lei fundamental. 
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. O. Governo não .P.óde dispo~· nem ter rtl'-lll!U elos ma.i3 ~Pl'O~iadü~ e.:: c;.' iP~.r·os. da ~era-
bttew sobre um ccntl nost-J pa1z. çao contempo1ane.~, de O!<t,\.~) •,)tlac. (Lv.) 

, « Contu.-su quo o g!'ando J., Loyr~ll!l, pro-
. O SR.~ BEI~XARDo DE CAiiiPJS- V· Ex· du. curarlo por um manc3bo q !JO s3 destinava á. 

ltconça pa.m um aparto 1 carreira polír.ica., ficou nlgum tempo a mi-
O SR. AI.FRE:UO VAR~LA - Pois não. ral-o em silencio e Jis~c-lbe d ~pois estas 
o Srt. BEttNARDO DE CAMPos- Porquo palaveas: «Meu joven amigo, pelo rapido 

v. Ex. niio dea;J.ti<l, os c~tlumniauorcs a pt'O· exame q?~ acabo_de f_azo!', ~!'<;i:) que a s~a 
varem a ca.lmnnia. 1 Os que al!egam é quo co?s~itu1çao phy~~ca: ~ admH·n.nll. Mas nao 
devem provn.r. sm st a. sua cons.t,1"urçao moral tem a mesma 

. . . robustez ... VeJi1 bom, consuH1 bem a sua. 
. o S:t. ALFREno VAlt8T..\ - Sm.'U1 1mp js energia! Veja si se julga com ,: :)~·agem para. 

!51Vi..\l ; ouve-se por toclos os cn.nt.,s. ·: . sor tudos os dias <ttt·ourwnt.:! lnjnriado na. 
Niio fui pec.l.ii' aos n~nus c~lumnmdore~ sua. honra pe~soal, na honra d:~ sm\ familia, 

provas, porque elles _nno se Ialll occupai na honra. de sous amiu·os, JLiJ seus alfectos 
COlll is;;CJ j O que llles llllportava Cr'a. ffiOl'UC- mais puros, DOS SOllS SOlltilllOil t-.íS mais roe· 
rem-me a.~atvo... Jin,troso:s c si tem, no me:>:no tempo. <~ 

O rtne não <1uero PJ.1'a mim, nno quero cOi'.:t"'om' de <lespre.sa.1· esses td<~ ,u;;.s; ve.ja 
pil.l'a. o meu p:1iz . . . si é ~apa.z de resistit', a :.:an:,;IJ(\ l'l'i•.l, a todas 

Com este ~xem;_Jlo. quo dot !la JUtnln pro- as calumnias, a todas as intt·i ;:;: ~;, :~ todas as 
pria vida Pl'lVr.da, .tunda m?:stro _ql_lt; e.;;tOI.l oifensas, a 1.odas as Lii1h~l\1t\ç!o>; vojt1 si tem 
sendo ~incero e log10o na. m1~lm_ JOlCla.ttva ; a calma necossa.ria par<t sm· qnl)l,iu.iana.men
que nao hi1, porta.n to, o de~1gmo que se me t3 u.coimado (]e ladrão, llo Llr!>"asso, de in· 
attribuc de incomm.odar a_mngue:n. f<tmc, de misera.vel; c, r'i rcc:,Jnltecer quo 
. Espel'O que, !lepo1s_ do ta o cor~v:~os e !ep.r.. possue bastante lorçtL de a!r~n p;tr'<;L suppor~ 

tlda.s _exphcttç-ocs, n?-o se me faça ma.1s t,tl t~r tudo isso sem pcs :aneJ:tr, ümlHIUC·Su l.L 
injusttça o se comndci.'e o coso tal qual carreira politicu.. Mas, si nã.o úescotlrír em 
ello é. . . . si mesmo essa enm•gi1L d;} 1'~1To, fuj t da po· 
. A calumnm a~1_corre, dev<l.~Sitnd~.é1 auto- titica: faça-se Javr<:tdOl', as&ronv:no vu_f~·ade, 

rtda.le c o prest1g10 do.:: homens de Estado. seja tudo quanto c1uizcr, mr.o :1s pollllco !» 
Pergunto cu: que P!_'cferc. o Governo, Que admir<wel conhodmeuto dus homens o 

que prefere a. r_epresentaçao nacwnal-qu_e !-L que profunda. 0 amarga expaL'i-Jn·:itt revelam 
calumma contmue, ou que se tome u~a m1- 0 conc.;ito oonnci:ldo ! 
ciativa que a anniquile, que a abalo um<t E como se applic:.t. be:n o s l n.justu. a pro~ 
vez por tod~s 7 . posito ao momento quo a Gt'<tve :sa.mos ...... 
_Se~ duvJd;•t que de~cm prcfm'll' o quo~~- Apl'ouveaoS1•. DuJmiaJo All't•edo Val'ol;;t. 

v1tret, e 1'ep1to. termmanúo, nota bem o,t~ na in<Ylorla ta.roftt qnu ompt'l•lnltlllou, l'C'pettr 
Cas.L rL gr_av~~ado do pa::;so qu~ vn.e dar .. ~: as inJust:H accu.-;a,,:~Js p.)l'tlt>n:lli:>sima~ . com 
a calu~ma. JU ó o quo eu d~s~~. quo .?a•: rtuc procurou fo ;' t!' a :> nH:Il rospeti.ayol 
amo.nha, quan~o tenha!ll d1rmy os ?·tlu arnirro 0 queri•.(o chuto o St•. IJr·. Bornardmo 
mniadL1res de d1zcr e l'Othzer:« VcJ :\ · S~: lacul- do c~mpos iUusLr·o Pt•e:;i t.lcnlo do Estu.rlo da 
tado um meio de dt~r um dt>B_!t~ontldo for- s. Paulo. ' 
mal, o Governo e a reprcscntaçao deste palz 
o r.:~,;cllira.rn ! Porq uo?. » Accr~;con tanrlo: 
« Pül'(iiiO h •, iu ~et:e.sso em oncobt•tr os tl~ct~n · 
dalos que denunctá.mos no Uttncu da. l"epu· 
blica! » •. • 

Niío ha fugir, senhot·os : tL q_ucs~ao cstu. 
posta ncs~e::~ rostrictos tel'mos. N 1nguom 
dil•ú. quo estou perturbando:.~ mt~I·chJ. do.~ n~
"'ocio; (L) meu pu.iz, com esr.e desvelo e carl
~ho com que cuido da sua llunra. c bJa fama. 

TeuhJ concluído. 

O §r• . • .Tesuiuo Oardo:..qo (•) (mo
vimento d~ attençrío) -Sr. Presidente, um 
amigo gentil, antes que_ eu viesse ú. tribuna, 
fez chegar ás minhas maos um ex.em:J?lar da 
Noticia, do hoje,, marginando n. lap1s um 
bellissimo trecho de scintillanto prosa do 

· · {·)Este di~curEo llii:·) foi revisto peÍ\1 or~do1'• 

Vol, \'ll 

o Sn. Au··mmo VARl~LA-Dú.-mu licGnçtt. 
Attendt~ v. E:-<. Não lll'úCLU'oi fot'il'; muito 
ao contrario. 

o Sn .. re~UliStJ CArwo::.;o- Aqui o3tivemos 
hontom com'o nos lLtts a.nt~t·iOl'OS, peumptog 
para ou~ü· t•.s accua~çõo; lLUC ro:·a.m l'?i~as; 
u.c1 ui nos aclw.mo.; hOJll, como aq tH, cs~a1 emos 
sempre, promptos a rcl~i.ttel-as ueV!damon
te. A isso venho c por Jiiso me lovant?, do 
animo l'esolu to e tldibern.do, mas refloctl~o e 
calmo, senhor de minlu. vontade, subordma.-
úa d. minha. conscicncia. . 

Si por mim não se dc;;denlta de ser aqUlla
tado, um impulso ain:ht espero do S1•. 
Deputado Varela, nm dGss3s Impulsos que 
ennob1·ecom e salvam, c <J.Ue ospero após as 
tlxplicações q.ue S. Ex-_julg<~ precisa.s c acha 
indispensavets, a. raspe1to do assuropto de c1ue 

· se trata. 
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Pensador, como dizem-me que o é, como 
S. Ex. faz questão de o ser, pelo que s(' de
prehende de suas declarações reiteiradas, 
quanto ao modo porque explica a E>ua attitu
de, em posição de guerrilheiro, que se com
praz, na u.ffensiva, S. Ex, deve ter a coragem, 
deve ter o civismo, a .dignidade moral de 
~raticar uma reparação de que ainqa o não 
JUlgo incapaz. 

Sim ! as explicações dadas pelos meus col· 
legas da bancada paulista satisfazem de facto. 

Os articulados do libello não foram Pl'uva
dos. 

Que bello acto seria esse, si S. Ex. o Sr. 
Deputado Varela quizesse praticai· o! 

S. Ex., no libello que apl'esentou ..• 

O SR. AL~'REDO VARELA-Não houve li· 
bollo. 

O Sn.. JESUINO CARDoso- ... no libello 
articulado contra o chefe do governo de 
S. Paulo ••• 

0 SR, ALFREDO VARELA-Não houve li
bello, repito. 

O SR. JESUINO CARDoso - Pois bem, nas 
referencias feitas pelo Sr. Deputado Alfredo 
Varela, ha tres topicos principaes, que se re
ferem a tres factos arguidos contra o chefe 
do. Governo de S. Paulo. 

0 SR, ALFREDO V ARELA-Mas para que 
trazer á discussão a. personalidade do !Ilustre 
Presidente de S. Paulo, que não está sendo 
discutida~ 

0 SR. ELOY CHAVEs-Então V. Ex. se es· 
quece que fez Mcusações a elle 1 

0 SR. ALFREDO VARElLA-Não houve ac
CUSação, Não discuti a pessoa de S. Et. (lia 
outros apartes.) 

O SR. JESUINO CARDOso-Creio que os meu::~ 
distinctos collegas não querem seguir o ex· 
emplo que estou dando ... Cal'ecemos de 
serenidade. 

Fo1•am tres, S1•. Presidente, as arguições 
feitas pelo Sr. DeputaJ.o Vareln. ao Sr. Or. 
Bernardino de Campos, arguições essas que 
affectam igualmente ao particular e ao poli
tico, na propria pedsoa do clwfo do govm•no 
de S, Paulo. 

0 SR. ALFREDO VARELA- Con11tam de 
jornaes. 

0 SR.. ALVARO DE CARVALHO- E porque 
trouxe esses factos para a C amara 1 

O SR. JESUINO CARDoso-Ou V. Ex. re
pelle o que diz um jornal que prucUl'a ferir 
a reputação do Dr. Be~·nardmo de Campos, 
ou v. Ex. subscreve o que esse jornal diz.-•• 

0 SR. ALFREDO VARELA-Absolutamcnte 
não. Não posso assumir " paternidade de 
accusa.ções de~Sta ordem. 

O SR. JESUIN.:> CARnoso-Então V. Ex. 
não faz imputação alguma? 

O SR. ELoY CHAVEs-Não endossa então 
as accusa.ções que refel'iu? 

O SR. ALFREDO VARELA-Absolutamento 
não, 

0 SR. JESUINO CARDOSo-Estou satisfeito, 

O SB. ELOY CHAVES- Perfeitamente. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Perfeitamentc, 

ALGUNS SRS, DEPUTADOS-Registre-::;c, 

VARIAS VOZES-Muito bem. 
0 SR. JosE LoBo-Col·am popttlo. 
O SR. JESUINO CARDoso-Se. Presidente, 

seria desnecessario accrescentar qualquer 
palavra mais sobre o assumpto, a nós a de
claração que acaba de fazer o Sr. Deputado 
Varela. (Muito bem; apoiados.) 

E' preciso que essa declaracão fique regis
trada e seja publicada, para tornar bem pa
tente a justiça da causa que üefendemos. 

Essa declaração, aliás, está muito de ac
I'Ordo com outras que S. Ex. pl'ofel'iu hun
tem nesta. Casa., e ás qu.leS ia eu opportuna.
mente referir-me, 

Mas, uma vez quo um ropresenia.ota da 
nação veiu á tribuni~ trazer ao Pal'lu.mento 
Brazileil•o, ao Congresso da RepubliM ... 

0 SR.ALFREDO VARELA-Porfoitamonte .. , 

O Sn .. JEsuiNO c., Itnoso- ..• ossa.s acousa.
çõos, escandalizando a Camara, eu pt·osigu, 

O Sa. AU!'HI!:DO VAI~ELA-Eu tenho a~ notas 
tachygra.plucas. Eu poiiso mandu.r as notas 
ta.chygl•a.phica.s de hontem. 

O Sxt, J~:BUINO CAitDoso - Não fôra o 
que se passou aqui, ecvando lá. mra, ,e eu 
naJa maill pt•eoil:la ·ia dize1•, por·que antes 
s. Ex. não se conduzh•a como agora, e 
mesmo hontem só modificou o seu proceder 
após a repulsa que lhe foi opposta. 

Os f'uctos são destes dias, e aindtt bem re· 
cento e vivtt ê a raminiscencia dos episudios 
a que assistiu a Cam<tra, a.ttonita, assom
brada .. 

S. Ex. recorreu aos arclüvos da malodi
cencia eda calumnia e r·eproduziu aqui, com 
insistencüt, pur varias vezes, repetidamente, 
gra.vissimas imputações feitas a um velho 
e hourado St~l'Vidor da PairL~ e da Republica, 
sem apresentar uma p.·ova, sem exhitlir um 
documento, sem invuc_;,r um tes~emunho, 
sem apoiar-se em um fundamento qualquero 
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que a si propt•io justificasse, perante o 
direito e a moral. 

S. Ex. limit•m-se a ler o Cm·1·eio da }.lanha, 
fundamen hndo as accusaçõ3.; em a!'tigos 
desse jornal. 

O Sa. Ar,FREoo VARELA- Não fundamen
tei nenhuma das accusa.çõ-33 c,u ta.cs artigos. 

0 SR. Jg:>UI:'-10 CARDOSo-Si eu não e:lti· 
vesso acostuo11ado a. discuti!· rlc outt•a ma
neira. si não fnssc filiado a. um:1 outril. escola, 
poderia trazer para aqui esta mcsmn. folha, 
e outJ•os orgã.os da impl'ensu., c l'uft~r-il'·l11C a 
f~tctos que tiveram larga publiciibde, lendo 
tambam em artiguetes, noticias e tele~ram
mas, as mais des::tgt•ada. v eis rofm·c~nciilS, n.s 
mu.is tm·riveis accusações, os juizos mais Lle
pt•imentcs, em relação ü. moralidatlu o d, 
hon.·a do meu prop1•io collega. 

O SH.. ALFil8IJO VATtJ:L.\.- Cullo:,tuoi-me 
deante das accus::tções e pro:tuzi a minha 
defesa. 

O Sn.. JE~UINO CARDoso- Mas, não quero 
sinão rebater as accusações cujó1responsn.bi
lidadc até por S. gx, é agora repe:lida. 

0 SR. ALFREDO V ARET,A - Desde a pri
meira voz que não endossei. 

O SR. JESUI:'-10 CARDoso - Ma,s, S. Ex.. 
trouxe-as para a CamaJ•a que nus escuta, 
fallando para. a Nação que MS julga; vej.J·me 
obrigado, p/)r isso. ot e.;tas explieações, pat•a 
apurat• o assnmpto, prujectando o clarão da 
verdade sobro os íil.etl1s. 

I~' uma liquid.açào de responsabilidtt les Ptt· 
blicu.s que deve sor feita dpfinmvamento, 
uma voz por todas e p~u·a sempt•o. 

NJi.o façu uma defesa, pJrque llcfesa não 
pt•eciso mais fazer depois quo a Catm\1'.1 
acab~~ do ouvir o accusador declarar que ello 
estava certo da honorabilidade do accnsado. 

0 SR. ALFRRDO V ARI~I,A- Até prova em 
contt•ario. 

0 SR. Jr•:SUI:-\0 CARDOSO-,,. estava COl'tO 
da honorabilidado do Dt•. Bernardino <le 
Campos, dos altos magistrados da Nar;ão, de 
todos aquel.les que exercem parcella. grande 
ou pequena. de poderes publicos, emqan.nto 
não se provasse o conorario. 

0 SR. ALFREDO V AR ELA- Pel'feitamente. 

O Sn.. JESUINO CARDOso-- Si S. Ex. en
tende que trazer ao Pm•lamento aleivosias 
calumniosas é prestar um ::.erviço ao calu
mniado, á victim\\ da maledicencia, eu, neste 
caso, declaro que lamento o el'l'O de S. Ex:., 
que é patonte. 

Não é a.cto huma.nitario t•e ·\nimal' uma ca
lumnia moribunda, como não o é reanimar 
uma vibol'a venenQsa, uma se1•pe desfu.lle· 

cida que pas~a, colleando, rastejanto, por 
entr·o a pücira. da estt•ada . .. 

As~im, antes é um ~erviço preséado ao 
c~dumniatlur abrir caminho á calumnia, ti
t•al-a maitas vezes <h sujidade das sargatas, 
da lam:J. Lias ruas, dos cha.t•cos em que se 
t•cvulYcm as mbc!'ias moracs, e trazel-a. 
p:tr:t o recinto da, rcpl'escntttçio nacional, 
a ~irando à f<1ce Jll ltumcns do bem, encane
cidos no Sl3l'Viço publico, increpaçõos cuja 
impt•occdencia manifesta o independente 
UoputaJo, in.mspeito, é o primeirc~ a procla· 
mar, declarando não julgai-o;; ca.paz,ls de 
l\Ctos desta. urdem, do fdtos dest<L especio, 
que us fa.ri;~m int\iguos do nosso respeito. 
( .lfuilos apoiados.) 

O SR. A11mrwo VAR.KLA- Para que não 
~o os supponh<t taes. 

O SR. JesL:INo CA!WO~tJ-- Capitulamos os 
fctctus: 

lo, o auxilio ao Banco de Credito Real do 
S. Paulo; · 

2°, o cJntracto da advocacia. para a liqui
dação da Sorocabana; 

3", o ca~o do B:tnco da Ropublica . . 
S:io estas as (l.ccusações articuladas no 

lib •li o dilfamatorio ... 
0 SR.. ALFREDO VARELA-Protesb contt•a 

um e outro qu :.~oliflcativo. Nas refl3roncias. 

O SR. JEsmNo CAaooso-Quanto ao Banco 
de Credito Real, o facto é tão simples que 
eu apenas me admiro de qualquct• extt·a· 
nltoza em considerai-o, pot• parte de um ho· 
mem da tan1.03 tu.lentJs, mui lido e asstí.s 
viajtJo, autul' de obras r.}vclador:ts do ea· 
tudos, conhecedor das scioncias sociaes, po
!Hico filiado â escola rle Julio do Custilhos, 
!L quem, por isso, principalmente, não posso 
ttttribuir má fé, nem, pot• tuJo maiil, igno
rancitt manife -ta de factos soclologico::~ co
me:;inhos n~~ vida de todos os povos, sob 
quacsqner gl)vernos, om tortas a.s ópocas da 
histuri~t. g para confit•ma.~ o 11U0 digo, nii.o 
prccis:tmos robuscat• muito, nom mt•a do pa1z, 
exomplus, quando aqui ruos1nu temos prece
doutos do gover·nJs qno se jnlgat•am obri
ga.tlus n. apoiar estabelecimentos do credito, 
em dadas cit•cumstanchs. 

Na crise cornmorcial occorriria em 1864. 
na pl'aça do Rio de .Janeiro, com a fallcnciá 
do ha.nqueirv Sottto,fallencia que acarretava 
a de innumm•as cas;\S da m••S:na p1•aça, o 
g<tbinete presidido pela intogeidarle patriotica. 
personificada em F'rancisco José Furtado, 
para e vi ton· o desastre, resolveu acudir di
rectamcnte aos commorciantes ameaçados 
de ruimt imminonte. 

Em187:i,si não me enga.no,qua.ndoPresidente 
do Conselho e Ministro d:!. Fazenda, o Visconde 
do Rio Branco, css1,1. iii}pC't'ecivei gloria nacio• 
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nal, esse estadista que honrou a nossa. Patria., 
como llonr~ria a qualq;:or paiz culto do 
mundo, t'.lmbem te\ro, por occasião da que
bra do ba.nqueir•o Mauá, de prestar auxílios, 
de soce.,rror· com dinheiro.i uo The:;ouro a 
esse bant}ueiro, respo:1s:J.bi!iza.udo-so pobs 
transacções c::tm 1Jiaes em qu~ o mesmo se el· 
volvera. 

. 0 SR. CASSIANO DO NASCI:IIE!'íTO- Para 
evita1• os elfeitos damnosos de um c1·ach na 
praça.. 

0 SR. JESUINO CARDOSO-Não posso af
firmar, ma.s creio que em uma dessas duas 
occasiões houve até a suspensão dos disposi
tivos do Codigo Commerciu.l e do Regula
mento n. 737, I'olu.tivos <is üülencias, decr·o
ia.ndo-se a morn.t.orb, para fialvar llc immi· 
mento ruína. toda.. a praça do Rio de Ja
Iloiro. 

Purtanto, ahi e>tão exemplos do auxílios 
pecuniarios, de fa.vore, dü·ectos, do apoio 
pleno, prestados conscientemente por· um 
Governo que se julgou ubrigado <\ fazcl·o. 

E são exemplos do Irnp3rio, de quo agora. 
fa.lla com tardia saudade o nobre Depu
tado. 

Quo muito ~-. pois, que hoje, no p:woxismo 
do uma crise ag!'icola. que assoh o E:sta.do 
do S. Paulo, o Sr. Bernardino rle Campos, 
estadista consciencioso o de alto criterio, 
vendo o Baneo de CrcditJ Real do S. Paulo 

. impossibilitado de fazer o paga:mento do juro 
de .suas letras hypothecarias, o auxiliasse 
com a quanti,t pt·ecisa p:.wa tal ? 

O Banco de Credito Real t;m na sua 
carteira hypothecaria. 196 fu.zendas de 
café, das quaes 75 lho foram já enteeguc3, 
tem gínantia de juros, e atrazou-se pelo 
atrazo do seus mutu:trios, 's fazendeiros p,tU· 
li.:~tas, que lhe dovom pt·estaçõcs vencidas 
no valor de mais dJ 8.000 contos, maid da 
quarta. parte do capital ompt>estado por 

· lotras hypothcca.ria.s, que furam emittidas 
no valor de 2i.OOO:O.JO$, que l'eprosonhm as 
economias do povo p;wlist:t. 

Essas letras são de prefereucia escolhidas 
para emprego de capitu.es e peuulios sagL'a
âos de viuvas o ot•phã.•Js e sm•vom do 
fia.nca e c11ução n s rep:1rtições publicas. 

Que motivo de mais ba em que o Sr. Dr. 
Bernardino de Campos, ouvindo os Presiden· 
tes da Ca.ma.ra. e do Senado, ou vindo as Coru
missões de Fazend:t das duas Casn.s do Con
gresso, os leade1·s d~ maioria do SenadQ e da 
Camara, ouvidos os proceres do p:l.t>Cido, os 

' homens mais nota.veis da terra, porque tulo 
isto ~e deu, tivesde aux.liado esse Banco com 
500:000$ para. evitar que, com a fa.lta. de pa.
g<\mento de uma prestação do juros vencidos, 
houvesse o oraok e se arruinassem centenas, 
milhal'es de famílias, porque o Çl'aoii não 

a.ttingii'ia só aos accionistas e aos mutual'ios, 
ao.:; <tgrieul toi'03, cu}t execução seria imme· 
dia.t ~ o Í<J.ta.l, m:>s a todos aquolles qu9 pos· 
suem ca.piGa.e.s alli ompre,~ados e ao propi'io 
Estado, qu) antes j:1 vier.1 om seu ;mxilio, c 
quJ acceitu.ra. os títulos emittidos pelo B:tncJ 
p ;ra as suas cauções e fbnçus ~ (Apoiactus; 
muito bem.) 

Ct>eio qae o St•. DepnbJo AlfL·ado Va.rel \ 
ha do convir commigo,e quero que convenha. 
em face da. Camara. e da Naçao, que es3e 
fa.cto se acha cJ.bllrnentejustifica.:lo. 

E si lhe ro.;tar dU\"ida., si quizer o.;clare
cimontos minuciosos, S. Ex., que se guia. 
pel~~ imprensa., mt prvpri:.t impeensa os on· 
con trará f<teilmnn te. 

No mesmo dia. em quo S. Ex. t1•azia pa.r.1, 
a11Ui o Col'l'eio ela 'Mtti1lt.ft e fazi::~;com essejor
md a accu~açã.o ao S1'. Bsl'nardino de Oa.mpos, 
o Jomal do Uomm.e1·cio, na. secção jneditorial, 
publicava. o di~curso do meu cgrcgio colleg;~ 
o amigo Sr. Hel'culano de Freitas, illustrJ 
leode1· d:t maioria da. Ca.mara dos Deputados 
:\o Congresso de S, Paulo, explicandu á S;t
cicda.rJe o f,~cto ..• 

0 SR. ALFREDO VAH.ELA -- Dá llcença. 
para um aparte?- Nã.o entro uo exama d<t 
ctucstão, ma.s fornece-me o or<J.dot• a pr.wa 
do que fui irnmotiva.da a colora. d~t ba.nc:J.da. 
paulista. ... 

0 Sa. JE.SUINO CARDOSO -Não 11'1 tal. Queira 
comprellcnder que uão deve retalial' sobt•e as 
occurt•encias ante dores com a b 1ncada .•. ( apoi· 
ados e ap.:trte.~; muito bem; wam. os tympan.os.) 
••• qu~1.ndo elh,inrlign:1da, o1fendii.!:t, em um 
moviment') iuseanta.neu de repuV:1, protes
tava en31'gicn,mente c.Jnt.r .. t as :_tbsurdas a.ccu
s.tçõcs ao Sr. Dr. I3o'rnardino de C~tmpos, 
digno entre os mais dignos do respcitJ pu· 
hlico. (1lpoiados; ?mtito bem.) 

Qua.ndo S. Ex:. :t•a·lpíJ.~l'eceu nesta. C,tma'L·a, 
inaugurando :.t su:t c..tmpa.nh:t opposicionista, 
d 1 b<J.nca.da. da S.P.w.lo, de nm DoptttttdJ quo 
se preza, h:)tn',tlltlu-se com :1 amiza.1le do 
81'. Ueruardiuo de C.unpos e do S1•. H.•Jd1'i· 
gues AIYos.pltl'Gi:t uma voz que dizia: H.e::poi· 
temJsa libc1·d:~,de do t-L'ibuna., devemos ouvir 
o orado·1· .•. é Pl'eci:;o ou vir a accus .. tçã•), fa.· 
zendo·se depJis a. àei'esa, respondendo con
dignamonte. 

Pois nós, da e>CJla. r .lpublicana, da escola 
libaral, poderemos tt3mer a critica, p::>de
r..,mos recusar· o combJ.te oft'et•ecido em 
campo largo 1 

PoiJ nós podermnJs fugir do nos em· 
ponha.r em pugua.3 pJliticaa, nossas pu
gnas da. int9Llígencia em que a arma é a 
p<üa.Vl'a oscripta ou fa.lln.la, na. imprensa ou 
na tribuna. ~ Não. 

0 Sa. ALFREDO VARELA--0 orador está 
ju;3tiftcanc1o a refel'.3ncia que ft2< a. S. Paulo 
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e que tanto calor proYocou. Que disse eu? gados na liquidacão d.:t Sorocabana, para. 
Rofnri-mo tã.o só monto ao aPhitl'io com que t.lefonder.Ja principio n. fim. o:~ interesscl9 do 
o St•. Presidente du Estado rotirou das C<i· EsLa;lo, que tom R •. 20J:OOO,S~compromettido.:J 
f'ros osta.duaes dinheit•o para cntl'cga.l' n. um n•~:;tn. liqnidaçiio. 
banco par&icul::l.r. S. Ex. acn.b:t da mostr:tr 

I t ·r .Julgada., purdm, pelos advog.ldos, insuf-
que wuve esse arhi riu. (h.a di·vcrso.~ apar· ficionto o~:~sa. quontia par .. \ remuneração da 
tes. Soarn os tyrnpcmos .) o s 0 d seus tr.LbJ.Ihos, si est~s se prvlon;;assem, os 

R. JESUINO CARD Jso- Sl'. Deputa 0 mesmos advog;tdos, que queriam cuidar da 
Alf.·e:lo Val'cb disse que foi um arbitl'io. scu3 ihtercssus sem dcscut'al' dos mtorossàs 

Não houve tal n.rbitt•io. 
Si s. Ex. chama. :1rbitrio ao facto ele tl'r do Estado, maxim6 tratando com o Sr. 

ftJ.Haclo a es.3e acto a. pr~vi<1 a.pprovaçã.o do Dr. Born<J.rdino de Campos, estipularam com 
congresso Legisl •tivo do Itsõado. es.;e ai•bi - o Secretario da. F•~zenda que, além dos hono· 
tl'io, si 0 houve, uoixou uJ existir, teve um rat•ios do 200:000$, haveria um accrescínio 
bm de inclemniclmle. de 2 % svbre a qnantta que p:~.ssasso de 

o congresso Legislativo do ~st.ad,>, con- 2.000:000$ n.t6 4.000:000:5, e mais dous ou 
formes. Ex. póde ver·ificat' nas p:3ças a que 3 % subre o que pas;as.:::e de •1.000:000$ até 
me refol'i, publicadas no Jornal elo Cé.mmer· a qua.ntia. tohl. 
cio, approv0u o acto praticado, assumiu Assim, o Est:tdc) de S. Paulo só pagará., 
delle plenr1. responsabilhladé e neste momento não 500:0u0$, mas 400 a tantos contos, si 
discute um projecto du reti)l'ma. do Banco efl'ectiva.mento receber os 8.2.)0:000$000. 
de Credito Real, transfurma.ndu-o em Banco Ora, csh Ca.mara. es t;á. cheia de advogados, 
Agrícola.. está. cheia do jurisc·lnsuttos : quem não sa.be 

Não houve, pois, arbítrio, no sentido ah- que, nas causas delta. na.turcZ<\, de cobra.oça.s 
soluto e rigoroso da palavra.. senuo o acto e recebimentos elo dinheiro, se cobra uma 
discutido ante3 digno de I ou vorcs q1t0 de porcenhgem que é qun.si sDmpre de lO a. 
censuras. ~O '!'ó ~ E, no caso, mesmo que o Estado 

Creio que este primoiro ponto está. suffi- receba. os 8.20'J:OOO$. a. quntia. do 400 e 
cientemente explicado. (Apa~ados.) tantos contos quo o atlvogadH entã.o par-

Vou p:tssw ao segunüo topico, :w caso do ceberão não chegarás a constituit' uma. p>r-
contracto e a.o commentario constante do contagem de Q o/o • 

trecho a olle rafet•onte, nas leituras que E isto fiZ notai', com uma exemplar Sttpe· 
se1•vem de amenas diversões ao Sr. Depu- b d t 
tado Alfredo varela., com gt>ande aauuio de rioridadJ de conducta, no reza e cat·a~ er 

~ o ft·a.nqueza., não um republíca.no amigo, 
outros accusadorc.s, que o procJJCl'am, e que não um daquollo~J que prJd,.•ssem, porven-
hoje applauúem a s. Ex. e o acoroçôam, tura, SOt' acoimados da su::;peitos ou do in
para não perJerem a. occa:;ião, unica ta.lvoz, comp :~tentc.•, mas um monarchistl interne· 
da vor assim reproduzida., no l'Ccinto da. Rc- rato e distinctissimo, re.wcita.do pcla.s suas 
presontv.çlo Nacional, uma. c. tlumnit~ dJskts qu:.~lida.de 3 intelli!Ctuae3 0 mot•a,:.\S, 0 D1•• João 
que tisn:tm qua.n,lo não quPim;.tm. 1 • 

O facto, Sr. P•·csidcnto, dLwo SBl' encarado Mendes< e Almoid<L Jumor. • · 
sob o duplo aspecto em que sonos n.pt•o~-:on- O SR. Rr.RNAnr>o ))1·: CA:o.rpos- Ca.ra.cter 
ta : de logalid:tdo o do mor·:LI irlaclo. il li bafio. 

Quanto ao primoiro, u :.Lll~t f;e ob,ioct:J.. 0 SR., Jr::suiNo CARnoso-... cJ.racter 
O n.mtracto foi l'Ggularmonto el[ectnado. ill ibado e S'Jm jaçn (Apoiados). o S1·. Dr. 
Quanto ao sCigtmdo as}>cctu. c.>m ti.SS3nto na João ~ofendes 110 Almeida Juniot• decli~orou, 

verdltdo o fundamento mt justiça, quo so omum p ·.trecer, qu::l e:;ta. qu:mtia era muito 
l><J.ie aPticular contra. o contr·acto ? .1 1 -

Tratu.-so de uma questã.o de 8.200:000$do mollica om l'd aça.o t\OS f'l'eçol communs, pot•· 
que 0 Estado de s. Paulo G credor eb Com- que se tratava rl.JlCna~ do uma. porcentagem 
pa.nhia Soroc:\ba.na, em liquidação !'orçada. que nã.o chog:J.Vá. a 6 ~·• SAH'e o valor da 

Os honora.rios teatados nio são de 500:000$. cansa. 
E' preciso quo so diga e se torno bem ch1·o. O Sr. consCllheit•o Dua,rtl~ tlo Azevedo foz 
Não passam do 200:000 ~ os honorarios cm•tos, idontic \ tlecln.J•açã.o. 
ft:tados pelo contracto, que foi cAlebra,to A Cn.mnrn. cJn11ece o Sr. Dr. João Mondes 
em notas public .~·' , em um d os car torios da do Almeida Junio1• ; o a Camara não oonh.o
cilade do S. Paulo. De 200:000$ para corá, porventura., o Sr. conselheiro Dua.rte 
500:000$ a. differença é gt•anclJ. de AzavedD ? E o Sr. conselheiro Duarte de 

Foi por edS;1 quantia certa e de ~crminad~t Azevedo teria feito uma. doclar,t ão contra· 
que os Srs. Azevedo Marques e Theodoro do Iria tí. sua. con:>ci~ncia, conGraria. a se_us 
Ca rvalho contractttra.m com o presiJente llo px·incipios, qua.ndo di:>se qua ~ssos honoranos 
Estttdo de S. Paulo seus serviços do a:lvo- ClJ'am p:wfoitamonto ra~ottvcts 7 O nome ~e 
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S. Ex., que é de notabilidade nacional, está 
acinia. de qualquer suspeição dessa naturezo.. 
(Muito bem ; apoiados.) 

Temos n.inda a levar em conta, além do 
parecer do conselheiro Duarte de Azevedo e 
do parecer do Dr. João Mondes de Almeida 

: Junior, o parecer, valioso pela intcgl'idu.tlc c 
indopendoncia, do Dt•. Antonio .Ja.murio Pinto 

· Fet'l'..tZ, advogado conll~cido c nota.veL 
·(Apoiados.) -

No mesmo sentido se pronunciou alnda o 
- Dr. Antonio lJino dn. Costa Duenu, nome que 
·á. Camara não deve Wl' extranho; c na. S3.rie 
·ele consultas que furam feitas, ainda um outrv 
ogl'ogio atlvugado c jurisconsulto, o Sr. Dr. 

· Jofto Monteiro, deu hmbem o s.Ju testemunho 
valiosíssimo. nessa :inquirição pt•ollssiona.l, 
nesse juizo do not:.wei:,; , (Muito bem; muito 
bem • .1lpoiados.) 

.Além disso, Sr. Pt•nsidcnte, h:1 a ponderat' 
que em S. Paulo são üommuns os contt•actos 
n.vultado~, por serviços de ad vocacitt, em 
callsas de importancia. 

Poderia citar uma causa em quo o Dr. 
Costa Carvalho, ti t) do meu illustre collega 
e amigo D1•. Alvaro da Cttrvalho, rec~bou 
400 contos de honoru.rio.:l . 

Lá, em S. Paulo ainda, em outr:\ causa, 
a do in vontario do Sr. barão de Cio tra, em 
Mogymirim,. em que o monte-mót• o1'a de 
cerca de mil contos, varias advogado> de 
S. Paulo recdlilram, uns, 20, outros. 40, uu-

_' tros 5!) contos, prefa.zendo os honoru.rios pa
gos a. quantia r.ota.l du 240 contos, tendo o 
Ur. Julio de .Mesqilitttrecebido, pela Sim par-
te, 50 contos. . 

0 Sn.. CASSIANO DO NASCIMENTO - Que 
yeom a ser 5°/o sobre os mil contos. 

O Sn .• Tr.surNo CAnnoso - Sim. f'cnhor. 
Aqtti, no Riu de Jt\noiro, como j :t foi thto, 
os Drs. Ruy Bal'bo.ltt e Figueiredo .Juniot• re
ceberam, um, 130 contos o outro, 80 contos 
de honot'a.l'ios pol' sorviçus pt•estudos ao Es
ta.do do Rio do .Tnnoiro na quest.ào d::t divisa 
deste Estado c.•m o do Minu.s. 

E um outro ad\·ugat.lo, o Sr. Dr. Josó 
Rod1•.guos Vieira., contractou por 240 con
tJs uma causa da importaneia do 000 con· 
tos, aqui no Hio do Janeiro. 

l~u podia it• muito longo, mostrn.r c de· 
~onstra.r Ct Casa fiUO, si }lorvcntura Clm ou
tros logaros certos honora.rius pórlem causar 
espanto o a'lsombro, em S. P,wlo, terra 
rica. e prospera, n:i.o são poucos os auvuga
dos que pódem enriquecer, e toem enrique
·-cido, ganhando honorarios elevaJissimos em 
:causas grandes o imporbntes. 

Portanto, esta questão t.le h •Dorarios em 
uma. causa de alto valor, conheciJo e noto

:l'io, não é a. origem nem a raziio das refo
. rencias que estou apurando. 

Qnal é então1 O ponto de mira, ?.lvejado 
pela intriga po!Hica, é o seguin t0 : trata-se 
de dous ad,rogn.,fos, dos quaes um, o Sr. Dr. 
Theodo1·o do Carva.lho, ~é companheiro de 
escrip torio, é mesmo associado ao Sr. Dr. 
C.wlo.:> do CampJs, no csct·iptorio de a.dvo· 
cacia. 
E~te, porém, nada, ab.~olutamento nad~ 

tem com o con'racto que fizur<un com o Go
Vel'no os Drs. Azevedo Mal'quos e Theouoro de 
Ct~rvalho, quu se encarrega.ram de pleiteal.' 
pelos direitos do Est:tdo, na liquídaçilo da 
Sorocabana . Sabem-no toJos, em S. Paulo, 
menos os calumniadoros. 

E quem de nós ignora, senhores, que, em 
um escriptorio de a .. _lvogados, tl'at:l.ndo-se do 
certos as::mmpto3 c questões que podem me
lindt'ttl' a um ou outl'o, pelos pr•oprios factos 
ou pela~ pJs,;oas nelles envolvitlas, u.m dos 
companheit·os ou associados da. lJaoca não 
fica privado do acc 3itat• o mandato, embora 
outro ou outros não o pvssam ou não o 
queiram faze.r? E é corrent } e comesinho 
que quem não tem pn.:te no trabalho não 
tem parte nos ltonorario~. 

Por que razão não luwemos de admitti.r 
esse melindre, pundonor pessoal, que t·Jdos 
tomos, no Dr. Carlos de Campos, nessG moço 
tão dí::stinctJ que é um dos mais honrados, 
h\bot•io::;os e digno::! advogados ue S. Paulo?. 
(Apoiados; nwito bem.) 

Pois, a. proposito, travou-se uma pJlemica. 
apaixonad~t na imprensa d~ S. Paulo. O 
Sr. D!'. Julio de Mo<lquita, chef,t da dissi
<lencia., no j:.>J'Ot\l que dirige, rompeu uma 
campanha cJntra o contracto, campanhaea1 
que se fazia ar1ui seu alli!tdo um jornal oppJ· 
sicionista. 

Ao mesmo tempo que os Srs - Drs. Theo
<loro do Ca.rvtlho c Azevedo Marques dis
cutiam p :-tilt impl•cnsa a questão, o esgo
tavam completa.mento o assumpto, o S1•. 
DI'. Carlos de Campos, chamallo pelo Sr. 
Dr. Julio d.e >·1osquita, provoca·lo pelas re
rerencias pessoaes, acudiu de prompto ao 
appelh> . 

1~ com toda. hombddade dec1arou: 
Que 11ão tinha parte alguma naquolle ne

gocio; 
qu~ elle tinha imposto a seu amigo e com

Plnheiro do escrlptorio o que podia impor, 
que era smt absoluta e:wlusão; 

que clle não se julg<tVa. com o direito rlc 
impedir que o seu collega e :tmigo acceita.ss 3 
o convite do Sr. Dt·. Azevedo Marques; 

que elle não podia, pol' sua prvp1•ia digni
dade, acceittn• nm ceitil dos honorn.rios tlo 
Dr. Theodot•o do Cal'Valllo. 

As suas dec .arn.çüJS !oram formaos, po3i
ti vu.s, catogoricas. 

Quem conhece, como ou, e alguns collega& 
prrsentes, o Dr. Carlos elo Ca.mpo1 ..• 
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OSa. \VE:~CE%\o R'u .. 7.-!<.:'<I n ·uwo <i.i-1tiu · O 81•. Affonso Penna, actual Vice-Presi
cti~simo, um caracter adrniravel.(Apoiados.) dente da Republic:t. 

o SR. JESUINO CARnoso_ ... sabe que S. Ex: .• que se achava em Minag, quando ao 
âquelle moço ó ll 111 caracter pm•o, inteira.- Sr. Bernardino de Campos foi foi ta a inquali· 
mente illibado, absolutamente inca,pa.z de fica.vel incl'epaçã.o, Ci~pontaneamente apres

sou-se a escrever-lho uma carta, declarando 
merecet' a accusu.ção que so lho fliz. que lho indignara a ca.lumnia de quo era. vi· 

O SR. B.ELISAitiÕ AuGUSTo- O Sl'. Bet•nar- ctima. a propJsito de facto perfeitamente co
dino de Ca,mpos e seu digno filho estão acima nhecido dos homen.:~ que estavam a par dos 
de quaesc1uer ,;uspeihs. (S ::gniflcativos signaes negocias do Banco e do Governo. 
de ossent mento e appt·ovaçiio dqs bancatlas E não se lembram os accusa lares que o 
mineira, fluminense e outras.) Presidente da R.epublica, de quem foi o Sr. 

O SR. ELoY CnAVES- O Sr. Dr. Julio Bet•nardino do Campos minist ·o, era o Sr. 
dQ M)S•!Uita declarou em art go de seu Prudente de M"raes, o virtuoi!o varão, cuja 
jorn ,I, que ningu lln podia teP o diPeito dLl probidade jámlris foi posta em duvida 1 
pôr om duvidt~ a. pr.tbvra dJ Sr. DP. Ca:lu:; Seriam os Srs. Prudente de Moraes a 
de Campos. Affon.;o Penna cumplic()S do Sr. Bernar-

0 SR. JESUINO CAa.ooso- Tenho dito, Sr. dino? 
Presidente, o bastante sobre e ,to segundv Responlam e julguem os homens de bom 
ponto, c vou p:ts5ar ao terceiro, e ultimo, desta. Ca.mam e deste paiz. 
para concluir as ob3ervações que tenho a (Signiflcati'IJos applausos de muitas bancadas 
fazer. notaclumente da fluminense, mineira e Patt· 

O St·. Dr. Bern~trJino de Cll.mpos foi ac- l\sta.) 
ousado ha tempo .;, de haver, quando \olinistro E agora, qu·wto ás eleições de S. Paulo, 
da FazenJ.a, desviado do Bn.nco da Repu . a que se referiu tambem S. Ex: . , devo 
blica dinh· iros, que fm•am escripturados dizer que ellas são feitas segundo as 
sob a rubrica de di1fereoças de ca.mhio. pr.lscripções lega.es, correm sem m,tiol'es l'B· 

Da tt•ibuna do Senado esmagou S. Ex. , clamações e são tão buas e perfeitas as que 
com o de:>prezo de sua di~nidade, estrib:J.n· me fizeram Depu~ado como as que fizeram 
do-se no ::;eu austero caractei• e na sua Deputado o Sr. Alfrelo Varela. 
correct.a conducta, que todos recvnhecemos Da merecida e ·alta estima, do grande 
e ac:.~.ta.mos (ap oiados), est:~. calumnia abso- apreço, do elevado conceito em que ó tido 
lutamente absurda. o Sr. Bern:trdino de ·Campos, temos plena 

Defendeu·sc c•1tegoricamente, dos ,fianJo prova na sun. cat•reira, sempre ascendente, 
os aggressores que se inf<~ma.vam com a no Imporia e na R.epublica, occupando as po~ 
afft•onta . uesse ultr<tje, a exhibir quaesquer ,;ições mais eminentes ele comma.ndo e de 
provas, declarando não temer que na. Stla conselho, o no facto, mais quo todos expres
villa public<t e particular se ttbJ•isse a mai~ sivo o eloqnente, do haver S. Ex. sido rlnas 
severa, devassa.. vozes elevado ao posto de supt•ema responsa-

A defesa. roi complet:t. bilido.Je pelos meus compatricios, que duas 
A calumnia, confundida., esgueirou-se. vozes confiaram ú. sua gturda, ao SJU patro

nchata.d;1; m:•s oil a. quo rcapparece hoje, rc· cinio e á sua direcção os altos destinos do 
cditad, por um orgã.o da imprensa, lido por· nosso Estado. (Muito IJem, apot.tclos) 
ante esta Ca.mara, pur um rt"pre,.;ent :~nto da. E o Est:tdo de S. Paulo, berço tle gerações 
Nação. . . grandiosas, esLremecido lar do um povo 

E' assim que se quer salvar a Patria ~ altivo e cmprehendedor, Mecca da Lihor-
E' esta a. regeneração dos costumes 1 da.de, na phPaso pa.triotica e inspiradil de 
Si 0 ó, temos ainda. muito que fazer, por- Manoel Victorino, não é um burgo pôdra 

d envilecido, sobPc o qual assim pudesse. 
que es•.amos ain a. nu mesmo e~tado moral impune, tl'ipudia.r, aventureiramente, um 
em que nos acha. vamos ao. tempo em que se 
trata.vam servidores do imperio de~ estatul'a garimpeiro politico qualquer .• ' 
do Rio Branco, Coteg .pe, Ouro Pl'eto e ou- Si sombra de verd3.de houvesse em tal, si 
tros, como agora se tratam servidores da não se tr<ttasse de consas semelhantes aos 
Republici da <'S)a.tura de Be1•nardino de contJS de Munchausen, si nos sentíssemos 
Campos. opprimidos e vilipendiados, saberiu.mos cum-

Mas, sabe a Camara quam era 0 presidente prir o nosso devet• cívico, independente das 
do Banco da. Republica., a quem se attl'ibui3 suggestõe~ e das a.postrophes do novo pro
ama cumplicidade com 0 Mini.:ltro da. Fazenda, pheta. da Nova. Israel ••• 
obedeceudo â ordem de retiNdas clandes- O SR. ALFREDO VARELA-Eu fallo pelos 
tinas de dinheiro f opprimidos, 
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0 SR. JESUINO CARDOS•J-Um collega nosso, 
referindo .;:;c ao qualificativo do catitinarias 
dado aos discur·sos de combate e esca.ndalo 
de s. Ex., disse que não via Cicero o só 
avistava Catilina. 

Eu, por mim, confesso que não vejo 
Cicoro, porque n<~.da. me recordou ainda o 
tribuno romano om sua eloquenoia olympica 
e patriotica,em su;.ts orn.ções extraordin::trias, 
ouvidas com ac<Ltamento pelos seus concida
dãos. 

Não vejo igualmente Cat.ilin:t, porque não 
-vejo ninguem á feente de hostos aguerridas, 
acampadas nn,s circumvizinhanças de uma 
Nova Roma. 

Vejo apenas um Representante da Nação. 
que se me afigura. á..; veze'l extr.tvagante per
sonagem de Hoffmn.nn, ~L ler, lmlor vesanico, 
em ar, or.:1 alacro, ora sombrio, um::t nova 
buenadich~t política c social ... (Applausos. 
Mtlito bem ; ?1Wito bem. O orador d m-uito 
comprimentado pelos S1·s. Deputaclos pl·esen
tes,) 

visa apenas o modo de cobl'ar os impostos• 
aLtondondo-se a uma conveniencia de rela· 
ções commerciaes, não a diminuir a receita; 
com a intelligencia. quo se lhe deu, a provi· 
dencia ficou inteil•amente burlada sinao in
vertida, pagando os navios, além do imposto 
consolidado de~ 2.0.0, o de ph:tróes. 

Vac a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 124- 1903 

Concede ao Deputado pelo Estado de Minas 
Geraes 11Ianoet Fulgencio Alves Pereira li· 
cença para attsenlm·:se ela Capital Fede,·al 

A Commissão de Petições e Pudel'es, to
mando conhecimento tio requerimento do 
Sr. Manoel Fulgencio, Deputado pül' Minas 
Geraes, e attondendo ás razões que allegou 
para ausentar-se desta Capital: 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer- E' de pa.rece1• que lhe seja concedida a li· 
ra.da a discu.~sã.o do requerimento do Sr. cença. que solicitou. 
Alfredo Varella e adiada a votação. 

Si1la das Cl)lllmissões, 9 do novembro de 
Fora.m apresentadas na sessão de lO de 1903.- Trindade, presidente.- 1'avcwes de 

110vembro tio 1903, ao Orçamento da Receitu. Lyra, relator.- Ett.:rebio de Jind?·ade. 
Geral da Hepublica, para. o exercicio de 
1904, a seguinte 

E~IENDJ, 

Ao p1·ojecto n. 290, de 1903 

(Receita Geral da Republica) 

Onde couber: 
Art. Contim'tn. em vigor o at•t. 3° da. lei 

n. 953, do 29 do dezembro ele 190.2 e sous 
paragraphos, sondo o § lo compt'::lhensivo de 
todos 03 imiJostos, qua.esqucr que ~eja.m, con
vertidos no fixo o cquiponente do-~ 2.0.0 
para desemba.raço do n~tvio on vapor. -Jose 
Jlía1·celtino.-.htlio ele Mello.- Teixe-im de Se!. 
- Esmarald·;no Bandei1·a.-Celso de Souza. 

Ver a.s razões do Sr. Serzedello Corrêa, 
quando relator da. receita de 1899, sobr·c a 
emenda apresentada. nesse sentido e que de 
então a.té 1902 t(\m sido acceita: para que, 
·no caso de areibatla de navios, de ordinario 
eventual, para receber ordens ou por outro~< 
motivos, sejam reduzidos os impostos a uma 
só taxa em Libras livre de calculas de ca.mbio. 
Foi esse o pen~amento dJ disposHivo. Entt·e· 
tanto, po1· dizer: compl•ellender-se-htío todo~ 
os impostos aduaneiros e qua.esquor outro:;, 
carta de ::audo e capitania do porto (exemplifi
cativanwnte porque-quaesquer out1•os-não 
quer. dizer todos menos um) entendeu-se que 
fica.va fór<t o impost.o do plm1·óes, A emenda 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 145 D- 1903 

Emenda do Senado ao p1·ojeato n. 145 C, 
deste ar~no. gtte auto1·ü·a o P1·esideHte da 
RepubZ.·:·ca a concede~· ao amanuer~se do Tl'i· 
bunal Civil e Criminal, Lhtg!ts!o Jr101'eno de 
Alag1To, um anno de [.:'ce11ça, com veHci
m.entos, em pr01·ogaçcTo ú que lhe foi con· 
cedida em 13 de j-ulho do aílno passado 

A' Com missão de Po&ições e Po m•es foi 
prosonto n. emenda do Sen:1do 1t pt•oposição 
que autoriza o Governo d. pt·orogn.t• por um 
n.nno, com todos os vencimentos, a licença 
concedida em 13 de julho do anno pas:ado 
ao Sr. Augusto Moreno de Alagã.o, aman· 
auensc do Tribunal Cil•il c Criminal. 

A emenda ar1toriza a pz•orogação da licença. 
apenas com o ordenado. 

Pensa. a Commissão, l'cpo1•tando-se e.o P,.'l.· 
t•ecor que intcrpuz a 3 do agusto pl'oximo 
pass .. ttlo, que t~ p1·oposiçã'J deve se1· man
Lida, sendu rejeitada a cmcnd:.\ do Senado. 

Sala das Commis::.õo::, 9 do novembro 1le 
1903.-7'1"indade, prusidonto.- Tavares cltJ 
l.y1•a, rala.t,or.-Bu.~(~bio ele Ar~rl?wle. 
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Emenda do s~nado ao projecto n. 14.5 a, de 
1903 da Camara dos Deputados 

Onde se diz: «com os vencimentos» -
diga-se - c:.>m ordenado. 

Senado Federal, 28 uo outubro de 1903. 
Joaquim d'O Catunda, Presidont interioo.
.Alúerlo José Gonçalves. 2° Secretario, servinuo 
do l 0 - Henriqtte da Silrm Coutinho, 4o Sccrc
t~rio, servindo do 2°.- Antonio Az~redo, ser· 
vmdo de 3° Secreta1•io.- José de Almeida 
Bm·reto, 4° Secretario interino. 

Projecto n. 14.5 C, de 1903, da Camara dos 
Deputados, qtte autoriza o Pres:"dente da 
Republica a concede1· ao amanuense do 1'ri· 
bunal Civil e Criminal, Augusto Ilfm·eno de 
Alag(ío, um armo de licença, com venci
mentos, em pl"Oi·ogaçíio à que lhe foi conce
dida em 13 de julho elo anno lJassado. 

O Congre ;so Nacional 1•esol v e: 
Artigo unico. Fica o Presiuento da Repu

Mica autorizado a conceder um anno de li· 
cença, cornos vencimentos, em prorog,\çã.o á 
quo lhe foi concedida pelo Poder Legislativo 
em 13 de julho ~o a.nno :passado, a Augus~o 
Moreno tte Alagao, amanuense do Tr·ibunal 
Civil o Criminal, para. tr(\tar de su::t saude, 
onde lhe convier ; revogadas as disposições 
em cont1•ario. 

Camara dos Deputados, 9 de setomhro de 
1903.- F. de Püttla O. Gttimm·aes, Prcsi
dente.-ilfanueZ de i1lenca1· Gtlimarães 1o Se
cret::trio.- J. B. ·wanderley ele llfe;~donça, 
3° Sec1•ét;u·io, servindo d .~ 2•. 

N. 267 A- 1903 

(DL) Senado) 

Auto1·i:;a o Pocla E."Vecuti·vo a proroga1·, com 
o 1'especti·1Jo &?·danado e pelo p1·a.zo de tres 
mezes, a lir.:ençc~ em c1.~jo goso se acha o D1·. 
Luiz C?·uf.s, di1·ecto1' do Obse1·vatoi'to Ast1·o· 
nomico do Rio de Janeiro e lente da Escola 
J.1::litr.o· do B1·azil 

(Vide prC>jecto n. 2Gi, de 1903) 

A Commisslo de Pflti çõe~ o Pocloros, tendo 
examinando o pl',•joctJ tlo Senado, que au t.o. 
1·izn, a pl'Ol'Ogaçfto, com o rcspetivo ordenado 
o p3lo p1·aw tle 1.r<:s mozes, <ht licenç-a em 
cujo goso se acha o Dr. Luiz C1·uJs, é do 
pa.l'eccl' tlUO a Cama1'a. o adoptc. 

N. 267- l9ú3 

(D•) Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Polcr ExecuLivo auto

rizado a prJroga1·,com o respectivo orJont~do 
e pelo prazo do t·~ ·e~ mozfs, d:l. licença em 
cujo goso se acha o Dr. Luiz Ct·uls, clirector 
do ObservatorioAstrvnomicodo Rit> do Jn,neiro 
elento da E:.;e&la Militai' do Rt•azil; revog:ltlas 
as disposições em contrado. 

Senado Federal. lO de outubro de 1903.
Affonso Augusto Mo1·eira Penna. Pl\JSidente. 
-Joah.im de O. Catunda, l G SCC1'Chl'iO.
Albe1·to José Gonçalves,2° Secreta.rio.-A.ntonio 
he1·edo, se1•vindo de 3° Secrctario.-Jose de 
Almeida Ba;·,·eto, 4° Secre•a,·rio in terino. 

N. 290-1903 

Auto1·i.za o Poder Execuli'Do a conceder um 
annq de licença, com o}·denado, para tratm· 
de sua saude ao conferer~te ele 2o. classe Lla 
Estrada t!e Ji'e1·ro Cent?·al do Brasil Tacito 
Ltti.: 1'1'(!1)QSSOS 

A' Commi.~são de Petiçõns o Poderes f..Ji 
pre.>ente o 1'0[ uerimen to d) conforen to ue 
2"' cla.sso d<L Estrada. <lo Forro Central do· 
B;·azil, Tacito Luiz Travassos em que solicih 
do Cong1•esso Nacion :~l um a.nno de licença., 
com ordenado, em prorog.Lçã.o da quo já lhe 
concedeu o Poder Executivo, pu.ra. tratar do 
sua sa.ude. 

Este requerimento, encaminhado pelo cida
dão Ministro da Industl'ia. o Viação. vem ncom
panh:~.<lo da. cópi 1 d:t informação prestada 
pela dtr2ctu1'ia d t mo:.nn:t estrada o elo laudo 
de insp~cção a. CltW se sulJmCJtteu o pcticio
nat•io p3l'<~nto a Dh•octot•i:l. Geral de Sanle 
Pulllica., o do qn:tl:>o vot•i!lca C\$~ar sotrrcndo 
de tubr,-l'cnloso pulmonat·, 

Parece, pois, de ,iustiç•a., quo seji.l. deferido 
rcqucl'imonto alludido, pelo quo snbmettor 
á consideração da Camat•a o seguinte pro
jecto: 

O Congresso Nacionalresolv..;: 
Artigo unico. F ica o Poder gx.ecutivo n.n· 

toriz11do a conceder ao confm•cnte de 2• 
chsse da Estt•n.da de Feno Central d.o Bl'a.zil 
cidLdã.o Ta.cito Luiz Tra.vassos, um anuo de 
licnnça, com ordenado, pua. tPatamento de 
sua. saudc o o do lhe convier, om :pt'Ol'oga.çã.o 
da. que já lhe foi conccJida. c em cujo g.)SO so 
acha. ; revogada~ as di~posições em con
tra.l·io. 

Sala das Commissõo3, (i de novembru de Sala das Commil'sões, 6 de novembro do 
1003.-1'.-inclarle, lH'Ilsidento.-Jo_çd Ett:;ebio, 11903 .- Trirulade, presidente.- Eft,•ebio ele 
t't1lator.-Eu..:ebio de Antll'ltrle. l.Andnule, l'elator.-/osti Eusebio. 

VoL. VII 4ô 
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N. 300 -l9J3 

Auto;·i.::a o Poder Exectttivo a p;·oroga•· po;· 
wn anno, com 01·denado, a licença em cujo 
goso se acha o contacl01· dos C01·reios do 
ldaranluio, Raymundo J~.aq~tim Vcewa da 
Silva, pw·a tro.tm· de stw !Wttde 

Em requerimento, que foi pl'esente á Com
missão de Petições e Pouol'Cs, o contador 
da. Administmção tios Cot•reios do Mttl'u.nllão, 
Raymundu Joaquim Vieit•a da Silva, soiicita 
pror••gação pur Ulll anno, com vencimtlntos, 
da licença em cujo go3o se acha, para tl'L~ta
mento do saudo. 

O requerente continúa gravemente doente, 
·como prova com o paeecer da Junta de Hy
giena do Est:ulo do Mat·anhão, a cuja inspe· 
cçã.o foi submettitlo em virtude de requisição 
do adminjstrador dos Correios do mesrnJ 
Estado. 

Nestas condir:õJs, a Commissão é de pa-
recer que se autorize o Governo a conceder a 
prorogacão d.a licença solicitada, no• termos 

do proje!•to que em seguida submette á. con
sideração da Camat•a. 

O Congresso Naciona.l1•esolve: 

Artigo unico. Fica o Poder' Ex:ocutivo au
tJriz:.tdo a concedet· pl'Ot·uguç.i.o por um anno, 
com ordenado, dtt licença. em cujn guso se 
acha o contador· dos Cor·reiod do Mar~mhão, 
Raymundo Joaquim Vieira da. Silva, Jíara 
tra.tat' de 8Ua saude onde lho convier ; revo
g<~das as di8posições em contrario. 

Sala <l iS Commi8sões, 13 de novembro de 
!903.-1'1·indade, presidente.- Jose Eu:ebio, 
rolator.-Ru~ebio de And1·ada. 

N. 301-1903 

Auto,·i:a o Gov$,·no a concoJe;· um anno de 
licença, com ordenadv, para ti·ata;· de sua 
saude ao 3° esc1·iptto·a;-io da AlfiJ.1tdega do 
Rio de Janeiro, Mcmool CotO[Jipe Afilanez 

O cidadão Manoel Cut~gipc l\Iiln.nez, 39 es
m•iptuml'io da. AlCu.ndega. do Rio de Janeiro, 
pede ao Congresso Na.cion~\1 nm armo de li
cença, com ordenado.pal'a tea.tamento de su:t 
saude, at-.tcado de moles tia geave, descripta 
no attestado medico com que instruo sua 
petição. 

A Commissão de Potiçã.o e Poderes, a 
cujo exame fom submettLta cstt~ pret:mç'io, 
ve1•ificou poL' aqnelle n.tt.osr.ado medico quo o 
peticionaria acha-se oll'et!ti vamente a com· 
mottido gravemente de hop:ttito pu.renchy
matusa aguda, seguida de plouro-broncllite, 
que exige tratamento pot• espitço de um 
anno para Q seu completo restabalucimento. 

Parece á Commissã.o que semelhante attHs· 
tilção constitue provu. llasta,ute da. molestia 
cl.esso funccionariu publico e jusLifica. o seu 
pedido, que por is~v é digno de ser deferido 
nos termos do seguinte 

PROJECTO 

O Congel!sso Nacionalre&ol v e: 

Artigo unico. E' o Governo autorizado a 
conceJ.er ao cidn.dão Manoel C0tegipJ \1ila
r.IGS, 3° escripGm·ario t.l.a Alfantlega do Rio Je 
Janeiro, um anno de licença com ordenado, 
para trar.ar de su t saude onde lhe convier; 
revogadas as disposições em contNrio. 

Sala das Commissões, 9 de novemb1•o de 
19u3.- Tl'indade, presidente e relator. -
José Euzebio.-Ta'l:lares ele Lyra.-Euzebio de 
Andmde. 

N. 302- 1903 

Emenda do Senado ao profecto n. 57 A, da 
1901, da Camm·a dos DepHtados, que auto· 
1·iza o Poder E::cecutivo a abrir ao 1l:bnisterio 
da Fazenda o cr.:dito ewtraordinario de 
104:54'!$583 pa1·a occoner ao pagamento 
das gratificações devidas aos empregados tle 
diversas alfandegas da Republica incttmbi
dos do se1''1:1Íço de estatística e 1 e'l:liscYo de 
despachos em 1897 e 1898 

A Commissão de Orçamento é de parecer 
que seja approvada a emenda do Senado ao 
p1·ojecto desta Camara n. 54, de 1901, e:n 
vist:t das razões arlduzidas p 1la Cummissão 
de Fimtnças daquella Casa do Congresso no 
pa1•ecer que a bJ.ixo vu.e tra.nscripto. 

Sala das Commissões, lO de novembl'O de 
190:3.-Cassiano do Nascimento, Presiuente.
U;·bano Santo.~, relatot•.-Fl·ancisco Vel:ga.
Comelio da Fonseca.- Galeão Cm·vaZ.hal.
David Campista.-1•/'ancisco Sd. 

P1·ojeclo n. 57 A, de 1901, da Cama1·a dos 
Deputados, que autori.::a o Podm· Ewecttti'IJo 
a aJn•iJ· o.o illt.nislerio da Fazenda o credito 
ewli'CIOI'dina?·io de 104:542$583 para occor
~·e1· ao pogamenlo das gratificações devidas 
aos emp1·egados de di'versas alfandegas da 
Reptt!Jlicu.. inwmbiclos do serviço 1/e esta
tística e 1·ev-isao de despachos em 1897 e 
1898 

O Congresso Nacional t'e~olve : 
Artigo unico. FicJ. o Pvdat• Executivo an

tol'iZatlo a abt•il• ao Ministet·io da. F,•zenclll. o 
crcdi&o extt•aot••linlLI'io de 104:5·t2$583 para 
pi.Lgamcmto ..!as gt•u.tifhJações dovidas aos em
prega.dos das a!Candegus da Republica., que 
nos annos de 18.:17 e !898 l1zeram o serviço 
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de est.atistica e revi .::ão dos despachos, de con
formidade com o m·t. 4! da lei o. 42!, de 10 
do dezembro de 1896. fazendo as necessa.rb,.;; 
operações e revogadas as disposiçõ:JJ em 
CJntrario. 

Camara dos Deputados, 14 do outubro ue 
1901.-Cm·los Vaz de Mello; Pro.sidcntc.
C,tdos Au,quslo Vl!lente de Novaes, 1 o Sccre
tario.-Angelo Jose rla Sitva Neto, 2° Secre
tario. . 

Emenda elo Senado ao p1·o,iecto n. 57 .-\, cl 
1001, da Gama1·a dos Deputados 

Onde sa lê: 101:542~533, diga-se 
40:244$543. 

Senado Federal. 23 de outubro de IG02.
Joahim de O. Cattmcla, PL'esidonte intcdno.
·Albel·to José Gonçalves, 2° Secreta !'ÍO s ·. ~rvindo 
ele l 0 .-He1trique da Stlua Cotttinho, servindo 
de 2° Secretario. -BI'azilio Pen·eim dl' Luz, 
servindi.l de 3° Secrota.t•io.-Rumiro IJar
ceUos, servindo de 4o Secretario. 

Pm·ece1· da Commiss<'io 1le Firzanços do Senado 
a que se 1·e(e1·e o da de Orçamento da Gamam 
dos Deputados ace1·ca da emenda daquelle 
1·amo do Congresso ao projecto n. 57 A, 
de 1901. 

A' Commissão de Finanç:ts foi presente tt 
proposição n. 54, de WOl, da. cama1·a dos 
Deputadus, que antorizt~ o Podur Executivo 
a abril• ao Ministerio da Fazenda o c1·edit.o 
uxtra'lrdinario de 104:M2$583 pat•a occorrm· 
ao pag:.Linento das grtttitlcações .eviúas a.os 
empregados do divet·~as alfandegas da Re
publica, incumbidos do sm•viço de ostatisti<!a 
e revisão de despltcho9 em 1897 o 18!JR. 

O credito foi solicit:ulo pelo St•. PL'eSi1lonte 
da Republica om 28 tle nmio de l901, alio· 
gando S. Ex. quo o art. 42 Lln. lei n. 428, 
de 10 d•.1 dezembt•o de l89G, determinou que 
o serviço de estatistica. o rovisàu de <l<l$1Ja· 
chos nas a.lfand:·gas fo~se feito, fóra das 
horas do cxpet.lientu, pelos 1·espoctiv s em· 
pregados, mediante a remtmeroçfio de 80 
l'éiS por dospacilv a.pUt'<LdO e a de lO 0 [o 
sobre as diffet•enç~ts verificadas pn.t'l~ menos 
na a.rrecadJ.ção das taxas dos despaehos re
vistos para. o que as encontrasse. 
Da~ informações preshda,s M Thesom·o 

Federal polas J·epltrt.içõds fi;;cae; nrs l•:stados, 
accrescenta S. Ex., vcritl0a se el...r\·a.r-so a 
104:542$.583 a importn.ncin. tbs grat.ificaçõos 
clovHas por aquelln :serviço nos annos de 
1897 e ltl98. 

A Cornmis.;ão de Finanças, 1:orém, requi
sitou do Gove1·no a competente demonstra
ção e por ella veritlct:m que as Alfa.nueg;.ls 
do Amazonas, Maranhão, Pia.uhy, Pomam-

buco, Alar;-oas, Rio ·Graotle do Norte, Sergipe 
e Santa Cathal'in~t não figumm, porque os 
resp .!cLivos emp!•egn.dos não se occupamm 
do set·viço; a. do E~piL'üo Sa.nto, pnrque foi 
cllc feito dentrv das horas do ex:podiento e 
a de CoL'umb:~ porquo a respectiva DoleB'acia 
Fiscal ainda não pl'cstou os esclar · cim~ntos 
11ue llte fot·.tm exigiuos a respoi to do as
sumpto .. 
. As gl'atificações devidas aos empregados 

tL1s Altand:lg:.: s do Parti., Ce:ttli., Para.hyba, 
Bahia, Macahé, Rio de Janeiru, Sancos, Pa
mou.guá, Porto Alegro, Rio •Jt•ande do Sul e 
Ul'ug· tv~yana monl.am, durante o anno de 
1897, em 33:428$365 c durante o ao no se
guinte em G:SIG$180, de onde se conclue que 
o credito proclso <leve se;• dJ 40:244:~545 c não 
de 104:542$583, como está. na proposição da 
Cama.rn. dos Deputu.J.os. 

A' vista do oxp:Jsto, a Commissão do Fi· 
na.nças é de p:uecer que o Semttlo a.plli'ove 
aquella. proposição com tt seguinte emeuda: 

Onde se lê: l04:542.S583, diga;-sc: -
40:2H?545. 

Si o Senado entendei' approvar a propo
sição com a omonrla th Cummissão, os cre
dit··S por elle autorizados no co ·rente ttnno 
pa:3sa eão a :ser: 

Papel Ouro 

3'3 Extra.or· 
dinarius .. 8 . 289: 299$.?GO 8:400$0:)0 

15 Sup plc· 
men t.a.I'C.~ 4.83{):()33$460 45:000$000 

4 EspGcitLes 200:000$000 I 200:000$000 
------- -------

Tuütl.. 13.:325:9a3$020 I • 253: 400$000 

Sala da.s Commil':sõcs, fi de outnbt•o de 1903. 
-Fdicimw Penna, P1·e~itlr.nte.-J11slo Che'f'• 
mont, rolntor.- Sig1:smw1Clo Gonçal·ces.- J. 
Joaquim lle Souu!.-Milw'o Machado.-Be
nediclo Leite. 

N. 30:-l-100:1 

Aulol"i;;o. o Govei'IW a ab1·i1· ao i1Jinisterio ela 
Justiça e Negocias Inle1·io1·es .o c1·edito de 
7 29: 130$, supplemelllcll' d v 'l'ba- Ob1·as -
dcs$e Minis/.erio,para os inslalllições,?·epco·os 
e outras despezas com o IIospicio e Golonias 
de A/.ienaclos, com po;·aceres das Commissões 
de Consla~tiç!To, Legistaç,ío c Justiça e de 
01·çamento 

Em mensagem do 3 do agosto ultimo so· 
licH.~l. o S!'. Prc:ü•lente da. Repuhlica. mc
llida.s legislativas para. a reot·ganização da 
As.~istencia a. Alienados, e os recursos pro· 
cisos pal'i1 attondcr ás oxigoucio.s urgentes 
de:>Sil serviço. Attendendu á urgoncia de 
stn•om votados esses recursos e, 1Jem assim, 
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á. circumstanciu. de não ser cabida sua vota
ção n:t lei permanente da.s medidas solicitct
das, submette a Commissão do Con:;tituiçã.o, 
Logi~lação e Justi~a ao pat•ccer da Commissão 
de Orça.ment.o e á. deliberação da Camara o 
seguinte proj~cto do lei: 

O Cong:•o.3s:> Nacional decceta: 

Art. l. o E' o Govel'OO autorlz::1.do a abrir• 
ao Minh:;terio dt\ Justiça o Negocios InLel'io
res o cJ•erHto do 729:130$, supplementar á. 
ver·ba-Obl'<ts-, desse Ministerio, para as 
inst<tllnçõcs, reparos o outeas despozas com 
o Ho>picio e Colonias de Aliena.rlos. 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçõed em 
contrario. 

Sal11 uas Commissões, 24 de setembro de 
1903.-L~ti:::- Dmm:ngues, relator.- Pcwanhos 
]fontenegto, presidente.-Angelo Pinheü·o.
Fredel'ico B01·_qes.-Ilosannah de Of.i-veira. -
1.'eio:ei1·a ele 8 á. 

1\lENSAGEM E EXPOSIÇÃO DE 1\IOTIVOS A QUE SE 
REF8REM OS PARECER-ES SUPRA 

Srs. Membros do Congl'OSS;J Naaional-Re
ferindo-mo :lO qne expuz, l'clativamente á 
n.s,3istcncia a alienados, m• monsagem que 
tive a honra de dil'igir-vos em 3 de maio do 
corrente armo, o á vista da. inclusa exposição 
de motivos apr•esent.ada. pelo MinisLro da 
Just!ça o Negocios Interiores, solicito ao 
Congre.>so Nacional a dccre1açiio das pro
videncias que julgar neccss:u•ias para. que 
po5sa ser reorganizado esse imporLanto ser
viço e levarlos a efl'eito 0S melhoramentos 
mu.teriaes quo l:lão de mister para a boa ex:e
cuçã.o do mesmo serviço. 

Rio de .Tancit·o, 3 (le a.;osto (lo 1903. 

FRANCISCO DE PAULA RoDRfGUES ALVES. 

Sr. Presidente rla Re;mblica- A commi:3-
Fão de distinct.os proftssion.'1es, nomeada. para. 
proceder a. inquel'ito Eobl'c as con iições 

Em mons'lgcm de 3 d€'. a.gosto do corrente ttctuaes cla Asshtencia. a Alienados no Hospi
a.nno, o Exm. Sr. Presidente da Republkt cio Nacional e nas colonias funcb.das na. ilha 
solicitou medi las para rcorg;mizn.ção dtt As- do Gove,·na<lOl', d;3monstrou cn.b 1lmente, no 
&istcnela. a. Alienados e a e~sa mens:1gem seu relatorio publica.do como annexo no do 
acompanha uma exposição feita. pelo Exm. Ministcrio a meu cargo, de 7 do abril do cor~ 
Sr. Mtnisti'o .. a Justiça e Negocias Intcriort•s, l rente anno, sm• inacliavel a reot•ga.nizaç'lo 
relativa ao assumpto. de:;sc imp;.n·ta.nLe serviço, paPa que os re-

. - d , .· . . .. : specti r os estabelecimentos possam proonchet• 
Nessa exp~s1çao cclara o Sr. l\Iun~tro do modo com!Jleto 0 fim a que se destinam. 

que n. execuçao ua. reforma do quo pl'HClSa a _ ' . . . 
Assistencia a Alienados, depende, em parte, O dt!ector do HospJCw t:.vnbcm Julga n~-
da installaçã.o e obras que, pala sna imrot•- cessaria. o urgent~ ~ _refot'ma ; o, no otiiClo 
tancia, não se podem rea.lisa.t• a conta do cro- que n.c ;ba do. dll'!gtr-mcJ,, oncaracenJ.o a 
dito ordinariamente vota.lo pal'a dc3pazas prompta. a~tot'IZU.Qi10 (!o llivcr.~os melhora
de tal naturez-~ no 0roa.mento do Ministorio montos, 1~sstm se oxpl'lme: 
da. Justiça e Negocios Intm•iorc.,: e q11o; o es· «Ten1lo em vista. o a.i.tgmcn!;a do P'Jpnla,ç"i\o 
ta.do actual elos editlcios reclama., p:tra. sua. da Capital FoJeral o as neces.;idadl3s de rH· 
consm•vação, l'üparos quo nií.u t!ovem scl' cebor doentes de outros E')tados, tor•na.-~e lle 
adiados e urge ofi'ectuar dospo?.as que, ainda mais em mais necessario alar·gar a·: depcm· 
nas cit•cunstancia.cs actuaos, são impre~cin· deocias do HuspiciJ o augmentar os ai ·ja
divois. Que es~as instaltacõcs, reparo~ o mentos das culunias par<t onde sol'ão t.t•an.~f'd
outl'ns dcspezas foram Ol'•:a'las na quantiu. tlu ridos todos os alienados indigentes c:tpa·~es 
729: 130$0!)0. do trab~tlh:1rern no set•viço d3 bvouru, inCclll-

Sobre (';;se assumpto a Commis~ã.o de con· testavelmento u melhor melo ue occup<U' [~s 
stituição Legish.1çã.o e Justiç:a dou seu pa1·e· activitlauc::; do alguns dentre Cllles. 
COl', concluindo por um pr·ojecto d3lei, auto- Muito luct•a.ria. a Assistoncitt si o Esta<lo 
rizando o Governo a t~brir aJ Ministet•io d<t fundasse uma colonirL especial p wu. e pile
Justiça e Negocias Int.ei'iures 0 credito sup- ptü~os indigentes, visto a grantle pot·ção 
plernental' à verba-Obra~-cla quantia de delles no Hospício e n. mn.ior ain<la. nn Dc-
72t): 130$000. tenção e em liberuade justificarem plen:t-

Em vista. do expost? na rcfu!'ida mensagem mente csi,u. creaçã.o. 
e decltu•,tçõeil cio Sr. J\Ji,Jistr-o, <\ CommL-;são Sendo grande o numero de alcoolista.s que 

subrccal'l;e.gam o era.l'iu pul)lico com uma 
de Orçamento nada tem a oppot·, despuza intrW, vi·;to como muitas vozes 

Sala das Commis.sões, 8 de novombrJ de somos obrigados a mantel·os aqui ]lJrquo 
1903.- Cassiano ds Nascimento, presidente.- s:LlJGmos que, mesmo cessado o dclirio, o dia. 
Cornelio da Fonseca, rebtor·.-Fl·ancisco Sei.- ua alta é J't•cquentemente a vespera da volta 
U1·bano Santos,- Davül Campista.- Galecío em carro d<1. pol1cü, faz-se preciso crea.1• naS' 
Carvalhal.-F'r'mlcisco l'eigt1, colooias do E~taclo uma Sr)cção pal'a taes 
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doentes, muitas voz,)s exccllentc-3 tru.b:1\ln
dol'J:l qn::tndo i.;cnlo:; do ;\lcoJl. 

A fttadnçio d;1, co! mia p:tt'a. cpilcptic:JS n!i.o 
clispen~n <t c:Jnt;tt•ncção do d0us pavilhõc~ 
p<ll'ê1 cJmkhcs delimu&es, um parn. Cct'h 
l>C:<O, no::J tcrrJrJO··J do iluspicir>. 

Brr.re as ituuflicicaciltS acbmws rb.Jtc es· 
ta.belecilllt3nto nota-se a f11lta de pavilhões 
especiao::; p;.u•;.t tuberculosos e par.t molcstia.s 
into1•currentns. Si furem ollos cons~rllülos, 
evitaremos o grande inconveniente dct pci'· 
m:\ncncia d'J alienados tuberccllosos c outi'OS 
n. ttingidos de molcsLi<\S infecciosJ.s e n p o
miscuidadc com oJ outros nã-> tloenlc:s Lle 
taes moles ti<~~. Si ao se e viço actu:tl de 
cl'i".nr,as Llül'lUOS outr·a t'oição, i&to é, si o 
tl'an~·fvt'ma.rmos em um pBqucno i!·l::>titu!;o 
de elttear;fio de JFJtprcnos idiotas c imbeciil, 
ctHl1lll'Ü'Blll03 nnis urmt oxigcncia justuica.da. 
lla. Assistonci<t Publica. Prove!' o c5&:tbeloci
mcnto de labor•at•Jt•ios de pt>Opedeutica c se
miotica. mo:lt.aes, i ncluiotlo a. psycho-physio
lugia, tie anatomh pa.thologica e blo clli
mica. será arm'.\1' os tdienistas deste m:.tni
comio tlo rccut•sos p:.tra melhor dittgoo>Jtic=1-
rem e, p n•tanto, conseguirem melhores re
sultados tllcrapcutico3. 

Como complemento disto, vem a lll'gencia. 
de reformas radicu.es nos scrviç.>s dJ elecGt'O 
o hyJrothera;_:iia, accresceotanJ.o-lhcs o de 
l;;.ynesothoPapüt. 

.ReLLtivameutB tto pcssottl elo esl,abuleci
mento, dl!vcm SGL' muit'.l :;crias as modillca.
ções ;;t i npl'lmir no estado actual ue cou:ms. 
Qua.nto aJ pcsso:ü melico, ê irnpl'escindivel 
a cr·caçio de algtrns log,tros de clinicos; um 
dell,~s, que dcvet·á ser um p3 lia.tl'a, conhe
cedol' do ramo dtt p,:;ycllia.trh c d \ neuro
logia i1pplicada. as crütnÇI1S, ficará cncarre
g;td•J do ser·viç:J especial do iustituto a que 
mo l'Ot'ed ac·lma. Ao outt•o clinico ficará erl
tregue o S\lrviço dos pavilhões dtJ isola
mento. Assim, d•!l'emos m;1is folg<1 aos qua
tt•o alionist·.\s elfectlvos pa.ra IJ:Jm cui·larern 
de suas r·especti.va.s socçõo;J, sobretttdo si lhos 
dermos dous adjuntos rmuunerttd•JS para au
xilio do SOl'Viço de observação, etc. 

S3rão eJt·JS adjuntos os fuGuros alicnV;tas 
eiTer~tivos. Além deste~. é urgente a flln
dação dos logar3s de ci!'urgião gynecolo
gista, de opht;.~lmologista e de denGista. Ex
cust\dJ é insi:<tn• na necBssid~ule da exis
tencia. do t:te3 faculhtivos, porque t:tnto 
mal foz ao o:sta.boleciment; a suppressã.o do::: 
seus cat'g,Js, qua pot• vezes foi preciso re
correr a. profi:~;iouaos estranhos ao Hospicio 
para peeencherem. por favor, a funcção .uos 
referidos ca.t•go3. E, actualment.e, si não ti
vessemos, pJr otreriia gratuiti1, tres delles 
que reali:a:un ta.es serviços, certamente 
rnuitu. tl'lria.m s.;1IriJ.o os pacientes aqui re
colhi\ios, 

ComJ complornen~o de um bom serviço 
clinico, são in!lisp:ms:weis: um l.Jom bbo· 
l'.tturio bio-chimicoJ o i1na.tomo-pathologico, 
dn que ft~ll:tmos acima, dirig-ido por um 
technico de compo>encia provada, o um bom 
corpo d,) internos rnmunorados. Si pudesse
mos contractar n::~. Buropi1 um profi:;sional 
compBtent!3 para. a.quel!J. primei r a. funcção, 
em mu.ito concol'l'Bl'i:.tmo.> para o pt•ogre.-.s..> 
da scionci:1 nacion::tl, pJl't}Ue assim terin.
mos no Hospício um excollonto nuc!co de 
apet•feiçoamentos. 

Ao pes,ual da socl'etaria sei'tt nccossario 
impl'imit• i1S S·)guintes morliflca.ções : um 
primeiro oscJ•iptin'at•io, um arclli vista., um 
segundJ escl'iptura.rio, um torcGii'J, mu 
qua.rto o um continuo. 

Assim, attenderomos ús nccu~.:sid;d,); tl) 
serviço, du dit\ em dia. augmcntado, e, o quu 
é mais, tendo em vist.tt os principias tlc hio· 
ral'chia que estimulam, tc!'omos no 1° escri
pturario o chefe da SCJl'OL<1l'ia, servindo ao 
mesmo tempo de seJl'ct:u'lJ á díroctoria.. O 
cargo a.ctual de al:noxaí.'lfe devo ser transfLH'
mado em o logJ.r <.lc :tdministt'adoe com as at
tribuiçõB::: que outr'oru. tinha tal ftrnccionario 
pol' frJrça dos l'ogulamentos de 1800, 18[1·~ e 
l8J3. 

As:>im ficará ao diroctor cert::t folga para 
pL'eocl!up:t.r-se um pouco mais c.;m a parto 
medica. da institui~ão, nã-> dcixu.ndo, porém, 
absolutamenGe du supo•·iut.mder e fiscalizar 
os 1rviço administruti ·m. 

Sendo impJs:livel, dcnteo das verhas pro· 
postas no pL'ojecto de ot·•;amento, ob~et• a I·oa
lização do que acima. fiJou indicado, ójusto 
soja. n.doptad:1 uma nova ti1bella do venci· 
muntos, romunt:rando melhor os fLtnCctona.· 
rios do estahalecimen w. 

O pJsSoiLL sub:.tHemo de nenhum modo púde 
coutiutt,ü' retluzido como actualmente e 
muito 1nenos in:;ufliciontomenl;c pago. 

E' a.b3olutn.monte imposstvcl ter bons em
pt•cgaf.los com vencimento~ tã.o oxlgtws, como 
atú aq11i. 

Peço, poil, soja olr.va.da. a verba pa.ra re
mnner,tç·ão do refe1•ido pessoal a. l43:6t.\0$000. 

Assim serão postas em prati~'t não só a. 
oscolê\ de e:1fet>mciros, uma das maiores na~ 
CBS3id,tdes do servico hospit:1lar entre nós, 
como a abedtu·a do officina.s om que po
d'.lrfio tt•ab:1lhar muitos doented. E então, 
obtido isso, tt verba « alümmtaçã.o e combus
·t;ivot » n;cessHttl'á ser modifiOLtd<~ pa.ra, ao 
monos, 3 40: OOC$ JOO • 

Aproveito a opportunidade parJ. soli.cit:tr 
o augmento da diversas v..:rba~, do accordo 
com a. tabella annexa. 

Só assim, concedidas ellas, poderemos pro
ver as cHnicas cü'i.z;·gicas, o serviço bydro
therapico, os gabinetes e labor,ttorios, a qno 
mo J'eferi acima, do flUO lhes é no~essal'io. 
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Tcnúo pm•clidc) e muit'l o et•a.rio publico 
com a pasi:agem p:a•a o Thegouro da. cobt•ança. 
das dia.1'ias de pcnsioni!:it:v;, seria jnst.J quo 

· volta~somos a. fu.?.el-íl com:) ontr'ora po!o 
Hospício. 

Si obtivcrdos do CongreS3u N:.wional as 
sommas em quo importam a~ divilrsag obi'as 
quo em oillcios ant.el'ioros vn:> solicíl;ei, in
clusivo a vol'ln necoss;1t'Í<1 para illuminação 
clc~trica elo C:'lti;tbolo ·imento, <tpproxima.· 
l'emo::; a Assi::;~oncb a Ali(}n.ttluB no Districto 

. Federal da oxist-Jnte em outros paizcs civi· 
lizad ·JS . 

Si rcflcctil'om os illustl'cs lugblarlorc:; 
brazileiros em quo o n.nno passa.do deveria. 
ter o The,;ouro recclJiclo ce :·ca. de 7:m:O'J0S, 
provenientes ilc diarias t!os dor)J)tu; :qúi 
rccoltliu.;s, u.ssim como quo augiuonLa.t•ü, v 
Jtulnct·o do pensionista.~, si mn:t In<~ rel'orill:~ 
ior etl',JCtua.tla, 1101' Cill'LO nií.J nos regatearão 
olemen ~os para realiza! a.» · 

Ao citado officio :teompa.nha.l'ai)l as ta.bal
las, que tmnsct·cvo, do:~ vencimentos indi
cados para os diíferentcs empregos, no llos
picio e nas colonias. o das consignações ne
co;sarhts para o custeio desses o ,ta.beleci
montos. 

IIOSPICIO NACIONAL 

Pessoal 

l Diroct.o .• •..•..•..•....•...•. 
4 Alienistas eifectívosaG:OOO.";. 
I Alionistc1, director do pavl-

lhio ........•..•.••...•..• 
2 Alíeni:>ttts adjunti)S a 3:600$ 
1 PcJ.ia. tra. . . . • .............• 
l Ciru1•giào gynecologista ..... . 
l Medico pa.ra molestl .• s lntor-

cul'rentos ••••••••...•••.•• 
Opht .lmologista ••..•...•.... 
Chefe dl) g.tbtnete electrot.he· 

r.1pico e do serviço hyJro-
thot·a pico .••••.••••.•••• , • 

Pharmaceutico .........•...• 
Chefe dos labora.torios de aoa.

tomia. pathologica e chimica 
clinica ....•..•••..•••...•• 

Assistente (alumnó) do labo-

12:000.MOO 
.24 : 001.1$ JOO 

6:0005')00 
7:~oo$·JOo 
4:800$000 
4:8u0$1l00 

4:800$000 
4:8·JO$l00 

ü:000$000 
3:600$000 

6:000$000 

ra.t~Jrio histo-clümico..... 1:2008000 
4 Internos;~. 1:200$............ 4:8UOSOJ0 
I Dentista. . . . . . . . • . . .. . . . . • . • • 2: 4uO.'i;o .• o 
l Adrninistt•ador.............. 5:40u$000 
I 1° escript.urario .... , . , . • . . • • 5:400$000 
1 Archivista...... • • . . • . • . • . • • 4 :8011:-;;000 

Pes$oal de nomeactio elo directo1· 

Enfm·u~eiro~, onfm·mcL·as, guarda.s, snr
vente~, 1nspectores, inspectoras, l'oupeíro, 
ri!upcma, boJ?bo!ro, machinista, sapateiro, 
ptntor, c.tt•pmtmru, pJút'eii'o, ferreiro, en· 
gommadOJras, lavaueii•J.s o auxiliar-os co
peiros, cozinltoir·os e <ljttdautes, despens~iros 
e aju•lant~. jMdineiro c <Ljud<mtes, t:ncar
regMlo das Mixas Ull agua., enc.ummentos 
e depJsitos, e coosorvaL!or tlos g thinete:J 
14:{: 680:)000 • 

1\limcn~ttçào o combnst.ivol .•.. 340:000:);)000 
Medicamentos, dJ•,,;;as, vazilh:t-

nw o appa.t•e!lJOs . ....... .. .. 25:000$000 
Objecto::; do oxpodioo te, liVl'OS, 

almanak, jo!'uaos o oncaúer-
u,~çõos .•..•....••••.••••.••• 

A.eq:1isição e concertos de mo
veis, Instrumentos o ut .msi· 
lios •..•. , •...••.• , ........ . 

Illuminaçfio ..•••.•••...•.. , ••. 
Fu.zen,la, . cu.lçado, a.viamontos, 

lavagem o engommado do 
roupa ....•..•...•....••.•.. 

Conservação dos pr 'dios 1:' do 
material rodante .•...•.•... 

E~topa, oloo e gr.txa para a ma-
china ...•.•..........•...•.• 

Fumo o artigos pa.1•a. fum:tr, · 
:tluguel da linha tolephonica., 
improssõas, publicaçõe>~ e dcs· 
p~zas miudas e eventuaes .• , 

Ti>Xa de e~goto .....•..•... . •.. 
Consumo de agua ....••....• . .. 

COLONIAS 

Pes soal 

Director ..••.••...•••.•..•..... 
1 :Medico ...••.....••• , ..••••.• 
l Pha.rmaceutico ..••.••••.•••. 
l Almoxa.rife ................. . 
1° gscriptura.1•io •••.••....••.•. 
2° dito •.• ,., •. , .• , •• . •..•• , .• 

4:000$·100 

20:000~000 
14:000$000 

40:000~000 

10:000$000 

800$000 

10:000$000 
l :·197~298 

l44l$000 

4ri5:441$298 

9:00osooo 
7:20f!$')0í) 
3:600$;000 
4:200~000 
3:6008000 
2:400~000 

30:000$000 

Pessoal de nomeação do di1·ecto1· 

l 2° oscriptul'a.l'io............. 4: '200$000 Porteiro, desJ>3nseiro, enfermeiros, guu·-
1 3° dito...................... 3:600~00:) das,roupeiro, encal'regado di.lt lavandoi•ia 
1 4• .~[&·),..................... 3:00o;::ooo cozinheirus, cop3iros, la.vrador, hortelão, co: 

Continuo.................... 2:400$00u cheit·o, C.'trreiro, encarregaria do e::;ta.bulo e 
Pvrtciro,................... 1:80U$0UO ua cocheira. alfaiates, 1ogui:;ta da. bomb:t a 

------ vapor, ~et'r":iro,. sold:1dor, carpinteiro, pe· 
123:000$000 dreiro, p,nhne1ro e sorYentes, 33:480$000. 
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Mate1·i.1l 

Alimentação e combustível •..•• 
Mcrlicamontos. drogas, vazi

lhame e apparelhut: ...•.....• 
Objoctos de ex.pcuiente, livros, 

almauak, joroaes e encader-
nações ..•...•............... 

Acquisição e concertos de mo· 
veis e utensilL.~s ............ . 

Illumi nação. . . . .. . . . . .. ..... . 
Forr 1g-em e remunta do nnimaos 
Inst.J'Un1Cllt.OS ue lavonra, ferra-

g-ens, somou to:;, ctL'.... . . . . . 
Fazond;t, calç.tdo, ctwpé· s, <IVia

mon l,os o l<tV<tg'lllll do l'onp<t.. 
Conservaçã,J dos pi'OJíus. cust'liO 

e cunsel'Vttçào lks botes ...••. 
Es~:.~}1<1, azmto, g1·axa, ek., p:tl'il 

éL IJ,JJUbé1.,,,, ••• , ••• ,., ••• ,. 
Alugue\ da casa pa1•a o dircctúr 

e p.tra u almox:wif'tJ ..•....... 

Linl~:ts_:- <tpparolhos t ·loplionicos 3: l008000 
Pavtllioes 11ara Cl1il8pt,icus..... 78·.fJ'fJli." .. ··ofJ() 

6f3:'2G0$81JO '' Pinl;ura gm·;.tl externa c interna. 
4:000$000 do od.ilicio......... ... . . . . . • 99:200,~000 

D ·l'mitorío do:; imrnun1los...... Hi:5()0$100 

l : :-!00$,000 

4:50M;ooo 
6UO:i;i(Jil 

4:000~000 

2:51JO;~(JIJO 

Ou1'as na enfm•mat'ia. anncxa. ;i. 

I• soc<:ão de humcn.; . . . . . . . . 4:00:18'):)() 
Oin:•~s na C••Zinha üos pon:-;itl-

Jllstas....................... 3:400)·100 
Obras na. cnzinha du:; indigentes 4:50~1~000 
lnstlllaç~iio elnctric<t (<'O:OPO~) o 

!lo sm·viçD da. nlectr<liYZé1~â.o 
u<t <t.:.(Utt Jo mar (5:000~)..... 85:00':8000 

I;~:OIHI~iiJOO In-;~ 1.l!açfLD do serviço do •:X· 
tinc.:fw 1lo ineendío.......... :!O:OOO~;·IUO 

'l:IIOO;!i•)[):) Sub~titui•;âo llo mubiliat·io., ... :_'.):OOO:;)fJOIJ 
Ful'llecilll:·uto (b vestutrio ..... 77:UIJ0$000 

2()(J:j0 lO DI'Cll<.t~cm c atcrm üus terrenos 
no fundo do llosplciu........ 82:380.)000 

4:500$')00 
COLOi\IAS DE AL1ENA1>0S Fumo e ar·tigus pa,ra fumat·, im

pressões, .ublicaçÕCS O uCS· 
pez;.J.s miuda::; o ovontuao.; •... 3:590$000 Esgotamento uc ma.tcrias fecacs 

------ na Coloniu, de S. Bento ..... . Jl :300$000 

40 000$·100 
107:450$~00 CunstT·ncção tle urna enfermaria 

Despeza annual no Hospício .... 732:12!~9R D<t rlita culonia. · · · · · · · · · ·. •. 
Despezu. annual da~ colonias .... l70:930$8UO Rcconstrucçiio da ala esqnpr,la 

------ tio e,lificio pl'in ~i_pa!da mesma 
Total. •...• ,, .•..•. 903:0!'12$ 198 col:.mi<t para servil' de üurmi-

torio a 6'l eufcrmud ......... . 39:800$')00 

A ex.lcução da. l'efol'ma dnpenrle, porém' 
em Pé1I'tO, de insta.;l(l.ção o obr .:; que, pela 
sua imP•·rtancia.. niw se podem realizíti' á 
conta Jo credito ordinariamente votado para 
despezas de tal natureza n • OI\:amentu 
do Ministerio du. Justiça e Negocic>s Inte
riores. 

Além disto, o estado actual dos edificios 
reclama, para a sua consm•vaçào, repa1·os 
que não devem ser Jifferiuos por mab 
tempo o urge offectuar despezas que, ainda 
nas circumstancias actuae.,;, sâ.o imprescin· 
diveis. 

Essas instalhções, rop:u•os o outra.a despo
zas foram orçadas n1t quantia de 729:100$, 
assim discriminada : 

IIOSI'ICJO NACION AI, 

Concaetos ntL la vanucria ...... . 
Enfermaria do isolt~mon t0 para 

homens .•••••••.•....•••..•• 
Enfermal'ia. de isolC~mento para 

nnüheres ................... . 
Neeruterio, s:tlas do n.utopsia ..• 
Mvdlficação na d3spensa ...••.• 
Augmento de wate1·-closets • •••• 
Reforma d.o systema actual das 

cozinhas .. ... , . , .•... , ...•..• 

0:850:;;000 

36:000$000 

36:0008000 
15:700$000 
2:400$000 
5:400$000 

14:000$000 

Con:;trucçfw de um g<tl ão pam 
abrigo dos doente:;; DOi dias do 
calor c de ctmva. . .. .. . .. .. 29:000$000 

O dircctor do Hospício, rororindo-se á ne
cessidade de votat'·Sll uma. ki que unifor
mize é1 hosplta.liz•1~_:ão dos alicn:.vlus e <~sta.
beleçtt medidas asscr:uratorias ua. situação 
l··gu.l desses enfermos, ponrtcra. seria. me
did<t acerLada qtu, do accor.lu com essa lei, 
fu:;· e ex.pediJ.o o novo l'OgulalllflllLU da As;is· 
tencia. 

Sobro aquclle assumpt:) continúa pendente 
!c delii.Jcraçfio do Scnadu um pr jecw a.p
peovado pela. Camat'<.~ dus Depu k~llos. 

A' vist:l. rlo exposto o conformn.ndo-me 
L:om as iJIIIicaçõo.; do menc.onado fuuccio
nariu, pen~o quo so torwt pl'dciso svlicitar 
ao Con1.rt'•'SSO "'~acionü nã.u só ~wtrn'ÍZ<t<;ão 
parit cil'ectt.nl' <t t'eforrntt d.a assistencia a. 
alienados, mas bmbem a decretação dos 
·t·ecursos in<lh;pensaveis afim Lle occorrer ao 
<tugmento de despeza d<thi resultante, e se 
r·ec.tliz:u•em os melhorttmBnWs m ctllriae:5 que 
~à o de mi::;ter. 

Rio de Janeiro, 3 de agost.) de 1903. 

J. J. Seab1·a, 
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O Sr. Pc esidente- E:;tandJ ade- Vot:tção do projecto n. 287, do I9fl3, I'cla.· 
antada tt hora, designo para am•mhã a se- tivo á emenda substi t utiva da Camn.ra do~ 
gtünte ordem do dia.: Depuhdos (projectJ n. 103 D, de 1901) ao 

Prlmei_ra parte (at·~ ás 2 l/:2 horas ou projecto n. 105, de 1901, do Senado, creando 
no Districto Federal milis um officio do re-

antes): gistro de hypothecas, com a designação de 
Votnção do seguinte requerimento do Sr. terceiro, á qual o Sen11do não deu o seu as

Alfrodo Varella. : «Requeiro se nomeie sentimento (discussão unica.) ; 
'uma cot?missão par1am:mtar de inquerito Votação do-projecto n. 292, do 1903, auto
para verificar o_ e~tado _a.o Ba.?co d~ Repu· rlzlndo o Governo a conce.let• oi> privilagios 
blica., cnja admmJstl'açao foi conh:ula a~ do~ ost:..balecimentos do ensino sup:~rior ou 
Govorno, nos termos do art. 6• da _lei secunda.rio aos congeneres ftlndados pelos 
n. 689, de 20 de se~embro de 1900, especul·l Estl\dos e pelo Distl'ieto Federal o es~n.belc
mcnt l sobre os segumtes pont:Js: I ctmüo, co~Hl.ições p_:tra c1ue ostes P?Ssam_ s:3L' 

}O, si o Goveruo tem feito pa.gJ.mentos Íll· rec:.mnocndos omcw.lmente ( 2a dlscussao) ; 
d'.lvidos por int:~rmedio do bJ,nco; Votação do pa.recet· n. 227 A, de 190:1, 

2", si está de accordo com as disposições da soln\l a emenda apres::mtada. na didcuss[o 
lei aoont:t corrente do bí.\nco referido com o unic:t do pruje:::to 11 • 22I, deste anuo, qua 
Governo. julga inconstitucional o projccto n. 171 c, de 

1902, emenda destacada. n:\ 2" discussã'} do 
O inq_uerito abraçará o l)Cl'iodo correspon· projecto n. 171, do mesmo anno, que autJ-

dente aos ultimos sete annos. riza. o Poier Executivo a entregat• aos bis

Rlqueiro igualmente quo se faculte â com· 
missão o at•bitrio de nomear profissiooaes 
precisos para o devido oxa.me dos livro;;, 
cot·rendo as rospectivas despezas por conta da 
vcl'ba. - Eventuaes - do .Mini:;t':lrio da Fa· 
zcnda»; 

Vota.ção do projecto n. 231 D. ·de 1903, 
que lixa. a despeza. do Ministerio da. Justiça 
o Nagocios Intet•iores pal'a. o <\nno de 1904 
(3" di3c~tssão) ; 

Votacã.o do pr0jecto n, 13·~ F, de 1903, 
com os p·l.recare:s sobro a omenda apresen
taria na. 3& di::Jcussão do pt·ojocto n. 13~ E, 
deste u.nno (addith·o destacado ao pt•ojecto 
n. 13t, desta anno), autorizand'J o Podar 
Exccuti v o a reorganizar as Escolas de Apren
clize! M:.trinhcil•os e Pt•atica do Torpedos c 
os corpos do ma.J•inheirvs nacionaes e infe
riort!S da armada. e a creat• e l'egu1amentar 
u.s e~colas praticas de <wtilharia, de foguis· 
ta~ o de timoneiros, sondadores e signalci
ros, e dando outrc\S providench\s (disuussã.o 
unica.); 

Votação do p1·ojecto n. 195 B, de HJ03, 
gat•aotindo aos empregados da Estrada de 
Ferro Central do Brazil o dil'eito á aposen
tadoria., continuando em vigor o decreto 
n. 2?1, de 26 de fevereiro do 1890, com 
parecer da. Commissão U.e Constituição, Le
gislação e Justiça sobre a emenda apro. 
sentada. na 2"' discussão do prvjecto n. 195 A, 
deste anno (discussão unica); 

Votação do projecto n. 158, do 1903, de
tet•tnin:mdo que sejam abolidas na.s l'epa.rti
çães federaes as distincçõ.::s ontre empl'cga
do:~ do quadro e jornaleiros, e danlo outras 
providencias · (3a. discussão) ; 

pos, que nellos tee:n resiricncia, os predios 
que, pertencendo á. Nação, :;erviam de p<t1a · 
cios episcopa.es quando se dect•ctou a scp<t
ração da lgl'eja do Estado, os quaes fical'ão 
pertencendo, em 11lena propriedade, ás res
pectivas dioceses ; com voto om separado do 
Sr. Luiz Dominguos e exposição do Sr. Es· 
tevam Lobo, que propõe um substitutivo ; 

l"· discussão do projacto n. 221 A, de 1903, 
re~"ogando o art. 253 do regulamento que 
ba.ixuu com o decreto n. 2.881, de 18 da 
abril de 1898, com paracor da Commissão do 
Marinha e Guerra ; 

Discussão unica do parecel' n. 120, do 
1903, opin~tndo no seutido de ser negadil o 
credito especial solicitado em menaa.gem do 
Presitl.ente da Repu l.Jlica., na impurtancia. de 
14:666$100, pil.l\~ cumpl'imento da sentença 
do Supremo Tribunal 1•'edel'a.l, a qual annul· 
lou o decreto que demittiu R.ica.rdo Barradas 
:t-.Ioniz do logar de 1 o oscriptul'ario da. Conta
doria. da Marinha., pa.1·a. o fim de fi.cttL' o 
mesmo com direito ás vantagens do ca·:go 
que sel'via, emquanto não t'vr oifectiva.mcnte 
aproveitado; 

Discussão unica do parecer n. 94, do 1903, 
julgando que não deve ser· concediio o oro· 
dito de 29:518$:367, pedido pelo Poder Exc· 
cutivo pa.1•a pagamento do tolfGres da brigada. 
policial Alf;.·edo NunBs de Andl'a.de; 

Discussão unica do parecer n. 9a, de 1903, 
julgando que não deve ser concedido o cro
dim de ~3:98$$393, pedido pelo Podet• Ex
ecutivo para pagamento do alfere:!l da bri
gada pollcial Ernesto Pio to Machado. 

Segunda lJarta (<i.s 2 1/2 ho1•as ou a.ntas): 
Continuação da 3"' discu:;são do project 

n. 252, dB 19.03 (n, ij6, de ~900), decla.rai\c\0 
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que, salvo o disposto no n. 4 o no § 3° do 
art. 9° da Constituição Fedel".:tl, só é licito 
aos Estados estabelecer taxas ou tributos 
que, sob qualque1• denominação, incidam 
sobra as met•cadorias estrangeiras ou sob1•e 
as nacionaes de producção de mlt1•os Estados, 
quando concorrem as condições que esta.be
lece, e dando outra.s providencias; 

Discussão uoíca. do projecto n. 237 F, de 
1903, redacção para nova discussão do ad
ditivo destacado na. 3"' discussão do p1•ojccto 

n. 237, deste anuo, autorizando o Governo 
a adquirir~ pelo modo que julgar mais con
veniente, os terrenos necessarios, em Jacue
canga., município de Angra dos Reis, para. 
estabolecimtnto do Arsenal do Marinha ; 

Discussão unica das emendas do Senado ao 
projecto n. 147, deste anno. que fixa a 
dcspeza. do Ministcrio do Guerra par11 o 
exercício de 190:!. 

Levanta-se a sessão ás 5 hor~s e 40 mi
nutos da tarde. 

l~Sa SESSÃO M 11 DE NOVEMBRO DE l903 

P1·esidencia dos S1·s. Paula Guimarttes (Presidente), Oliveira Figuei1·edo (1" Vice·PI·.:
sidente) e Paula Guimarcies (Presidente) 

\ Ao meio-dia procede-se á cha.mada. a. que 
J:.~'espondem os S1·s. Paula Guimar·ães, Aleo· 

_ r ~ar Guimarães. Thomaz Accioly, Wander
ley de Mendonça., Joaquim Pires, Eugenio 
Tourinho. Anthero Botelho, Sá Peixoto, José 
Euzebio, Luiz Domingue~. ViL•gilio Brigido, 
Eduardo StuLlat·t, Gonçalo Souto, Eloy do 
Souza. Pereira Reis, Fonseca e Silva, Tei· 
xeira. de Sá, Ermirio Coutinho, B1·icio Filho, 
Cornelio da Fonscc:t, Estneio CoimbrJ., An· 
golo Neto, Raymundo de Miranda., Euzebio 
de Andrade, Arroxcllas Galvão, ROllrigue3 
Daria, Jovin:ano de Carvalho, Felisbello 
Freire, Neiva, Satyro Dias, Alves Barbos:t, 
Tolemino dos Santos, Rodrigues Saldanha; 
Bernardo Horta, :Mo1•eira Gomes, Heredia lle 
Sá, Amcrico de Albuquerque, Joã.o Baptista, 
Laurindo PUta., Cruvello Cavalcanti, Mau
ricio de Abreu, Oliveira. FigueiredJ, Viriato 
Masc;u•enhas, Estevão Lobo, Bernardo Mon
teiro, João Luiz, Carneiro de Rezende, Bueno 
de Paiva, Adatberto Fel'l',a.z, Antonio Z:J.ca
l'iao, Carlos Ottoni, Carvalho Brito, Olegario 
Maciel, \-Vencesláo Braz, Mo1•eira da Silva, 

('Francisco Romeiro, Costa Juuior, Fet•nando 
i; .. Prestes, Eloy Chaves, Joaquim Teixeira 

Brandão, Carlos Ca.valcanti, Paula Ramos, 
Soares dos Santos, Juvenal Miller, Marçal 
Escobar, Germano Hassloche.·, Cassiano do 
Nascimento, Vespasiano de Albuquerque, Al· 
f!•edo Varella. e Ca.ropos Cartier. 

.Abre-se a Síssão. 

mittir á Camara a. contristadvr,'), noticil1. da. · 
morte d!J illustt'(' Se. conselheiro Antonio 
Ferreira Vianna, que foi um dos mais pro
eminentes vultos da política llrazileíra no 
Imperio. 

Quanclo um homem do. estu.tura moral e 
intellectual do illustre morto desapp:.tt•eco 
pat·a sempre, este facto não póde deixnr de 
entristecei:' p1•ofundamonte os corações ver
dadeiramente patrioto.s. 

Venho, St•. Pl'esidente, neste momento, e 
a Llespeit() do pouco tompo destill:.i.clo á dis
cussão do uma actu., fa.zcl' succintl\mento o 
necrologio da.quelle de que hoje se occupa 
toda a imprensa. fluminense e que foi sem 
duviua. algum:~. um dos brJ.ziloit•os mais 
respeitados pelo talento c pela vasta oru
dição, a serviço do patriotismo o do~;; senti
mentos mais elevados. 

Fallo como rapreseotante desta Capital e, 
principalmente, como representante iio seu 
Io districto, de quo o illust1•e morto foi, 
no antigo regimen, tambem represeutante. 
S. Ex. era considerado como uma das mrtis 
puras glorias (apoiados) des~a cidade, á 9.ua.l 
prestou om vida os ma.1s emmentos serviços, 
dotanclo-a. de instituições que, como a Ma
teenidade, cuja inauguraç.'io foi de~ida. a 
seus esforços, attesta.m as altas qualtdades 
civica.s e moraes de que S. Ex:. era por
tador • 

E' lida e postfl. em discussão a a.cta. E por isso, Sr. Presidente, em nome do 
povo que represento e que é o me&!llo povo 

O Sr. Heredia de Sã-Sr. Pre- que o illustt'e morto tambem aqur repre
sidente, tenho a profunda. magoa. de trans- sentou, peço a V. Ex. se digna de con· 

47 
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sulto.r á Casa si consente que seja. inserido 
na acta. de hoje um voto de nosso :prJfnndo 
pezar pela morto do conselheiro Ferreira 
Vianna. (1lfuito bem; muito bem. Apoiados.) 

Vem á Mesa., é lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que na acta da sessão do hoje 
seja consignado um voto de profundo pezar 
pelo fallecimento do conselheiro Antonio 
Ferreira Vianna; ex-representante da Na.ção. 

Sala. das sessõe3, ll de novembro de 1903. 
- He1·edia de Sâ 

O Sr. Germano Hasslocber 
(sob1·e a acta)- Sr. Presidente, nós, os Depu
tados rio-grandenses, não podemos deixar de 
manifestar o pezar intensíssimo que senti
mos com o desapparecimento de um patrício 
illustre, cuja. vida occupou um longo pe
riodo da :politíca nacional. (AzJoiados; muito 
?em.) 

Considera vamos o conselheiro Dr. Ferreira 
Vianna como uma. das mais puras glol'Ül.S 
deste paiz e, apezar de haver olle refulgido 
longe do torrão na.tn.l, a despeito disso, o Rio 
Grande do Sul a.comnanhou semp1•e c con
stantemente o lastro ·luminoso da vida. pu
olie<J. deste H lustre cidadão. 
.·· 0 SR. CASSIANO DO NASCII\IE:"iTO- Pclota.s 

-- - ~e orgullw. v a de o ter pol' filho. 

O Sa. HE~RIQUE ::;ALLES - O Brazil. 
(Apoiados.) 

O SR. GER~IANO HAsswcnER - Na,seeu no 
anno do 1832 o illustl•o patricio quo teve sua 
inft1.nclu. cxactamente no porioào mnis tol'
mentoso da. vid"' rlo-grao.denso, quando se 
manifestou a revolução soparadista. como re· 
curso contt•a os desmanilos do Imporia, (!Ue 
estava em seu Inicio. 

Póde-se dizer quo sua mocidade, agitada 
:por essa. grande tempestade que por nove 
annos sacudiu a terra l'io·grandense, rece
beu a.lli um cunho que não se apagou jámais, 
porque ninguem ignora que na sua vida. de 
politico eUe deixára perceber que havia no 
fundo de sua alma um republicano extrenuo. 

Foi dentro desta. mesma. assembléa que, 
em um dia de agitada sessão parlamentar, 
o illustre riograndense, depois de fulminar 
o Imperio com uma de suas mais brilhantes 
objurgatorias, abrindo os braços, pergu~ tou 
si havia um homem de bem que pudesse de
fender a corôa. Deante do .silencio da Ca
mara, os seus braços, que estavam abertos, 
ca;hiram desalentados, e S .• Ex:. proferiu 
estas·memora.yeis palavras : cA monarchia 
está. condemnada~. 

E teria sido, si houvesse obedecido durante 
sua longa existencia aos sentimentos na
turaes que elle tinha adquirido ilo berço e á 
influencia do meio em que su t meninice se 
fizera, teria sido nesta Republica um dos 
homens mais eminentes, si :porventura. os 
preconceitos do passado não o houvessem 
agrilhoado a um regimeu que elle não ama
va, que elle detestava porque suas tenden
cias eram p:1.ra a Republica. 

Descrente, elle que era um dof:l mais fer
vorosoa crentes religiosos, dir-se-hia que, 
proclamada, a Republica, se refugiou em 
suas crenças religiosas para olhar pat•a este 
mundo político através de sua ironia tem
perada com o atticismo, que era a sua cara
cterística. 

Isolou-se completamente da vida politica 
para ser sim:plesmante o . critico mordaz por 
vezes, mas nunc·~ daquelles que julgam dos 
successos e da situação com desespero, en- f 

tendendo que esta patria, tão grande, tão 
esperançosa,com futuro tão brilhante deanta 
de si, estl\, a beira de um abysmo, considc-

1 rando-a perdida. (.Mu::to bem.) · 
Cumo riogr:tnder1se do sul, interpretando ' 

os sentimentos da bancada a que tenho a;: 
honra. de pertencer, que é o Rio Grande, · 
nesta Casa, ne:;te momento trago a. manifes
tação do nosso pezar intonsi :<sim'l, assigna
bndo que perdemos no Dr. Ferreira Vianna 
um dos homens cujo nome fulguPJ.rá na 
lista daquelles que mais gloria e renome 
dera.m a nossa tm·ra. (Muito bem; mttito bem.) 

O Sr. Alf"redo Varêlla- Sr. 
P1•esidente, IJreves palav1•as sobre o illustre 
morto. 

Manifestando eu, ha pouco tempo,- a. um 
amigo o apreço c1ue tenho por todas aquellas 
pessoas que no Brazil contribuíram para a 
magna obra de 13 de ma.io, disso-lhe: 

Quando chogal' a hora da. verdadeira jus
tiça, quero testemunhar o meu reconheci
mento como 1Jrazileiro á illustre princeza 
que deu sua assignatura á gloriosa lei, inau
gurando solemnemente o seu l'etrato na sala 
principal de minha casa. . . 

Ouvidas estas palavras por esse amigo,alto 
:p ersonagem do Imperio,accrescentou S. Ex..: 
«Faça justiça completa, e, ao lado do re
trato da redempto1•a, colloque o de Ferreira 
Vianna,a cujo ascendente no Ministerio deve 

o paiz a solução que teve a gloriosa campa
nha abolicionista. 

Creio que, fazendo esta revelação, presto 
ao illustro morto a me1hor das homena
gens. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - O 81'. He
redia. de Sá pede que se consulte á .casa. 
sobre si consente a inserção na a.cta. de um 
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-voto de profundo pezar pelo fallecimento do 
notabilia~imo brazileü•o conselheii•o Antonio 
Ferreira. Viann,t. 

Os senhores que .::tpprovam o requeri
mento queiram leva.utcw-se. 

O reCJ.uerimento f•Ji unanimemente appro
vado. 

E' posta a votos e approvacla, a a.cta. da 
sessão a.nteriol'. 
- Pass:t-sc .. á 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presiden-te- Não havendo 
numero legn.l para se proceder ás votações 
das matori.as consbtntes da ordem do dia, 
passa-se á materia em discussão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a I a discussão do projecto 
n. 221 A, de 1903, revogando o art. 253 
do regulamento que baixou com o decreto 
n. 2.881, de L8 de abril de 1808, com pa
l'ecer da Com missão de Marinha e Guerra. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pare-
·cer n. 120, de l903, opinando no sentido de 
ser noga.•1o o credito especial solícita.do em 
mensagem do Presidente da Ropublica, na 
imporljancia. de 14:666$100, pttra cumpri
monto do sentença do Supl'emo Tribunal 
Federal, a qual annullou o docrooo que de
rnittiu Ricardo Barradas Moniz do logar do 
1° esct•iptmario da Contadot·ia du Marinhu., 
paru o fim de ficar o mesmo com direito ú.s 
vantagens do cargo quo set•via, emqu11nto 
não f'ot· offecti vamente apt·ovoitado. 

Ninguem poJiodo a palavra, 6 encerrada 
a discussão e adiada a votaç!i.o. 

E' annuncia.da a discu!lsão unica do }Jat•e
cer n. 94, de 1903, julganJo que não deve 
ser concedido o credito de ~9: 518$:~67, pedido 
pelo Podet• Executivo para pagamento do 
alfere.'s da brigada policial Alfl'ado Nunes 

·-de Andrade. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pare
cer n. 93, de 1903. julgando que não deve 
ser concedido o c1•edito de 33:988$393, pe
dido pelo Poder Executivo para pagamento 
do alferes da brigada policial Et·nesto Pinto 
Machado. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

O Sa- . .:Presidente- Estando es
gotadas as ma. terias dadas para discussão na 
primeü•a parte da ordem do dia e havendo 
ma.teria iroporGa.nte pendent3 de votação, 
como seja o projecto de Orçamento do In
t !Jrior, suspendo a sessão por 15 minutos, ou 
até que haja mtmct'u pémt se proceder ás 
votações. ' 

Suspende-se a. sessã:1 ás 12 lloras e 45 mi
nutos da tardct. 

Reabre se a sessão a 1 hora. 
Comparecem mais os Srs. Carlus da No

vaes, Rogeeio de Miranda, Indio do B ·azil, 
Urbano Santos, Christino Cruz, Anizio de 
Abreu, Bezorl'il Fontenello, Thomaz Ca val
canti, Francisco Sá, Frederico Borges,~ João 
Lopes, Sergio Sa.boya, Paula. e Sil vu., Abdon 
Milanez. Affonso Costa, Celso de Souza, José 
Marcelliuo, Pel'cira de Lyra, João Vieira, 
M;.~1aquias .Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, 
Julio de Mello; Oliveira Valladão, Castro Re
bello, Tosta, Domingos Guimarães, Bulcão 
Vianna, Felix Gas:par, Augusto de Freitas, 
Rodrigues Lima. Paranhos Montenegro, Mar
colina Moura, José Moojardim, Galdino Lo
reto, Corrêa Dutra, Mello Mattos, Stí. Fr.!it•o, 
Erico Coelho, Fidolis Alves, Belizario de 
Souza, Ga.lvão Baptista, Silva Castro, Lou
renço Baptista, Julio Santos·, Henl'ique Bot'· 
ges, Francisco Veiga, Josê Bonil'acio, Ribeiro 
Junqueira, Carlos Peixoto Filho, Pouido 
Filho, Francisco l3crnadinil, Jo[o Luiz Alves, 
Bornardos de Ft~ria., Lamouniot• Gudoi'redo. 
Henrique Salles, Camillo Soares l~ilho, Calo
geras, Roll.olpllo Paixão, Pa.r!ua. Rezoncto, Ga
leão Ca.rvalltu.l, Jmmino Cardoso, Bm•nardo 
de Campos, ReiJouç:.ts de Cat'valho, Ama1•al 
Cesar, Fm•t•cil•a Braga, Josó LtJbo, Paulino 
Carlos, FPancisoo Mall;u., Cantli(lo lto(lt•igues, 
Rodolpho M!t•:tml:t, Hermonogildo do Moraes 
Filho, Costu. Netto, Aquiuo lUbciro, Bene
dicto do Souza, Linuolpho Sort•n., Ca.ntlido de 
Abreu, Blizou Guillwt•mo, Barbosa Lima, 
Angelo Piulwiro, Jamos Da.rc~' • Diogo For
tunu. o Homem de Carvalho. 

Deixam do comparecer com causa parti
cipada os Srs. Enóas Martins, Raymundo 
Nery, Arthur Lemos, Passos Mil'anda, Ro
drigues Fernandes, Guedelha. Mourão, Dias 
Vieira, R.aymundo Arthur, João Gayoso, Ta· 
va.resd e Lyt·a, Walfredo Leal, Tl.·indnde, So· 
ares Noiva, Moreira Alves, Pedro Pernam
buco, Elpidio Figueredo, Epaminondas Gra
cindo, Leovigildú Filgueil•as, Milton, Vergne 
de Abreu, Pinto Dantas, Eduardo Ramos, 
Bezamat, Pereira Lima, Paulino de Souza, 
Leonel Filho, Manoel Fulgencio, Nogueira, 
Lindolpho Caetano, Edua:do Pimentel, )JÇJ
mingues de Castro, Valozs de Castro, Ar
nolpho Azevedo, Azevedo Marques, Bernardo 
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~ntonio. Lamenh?- Lins, F!ancisco Tole».·l Não nego. ne:sse novo rcqur:·rimento·que t·e
ti~o, ~bdon Bapt1sta, Xav1er do Valle e nha.mos odtrelto de fiscalizal' a accão do GG
Vlctormo Monte1ro; I verno no Banco da. Republica., continuo a 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, I sus!enter que ella é necessaria, mas limito a. 
Hossa.nnah de Oliveira, Antonio Bastos; Ar- 1 accao do Congresso ao exame da escripta, no· 

-thur Orlando, Augusto de Vasconcellos, Car-1 periodo da adm. inistração official do mesmo. 
los Teixeira Brandão, Ga.stão da Cunha, As- banco, e quanto á ~dministração anterior· 
tolpho Dutra, David Campista, Sabino Bar- quero sómente que se obtenha a cópia da 
roso, Leite de Souza, Al-val'O de Carvalho conta corrente do b~lnco com o Thesouro, por 
e Domingos Mascal'enhas. intermedio da direetoria actual. 

. Por esta fôrma não haverá uma indebita. 
O Sr. Presidente - Havendo nu· intervenção da Casa nos negocio.> de um es

mero ~egal, vae se proceder ás votações da ta.belec!mento par~icular, como se diz. 
mataria. constante da o1·dem do dia e das que Accelto a questão nos termos em que a. 
se acham sobre a. mesa. collocou o nobre leader e vou mandar á Mesa 

E' sem debate approYada a reda.cção final o meu requerimento, pedindo para elle ;t . 
do projecto n. 293 A, de 1903, pat·a ser en- sua approvação. 
viado ao Senado. 

E' annunciada. a votação do seguinte re
querimento do Sr . Alfredo Varella: 

« Requeiro se nomeie uma commissão 
:parlamentar de incp.writo, para verificar o 
e·;tado do Banco da Re}mblica, cuja admi
nistração foi confiada ao Governo, nos ter
mos do art. 6o da lei n. 689, de 20 de se
tembro de 1900, especialmente sobre os se
guintes pontos : 

1°, si o Governo tem feito pagamentos in
devidos por intermedio do banco ; 

2°, si está de accordo com as disposições 
da lei a conta cor1·ente do banco referido 
com o Governo ; 

O inquerito abraç-ará. o período cor1•cspon
_ dente aos ultimos sete ao nos. 

Requeiro igualmente que se faculte á com
missão o arbitrio de nomear proftssionaes 
precisos para o devido exame dos livros, cot•· 
rendo as respectivas despezas por conta da. 
verba - Eventuaes- do Ministerio dn. Fa
zenda..» 

O Sr. Alf"redo V~n·ell:...,- Peço 
a palavra para encaminha1• a votação. 

O 81.•. Presidente - Tem a pala
vra o nobre Deputado. 

O Sr. AICredo Varella (pm·a 
encaminhm· a 1lotaçao)-Sr. Presidente, ouviu 
hontem a Casa a autorizada. palavra do leader 
o Sr. Cassiano do Nascimento. S. Ex . não 
contesta. a. legitimidade de minha iniciativa, 
apenas entende que é pouco pratica, que 
não poderá dar resultado algum e mos
trou que em um certo pont') não tinha razão 
de ser o meu requerimento. 

Com a maxima. lealdade declarei á Casa. 
que nesse ponto assim o l'econhecia e venho 

. propor a V. Ex. que consulte á Casa si me 
concede licença para retil•a1• o meu reque
rimento, sujeitando eu â votação um outro 
que restringe a acção do primeiro. 

O St•. Presidente - A Mesa não. 
póde acceita.r o requerimento que V. Ex. 
neste momento apresenta á consideração da.. 
Casa. 

Em occ;;sião opportuna. V. Ex. apre~en
tou um requerimento que foi discutido e que· 
c~nsta da orde~m do dia de hoje p::tr~ a vota· 
çao; por conseguinte, a Mesa não pOde accei·· 
tar o requerimento que V .Ex. quer ap\'eaen-
hr em Sllbstituição daquo:lle. . 

O Sr. A.lf'&•(.do "'\:r'arelln- Acn.l.Jo 
de set• informado, pol' pessoa n.uto1•lzadu.,. 
que a decisão do V. Ex. é parfeitu.mento 1'8· 
gimental e, por isso, peco n. retiL•u.du. do meu 
requerimento para nllro::;entu.l-o em oo~nslii.o. 
opportuna. . 

O Sr. PJ•esidente-V. I~x. pódiHO-· 
tirar o roquel'imento quo apt•osootou o n.pro· 
seotu.r um outt•o no. oacasliío pt•oprla pu.t•a. 
isto, sogundo o ltogimonto, 

O Sr. Ooaslnno 'lo .Nu •ci
mento (pela o1·dem) -A decisão de v. Ex. 
é perfoita.mente regimental. 

O requerimento apresentado pelo honrado. 
Deputildo que acaba de fallar póde perrei-· 
tamente ser retirado, como V. Ex. acaba de 
dizer e como acredito são os intuitos do nobre : 
Deputado. 

0 SR. ALFREDO VARELLA-Perfeitamente._ 
0 SR, CASSIANO DO NASCIMEI'\TO-S. Ex:.,_ 

pois, póde retirar o seu . requerimento e 
apresentar um outro amanhã. ou em occasião 
opportuna. 

0 Sa. ALFREDO VARELLA-Hoje, mesmo. 
0 SR. CASSIANO DO NASCillfENTO-Hoje,. 

mesmo; na hora do expediente. . 
Assim, pois, a decisão de V. EK. está. per

feitamente de accordo com a disposição doJ 
Regimento. 
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0 SR. ALFREDO V AR.ELLA:~-Perfeitamente. 

O Sr. Presidente-Vou subm~tter 
a votos o requerimento do Sr. Deput:tdo V a· 

- relia retiranJo o requerimento que dev~?o 
.ser votado aaora. 

E' concedida. a retirada.. 
E' annunciada a votação do projecto n. 251 

C, de 1933, que fixa a. despeza. do Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores para 1904 
(3"' discussão). · 

E' annunciada a votação das emendas of
ferecidas em 3"' discussão do projecto 
n. 251 C, fixando 3. despeza. do Mínisterio da 
Justiça c Negocias Interiores para 1904, e 
.consta.ntes uo impresso n. 251 D, de 1903. 

O Sr. President.e- Antes de ini
ciar a votação do projecto n. 251 D, cum
pre-me declarar á Cn.ma.ra. que as emendas 
ns. 1 e 2, aó por equivoco. foram á Commis
,são do Ol'çamento, tendo os autogra.phos 
re~pectivos a declaração do não serem ac
celta.s. 

A Mesa não podí '• acceita,P,em 3" discussão, 
emenda.:: que augmentam a despeza, por isso 
que o Regimento terminantemente lh'o pro
:hlbe. 

.Portanto, não submetto á. consideração da 
·Ca.ma1•a. as emendas ns. l e 2, que tiveram, 
n.liá.s, parecm• contrario da. Commissão. 

Em seguida. é posta a votos e a.pprova.da. a 
,seguinte ementla, sob n. 3, do Sr. Julio de 
Mello: 

« Rubrica n. 12- Justiça Federal- Mi-

verba de que se trata comp:etamcnte distri· 
buida, não comporta ella o auxílio proposto; 
2°, porque se trata de um lyceu pal•ticular. 

Devo declarar, em primeiro Jogar.>, que a 
Assistencia Publica. entre nós, não fica. sem
pre a cargo do Estado; exerce-a quasi sempre 
a cal'idadn patticular,que soccorre e a.mpa.ra 
os desvalidos, o que não acontece, por exem
plo, em França, onde só a. municipalidade de 
Pariz despande 70.000.000 de francos ... 

O SR. GER::.IA.NO HASSLOCHER.- Tem tribu
tn.ção especial para isso. 

O SR. TosTA-Nã.o se tra.ta propriamente 
de um Jyceu particular; trata-se sim de casa 
de assistencia. quo recolhe meninos dosva
lidos. 

Nessas condições, Sr. Presidente, e cc·mo 
não tenho pretenção de conseguir da Ca
ma.ra. a approvação da. emenda., peço a 
a V. Ex. a J.>etirada da mesma, promat~ 
tendo renovar opportun3.men1ie a. idéa que 
nena. se contém. 

Consultada a C:tmara, é concedida. a reti
rada pedida. 

E' annunciada. a votação da seguinte 
emenda, sob n. 7, do Sr. J. A. Neiva: 

«Ao n. 37, art. l 0 
: verba- Obras: 

Desta verba, na i m p o r t a. n c i :J. de 
L 725:031$468, saiam para a continuação 
das obras de dous pavilhões ern que se instal
lal·á a sala de operações aseptica.s e os ga
binet~s de pesquizas da Faculdade de Medi
cina da Bahia, 70:000$000. 

·Dlsterlo Publico. O Sr. Neiva (pela 01·dem)- Sr. P!'C· 
Supprima-so - 6:000$- dados p:~.ra re- sülente, c1uando fundamentei esb emenda, 

munol'O,ção pl'ovisorla de sorviços na Pro- declarei que, por occasião ua. votação, faria. 
.cut•adoria GeN\l da Republica. sentir á Camal'a, em synthese, o que a. 

E' post!L l\ votos e &.Jilprovada. a seguinte respeito disse, fazendo notar que, emqnanto 
sub·emanda. da. Comm1ssão i1. emenda. sob se vota, além dos 300:000$ pedidos na pro
.n. 4. posta do Gove1•no, 86:000$ para. o la.bo· 

« Transflra-so da. 5& emenda.- Ofllciaes ag- ratorio de bygiene da Fttculdade de Medi
:grega.dos-pa.ra a 31\-Serviço sanitario-um cina desta Capital, cousn. aliás de grande 
.cirurgião-dentista-tenente.» justiça; emquanto se vota 153:000$ para. um 

E' considerada. p1•ejudica.da a referida terceiro pavimento na. Escola Polytochnica 
-emenda. sob n. 4. do Rio; 39:000$ pa.ra. a Policlinica do Rio, 

E' :posta. a. votos e rejeitada o emenda sob medida de gl'ande alcance, porque entende 
:n. 5. , com a caridade e a sciencia, 100:000$ para as 

E' annunciada a. votação da seguinte eme.n- obras do edificio a.o largo da Lapa., 40:000$ 
-da., sob n. 6, dos Srs. Ignacio Tosta e outros: pa1•a l'eparos no palacio da presidencia. da. 

« Accrescente-se ao art. ·Ia, n. 37,o se• Republica; 21:000$ para o Externato do 
guinte: Gyrnnasio ; 93:000$ para. a quinta da Boa-
~sta vm'bl sahirá a quantia de 10:000$, Vistl; 36:000$ :para um predio no Lavra.dio; 

para auxiliar o Lyceu Sa.iesiano do Salvador, 87:000$ p:1ra. outro estabelecimento; 80:000$ 
na montagem de officinas destinadas á aprcn- para o hospital de Paula Ca.ndido ; 500:000$ 
.dizagem de crianças desvalidas e conclusão para o Archivo e outros 500:000$ para. o pa
·do edificio que está construindo.» lacio da Camara., além de outras verbas 

para varias estabelecimentos, nega-se 70:000$ 
O Sr. Tosta (pela ordem)- Sr. Pre- para as obras na Academia de Medicina da 

.sidento, a Commissã.o não acceitou a emenda Bahia.. Tenho, ent1·etanto, telegrammas do 
,por dous motivos: 1°, po1•que estando a director daquella. fa.culdade, o Sr. Dr •. Al-
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fredo Brito, que tem consagrado a sua mo· 
cidade em prol do ensino, dizendo que 
« a Faculdade de Medicina agradece e espera 
a contintwçcio dos 'llossos esforços. Podeis 
alfh·mar á Carna,·a que a rejeição das vossas 
emendas imlJort·w·â na desm·go.nização com
jJleta do ensino no proximo anno, em face 
dos conb·actos la'IJ~·ados com a Santa Casa e em· 
. 1J1'eiteií'OS de obms, po1· autorização do Go
'lJerno ». 

Quando tudo isto se dâ, Sr; Presidente, eu 
não comprehendo que se possa negar a ne
cessidade dessa obt•a . .Eu bem sei que o que 
se me vaeresponder é que as verbas t>stão 
discriminadas ; m:1s não augmentei a verb:t, 
foi a Commissão quem o foz, porque o Go
verno pediu apenas 300:000$ e deram-lhe 
mais 1.400:000$000. Eu já votei por isto, e o 
que quero é que, de3de que ess ~s obl'a.s todas 
não podem ser realizadas ago1•a, dellas se 
possa. tirar 70:000$ para a. continuação da.s 
obras na Faculdade de Medicina da Bahia. 

Não deveria faze1• um pedido, mas um re. 
clamo em nome do povo daquella terra que 
concor1•e com milhares de contos para. a 
União ; mas, não: appello, peço, como pedi 
da outra vez. um bom movimento do illustre 
léade1·, da Commissão, do seu relator, pat•a 
que attendn.m a que não vae nisso uma 
questão de vanglo1•ia, porque, si a. emenda 
for vencedora, venceremos todos nós, todos 
aquelles que se não importam de tirar de 
verbas, algumas tão elevadas, uma pequena 
r1uantia. (llft(ito bem.) 

Appello para os homens de sciencia, para 
aquoHe3 que a.llí estudu.ram, que são filhos 
daqueila Academia, afim de que deem o seu 
voto á emendu., pedindo simultaneamente 
aos quo fallamem nome do Governo para que 
attendam a que foi com autorização desse 
mesmo Governo que. as obms foram con
tractadas. 

Nesta.s condições, espero que attentem na 
opiniã' do Governo, não só o illustre leader, 
a quem especialmente me dirijo, como o 
illustre relator, concordando com esta. me
dida. ; espero tambem que a Camara, em um 
bom movimento de justiça., vote por ella, 
não como uma. victoria minha, ma.s como 
uma victoria de todos, do direito, da scien
cia. (lYiuito bem ; mttito bem.) 

O Sr. Cassiano do Nasei
ment.o (pela ordem)-Sr. Presidente, in
tervenho, para encaminhar a votação,contra 
os meus habitos, porque V. Ex. e a Casa 
sa'bem que sou . infenso a este systema de 
conduzir a votação dos trabalhos da sessão; 
e in.tervenho tão sómente porque o honrado 
Deputado pela. Babio. n.oa.ba. de me fazer um 
appello. 

Devo declarar, Sr. Presidente, que a Com
missão, quando lavrou o seu parecer, quando 
dotou o Orçamento do Interior com uma 
v~rba de l. 700:000$, discriminando os ser
viços em que devia ser applicada, fel-o com 
a acquiescencia do Governo, que conhece as 
necessidades da administração publica do 
pai.z • 

E nem outro, Sr. Presidente, poderia ter 
sido o seu procedimento na relação de con· 
cordancia e de harmonia em que vivem os 
Poderes Executivo e Legislativo. (Apoiados.) 

Penso,por esta razão, que, do mesmo modo 
por que o Governo solicitou do Congresso 
verba para outras tantas necessidades da 
administraçã.o publica, poderia ter solicitado 
para esta, a que se referiu o honrado Depu· 
tado pela Bahia., si entendesse que essa me
dida era de caracter inadiavel; elle que o . 
não fez, é porque entende, e entende muito 
bilm, que a med;da p6cle esperar, ao passo 
que as outras, para as quaes solicitou n,s 
respectivas ver·bas, são d9 caracter inadia
vel, são instantes e urgentes. 

Depois, Sr. Presidente, jâ que o nobre 
Deputado appellou para mim, rel i3ve·me a 
honrada deputação bahiana-que eu note 
que neste orçamento não encontro augmento 
de verba pedido, para nem um dos outros 
Estados da União; no emtanto, para melho
ramentos no Estado da Bahia, já a Camara 
accedeu a um augmento de25:000$, na 2" dis
cussão deste orça1uento, pa1•n. o hospital de 
caridade do mesmo Estado, e no pareoer que 
ora se vota, a Comroissão attendeu aos re
clamos aindil da. honrada representação 
bahiana, concedendo uma verba de 20:000$, 
como a.uxilio a um instituto de cal'idade, que 
outra cousa não é a maternidade ; isso, ao 
passo que os outros Estados da. União não são 
contemplados ne.ste orçamento. 

E' tudo quanto me cumpre dizer em re- 
sposta ao nobre Deputado. (Muito bem; muito 
bem.) 

O f!!h-. Oornelio da F<Tnseca 
(pela ordem)- Sr. Presidente, na qualidade· 
de relator do Orçamento do Inte1•ior, tenho 
o dever de vir á tribuna. dizer algumas pa
lavras com relação ao que acaba de adduzi.r 
o representante da Bahia, signatario da 
emenda em votação. 

Estava. eu dispensado de assim p1•oceder· 
desde que, com o costumado brilhantismo. 
meu distincto collega, presidente da Com-· 
missão de Orçamento, veiu á tribuna. e res· 
pondeu a. S. Ex:.; mas a. minha posição de 
relator me impõe a obrigação de vir dar as .
ra.zões por quo la.vroi o parecer contrario á 
emenda.. 

Sr. Preside V. Ex., como a. Ca.mara 
sabe que não ô a. primeira vez que esta.. 
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emenda é aqui apresentada: na 2a discussão 
do projecto, mou distincto collega, represen
tante da Bah~a, trouxe essa. mesma emenda, 
nos mesmos termos que agoN, com a ditfe
rença unica de que S. Ex. pedia a design t>.ção 
de 70:000$ para as obras dos pavilhões da 
Escola de Medicina da Bahia, e no presente 
momento, s. Ex. como, na. 3"' discussão, não 
podia augmentar a de:speza, de modo que 
fatalmente sua emenda teria. de ser recusada, 
"Vem pedir que essa quantia seja tirada dos 
1.400:000$, consignados para obras, no Or· 
çamento do Interior. 

St•. Presidente, esta qun,ntia de 1.400: 000$ 
é distribuida por diversas consignações, 
como S. Ex. leu quando defendia a. sua 
emenda: são 500:000$ para a Biblioth@ca 
Nacional; 200:000$ para Tamandu.ré, e ontras 
despeza·; que pel'fazJm, junt-'l.s, u.quella. sum
ma de 1.400:0:10$000. 

Ora, de~de que cada uma dessas obt·as tem 
dotação especial, não é possível, como quer 
o nobre Deputaclo, representante d<t Bn.lüa, 
que se vá pt•oceder a um rateio, tirando um<t 
certa. qu<tntia. de cada. verba para satisfazer 
ao pedido de S. Ex. 

E' esta a imposiibilidade de ser· a emenda 
acceita; é contea as regr·as orça.mentarias, e 
não era possível que a Commissão acceitasse 
emenda. nessas condiçõ3s-isto mesmo sem 
entrar no merecimento da propria emenda, 
mesmo sem entrar na apreciação de suas 
vantagens, e só pela. maneira :por que olla 
foi elabo:rada. 

E já que o nobre Deputado se refe1•e ás 
designações de outras obras, citando Taman
daré, citando a. Bibliotheca Nacional, fique a 
Camara sa.l)endo que os gastos com as obras 
do Lazareto de Tamanda1•é se impõem, pois 
governos de nações estrangoll•as pJdit·am ao 
govorno brazileiro a construccão daquelle 
Lazareto, de necessidade absoluta, c o go
verno braziloiro se obrigou a faze1• as obras. 
(Apoiar/os.) 

E' uma, neaeessido.de publica ..• 
0 SR. ESTACIO Con.tBRA-Necessida.dc ill• 

ternacional. 

0 SR. CoRNELlO DA FONSECA-... é uma 
necessidade internaciona.l. (1l1uito bem. 
Apartes.) 

Assim, não se :póde vir á. Camara allegar 
que são desne~essarias esso.s obras, obras que 
os paizes estr<\ngeiros reclamam e que o 
Brazíl concordou em fazer. (Apoiados.) 

St·. Presidente, fa.lla-se ainda na quantia 
destinada. á Bibliotheca Nacional, Pois, tere•
mos nós uma riqueza. superior á BiMiotheca 
NacionaH (Muitos apoiados.) 

E como se vem citar, perante uma Camara 
pa.triotica, qual é esta, como se vem citai.', 
achando . exagerada, a despeza de 500 con-

tos de réis para coustrucção da Bibliotheca 
Nacional? (Mttito bem.) 
. Senhores,. aquella casa, que contem tantos 

livros premosos a caros, estâ actualmente ex
posta a grandes pel'igos. E creio que não ha· 
verá um representante da Nação que não 
vote, com louvor a insignificante quantia. 
que a C01;n~issão p1•opõe para a construcçã.o 
de um ed1fic10, com as garantias necessarias, 
afim de ficar aquella enorme riqueza livre 
dos perigos a que está sujeita presente
mente. 

Sr. Presidente, estou desca.nçado, :porque 
a Camara dos Deputados fa.râ justiça rejei
t :mdo a emenda. ( Apoiados; m uito bem. ) 

O Sa. EsT.Acro ConmRA-Apoiado; Y. Ex. 
está a, cima. destas increpações injustas. 
(.Ap oiados; m uito bem. ) 

Em seguida. é posta a votos o rejeitada. o. 
referida emenda, sob n. i. 

O Sr. Neiva. (pela o;·dcm ) requer 
verificação da. votação. 

PNcedendo-se á verificação, reconhece-se 
que a emenda foi rejeitada por 77 votos con· 
tra 47. 

E' annuncin.da a votn.ç,ãa da seguinte 
emenda, sob n. 8, do SI'. Noiva : 

« Ao n. 37 do arr.. l •-Obras : 
Desh verba saiam, pn.ra as obras do pa.vi· 

lhiío que servil'á de instituto clinico, desti
nado a abrigar lO gabinetes, relativos a lO 
cadeiras de clínica da mesma faculdade, de 
accordo com o art. 7, § 2•, do regulamento 
vigente, 100:000$100. 

O Sr. Nelva (pela ordem)-S1•. Presi· 
dente, a.ttento ao que se acaba de passar, eu 
deveria dt.Jclara.r á Camn.ra que retira.va a 
emenda, mas não a 1•etiro po;ra quo ella 
caia, como a.cu.bn. de cahh' a outra. 

Mas o que é verun,do é que, a proposito 
desta emenda, e para. encaminhar a votação, 
cujo resultado aliás j(t está prévia.mente co
nhecido, cu devo salientar que, das palavras 
pt•of'erida,j pelo illustre leader da Ca.ma.ra., 
deprehende-se que S. Ex. baseavn. a opposi· 
ção que fazia 11 emenda, no facto do Governo 
nã.o tet' solicitado verba, como solicitou para. 
tantas out :·as obras desta Capital, que a. Ca.· 
mara. já votou e vae tornar a votar. 

0 SR.. CASSIANO DO NASCIMENTO- Que O 
Governo não julgava inadiavel. 

O Sa. NEIVA.-Que o Governa não julgava.: 
inadiavel ! ! 

Eu préviamente havia declarado, não uni
camente pelo meu yerbo, que poderia ser 
taxado de suspeição, pelo entranhado amor 
que tenho á minha terra e a seus inter· 
esses, mas pela palavra escripta, pol' 
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documento official, do director da Faculdade regulamento em vigor, e que servirá tam-
que ha pouco eu li aqui... bem á Assistencia Publica, 25:0CI0$000.» 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER.-Mais SUS
peito do qu9 V. Ex. 

0 SR. NEIVA-Não senhor. 
O SR. GERMANo HAssLOCHER~Pois V. Ex:., 

corno bahiano, é suspeito, e elle, como dire
ctor da faculdade, não é~ Então V. Ex. ta.m
bem não é. 

0 SR. NEIVA-Nã.o é suspeito. 
0 SR. PRESIDENTE- V. Ex, está fallando 

contra o vencido. 
O SR. NErvA-Não estou fallando contra o 

vencido ; estou apenas a pr >posito e como 
corollario da argumentar:ão fazendo referen
cias ao illustre leader des~a Ca.mara, e di
zendo que, si o motivo de acceitação da,s 
medidas lembradas pelo Governo e que tão 
devot:tdamente a Commissão acceitou foi o 
que S. Ex. dett á solicitação do Governo, 
tambem em favot' destas eu apresentei um 
documento, documento que se refere ás me
didas por mim pro~1ostas, que são reputadas 
inadiaveis pelo criterioso director da Facul
dade da Medicina <'la Bahia em nome da re
spectiva e illustre congregação. 

Não comprehendo que quem quer que 
seja, por mais elevada posição qua tenha, 
ou seja relator de Com missão ou seja. lea .'e1·, 
ou seja minis~ro ou se chame governo, ve
nha dizer que podom ser adiadas obras 
de grande importancia o já iniciadas, com 
detrimento de .interesses ge1•aes, corno no 
caso vertente da Bahia. 

Po1•tanto, da .la esta. explica,ção e accen
tuada esta. opinião govet•na.mental, coa-

. traria ás emandas para a Bahia, acho não 
será approv<vla ~ cmend·~, uma vez que a 
verba de 100: OJO$ é majs elevada do que a 
de 70:000$; e quem systematica ou c.qJri· 
chosamente não cDncorda com o menos C3r
tamente não da1·á o mais. 

Em todo caso, aguardo a so1•te que ha de 
ter esta eznenda, 1lcanJo certo3-a Camara, 
meu querido e nesse instante assim abando
,nado Estado e o paiz, quo opportunamente 
-tratarei do assumpto e esmiuçarei esses 
factos e a derrota de3sas emendas, tão uteis 
. ao ensmo que de modo tão distincto é pN-
1'essado na. Bahia.. 

Em seguida é posta. a votos e rejeitada. a 
r.efarida emenda. sob n. 8. 

E' a.nnuacia1a a vohção da seguinte 
emenda, sob n. 9, dos Srs. Neiva e outros : 

«Ao n. 37 do art. 1°-0bra.s : 
Dos l. 725:031$468 desh verba tirem-se 

para audliar a construcção do edificio da 
Maternidade, crea.1a. pelo· art. 7°, § 2°, do 

O Sr. Presidente,_Vae-so votar de 
preferencia a emenda substitutiva da Com
missão. 

O Sr. Neiva -Peço a palavra pela 
ordem. · -

O Sr. President.e,-Tem a pa.lavla 
o nobre Deputado. 

O Sr. Neiva (pela M'dem)- Peço á 
Camara que attenda. para o que a. bancada. 
ba.hiana pede: são 25:000$ apenas. 

Já foram •.. desapiedadamente negadas ou· 
tras medid:1s tambezn..uteis ao ensino e ainda 
mais cruelmente injusto agora o será 
negar-se essa migalha, que outra cousa não 
é em relaçãu ás pasmosas despezas deste 
orçamento tão largamente solicitadas e tão 
generosamente concedidas. 

Insisto no pedido dos 25:000$. não por 
mim só, mas em nome da bancada bahiana. 
que deseja favorecer á Maternidade,prestan
do assim um duplo serviço á caridade e á 
instrucção. · 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Caridade 
e instrucção são duas cousos que não podem 
estar juntas. 

O SR. NEIVA- Caridade, pelo confm•to 
que offerece a pobres crianças ath•adas ao 
desabrigo, ás infelizes mães que alli encon
trarão onde resguardadas dêm á luz, e van
tajoso ao ensino, porque facilita o estudo 
pe'os meios p1·aticos, sem ser preciso o au
xilio de bonecos, como ainda atra,zu.du.mento 
se pratica. 

O SR. GERMANO IIAssr.ocnER.- Vae dar 
loga1• a explorações; vão para alli pobres 
cre.tturas servir de instrumentos pa1•a os 
outros. Abi estão os factos. Outro diu. OPaiz, 
ta.lla.va de uma parturiente, condemnando o 
facto como um grande abuso. 

O SR. NEIVA- V. Ex. argumenta. com 
o facto excepcional. E' sim inquestionavel
mente um serviço que se presta M ensino e 
á scieilcia . 

Posso assegurar que essa instituição, ape
zar de set• soccorrida. pelos cofres do Estado 
e da· Municipalidade, pelo auxilio efficaz, 
da imprensa., pela caridade dos habitantes 
daquella humanitaria e patriotica cidade, 
vae ser entregue á União e fuoccionará sob 
a direcção de Htustre professor da. Faculdade 
e dos dignos lentes de obstetrica. 

Neshs condições, Sr. Presidente, peço a 
V. Ex:. que consulte á Camara si dá prefe
rencia á emenda da bancada bah\ana,, por-
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quanto ella apenas augmenta cinco contos á 
q~an_!;ia magnanimamente dada pela. Com
mtssao. 

E' urna que;;tão de someno} importa.ncia e 
para ella ainda me animo a pedir a benevo
lencia. da Cama.ra. 

O Sr. :Presidente- Va.e-se votar 
de pt'eferancia a emend·\ substitutiva da 
Commissão, que é mais restrlcta. 

En:t seguida. é posta. a votos e apprvvada. a. 
segutnte : . 

EMElNDA SUBSTITUTIVA DA. COJ.\fMISS:Í.O. 

«Da qu~ntia. dada ~a. verba-Obras-para 
cor;tserva.ça~, a.ccr~sctmos e reparos do eii
:ticws pruprws nacwuaes ou p:.trticulares ao 
serviço do Mio.ist~rio da. Justiça e Nego~ios 
Interwres, soja . ~eduztda. a. quantia de 
20:000$,plra nuxtllo á construcção do e1ifioio 
da. Matern:dado !fa Bahia., que servirá tam
bem á. Assrstencza Publica.» 

E' c.msiderada pt•ajudicada a referida 
.emenda., sob n. 9: 

E' annunciada a votação da S~"'uint3 
en;tenda so!J n. 10, o.fferacida pelo s~. Mo
relra da Stlva : 

Substitua-se á ru bl'ica 3i.:....o ln·a.S--'-a.Ugmen
ta~a de 1.424:679$300, eb., etc., IBta. se
gmnte a'!torização ao Poder Executivo : 

«A a.brtr os creditos que forem n3cassarios 
em papel, ou em out•o, pa.ra. acquisiçã.o, con~ 
s~rucça.o, reconstrucção, augmeoto, ada.pta
çao, ~el?ora.mento, concerto e deaoraçã.o 
de edtfic~os accomJ?oda.dos aos serviços da 
Seere~artll: da Just1ça e Negocias Interiores 
e aos mstttutos sJb a. depaodencia. desta., 
c9mt~nto q~e .o serviço dos juros o a.mor
trzaçao da dtvda. que contra.llir não exceda 
no exercicio financeiro de 1904, a 1.100:0$00: 

O Sr. 1\l:•>reh.~a da Silva (pela 
ordem) -E' pa.t•a. encaminhar a. votação 
Sr. President~. ' 

Não tive oJ!port~nilade de acompanhar a 
~archa. da. dtScussao deste projecto, dando 
~sso log..1r a. que não pudes~e vir da.r as ra.
oes qu3 m~ furça.t•am a apresent'l.r ao Orça
mento do Interior a emenda que se vae 
votar•. 

0 SR. HENRIQUE SAL LES-A 0·3Ca~ião não 
ti opp01•tuna. 

O SR. MoREIRA. DA SILVA.- Sei que não é 
opportunl, e agradeço a V. E,.;. a lição. 
M~s acredito que cumpro o meu dever, 

explicando á C:.tmara. os m'1tivos que me le
varam a apresentar w emenda. • 

.O S~. PRESIDENTE- Não é oecasião mais 
propr!a ; deveria. ter fJito na sa disaussão. 

Vol, VII 

O SR. MoREIRA DA SILVA- Mas v. Ex., 
que tem sido tão tolerante com outros col
legas, ha de permittir c1ue eu diga algumas 
palavras á Oamara. 

Começarei explicando porque votei contra 
as emonda.s domou nobre coHega.o Sr.Neiva, 
entendendo, embor:1, que uma obra come
çada. não d(}ve se1• suspensa, sob p:)na. de 
per1la ~os matel'iaes nella empregada. 

Vote1 C'_mtra as emendas do meu illustre 
collega pJrque a emenda que apresentei 
abrange to1las as obras iniciaàas. 

A emenda está concebida nos seguintes 
termos : 

«Substitua-se a rubrica 37 - Obras- au
gmontada de l. 424:679$300, etc., etc., pela 
seguinte autorização ao Poder Executivo: 

A abrir os creditos ctue forem nccessarios, 
em papel, on em ouro, para a a!lquisiçã.o, 
eons~rucção, reconstrucoão, augmento, a.da· 
ptaça:o, ~elhor<Lmento, concerto e decoração 
de edtficws a.ccommoda1os aos serviços dlt 
Secre+.aria d'~ Justiça e Negocios interiores 
e am institutos sab a depcmdencia desh, 
c?mtanto que o sel'viço dJs juros e amor
tização da divi-.la que contraJ1ir não exceda 
no exercício financeiro de 1904, a l'êi; 
l.l,OO: 000$000. » 

Sr. Prasidonte, na occasiã.o em que apre
sentei a emenda, f<~tla \>·..1-se no er1uilibrio or
çamenhrio, e a emenda sltisfaz perfdta
mente a e.sso intuito, dtLndo ao roosmo tempo 
ao Governo os meios neccssarios p:1ra reati· 
za.t· os melhor~men tos reclamados, no exel'· 
cicio futuro. 

E' por isso que appello ~n·a os S1•a. Depu
tados, afim do, tom:1ndo conhecimento do. 
emenda, darem um voto conscieu~ioso. 

Não poçil a.ugmonto de despoza, peço, antos, 
reducção da de3peza. que, no actual Orça
mento, era do 1. 200 e t:mtos contos, pa.1•a 
l.lOO:OOO$, no orçamento para o futuro ex
cercicio, deixando o Govorno armado dos 
rocm•.sos nece.:iSlH'ios pa.l'a realiztw, não só as 
obras diso;·iminadas no orçamento actual, 
como outras c1uo julgar nccessarias no ex:er· 
cicio futuro. 

São essas as ligoil•as considerações quo de· 
sejava fazeL' á Ca.mttra. dos Doput·l.dos. . 

Posta a votos. é rejeit:1da. a referida 
emenda., S,)b n. lO. 

E' igualmente posta a VJtos c rajeita.da. a 
emenda sob n. ll, oifet•ecidu. pelo mesmo 
senhor. 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda,sob n . 12: 

« Fica o Governo autoriz:\do a modificar o 
regulamento do Institu to Nacional de Musica, 
sem a.ugmento de despeza. » 

O Sr. Presldente:.....Esh emenda 
se1•á destacada na fórma do Regimento. 

4S 
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O Pl'Ojecto vae á Commissão de Redacção, 
para redigil-o de accordo com o vencido. 

O Sr. Moreira da Silva (pela 
m·dem)- Sr. Presidente, :permitta V. E~. 
que eu traga ao conhecimento da Camara 
um documento, relativo a uma emenda, que 
tive a honra de ap1•esentar ao orçamento, 
Jw, pouco votado. 

Essa. emenda refere.se a um diccionario 
de direi to penal, do ill ustre Sr. Marcondes 
Romeiro. 

A Commissão, apreciando a emenda que 
a bancada paulish apresentou, disse que 
sel'ia necessario que ficasse a arbítrio do 
Governo, ouvindo :pareceres dos competen
tes, mandar ou não publicar o mesmo dic-
cionario. · 

A imporhncia do trabalho é tamanha. que, 
apezar de nenhuma autoridade tm• eu sobre 
ma.teria jurídica (neTo apoic!dos), não duvidei 
em recommendar, sob minha exclusiva re
sponsabilidade, a emenda ; e l10je tenho a 
satisfação de declaral' !i Camara dos Depu
tados que não é o humilde l'epresentante de 
S. Paulo quem recommenda o traln1.lho no
tavel do Sr. Marcondes Romeiro, mas os 
illustres Srs. Lima Drummond, Lafayette e 
Viveiros de Castro. 

Peço ao Sr. Presidente o fa. vor de mandar 
consignar nos .Annaes os pareceres a que 
alludo e envio â Mesa. 

DOCt:lllENTOS A QUE SE REFERE O SR. 1\IOREIRA 
DA SILVA 

C'opia-«Rio, 9 de outubro de 1903.-Exm· 
St•. D1•. Jufio Marcondes de Mom•a Romeiro .. 
Li, com muito prazer grande parte do seu 
traba.lho inedito, que se in titula Diccionario 
de Di1·aito Penal. Felicito a V. Ex. por tel-o 
·produzirlo ; é t\m trabalho notavel, que deve 
Sal' publicado, po1•que preencherá., sem du
vida, os nobres intuitos com que foi escripto, 
enriquecendo incontestavelmente o excasso 
patrimonio da litteratura jurídica no Bra.zil. 

A concisão e a clal'eza do texto, em que se 
(Jepara sempre solid'\ erudição, dovem att1·a· 
hir para o seu-Diccionario-ju:Sto renome, 
que galardoarll, de certo, os seus incessantes 
·esforçJS, tão proveitosos á sciencia do Direito 
Penal, entre nós. 

Prevaleço-me da o:pportunidade para apre· 
sentar a V. Ex. os :protestos da minha. sin· 
cera admiração. 

De V. Ex.collega e obrigado-Lima Dr~~m
nzond.» 

Cópia-«0 Repertorio do Codigo Penal», 
elaborado pelo Sr. Dr. João Marcondes de 
Moura Romeiro, p1•eenche de uma maneil'a 
sa tisfacto1·ia as duas condições principa.es de 

trabalhos deste genero: é completo e exa.cto~
traz a indicação de todos os actos e omissões 
que por nossa legislação constituem crime 
ou delicto, e cita com acerto os a1•tigos em 
que veem definidos taes actos e omissões. 

Não é este, porêm, o unico merecimento 
do livro. Com elle ainda, a :proposito de cada 
assumpto, vem um estudo succinto e cor1•ecto 
dos elementos que entram nt1 composição do 
typo ou figura do c1•ime on delicto, o que é 
um excellente subsidio para a intelligencia e 
applicação do texto legal. 

Sob este aspecto póde o livro ser conside-· 
rado como um excellente manut1l do nosso 
Direito Criminal. 

Com a publicação de tão mel'itoria. obra, o 
Sr. Dl'. Romeiro prestará á nossa. littel'atura. 
jurídica um precioso serviço e b1·indará a.s 
pessoas que são obrigadas a entund0r destes 
assumptos como um auxiliar que lhes forral'á 
trabalho e perda de tempo. 

Rio, 15 de outubro de 1903.-Lafayette Ro-· 
d1·ig_ues Pe~·eira .» 

Cópia-«Pcwecm· do ])r. Franc~sco José Vi
'lleiros de Castro 

Tive o:p:portunidade de ler alguns artigos 
do Diccionario de Dil•eito Penal, do Dr. João 
Marcondes de Moura Romeiro, e e~sa leitura 
deixou no meu espírito a mais agradavel e 
lisongeira impressão. 

Os assumptos acham-se expostos com cla
reza e lucidez, e indicadas as principaes ques
tões que a. materia levanta e suggere. Sem 
ter os longos desenvolvimentos dos t-ratados 
exhaustivos, é principalmente um bom dic· 
cionario e, portanto, um livro muito util aos 
que iniciam os ostudosjuridicos,na estréa da 
magistratul'a, da advocacia e do· ministerio 
publico. 

D<'t do assumpto idéas claras, precisas, ex~ 
põe as questões, os pl'Ínci}Jios ge1•aes, habi· 
lita, portauto,o espil•ito a ap1•ofundar os :pro
blemas ju1·idicos em escriptores de mais 
Iargoa desenvolvimentos. 

Rio, ll de setemln'o de 1903,-Francisco 
Josê Wvei1·os de Cast1·o. » 

E' annuociada a votação do Pl'Ojecto
n. 132 D, de 1903 ( additivo destacado do 
projecto n. 132, deste anno), autorizando o. 
Poder Executivo a reorganiza1• as escolas de· 
aprendizes marinheiros e pratica de torpe-· 
dos e os corpos de marinheiro.; naciona.es e· 
inferiores da armada e a crear e regula
mentar as escolas praticas de artilharia de, .. 
foguistas e de timoneiros, sondadores e signa· 
leiros, e dando outras providencias ( em 
3a discussão). 
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O Sr. Oliveira Valladão (pela 
m·dem) - Sr. Presidente, não me aclla.va 
hont.em na Casa quando este :projecto foi 
dado para discussão, e por esse motivo deixei 
de justificar o meu voto divergente, como 
membro da Commissao de Marinha e Guerra. 

A divergencia do voto deriva da pt•opria 
essencia da emenda firmada pela bancada 
sergipana e, conseguintemonte, com o meu 
nome. 

Apresentando essa emenda, a bancado. ser
gipana não teve em vista. usurpar ou cercear 
attribuições do Poder Executivo . · 

A Gamar<l. sabe que a creação de compa
nhias de aprendizes, assim como a fixação 
dos E:;tados onde devem funcciouar, foi 
sempt•e acto do Poder Legislativo. 

Parece, pois, que a extincção, assim como 
a creação, deve ser determinada pelo Poder 
Legislativo. 

A bancada sel'gipana, Sr. Presidl'nte, re
fet•indo-se ao quadro apmsentado pelo 
Poder Exeeuti-q-o, quanto á designação de 
contingentes para a armada, julgou adoptw 
um cl'iterio razoavel, põrque o que é justo é 
que, nos Estados que derem maior contin
gente, sejam collocados os viveiros da 
armada. 

D~sPjo que o Sr. Ministro da Marinha 
faça escolha do logar de collocaçã.o dn.s novas 
companhias de aprendizes, de modo que não 
venha. para o anno dizer o que nos disse em 
seu ultimo rela.torio ~cerca dessas insti
tuições. 

A emenda., Sr. Presidente, determinou. que 
uma. das companhh\s fos~a collocada 110 Rio 
do Janeiro e as outras cinco nos E$ta.do::; que 
fornecessem maiol' contingente, referindo se 
não só aos quadros do executivo, mas aindo. 
aos quadros demonstrativos do Ministro da 
Marinha a respeito das com};)anhias de apren
dizes. 

Desses quad1•os consta. que a companhia do 
Rio forneceu maio~· contingente, seguindo-se 
depois os Estados de Pernn.mbuco, Bahia, 
Alagoas a Pa.rahyba.. 

Segue·se, Sr. Pre.:;idente, que em todos os 
outros Esta.dlJS o Sr. Ministl'O terá que ex
tinguir as companhias, porque não teem cor
respondido ao fim de sua c1•eaç.ão. 

Tenho concluído. 

. .São successivamente postas a votos e . re
Jeltadas as seguintes emendas, off\Jrec1das 
pelo Sr. Oliveira Valladão: 

Art. l. o Onde se diz : reduzir as escolas 
de aprendizes marinheiros a cinco. diga-se : 
seis. 

Ao§ 1.0 do mesmo artigo accrescante-se : 
As novas escolas serão estabelecidas, uma. 

no Rio de Janeiro e as outras cinco nos Es
tados que fornecerem maior contingente para 

pt>eenchünento dos claros existentes na. ar
mada nacional, tendo·se em vista o quadro 
u. que se refere o decretou. 4.983, de 30 de 
setembro ultimo. 

Em seguid\1 é posto a. votos, approva.1o 
em 3• discussão e envitldo {~ Commi~são de 
Rcdo.cçã.o o seguinte 

PIWJECTO 

N. 132 D-1903 

O Congresso Nacional resolve : 

ArG. 1.° Fica o Governo autorizado : 
§ 1. o A reduzir as escolas de a-prendizes 

marinheiros a. cinco, desenvolvendo o en
sino elementar e pl'Ofissionn.l do modo que 
eUa.s possam aba~tecer as companhias de 
especittlidades do col'po de marinheiros na
cionn.es. 

§ 2. o A rever os regulament'Js do corpo de 
marinheiros nacionn.es, das esc.Jas de a.pren
dízes marinheiros e do co1•po de ínferíore~ 
da armada. 

§ 3.0 A crear e regulamentar as seguintes 
escolas profissionaes, correndo a. despeza. po1• 
conta das competentes verbas orçamenta.
rias: 

l.a Escola pratica. de artilharia, para. 03 
2•s tenente:; que já tenham concluído o tempo 
de embarque e para as praças que estiverem 
habilitadas á ma.tricula.. 

2." Escola de foguistas, para supprimento 
das respectivas companhias. 

3.a E~cola de timoneiros, son!l.adores o 
signaleiros. 

4." A rever o l'agulamento da escola 
pratica de torpedos, tornando ·a. o hriga.toria 
para os 2°5 tenentes quo ji tiYeroro satis· 
feito o l'equisito do embarque. 

Art. 2.0 Os dil'ectores o professores das · 
escolas do artilharia, de foguistas o de timo
neiros, sondadores e signa.leiros, terão ven
cimentos iguaes aos dos funccionai•ios de ca
tegol'ias correspondentes da escola pratica 
de torpedos. 

Art. 3.o O tempo de serviço para a l'e· 
forma rios officiaes inferiores da armada 
será computado de conformidade com os· 
princípios geraes da legislação militar em 
vigor, ficando derogados a. segunda parte ~ 
o final do art. f>7 do l'egutameuto que bal
xou com o decreto n. 3.234, de 17 de março 
de 1899, e § 5o do art. 33 que baixou com o 
de n. 4.417, de 29 de maio de 1902. 

Art. 4. 0 Os marinheiros naciona.es que 
contarem mais de tres annos de serviço, com 
exemplar comportamento, terão dil'Cito o. . 
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uma gratificação addicional correspondente 
á metade ·do soldo, considenndo-se derogado 
o art. 1°, n. 5, do decrew n. 478, de 9 de 
dezembro de 1897. 

Al't. 5. 0 Revogam·se as disposições em 
.contrario. · 

O Sr . . Alves Barbosa. (pela 
m·dem)-Sr. Presidente, attendendo á impor

·tn.ncia da ma.te1·üL de que trata o projecto, 
_peco a V. Ex. que se digne de consultal' a 
Casa sobre Ei concede dispensa da impressão, 
afim de que a respectiva rodacção final seja 
desde já votada. 

Consultada a Cama.ra, é aoncedida a dis
·pensa pedida. 

Em seguida ê sem debate approvada a 
·seguinte 

Art. 2. 0 Os directores e professsores das 
escolas de artilharia, de foguistas e de ti
moneiros, sondadores e signa.leiros, terão 
vencimentos iguaes aos dos .funccionarios de 
categorias. correspondentes da escola pra· 
tica de torpedos. 

Art. 3. o O tempo de serviço para are· 
fvrma dos offi.ciaes inferiores da armada será 
computado de conformidade com os princi· 
pios geraos da legislação militar em Yigor, 
ficanao derogados a segunda parte e o final 
do art. 67 do regulamento que baixou com o 
decreto n. 3.234, de 17 de março de 1899, 
e § 5° do art. 33 que baixou com o de 
n. 4.417, de 29 de maio de 1902. 

Art. 4. 0 Os ma.r!nheiros naciona.es que 
contarem mais de tros annos de serviço, 
com exemplar comportamento, terão direito 

REDAcçÃo a uma gratificação addicional correspon
dente á metade do soldo, considerando-se 

N. 132 G- 1903 deroga.do o art. 1°, n. 5, do decreto n. 478, 
de 9 de dezembro de 1897 • 

.Redacçtío final do p1·ojecto n. 132 D, deste 
anno, addit·ivo otferecido ao p 1·ojecto n. 132 , Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
deste anno, auto1·i.zanclo o Presidente da contrario. 

. ReJJublica a reorganizm· as escolas de apren- Sala das Commissões, ll de novembro de 
-dizes ma1·inheiros e p1·atica de to1·pedos e- 1903. - Domingos Guimtwlres. - He1·mene· 
·os co,-pos de mar inheú·os rw.cionaes e infe- gildo de Moraes. 
1'i01·es da a1·mada e a c1·ear e regulamentar E' 0 projecto enviado ao Senado . 
. as escolas praticas de m·tilhal·ia, de fo-
.!JUistas e de timo11eiros, sondadol·es e signa- E' annunciada a votação do projecto 
.leiros, e dando outl·as p1·ovidencias n. 195 B, de 1903, garantindo aos emprega-

dos da Estrada de Ferro Central do Brazil o 
O Congresso Nacional resolve : dii•eito áaposentadoria,continuando em vigor 
Art. t.o Fico.. 0 Govel'DO autol•izado: o decret0 n. 221, de 26 de fevereiro de 1890, 
§ I.o A reduzir as escolas de aprendizes com parecer da Commissão de Com.tituição, 

marinheh•os a cinco, desenvolvendo 0 en- Legislação e Justiça sobre a emenda apre
síno elcmenta.1• e p1.•oftssional de modo que sentada na 2a. discussão do projecto n. 195 A, 
ellas possam abastecer as companhias de deste anno (2a. discussão.) 
especialidades do co1•po de mal'inheiros na- 0 Sr. Presidente _ A este p1·o-
~~. d 

§ 2. o A l'over os l'O!!Ula.mentos do corpo de jecto foi apresentada pelo St'. Pereira e 
• • > Lyra uma emenda substitutiva; por este 

l11t.\l'lnheiros naclonnes, das escolu.s de apren- mo ti v o, 0 p!'ojecto é votado em pr:meiro lo
dizes mtwlnheil•os e do COl'l)O de infe1·iores gar, salva a emenda.. 
da armada. · 

§ 3. 0 A crea.r e r<1gula.mentar as seJuinte:; Em seguida é posto a votos e approvado 
e~colas profisstona.os, cor1•endo a despeza por em 2a. discussão, salva a emenda, o seguinte 
conta das competentes verbas orçamenta- artigo unico do 
l'i3S : 
·u~ Escola p1•atica. de a1•tilharia, para. 03 

200 tenentes que já tenham concluido o tempo 
de emba.rque e pa1·a as praças que estiverem 
ha.bilitada.s á ma.t1.•ieula. 

2.a. Escola de foguistas, para supprimento 
-dil.S respectivas companhias. 

s.a. Escola. de timoneiros, sondadores e si
.gnaleiros. 

4. a. A rever o regulamento da escola pra
tica de torpedos, tornando-a. obrigato1•ia. 
.para. os 2o• tenentes que já tiverem satis
:feítJ o requisito do emb:.trque. 

PROJECTO 

N. 195 B -- 1903 

O Congresso Nacional decrata 
Artigo unico. Aos empregados da Estrada 

de Ferro Central do Bra.zil nomeados, quer 
pol' decreto, quer por portada do Ministerio 
da Viação ou acto do director, é garantido 
o direito á aposentadoria, continuando em 
vigor o decreto n. 221 , de 26 de fav-e1•elro 
de 1890, que não está. revogado. 
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0 Sr. Casslano do Nasci- t 0 SR. FREDERICO BoRGES-Sr. Presidente. 
ment.o (pela ordem) requer verificação da pareceu-me opportuno e conveniente chamar 
votação. . _ _ a attencção da. Camara para o que se acha. 

Procedendo-se á ve1:I1lcaça~ de votaçao,_ se em votação ; e foi o que acabei" de f<\Zer. 
reconhece que o arttgo umco do referido (Muito bem, muito bem. Apm·tes.) 
projecto f0i rejeitado por 100 votos contra 
27, tota.ll27, O Sr. Heredia. de Sã (})ela o;·· 

E' considerada prejudicada a referida dem)- Sr. Presidente, o projecto não é so-
emenda. do S1•. Pereira de Lyra. _ cialista, como disse o nobre Deputado por 

Posto a votos, · é approvado em 3& dts- Santa Catharina. ; e p;:wece-me que a Ca· 
cussão o projecto n. 158, de 1903, determi- mara não põde deixar de tomar em conside
nando que s~ja.m ::bolidas, nas repartições I ração o mesmo })rojecto, que; n1lo só teve 
federaes, as d1stmcçoes entre empregados do parecer favoravel da Commissão como, con-· 
quadro o jornaleiros; e dando outras provi· torme disso lla pouco o illustre 'relator, fui 
dencias. J objecto de mensagem do S1•. Presidente da 

Republic.él, ao Congr~sso. 
O Sr. Cassiano do Nasci- Trata-se sõmente úe 1·eduzh· as hora.s ue 

m~nto ~pela !rdem)- ~1·. Presidente, re- trab~lho ; e cr~io que, já. se tendo o podet' 
qumro ver1ficu.çao de votaçao. publico pronunmado sobre o assumpto, não 

deve a Camara recusar o projecto, que ó de· 
urgflnte necessidade. (JlfHi to bem. Trocam-se 
muitos apartes.) 

O Sr. Thonta?. Oa "l'alcanti 
(pela o1·dem) -Desejo saber, Sr. Presidente, 
c111al é o parecer da Commis;;ão. 

O S1•. President.e-0 projecto é 
da Commissão de Legislação e Justiça, em 
consequencia. de mensagem da 18 de maio 
deste anno, om que o Sr. Presidente da Re
public:~ submette á consideração do . Con
gresso Nacional o requerimento que a S. 
Ex. dirigiram, no dia l do mesmo mez, a~ 
classes operarias desttt cidade, no sen tdio de 
se fixar em oi to horas para os adultos e om 
seis para os menores o temp::> de trabalho 
diario em todas as officinas mantidas peJ.t,, 
União. 

A Commissão apresentou o project·), que 
foi appt'ovado em 2a discussão e acab3. ue 
ser votado em 3", tendo o Sr. Deputado Cas
siano do NascimentQ pedido verific:ação da 
votação, o qu~ so vae fazot•. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
01·dem)- Sr. Presidente, fui eu o relatol' 
deste parecer, no seio da Commissão de Con· 
stituição, Legislação e Justiça. O pa
recer foi favoravel, e creio que teve n. 
assignatura da Commissão unanime, tendo 
Pl'ecedit.lo mensagem do Presidente da !~e
publica. 

0 SR. PRESIDENTE-Já O declarei. 
0 SR. FREDERICO BoRGES-Trata-Se, Se· 

nhores, de medida imporLantíssima., qual a 
de regalar as horas de trabalho ... 

O Sa. ELIZEU GurLHER.lltE-Então, é me-
dida socialista. ~ ! . . 

O SR.. HE&EDIA DE SÃ-E que· tem isso~ 
(Troo::am··Se muitos apa1·tes que inte1·rompem 

o orador.) 

Peocedendo-se it verifica.ç·ão, feita n. reque
rimon"o do Sl'. Ca.ssiano dJ Nascimento,. 
se reconhece quo o referido projecto n. 158, 
de 1903, foi rejeitado em 3a discussão, por 104 
votos contra 29. 

O Sr. Barbosa Lima (pela o;·
dem- Quero mandar á Mfsa, 81•. Presi
dente, a minha declal'ação de voto. 

Nada na conducta da Garoara, nada abso
lutarr,ente de humauo podia fazer' suppor 
quo este projecto, que transitou aqui, ::10 
correr de nossJs trabalhos, approvado em 
l" e 2"' discussão, q uasi por accla mação 
(apoiazos), houvesse do ser silenciostLmente 
rejeitado pelo. fôrma porque foi! 

Era absolutamente impossível praver que 
semelhante surpreza (apoiados), que seme
lhante facto viesse a dar-se! (Apoiados.) 

l!:u tet'it\ requerido votação nominal (apoi-· 
ados), porque não conheç;:> absolut:J.mente, 
nas a.ttribuições de uma Camara republicana, 
UaÚt\ UC tã.o eS36DCialmente republicano 
(apoiados), como aquil!o que e3tá consubdtan
ciado nos artigos que a Camara approvou 
ha poucos dias, um pol' um! (Apoiados.) 

Note bem, a Camara. volta atraz, depois 
de ter approvado um por um seguidamente 
os artigos deste . pr•ojccto, que entendem 
com o que ha de mais essencialmente repu
hlica.no nas nossas attribuições (apoiados)t· 
sem que ninguem tivesse querido dizer por 
que é quP. assim recuava! 

Nioguem! A' ultima hora, vota contra, 
e em um verdadeiro recuo. (Pausa.) 

Mando á Mesa a minha declaração de 
voto, Sr. Presidente, propondo-me a, oppor-· 
tunamente, levantar a questão, esperando 
quo a Camara mantenha os seus primeiros 
movimentos, segundo os quaes approvou em 
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O pt•ojecto do Senado é o seguinte : 
«O Congresso Nacional decreta : 

Ia. e 2a. discussão mataria. que ella reputou 
tão evidentemente opportuna e de accordo 
com a Constituição republicana, que nem 
SÜlU9l' destaca um sô dos a.d versa.rios que, 
agora por esta fórma est1•anha, se pronun· 
ciam para dizer porque é que o projecto não. 
devia ser approvado, projecto, aliás, que 
na ultima de suas disposições foi objecto de 
uma mensagem do Chefe do Poder Executivo, 
n,bsolutamente insUS})eito aos conservadores, 
nunca Infeccionado de socialismo corruptor 
ou perturbador. 

Art. 1.• E' creado no Districto Federal 
mais um officio de registro de hypothecas 
com a designação de terceiro, ftcando o Go
verno autorizado a demarcar os limites 
de cada um. O p1•imeiro provimento desse 
terceira officio será feito independente de 
concurso. 

Qpportunamente levantarei a questã:>. 
(Muito bem; nwito bem)! 

O S1•. F~ederieo Borges (pele( 
ordcm}-Sr. President:J, V. Ex. póde me 
informar por quantos votos foi rejeitado o 
projecto 1 · 

O Sr. President.e-Por 104 voto~:õ 
contra 29. 

O Sr. Angelo Neto (pela m·dem) 
S1•. Presidente, mando á Mesa tambem a 
minha declaração de voto favoravel ao pro
jecto n.l58, de 1903, determinando que Síljam 
abolidas, nas repartições fedoraes, as dis
tincções entl'e empregados do quadro e .iornn.
Jeiros; e dando outras providencl::t.s. (lllttito 
bem; muito bem.) 

E' annnnciada a votação do projecto n. 287, 
de 1903, relativo á emenda substitutiva da 
Camara dos Deputados (projecto n: 105 D, 
de 190i) ao projecto n. l05, de 1901, do Se· 
nado, crea.udo no Districto Federal mais um 
offi.cio do registro de hypotheca.s, com a 
designação de terceiro, á qual o Senado não 
deu o seu assentimento (discussão unica). 

O Sr. President.e- O projecto foi 
inichdo no Sena.do. A Camara apresentou 
uma emenda substitutiva. Esta emenda. não 
foi a.cceita. pt>lo Senado. 

Voltamlo o projGcto á Camara, a Com· 
missão de Constituição deu o seguinto pa
recer: 

« Considerando afinal, e principalmento, 
que as vantagens do projecto n. 105, do Se· 
nado, creando o 3° registro hypotheca.rio, 
foram já reconhecidas po1• parecer da Com
missão e votação da Camara, cvm a conside· 
ração apenas de que era mais urgente <t 
organização de registro de titulas e do
cumentos, que já se acha. feita ; a Com
missão, conform.;mdo-se com aquellas razões 
·-é de parecer q_ue seja approvado o pro
jecto n. 105, em qne foi convertido o de n. 9, 
do Senado, creando o 3° registro hypothe
cario, por esta.r publicado o substitutivo da 
Camara ao referido projecto.» 

Art. 2.• Revogam •se as disposi~;ões em 
contrario.» • 

A Camara. vae votar a sua emenda. 
Pa.1·a que a emenda da Camara prevaleça 

é preciso que ella. seja mantida por dous 
t:m;os. 

O Sr. Cnssiano do Nasei
Jnento (pela o1·clem )- Votando contra, a 
emonda prevalecerá 1 

O Sr. Presidente- Para que a 
emenda provaleça, é preciso qne obtenha 
dou':! terços de votos. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
seguinte 

Emenda wbstitutiva da Camara do~ DepM
tados (1J1·ojecto n. 105 D, de 1901) ao p;·o
jeclo n. 105, de 1901. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Fica instituído u·m registro espe

cicial a que se1•ão sujeitos, para poderem 
va.ler contra terceiros, todos os documentos 
civis feitos por instrumento particular, nos 
t ,Jrmos do decreto legislativo n. 79, de 23 
de agosto de 1892, e q_ua.esquer outros do
cumentos ou obrigações da mesma natureza, 
d• .1S qua.es possam decorl'Cr effeitos jurídicos 
e q ne não con:;tem em sua integra de escri
ptura.s lavradas ern notas publicas, ou não 
estejam sujeitos a registro especial. 

Paragrapho unico. Ficam comprehendidos 
nas dispos1ções deste artigo os documentos e 
titulos de obt•igação anteriores á presente 
lei, vencidos ou a vencer, que não ostiverem 
jd. ajuizados ou p1•otestados. 

Art. 2. 0 O regis~ro será feito no mnnicipio 
em qLte tiYer sido lavrado o documento ou 
cooGrahida a obrigação, ou na zona em que 
ficar compl'ehendido o município, por ser
ventuarios ·privativos de justiça, de nomea
ção de Presidente da Republica, na Capital 
Federal, cabendo, nos Estados, ás l'espectivas 
legislaturas providenciar sobre o provimen
to, zona de jurisdicção .e custas dos respecti
vos funccionarios. 

Art. 3. o 0 registl·o será immediato á apre
sentação do documento ou titulo e constar<t . 
dll. insCl'ipção de seus caracte1•istjcos no livro 
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-eompetente e da. averbação no mesmo do· 
-cumento ou titulas sem ptejuizo da tl•a.n-
scripção littera.l, quando a parte a exigir, 
devendo o officia.l notifica1•, na fórma da lei, 
áS part:)S que nelle figurarem, quando lhe 
fôr solicitado . 

Art. 4.0 Pa1•a o serviço do registro da Ca
:pital Fedeea.lserá crea.do, soh a denomin~tção 
de «Registro Especial de actos, da<Jumentos 
e obrig-ações», um offi.cio privativo, a cujo 
cu.rgo exclusivo ficará aqueUe serviço, bem 
como o dos registros de actos, documentas ou 
obl'igações que por leis posteriol'(jS seja.m in· 
stítuidos, exceptuados os que veril<trem sobre 
hypothecas ou onus :reaes, dispen::rada a con
curso para. o primeiro provimento. 

Art. 5. o Passarão a see feitos tambcm no 
«Registro Especial» o a.rchivamcato de jor· 
naes e documentos relativos á. constituição 
de sociedades anonymas determinado pelo 
art. 3. 0 , § 5° in fine o art. 6° do deareto 
n. 164, de 17 de j;meiro de 1890 e art. 80 
do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891; o 
registro de sociedades recreativas, religiosas 
e outras de que trata, o decreto n. 173, de 10 
de setembro de 1893, e a inscripção de em· 
pl'estimos por debentures nos termos do 
a1·t. 4° do decreto n. 177 A, de 15 de set(lmbro 
de 1893, serviços ora. a cargo dos otJlclos de 
Registl'o Geral cte Hypothccas. 

Al't. 6. 0 Os documentos e títulos de obri
_gações acima mencionados só valerão con· 
tra tel'ceü•, Js,depoi~ de inscriptos da l'egistro. 

Art. 7. 0 Documento ou titulo algum dos 
acima l'efe1•idos poderd. ser recebido nas l'e· 
partições e ins&ltutos publicas sem estar 
devi&'tmente registrado. 

Art. 8." Ficam ígiualmente sujeitos a re
gistro o.: cJntl'actos que se referirem <:t ope
rações Uq_uidn.veis em moeda. meta.Hica. den
tro ou fóm do :paiz, sendo oonsidern.uos 
nullos os que nã.o forem registra.das até ao 
dia immedia.to á.quelle em que tenham sido 
entregues pelo corretor. 

§ I. o Esses cootractos não poderão ser 
-admittidos a l'Ggistl·o sem c1ue dos mesmos 
· conste terem sido preenchídn.s todas as for
malidades 1egaes, e sem que tenha sido de· 
:positada préviamente, em poder do ofiicial 
do registro, em estampilhas, a importancia 
do sello das lettl'as respectivas, pagas as 
custas do registro das mesmas no acto du. 
apresentação dos J.>eferidos contractos, que 
::ficarão isentos de custa.s. 

§ 2.o As 1ettl'as correspondentes a os3es 
-contractos deverão ser apresentadas, para a 
apposição do sello e respectivo registro, 
dentro do prazo de cinco dias, contados da 
da.b em que tenham sido entregues pelo 

·corretor os contractos que lhes derem o ri· 
gem, e, não sendo apresentadas, será reco
lhida ao Thesouro a importancia. do sello, 

não podendo esta nem as custas ser resti
tuidas em ca.so algum, mesmo no de annnl· 
lação do contracto. 

§ 3,o No mesmo pra.zo de cir;co dias, con
tados da snn. data e sob a. mesma. -commiott
ção d~ nullidade, deverão ser a.presenta(bs 
a regrstro as lettra.s que forum tomadas in· 
dcpendentemente do contract<J, nas termo; 
do art. 18 da. lei n. 559, de 31 de dozembru 
de 1898. 

§ 4.<> N5.o poJorão .ser atlmi ;tidas a re
gistro as lettras de cambio can-ospondentes 
a. contt•ttctos que nao tenham sitio registra· 
dos no~ termos deste n.rtigo. 

§ 5.0 O oíficial de registro envÜI.l'á. diaria
mente, na Capital Federal, ao Thesouro o 
Rep:u•tição de Estatística. Commercia.l, sem 
embal'go dó serviço da Camara Syndical, e 
nos Estados Estados ás Delogacüts Físca.es, 
um quadro demonstrativo das operações in· 
scriptas no registro. 

§ 6.0 O l'egistro des~n.s opern.ções, na. C•~
pita! Federal, será feito no R<?.gístl'o E~pecütl 
creatlo pela presente lei. 

Art. 9. 0 O oillcüll do registro, na CD,píht 
Federal, percebel'á cm,tas, além da l'astt, 
quando a. parte exigir a transcripçãv lit
tera.l: 

a) de 5$ por inscripção e u;verba.ção de 
documento ou t itulo sem valol' dcchwado ; 
e, quando com valor declarado, 2$ por in· 
scripção e averlJüção o mais 400 réis pot• 
conto· ou fra.cção de conto do réis-até o 
maximo ma.rcado para os ta.belliã.es aa lett1•a 
-C-de n. 47, do regimento de custas (de
creto n. 3.363, de 5 de agosto de l8'j9) ; e 
metade dessas custas no caso de novo re
gistro por transferencia., endosso, substabe
lecimento, distracto, exoner.,ção, subrogll.· 
ção, liq uida(·ão, etc . ; 

b) de <l.l'chiva.mGnto de jornaos o documen· 
tos reJa ti vos a sociedade;; anonym,ts, registl'O 
de sociedades recreativas e outros, c inseri· 
pções de empt'estimos por debcntw·es, as 
marcadas para os officiaes do Regist1·o Geral 
de Hyp.;thccas, no n . 57 do citado decreto ; 

c) de buscas, certidões, :publicas· fórmas, 
rasas e quacsq_uer outros actos inherentes ao 
officio, as marcadas para os officbos publicos 
pelo mesmo decreto. 

Art. 10. Serão ínsc:ríptos no Registro Es
pecial, o aprazimento das partes, quu.esq_uer 
outros títulos ou documentos dos nã.o com
prell('ndidos no art. lo, cabendo aos t ttbel
liães, na. Capitál Federal, sómente a tl'an
scripção e registro dos documentos a. que se 
referirem as escripturas lançadas nas sua.s 
notas e que não tenham sido incluídos inte
gralmente nas mesmas escripturas. 
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Art. li. O Governo Federal expedirá o 
respectivo regulamento para. execução da 
presente lei. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

O Sr-. Presidente - O pt•ojecto do 
Senado vae ser enviado á sancçiio presiden· 
cial e do occorrido se vae ofilciar ao Senado. 

E' n.nounciada a votação dt> projecto nu· 
mero 292, de 19J3, autorizando o Governo a 
conceder os privileg:os dos estabelecimentos 
do ensino superior ou secund'l?rio aos conge· 
neres fundados pelos Estados e pelo Districto 
Federal e estabelecendo condições para que 
estes possam ser reconhecidos officialmente 
(2a discussão). 

O Sr. Presidente-Ao projecto foi 
apresentada. a seguinte emenda: 

«Accre3cente-se, onde corvie1·: 
Os delegados fiscaes de ·que trn.ta o art. 4° 

terão o ordenado de 4:800$000. 
Sala das sessões, lO de novembro de Hl03-

J, A. Neiva.» 

«Accrescente-se, onde conviel' : 
Aos estabelecimentos de ensino secnnda.rio• 

fundados pelos Estados e· pelo Districto Fe
deral, com os pri vilegios dos estabeleclmen· 
tos federaes congeneres, será applicado o 
que dispõe o art. 21 do projocto, dcsúe que 
sejam transferidos n. particulares ou a.sso
ciu,çõos. 

Sala das sessões, 9 de novemlJro dt3 1903-
.BI'icio Filho. » · 

Ha. mais este requel'imento do Sr. Augusto 
de Freitas : 

«Requeiro que o proje~to n. 29.2, de 1903, 
seja. remettido á Conunissão Míxta. incum
bida de rever a legislação do ensino.» 

Vai-se votar o requel'imento do Sr. Au· 
gusto da Freitas. 

O Sr. August.o de F .reitas
Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a pala· 
vra o Sr. Augusto de Freitas. 

O Sr. August.o de Freitas 
(pela o1·dem)-Sr. Presidente, não tive a for· 
tuna de hontem ouvir o nobre Deputado 
por Pet•na.mbuco, quando S. Ex. se occupou 
da discussão do requrimento que V. Ex. 
acaba. de ler. 

Entretanto, vi hoje, pelo resumo publicado 
no Diario do Cong1·esso,que o nobre Deputado 
declarou que a ll.pprovação do requ~rimento 
pa1•a que seja romettido á Commissã? !-'Iixta 
o projeeto apresentado pela Cornm1ssao de 

Instrucção Publica., para que esta dê seu 
parecr sobro elle, importava em desprestigio 
á illustre Commissão de Instrucção Publica. 

0 S.a. Josf; BONIEACIO-=Evidente e mani· 
festo despres~igio. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- 0 illustre 
r.ep1•esenta.nte de Pernambuco, quando ra~ 
zões de outra ordem não tivesse pata assim 
pensar, devia vét' qun nu era incapaz de con
correr para o de~prestigio siquer de um col· 
lega e muito menos de uma Commissão, 

Além de que, Sr. Presidente, acceita. a 
doutt•ina de que um projecto apl'esentado 
po~ _um Deputado ou por uma Commissão 
eleita pela mesma Camara ... 

0 SR. HENRIQUE SALLES -Eleita pela 
mesma Camara. (Apcwtes.) 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS: -V. Ex:. 
perdoe-me. AcceHar como doutrina que 

o facto de ser remettido o projecto a uma 
Commisaão especial qualquer, como a Com
missão Mixta eleita pelo Congre~so para 
rever a legisbção do ensino, indicar os me
lhoramentos necessa.rios, importa. em dos
prestigio, quer do Deputado, quer da Com
mbsão que o apresentou, deveriaroos esta.
tabelecer como douti'ina que não podo
riamos mais ter Commissão Especial, por· 
que a solução üe um problema especial sorià 
levar a essa Commissão Especial, quando 
devia competir ás commissõGs perma.nentes 
desta casa. (Apoiados. Apa1·tes.) 

Quando, Sr. Presidente, apresentei este. 
requerimento, depois de haver tentado de
monstrar que o projecto da. illustre Com.: 
missão de Instrucção Publica não era mais 
do que a reprouucçã,o de um capi.tulo de um 
projecto j<í em discussão no seio desta. Ga
roara, não tive outro intuito sinão estabe
lecer uma harmonia nos nossoa trabalhos e 
V. Ex. vê, como a Camara. tambem, a bal~ 
burdia a que chegaremos si for approvado 
este projecto. 

Qu<\ndo mais ta1•de, o projocto rao Codigo 
de Ensino fur approvado, projecto em que ha. 
este mesmo c~pitulo, não sei qua.l será u pro
cedimento de S. Ex., sujeitando ao voto da. 
Camara esse mesmo capitulo que já foi ap
provado :pela. Camara, ou detxando-o de lado. 

O meu pensamento não é outro sinão es
tabelecer a hal'monia, a regularidade dos 
nossos tr·aba.lhos; e tanto mais pl'ucedente é 
o meu requerimento quando boje tive a fdi
cidade do contar como companheiro nessa 
Commissão Mixr,a o illustre Deputado Sr. José 
Bonifacio, rela.tor desse mesmo paojecto. • 

S. Ex. :poderá trazel' aos ~eus companhei
ros outro3 esclarecimentos necessarios para. 
a solução desta questão. (Muito bem.) 
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O §r. Bricio Filho (pelCI. ordem)
Oillustrn.do Deputado peltt Bahia. declarou 
que não se achava na Casa quando o humilde 
representu.nte de Pernambuco veiu (L tri
buna discutir o projecto que estabelece mo
dificações no rcgimen dos in<~titutos de en
sino sccuntlario equiparados. Disse S. Ex. 
que, lendo o resumo do meu discurso, nello 
encontrou a decla.ração de ·que o requeri
mento de _S._ E~:. import::rra em desprestigio 
da CommiS!"<.tO. 

Neste ponto o nobre Deputado equivo
cou-se. Creio que nore~umo do meu discurso 
não se encontra isso. 

O SR. Ar.:avsTo DE FREITAs-Não me re
firo ao resumo publicn.clo no Dia rio do Con
!)l"esso.Assegul'o que li em um dos jornaes. 

O SR. Br..rcro Fu,:ro-Sou, eutreta.nto, o 
primeiro a declarai' que esse e o meu pensa· 
men·éo-que o requerimento do nobre Depu
tado, apresemn.do uas condições especiacs 
que vimos, importa, em deh:nr á margem a 
Commiss(i,o de Instrucç(í.o Publica. (apoiC!dos)
que sobre este assur.opto el<tborou 1nn pro, 
jecto com todo o cuidado. (1ipoiados.) 

O SR. AUGUSTO DE FREI7'AS-V. Ex. já con
fessou que a Commissão de Instrucção Pu
blica, nào elaborou com esse cuidado, por
quanto não fez mais do que copiar ... 

O SR. Barcro FILHo- Occasiõcs ha em que 
se solicita o parecer de outms Commissões, e 
essa pru,t.icn, é consttoutemente a.doptada. nos 
parlamentos. 

Mas uqui o cn,so não é o mesmo. Trata-so 
de umo, Commissão Mix.ta, especü1,l, que tem 
a seu cargo o estuà.o de um as~umpto com
plexo como é o da. reforma üo ensino, ao 
:passo que a peovidencia que vamos dar é 
restricta, refere-so unicamente a um certo 
ponto cujo.. soluç~o é urgente e indispen
sa vel. 

O SR. AuGusTo DE FREIT;!I.S-A Commissã.o 
Mixta já se pronunciou sobre este ponto. Não 
depende do estudo da. Gommissão ; já est<.i. em 
discussão na. Camara. 

O SR.. Barcro FILHO -O nobre Deputado 
perguntou em que situação ficará a Cam~mt 
si amanhã tiver de ser submcttido á sua 
apreciação um projecto que reforma o Codigo 
de Ensino. 

0 SR.. AUGUSTO DE FREITAS - J<i, eStíL em 
discussão na Camara. 

0 SR.. BRICIO FILHO-Nacla mais natural; 
o codigo tratará da. parte relativa aos eq_ l:ti
parados, confbrme n. solução que agora for 
adaptada. 

E depois, Sl'. Presidente, S. Ex. reclamou, 
porque os dispositivos deste pl'ojccto são jus-

Vol. VII 

tamentc aquellcs contidos no projecto de 
codig-o de ensino, com cxcopçã.o do art. 21. 

Nossas condições, Sr. Presidente, a Ca
mari1 o que vae fazm· é aprcssa.r uma solução. 

A;rindo com prestr\za attondcmos :ts 
l'ccln.ma.ções constantes, de todos o::J p\mtos do 
l)tdz, contm os abusos c c~candalos dos colle
gio:; G(lUiparados. (Muito bem.) 

O Sr .• Jfo~•é :Oon.i:.Caeio- Sr. Pre
sidente. deante das eonsider·u.çõns que acaba 
de fazor o nohrc Deputado por Pernambuco, 
qt~asi que eu estaria díspens:tdo de accres· 
con·tal' qu[l,i'Jscuwr consül.cra.ç.õcs que mostt·ero 
que ü injustificavel o requerimento do ill.us
trc Dllputado pel;t Bahia .. 

S. Ex. dLlSOja que o pro.iecto (t,presenta.do á 
Commissão de Inst.rucção c Sn.ut.le Publica vá. 
6. Commis~::Lo Mixta encarrr.>g-<Liia, de rever o 
Codigo tle Ensino e os 1·egula.mentos espo
ei<to:::. 

Ha. um ponto, Sr. Presidente, que não pôde 
sofi't'el' a menor duvida, é c1ue não existe 
ma.is n. Coromissão Mixt<t de Codigo de En
sino, p<1ra a qual V. Ex. teve a bondade de 
nomear-me n<t sessão de ha dous dias . •. 

0 SlL PAULA RAi\IOS E OUTROS Sns. DEPU• 
TADos-Nã.o apoiado. (Ttocam-se apa1·tcs.) 

0 SR. Josú BONIFACIO-... C tanto isto (:j 
verdade que naquelia sessão V. Ex. não fez 
sinão recompor essa Commissão por parto 
da Cama.ra., nomeando })ara. a mesma. a.lgun:;; 
mcmbrus desta ramo de Pode1• Legisbtivo 
(Trocam-se varias apertes.) 

Peço a. attenção dos meus no1n•es coliegas. 
Sendo assim, Sr·. Pl'esldcn'te, pé~I·a que 

a. CommissKo possa ser recomposta em soa 
totlo, indisperrsu.vel so toroa. quo o Senu..w so 
proouneic, isto é, que o seu Presidente no
meio os membros para esta Commissão pot· 
p<wte dac1uelltl ramo de Poder Leg.sla.tivv. 
A Camara. .já oiliciou ao Senado?. não, por 
con:>equencia, elle não sabe o que tem a. 
fazer <~ este respeito, ( ilpoiados.) 

Devo accecscenta.r que ainda hon i;em tive 
occn.sião de con vorl:'ar com o illustre Senado1• 
o Sr-. Virgilío Damasio, presidente da Com
missão Mix:ta. do Codigo de Ensino, e devida
mente autorizado por S. Ex., posso declae<tr 
que aquelle nobro Senador consídcr<~ úis:;ol
vüla a Commissão Mixta.. ( Trocam-se varios 
apartes.) 

Mas, Sr. Presidente, quando não estivesse 
dissolvida essa Commis:;'iio, penso que um 
pl·ojecto que teve a sua origem U<t Commis
são de Instrucção e Saude Publica e q uc se 
refere de modo directo á orga.nisação do en
sino, regulando o a.ssumpto da. equiparação 
de collegios, penso que esse projccto, em 
caso algum, póde se1· remettido a outra Com
missão, ( apoiados, não apo::aclos e apartes ) 

49 
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porque isto seria a mais clara e evidente 
exautoraçã.o d<t Commissão. 

A Commissã.o de lnstrucção e Sa.ude Pu
blica jtt tomou a sua resolução, si o requeri
mento fôr ap:pt',JV:t.do :pela Commissão. 

Prefel'indo estas :pn.lauras, espero que a 
Camara dos Srs. Deputados, ainda uma vez 
presr.igiando a Commissão de Instruccão e 
Saude Publica, rejeite o requr.rimento do 
nobre Depn~ado pel:1 Bahi.u.. Tenho con
cluído. (Muito b.;m.) 

O Sr. I?·~~egiden.tte-Devo dizer al
gumas p::l.lavrJ.:-3 como cxplicaçã.o ao nobt·e 
Deputado. 

Hontem não dcclr..roi extincta a Commissão, 
o que di::so foi quo consiuerava extincto o 
enca1•go commettido aos Deputados que fa
ziam parte da mesma, por ter terminado a 
legislatura., e que por isso nomeava outros 
Deputados para fazerem :parte de ta.l Com
missão, quo tin~lê1. sido solicitada p3lo Senado 
e que eu, não pode1•ia. considerar extincta. 

Nessas conuiç~õcs, foi que :fiz novas nomea
çõos })ara a Commissão; e dou por termi
Bado este incidente. 

hontem nomca.doios Deputados que deviam 
tlella fazer parte; 

Não ê a ocaa.sião opportuna. para exprimir 
a minha opinião a respeito dessa interpre
tação dada pela Mesa á disposição regimen
tal relativa ás Commlssões Especiaes e Mixta,; 
não posso, porém, deixar de sa.Henta.t· que o 
principio ~sta b3lecido no nosso Regimen t.o é 
que essas Commissões só desappal'ecem 
qu:1ndo concluem o trabalho P<tra o qual 
foram nomeados (muito bem}, qua.ndc cessa a 
i ncum bcncia q uc lhes foi dada. 

A qucs<ão, porém, é hoje a seguinte: saber 
o;i uma Comrnissão 1\'Iix:ta. ou Especial, no
meada. pelo Congres::o Nacional para certo · 
e d.eterroínado :fim, vem de algum. modo ' 
annullar as Commissões Pe1•ma.nentes da Ca· 
mara, uma vez que a missão a ella. confiada. 
é a mesma. confin.da a qualquer dessas Com· 
missões Permanentes. 

Acredito que ninguem sustentarc"'t isso; e, 
si alguem sustentasse o que acaba. de sus
tentar o nobl'e Deputado por Minas Geraes, 
quo me precedeu na tribuna, eu pergunta
ria a S. Ex. si a Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça não se julga. 
desautorada com a nomeação de uma Com-

O Sr. Paula Ral!Dos (pela orclem) missão Mixta para estudar a reforma elci
-Sr. Presidente, o Congresso Nacional no- toral. · · 
mecm 11ma Commissão Mixta para. estudando ·UM SR. DEPUTADo-Ou as leis de minas. 
o actual Codigo de Ensino, apresenta.r um o SR. PAuLA RAMos- .•. ou si a Commis· 
:proje~to de um novo codigo, e isso )?Orc,tue são de Legislu.ção e Justiça não se .iulga 
o Congresso Nacional, DGcessaria.mente, che- desautorada com a nomeação de uma Com
gou á. evidencia de que o actual Codigo de missão Especial para o estudo das leis de 
Ensillo não está na altura das exigencias da minas, da reforma judiciaria., emfim, tantas 
:nossa instrucçüo public:t. Esse trabalho está outt'as incumbcncias que toem sido attri
feito; já. :figurou na ordem do dia dos nossos buiuas a essa.s Commissões e que. pelo 
trabalhos, e, da mesma., -por motivos que não Regimento, pertencem a. Commissões Permn.· 
veem a pello, indagar, foi retirado. nentes da Cama.ra. 

Pouco depois. Sr. Presidente, a Commissão O meu 1im é declarat• que dou meu voto 
de Instrucçiio Publica tPouKe u.o conheci- ao ~equer1mo~to do nobre Dep21tado pel,a 
monto da Ca.mar:.t um projecf.o que não é I R:.lu~; c :wred1to que a Ca.mara na.o que~oL~L. 
mais do que um capitulo do Cocligo de Ensino ~epo1~ de ter nomeado u~na Comm1~sao 
(não apoiados), isto é, uma refo1•ma do a.~tual Espccml par:~ eon.ud:.tr .a reforma. do Ol:Jsmo, 
codigo na parte ~·elativa á. cquip:.wa.çã'J ú9s est~r a.ppt•ovan~o p!'OJecto~ !FIO constrtuom 
estabelecimentos d.e ensino secundado aos art1gos on cn.p1tulos do:;tacados da obra. 
estabele.éimentos officia.es: n.prc~enttL<l~• pela. Co;nmissã.o Míx.tn.. (Jlitito 

O il'u~t··e Dnputn.do pela Bahia discutindo bem, muito bem.) . _ 
este ,.,~·oJe~to umostrou a incouv~niencia que Posto <t vo~os o l'eqn::~l'UUento do Sr. Att· 
ha.vi~ em a.d' ptal-o uma vez l'Ue estr.va em gusto de F,·citas, verificou-se tm·mu votaLlo 
discussão umoplnno 'gera.l de l;~forma do en- a ~wor,.. 32 81'S. Deputados o contra. 71; 
sino e como essa incumbencin. tinha. sido totG.l, lO, •• 
dado. :pelo Congresso Nacional a uma com
mis:;ão espGcial, cllc pedia que este projccto 
fosse â.queaa rcmettido pu.ra eu:üttir o seu 
pa.recor. 

Sr. Pr·esidente, a questão d:~ existencia dn. 
Commissão Mix:ta c::sr,(t decidida. 

O §r. Pre§D:.!:1en.te- NiLo llttvündo 
nume·i·o, fictL adiada a votação. Est:wdo 
terminada. n. hol':t di1 p1·imeira pu•tc da 
ordem do dia, pn.ss~~-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDE?.f DO DIA 
.. V. E~. com a autoridade que lhe dá o Re
gimento acn.btL de decta.ra.r c1ue a Commissão O Sr. Cag~iiano d<.}o • Nasci
subsiste e que havia. a.ludu. na sessão de mento (pela o1·dem)- Sei, S1.'. Pl'esidente, 
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Declaro c1ue votei contra o projecto n. 158. 
de 190:3, por<IUe só me parecia accoita.vel a 
materia do art. 3• em diante do mesmo pro
jecto. 

.qne, s:Jgundo o Regimento, as declarações 
de voto não podem ser motivadas. Como, 
porém, contribui ainda ha pouco para. a. 
rejeição do projecto n. 158, do 1903, e co ruo 
·es.se fiwto devo, naturalmente, ter cn.uf!a.do 
estranheza ao meu honrado collega de re- Sa.la dus sessões, ll rle novembro tle 1903. 

b I . -Cassiano do .Nttscimento. prescntação Dr. Ba.1· os:.L "una, peço lic(wça. 
.á Cama1·~ p:\ra, em qua.ko pa.la.vru.s, ox
pl'ica.l' meu procedimento. 

Quantlo se me fallou a f:w0r do projecto 
n. 158, ·que fixava em oito horas d" serviço 
o .tmbalho dos opera1•ios, meu espirito, desde 
lago, se inclinou pa1'a a a.ccoitu.ção do pl'O· 
jecto. 

Examinando-o, porêm, esta ma.ohã., vi que, 
além das disposições do a.rt. 3°, que, con· 
soante com a. mensagem, consagrando esse 
numero de homs de serviço, oito para os 
operarias adult·Js e seis para os menores, o 
projecto continha uma verdadeira. cQuiparn.
ção dos jorna.leiros ao funccionario~ federaes, 
com os direitos destes, entre os q_uaes a 
aposentadoria, como tudo consta do mesmo 
projecto. 

Nestas condições, meu movimento, rejei
tu;ndo o projecto, não deve ser entendido 
contra a idéa. do art. 3" e seus pttragra.
phos, e sim c,mtra a idéa contith~ nos ar
tigos 1" e 2•. 

·Creio que foi este o pensamento geral da · 
Camara. (Apoiados.) 

Si, na 2"' discuss[o, os trabalhos não ti'>'es
sem tido cnrto açodamonto a respeito deste 
projecto, si o houvessomos emendt1do. sup
primindo os arts. l" e 2•, estou certo do que 
n. cn.mara não faria questão de dtw seu assen· 
timento á idéa conticla nos arts. 3° e seguin· 
tes do projocto. (Muito bem,) 

O que não merece o meu assentimento é 
só mente a idéa. contida nos a.rts. lo o 2° do 
projecto. 

Era isto que eu qLtel'ia. que ficasse bem 
claro, e foi oste o motivo quo mo determi· 
nou, no momento, a torna1• a attitu<le que 
tomei, votando contra o projecto. 

Perdoe V. Ex., se concorro do qualquer 
modo para. a infru.cção do Regimento; ho· 
roem publico, porém, e incumbido, pela ni· 
mia bondade de meus collegas, de cncami· 
nha.1• os trabalhos desta Ca.ma.ra. ••. 

VozEs - Por muito 
Y. Ex. 

merecimento de 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO ••• C sen
tindo que todos elles estão de accordo com· 
migo, que foi esse o pensa.mento dominante 
da Casa quando rejeitou o projecto, rejeitar 
os a.rts. 1 o e 2°, sem rejeitar a idéa. d.o 
ar·t. 3", foi essa. razão porque entendi dever 
fazer esta ponderação. Os termos da minha 
·decla1•ação são os seguintes : 

O ~r. Presidente-A Mesa não 
pódo ace.eitat• t·. dcclarrtç-ão de V. Ex. por 
l!star motivad:~. E' contra o Regimento. 

0 Srt. CASSI.A:-\0 DO NASCDig:'\1'0-Bem. 
E !la con::;tará. do meu discurso .. :; 

O §t-. Sá Freir-e (pela úl'clem)-Pcdi 
a pn.lavl'a, Sr. Presidente, para. fazer tam
bem a minha decla.rttção de voto <L fa. vor do 
pt•ojecto n. 195 B, com parecer da, Commis
siio d3 Constituiç:ão, Legishu;Ko e Justi1;·a. 

E tenho a, :ponderar mais a, V. Ex., Sr. 
PL·osidente, r1ue esso pl'ojecto não cl'Cava 
absolut~tmente direito novo, reconhecia. ex
clusivamente dil'eito á apo$entadorb. dos 
empr.~gados da Estrada. de Fel'ro Cent1•al do 
Brazil. 

Estes empregados já teem aposentadoria; 
houve, porúm, uma lei de or~,amcnto, quo 
revogou esse direito. (Ha mtcitos apw·tes.) 

0 SR. PRESIDENTE-Atteoç·ão ! 

0 Sn.. SA' FREIRE- 0 pl'ojeeto, Sr. Pre
sidente, tem em seu favor a opinião quasi 
unu.níme da. Commissão de Legislação e Jus
tiça, que emhtin o seu lJarecer; nestas con
uições, tendo sido rejaitado, depois diJ a poro· 
vado em l"' e 2a discussõe:~ pod'3-~e assegurar 
do modo indis::~utivcl que, quem foi derro· 
tado, foi a Cornmissão do Legisla·;ão e Jus· 
tiç ·· .. 

E' o que tinha a dizer, e mando á Mesa. a 
decla.ra.ção de voto em nome da bancada. 

E' de novo annunciada. a 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da. 3"' discussã.o 
uo projecto n. 252, de 1903 (n. 5ü, do 1900) 
declal'nndo que, sa.lvo o disposto n. 4 e no 
§ 3• do art. \:! 0 d<t Constituição Federal, só é 
licito a.os Estados estabelecer taxas ou tri
butos que, solJ qualquer denominação, inci
dam sobre as merc:tdorias estrangeiras ou 
sobre as nacionaes de producção de outros 
Estados, qu:tndo concorrem a.s condições que 
estt~belcce, e dando outras providencias. 

O Sr. Barbosa Lhna (movimento 
de attençâo) faz diversas consiJer:Lções sobre 
o acto da Ca.mo.ra I'ejcitando o projecto que 
abolia uas repartições publicas tt distiocção 
entre empregados do quadl'o e jorna.leiros, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 13:01- Página 20 de 103 

388 ANNAES DA CAMARA 

que ella appro-vou, silenciosamente, ha, dias, 
artigo por artigo. 

Na Repuhlica não eomprellende aquella 
distincção. (B1·avos e palmas no 1·ec::nto.) 

O orador termina renuncin.ndo o seu man
dato. (B1·at'OD epalHas nasgaJe;·ias.OS;·.P,·e
sidente 1·eclmna attenção .) 

Uma -vez quo está na tribuna, dirá, em 
nome do Estado do Rio de J:.meiro, alguma 
cousa de. Ferreira Vianna. 

Este nome foi um symbolo para esta moci
dade e a tribuna da Camara teve nelle umn, 
gloria, um orador de quem se póde dizer·que 
houve íguaes, mas que nenhum lhe fol supe
rior. 

O §r. Beli~ario de Souza (mo- Da terra onde fulgiu a pala-vra de Ga,spar 
virne~llo de a!lençr7o)-Estuva. muito longe de Martins, Xavier da Cunha e tantos outros. 
suppor que hot<ve~se de ouvir hoje na Ca- vein a de Ferreira Vianna, quo foi um :.ts
rua.ra ontr::cs palav-ras que não fossem da sombro na Camara. 
ruais pl'oi'unda magott, da ma:s dorida. sa.u- Em 1868, em uma assembléa libcra1., onde 
du.de. brilhavam, entre out~·oe::, os nomes de Jo~:::t> 

E' em nome clestn. saudade, que não pócle Bonifacio e Ta, vares Bastos, a figm·a de Fel'· 
~tbafar o que t:Jca mais de perto ao Rio reira. Vianna ahi se apresentou como a luz 
Grande do Sul, qu~ cliz :w nobre Deputado de um grande astro. Ellc tinha o espirito de 
Sr. B:1rbos:t Lima aue, no dia da morta de Chateaubriand, espírito ao qual se filiava.. 
Ferreira Vi::mno., o grande orador daquella Ferreira Vianna surgiu no parlamontr• fiei· 
te1•ra.,-o illustJ•e pern::tmbucn.no que lá é ao partido conservador, projecta.ndo, como 
acolhido como filho não póde deix:w vasia notavel orador que era, a luz do seu grande 
a tribuna d::t Camara. espil•ito por meio da sua peregrin<~ palavra. 

Como póde um espírito liberal, ::tbe:•to a Consagrou-se ao jornalismo, illustra.nJ.o-o, 
todos os sopro;; do pensamento, uma palavt•a e no fôro, tambem, não deixou de alcançar 
de tão elevado estofo, um cor-ação que se triumphos. A sua n,cção política accentuou-se 
a.l)re a. todos os ideaes, deixar <t Ca.méU'a., na tribuna da Camura, no ministm'io, na 
que á sua oloquencia nunca negou u.pplL~usos, imprensa, sob a tóga de advogado, e raros 
que ao seu caracter nunca negou homena- espíritos terão a flexibilidade e a, maleabi
gens, só porque clla divergiu ch oppurtuoi- lidade do seu ; ftexibilLdado e maleabilida.dc 
dada da applica.ção ele umn. merlüh? (iliHito que não quebravam o fulgol.' de sua rnzã.o 
bem.) fortíssima e poderosa. 

S<tbe c1ue é uma nobreza de sen -imentos, Esse foi 0 homem que se finou ! 
na qual, se póLle dizer, se cryst::tlisa a <dma Essa glo-ria, que nasceu bafejada pela doce 
republica.no., a feiçã.o mornJ do i!lu;;h•o rc- aragem dos pampas, veiu para o Rio de J[1,
presomante do lHo Grande do Sal ; sabe o neiro que o acceitou como filho, para gravai-o 
qne é o proleta~·btlo, cuja dôr S. Ex. sente em seu horizonte uolitieo como astro d:J 
e cujas magon.s acalw. ele pintn.r em phmses n-:::a.nde valor. -
ue umv. cluqn::nei~t ln,pidaria. c fulgent.issima; "' Comção atreito ao bem, cpw sempre á~ 
Ka.hc, tu.mbem. qua a aeção politica. do nobre creanç.as :se chegou, que olha.res de vültt vol· 
Depubtlo (· a•:on~cllt::tda pelos homens da sua tuu sobro a educação d<\ infancia ! Que cal'i
escolt~. Mas,si se a.quizcsse a.procin.r pelo con- nho christ:l.o se desatava de sua alma, toda 
coito dos po~il.h'iSüts Teixeir!t 11endos e Mi- >'CZ que pensava nos desherda.<los J.a fortuna! 
guol Lemos, <L acç:Io de Julio de Castilhos Esse amor :.'ts cre[LDça.s e (t sua religião 
teria sido em principio mmt acçiio condcm- forJ.m 0 consolo de sua vida. 
nada, qun.ndo, ao contl'a.rio, ella foi ~•'.ta- No seu claru e poderoso erpirito talvez 
mente louva.Ja. Os home!1S praticas clcn~m vivessem l)U.ixões, mas nelle as paixões que 
transigir com a.s e.xigoucias de momento. podem diminuir a granúeza fort\ill fugazes. 

Pergunta. o orador onde mais fl•anco e 
mais claro se fez o caminho para as ma.iores No céo, na bemaventurança, nas a.legrias 
conqnistas humanas do que na. Const.ituic:ão da extrema consolação, cria F3rl'eira Vi
Brazilcira, que estttbeleceu o al•bitr::tment~ e <"tnmt firmemente e como o mais fervoroso 
que quasi equipar•)U o proletarh•do. dos crentes se lhe ce1.•raram os olhos nos 

Quando todas estas conquistas liberaes derradeiros momentos de existencia. 
mais se vão entranhando no amor do povo, Do homem publico fica o seu nome ligu.do 
na consciencia nacional, é que os republi · a uma refo··ma immortal. 
canos historicos [OS julgn,m afastD.das. O ora- Nos Amwes da Camara encontr::>.-se em 
dor, que é adhesista. tem fé o cada, vez as Feneira Vianna o tribuno peregl'ino e de 
vê mais entranhaD.as nn. ~1liU:1 m.ciona.l. • . raça.. Nes~es f do:~ A.nnaes não se ouve <.1: voz 

Si pudesse ser o interpre~e da. Ca.méu>~l., u1- do oradm· br•ilhante, mas as suos pag1nas, 
ria que ella, em nome da Patl'in., nüo púcle quanclo S3 attende á voz idéal do p~lilosopho, 
acceitar a 1·:-.:nnncb do nobre Demrt~<do. ao sentimento largo do homem ae Estado, 
(Apoiados.) - • como que se aquecem, refulgem! 
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l~ra um orador que fi1rh.t a gloria e a 
brilho de qualquer tribuna pa1·lamentar do 
mundo. 

Admirador e amigo de Fet'rcira Vianna, 
sente qlle. <~tormentado pela molestia, tenh<t 
lle intervir em um deb;~te onde a valavra 
luminosn. de Rtrlwsa. Lima o desviou <las 
ldéas que acaso aindê1 pullesse ter· sobre o 
grande _brazil~i~'o, para lombrar-se de que 
an1.bos sao polmcamente represeut:Lntcs de 
uma, 1nesmu. terrtL e que não · ha de ser n;.t 
hora em que a tribuna da Patria sente 
caJür sobre si o véo pesadíssimo de um 
uto, quo n. abandone, tamhem, o illnstre 
DeputaJo rio-gi'andcnse. 

Quo venha pat'a o seu posto o St'. Barbosa. 
Lima! (Múito bem ; muito bem. Palmas no 
1·ecinto e nas galerias. O o1·ador é alJi·açwlo 
_1Jelos seus collegas.) 

O Sr. Cassiano do Nasci
:meu.to (pele~ ordem. Movimento ele atten
çcío) (·)-Senhores, a ::: desg1•aças e amn.rguras 
mmca andam desacompanhadas ! 

A.beim-se a na.çü:o soluçante do tumulo de 
um homem que illuminou a tribuna parla.
mentai' do meu paiz, durantG o segundo 
reinado! 

O vulto ingenée e gt•andioso do comprovin
ci;mo, do cunterraneo que acabamos de per
der, cuja vida luminosa ttcabet de ser tra
çada em fulgidos lampejo.> pela palav1·a 
7Jrilha.nto do hvnra.do collega, 1·epresentante 
do Rio de Janeiro ! 

E no mesmo instante, Sr. Presidente, por 
uma divergencia que não é capital no regi
meu institucional que nos rege, por um 
melindre pessoal, talvez muito bem enten
dido, intcn :. a uma outra palavra, qac, posto 
de homem quo não tenha bcbirlo as primeiras 
inspirétÇÕcs na. tcrl'a río-·graudense, em todo 
caso ella se orgulhéL de tel-o chétnmdo a seu 
seio c do conlia.r-lhe uma. cadeira nesta Casa. 
(.tpoiados ; muito bem,) . 

E é neste instante em quo a PatriéL solu
çu.nte se üeht•uça sobre o tumulo de Ferreira 
Vhl.nnn., e chora esse grande rnorto, que o 
lwnra<lo Deputado, muito illustrc rcprescm
ta.nte ela terra rio-g-r<tndcnsc, qtJel' J.eixar 
orphã aq uella. tribuna, orphü. do seu talento, 
de sua p:üu. vr1t ltunino:::<L, de seu immaculado 
patriotismo, de suu ardente civismo ! 

Os rlo-grandense3 não podem acccitar, 
desde já o doclat•o, o movimonto do nobre 
Deputado o Sr. Barbosa Lima. (.Muito bem; 
muito bem. ) 

E si S. Ex. insistir, o que nft.o espero, de
pois da. manifestação unanime da Camara 
( apoiados ), no seu pensa.mento <tinda ha 

'(•) Este discurso não foi revisto J?Olo orador •. 

pouco revelado, estou certo doquo nósest'1re
mos pl'iv<1dos do seu concm'so neste recinto, 
tão sómentc dul'anto o peazo necess<trio para 
que elle vuHo denovu, sagr:;do polo voto rio
gl'tLUdcnse. ( .tpoiados; m ;filo úum . ) 

Agm·a, appcllando para. o }l;J,triotismo de 
V. Ex., tendo em vista n e.,plica,:ã.o leal 
'lUO logo após o incid;.mte c1uc se deu n:t Ca
mara,, en ·Gi ve tt hout•a dB cil'"!:n·eco t·, tendo 
em con.sidcra<:ào a p;~bn·a. bl' ilh;wio do 
Sr. Deput~c tO Bulis,u·io. Augl!.s :n , ~ () a.clo final
ment;o em aca.ta.mcnto o ia :: i ·~:.::1ento una
nime do seus collnga..~ (apo::w!u.> ), ;mra não 
persistir neste intento, c:<pc,·o i[:::; o SL'. Bar
bosa. Uma. nã.o deixa.eú a. i: :.el i::~. tribun[t 
orphii e continurtl'ÍL com n. s::; ;•:Lln.vr'~ illu
mina.tb a inflai e podm·:Jsa.mm; ;o U:J.> J.u~tinm; 
desta na.cionalüL<de. (.1poiud9s.) 

Depnis , como jü. Jisse, ncnilu ;:l êt va.n;,a.gcm 
teremos em CiUú pcrsh;ta este :-~o vimento de 
S. Ex., porrtue ser<i, apena::: um eclipse de 
algum tempo, visto r1ue o Rio Gra:1lle du Sul 
não di,;:pcn:::tu•á o concurso intdlig\t!HC, oscla
l'Ccido e honesto de um se-u tii:J iL!u:Stt·o ro
peescntante. ( .\JlVir!dos.) 

Em nome dtJ minha tcre<t, <\m nome da 
Cu.mara que me honra com ét ~. u:t conrlanr;;t 
(apoiados), em nomtJ da Pa.tri:1 e da. Repu
blica, eu concito o meu honraJ.o cump~wlwiro 
de ~·cpresentaçã.o :.t que não ller:;ista. no 
intento rovohdo ha poucos in~tantc·s. (.tpoia
dos.) E si os estylos d:L CtLS:t pm·mittcm, ou 
proponho que seja oll:.t consultada. snbl'e si 
consente na. nomeação de uma. commts:;ií.o do 
tl'CS Llc ~eus m cmb t•os para, nm nnme da 
col'pOr<l.ção do que todos fazemos lXtl·tu, insis
ti I· com o honrado rcpresunt<wt:J pa.t•tt quo 
não deixo orphã aquGHa tl'ilmnf1. 

O Sr:.. C.\LOGEP..AS- Ji.'L ha. prüt:Otlc ntes. 

o Sll. GA:SSUSO DO NASCD!E.'.'íTO - A idt)ia. 
qno ~w~tlio do :::uggoeir tem pt·ocodontes. 

O Sn. CA.:·.oc:t::r:.AS- E mais tlo nm. 

O Sn. C.\~SL\~0 no NASCDIE:-.;Tn - E mais 
de um. E, s i n:·to hast:L a S. Bx. :1 oxpllcu.
çã.o leal que desde o primeiro iostantG eu 
lho t'.el :;, t>n,;poito da vot:tçü.u ac1ui occor
ridtL, si nho lnst:L a S, Ex. :1 cortoza de 
quo. si túu ·Gud~t <L m:ttoria do prujccl;o que 
S. !~:<. f'ot'mulou e ctue eu ignorava. fosse 
obra sua., mas a maior parto uc sn::ts dispo
sições, tt Crtmar:1. poderá. l'econsideral-a; 
sinão ba't~tm :1s a.lli~mações da Camara c as 
palmas com que foram cobertas ;.1s p;1lavras 
do Sr. Belis::t.t'io Augusto, creio qne S. Ex. 
não terá a coragem de se rebellar contra o 
sentimento unanimo da corporaçãu de que 
faz pé\ r tc e que illustt•a. com a ::;ua palavra 
e os seus talentos. (Apoiados.) 

Nesse sentido, vou mandar um requeri
mento para que a Mesa nomeie um com .. 
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missão para obter do illustre repre.'lentantc 
a clesistenci~L do seu intento. (Muito bem; 
rnuf.to bem. Palmas no 1·ecinto.) 

O §r. IJeredia de §á (pela m·dem) 
diz quo ta.m1)em so bateu pela. ca,usa dos 
opern.rios como o Sr. Barbosa Lirnu. e tam
bem se intiignou, quando viu que a Camara, 
a despeito d0s seus esforços e ue alguns col
leg;.~:>, não con":ertôr~1 em lei aquolle bello 
proJecto, genmn:1mente repubLicano, e que 
mereceru. }Jarece1·favoravel da Commis:;ão 
do Legislação e Justiça.. 

Pa.rece·m~, :porém, que, deante da decla
ração feita pelo illustre leadm· de que fôr<• 
levado a vo~:-u:· contra esse projecto, devido 
unic:tmente a uma disposição nello incluida, 
o nobre Deputado não deve resignar o seu 
mandato e. ao contrario, <l.::va pm·manecer 
nesta Caslt par;1 continuar com o seu hlento 
e as snas luzes ~t proteger tts cD.nsus dos 
operarLs. 

U;.r Sa. DEP"l:TADO - A causa da Repn
blica. 

o Sn. EEREDIA DE s;~ - Já se faJlou em 
nome ela Republica; falla <<gora em nome da 
classe elos operarias. que sempre encontrou 
em S. Ex. o mais decidido apoio. 

Por isso est:l plenamente do accordo com 
proposta do Sr. Ca:;:sütno do Nttseimonto ·, 
(Mttito bem ; muito bem.) 

O §1•. P1•esiden.te-Est:-mdo :.uloan
tada a bora, pas::a-se ao expediente. 

O Sr. """~andell·ley de Meu .. 
donça (.'J" Secretal"io, sen:i11do de 1.0 ) pro
cede á leitur·a do seguinte 

EXPEDlE:0TTE 

Offic.ios: 

Do Sr. lo Secref.n.rio do Senu.do, de lO 
do coJ•rente, comnmnicv.nJo que, ncs~n. datu, 
o Senado cuvLm á sancçào prosL!cllcinl a 
1·esolução do Congresso N~ciona.l )?ermit· 
tindo aos n,Jumnos da Escola. Polytechnica 
que não tiverem podido prestar exame pra
tico de qualquer dos annos do respectivo 
curso PI'estal' essa prova na él;ocn. imme
diata d.os exames.- Inteirada.. 

Do Ministm'io da Justiça eNegocios Interi· 
ores, de 9 do corrente, transmittindo devida· 
m:mte sancciona.dos dous dos autographos da 
re:;oluçiio do Congt·esso Nacional autorizando 
a crea,r e regular, sem onus :para os coft·es 
:publicas, uma caixa beneficente na. brigada 
policial desta Cnpital.- Inteirada, archi
ve-se um autogra:pl10, envhndo-se o outro 
áo Senado. 

Telegramma : 

Rio Grande do Sul, ll de novembro de 
1903 - E.'\m. Sr. Presidente da Cama.ra dos 
Deputados, Rio - Recebi profundamente 
peuhora~o o telegramma em quo vos dignaes 
communwar-me as resoluções tomadas uor 
~ssa augusta Camara em significação úo meu 
1m.enso pezar pelo fallecimento do o-lorioso 
estadista Dr. Julio do Castilhos."' O Rio 
Grande do Sul registra.r(t entro as mais corr:
movontes demonstrações de veneraçã.o pel& 
memoria do inegulwel patriota as que 
ernana.ram da alta corporaç:'io que di,Q:.na· 
ment.e representa. a Nação Bl'aziloira. Pe<p 
signiftqtJeis á Camara. os meus sentimento~ 
lle reconhecimento e vivo ttpror;o. 

Sauda.ções cordeaes.-Bo1·ges de NerJ.ei;·os. 
-Intcirn.d ;, ~·.rchivc-se. 

Vem tt :Mes ~ e ê lido o seguinte 

REQUERDmNTO 

Requeiro que a .Mes::t nomeie uma com
missão d8 seu seio que ~e cntend~t com o 
Sr. Deputado Barbosa Lima no intuito de 
convencer ao mesmo senhor de que[~ Carnam 
deseja qun não insista. no intuito,que revelou. 
de renunciar o seu mandato, que tloscmpcnln 
com pt·oveito para o paiz e honra pu.ra a 
Republica e Rio Grande. 

Sala das sessões, 11 de novembro do 1903. 
-Co.ssiano elo .l\'áscimento. 

O Sr. President:e ((ttzemlo so:o· o.'l 
tympanos)-Vou submetter á disr.ussii.o este 
l'equerlmentu,d<~pois de ser apoiarlo. 

!!:'apoiado e posto em discus:>:·w. que é sem 
delmte encel'l'a.do, o referido requerimento. 

O §r. Pre:s:~iden:te - Convido os. 
Srs. Dopubdos a occu)?arem seus lugares. 

Vae so votar o requer·imcnto. 
Os senhot•os que approvmn o roquol'inwnt'J 

<lo Sr•. Cassia.no do Nv.scimento queiram se 
lovanta.r. (Pausa.) Foi unanimemente ap· 
provado. 

Nomeio a seguinte commiss:'ío pa.ra se en·· 
tender com o Sr. Ba.rbosa Lima: C~tssüwo 
do Nascimento,Fernando Prestes, "\Yenceslá~· 
Braz, Paranllo~ Montenegro e Oliveira Fi
gueiredo. 

O §r. Candido Roch·igu.es ('} 
-Sr. Presidente, pedi a palavra para apre
sentar á Mesa, em nome da Associação 
Commcrcial, o segundo volume dos estudos 
procedidos pela commissão revisora das ta-
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1•ifas n.üua.noira.;;, commissã.o orga.nizad::t por 
aq uel h u &ilissima. assocbção. 

Quem como eu tove occasião de a.compa.
nlHtl' o methodo c ordem que presidír<J.m 
áquelle estudo, quem teve occttsião de <ipre
ciar êl isenção de animo e p;Ltl·iotismo ctJm 
quo os membros dcs~a comrnissão l'(WiSOl'a 
se ompenha.mm no est.udo d;~qucllc imp!)r· 
tante a:;wmpto, sente, por cer·to, vel'dadeiro 
:pro.zer em set• o encarregado do a,presenta.r 
{t Cttma.ra. d.o:> Deputados a. pa.rte fina.t clm:se 
estudo, que dGve sem duvídtt conJ;ribuir p~r;t 
qne o Estado fique dota.du de uma t••rif<L 
a.duaneira correspondente á.s nossas rwces.-;;i
da.des e aspil•ttçõcs do ;:aomen to. 

V. Ex. 7-er<.t JJot:uio que, h:t. certo tempo 
a esta, pa.rtc, nós dci.xn.mos o car.uinho et'l'é~do 
dG não nos preocnpn.t·mos com os ncgocios Je 
JiOSiU casa. Jl:tl'a rosoluktm•3ntt> p~·ocul'<tt' · 
mos a.cautclar' os intcros.~cs do. n:iSS:1 inJ.us
tria e Jt~ nosso. peoducçã.o. 

E' n.ssim que desde lSGG tem-se procur::ulo 
com cnidauo p1·or.c.!:;et' convcniGa~orncnto 
o de~(cm·olvimento d<t C!'eação de nov.,.s in· 
(lustl'ia:> entre nós, ((ar a.mpa.r·o e protecção 
<l no:,;sa p1·oducção agrlc0la.. Ncss~• ordem d.e 
idéas, t~ Coma1·a. tem agido com resulta.dos 
mui proficuos e vet·Jadelramcnte lisonjeirGs. 

Infelizmente, por motivos que nio vem 
ao caso monciona.r, modificações furam 
trazidas nas tarifas a.rluanoil'as de 1898 r1ue 
l;ar:.~ly;;amm de algum modo o movimento 
}Jl'ogressista. de nossas: industr·ias e o desen
volYimeut::> de nossn. lo.vom·a.. 

Como disse, é um tr:l.ba.lho consciencioso. 
pa.triotico c CiUC deva mJrecer a a.ttenç~~J 
da Ca.S::\, 

Tenho conclui<lo. (JI~!ito bem.} 

Vem ;'!. 1-Ics:J., é li<1o e envia.do (L Commi::
siio de T;•,rlfa:> um omcio da. dírecbri::l. ü'-~ 
AssodaQão Connnercial do Rio de Janeiro. 
em adJita.m•}nt.) ao ollkio da. mesma. dir"<;
ctol'üt, du 31 â8 <.tgosto ui cimo, tl't~n::w.:üttin,l: ·; 
o l'Oi~ti.·Jl'io c documcnt·JS com os quae}; :::. 
Conunis;;io l{.twiso;,· í1 d<J. ta.rifa. adua.nell'<:. , 
::wlJ ;t nresi•lenchl, do Sr. Di'. Sol'zedcl~: l 
Cot·r•êa. ioprescn~;~ ti. con:;idet·açi.io desta. '-'~t·· 
mat';\ o resutt~~do dos e:>tudos a que s0 ,:.e. 
dicou, !nvenJ.o a:ssim ultim:1do a sua m[,:
::;iio. 

OS, •. _.\,_ 'i.:f"~t·(~d o ·va.rela ( movime.::t,o 
([ ,! atlençd:i) -S ~·. P;·e:side:;te, quantlo pPmln :t.\ 
IHJSC:.t. t::~:>n. :.t r~inll:1a.ccu:>a<.)ã.o <i. olygal'chb do 
Pttr-tmt~. mencionei uma. indebitu. trans
fureucla do mUi ta.1·cs, it:sidiosamente com:;~
O'uicln dos pmleres supctiores d:1 lV3pttlJlieu.. 
~ <tffir:nei uaste rcefnto (pw não O$t:.LV<•m <L~ 
acco·L<io <1S v':.1·la:1 vcrsõ·:-s correntes sohr-3 ;;, 
v J;·(la,icir·u, c:;,u:;a. dt~i ;,•ct'el'idtts tra.ns ('.::
ronclas. 

Assim, c:)llt~·a.l111Z Cls iledwaçõcs do Sr. C.·1.· 
los Ca.valcanGi, que assegurou á Ca.sa. fô :·a, 
eJfoito {lo m;1nobt'as coos_piradoras, a J;ran:J· 
t'er·encia do general .Mennn. Barreto, a vcr.óiio 
llUe cu tinh~~ om•.ido n:~ Sacretrtri:l. di1 Gt:· ~ ·:·
ra, do :propr•io l\finist;•o cujas pabvras v;,r.! 
repetir : 

« Nã.o houve inf.ento de perseguir o gen:) -
A revisão fví foit<\ pela. Asgoci:J.çJ.o Cem- ml :\Tenn1~ B:u·reto, dhsc-mc S. E:;:. o (i • .~

mercia.l, c lla a que está. sonúo l'clít:l. pela ver no preci::;o: t coll i)C<H' o cul'Onel ou tenen '.;;:;. 
commis~ão nomeada pelo Exm. Sr. Ministro cot·oncl Fa.eo, c, como C'!'t:~.v;t inspoccion:tn:i:> 
da. FtLZuU1lu.. Ess~t;; duM revi:;.~ies combinam o 39o o g.me:.•al 1Ierl!l:.l. B:.t'l"roto, <1j!t'oveiGou-
em gra.ud.e p;tl'to sob o ponto do víst;t (lq so do c:Jmm::tnclo d•) sou corpo, visto col'il'l 
Jlrod.uzirem tiu·it't's meJ.ittodas o p1•otector:;s umtL tl'<tnsfm·•.mci:.t. n'2$G·: mvmento em n:~:l~L 
110 nossn.s industrlas e üwoum. E' a,ssirn quo o projnJica.v:.l..» 
um grande uum'.lro do medii.las proposG:ts Por our.1·o lu.(\o, <l<:cl:tl·ci <'L inda nesta C:>:; ::t, 
pela tt:>.'wci;.~r.:i.\.o, ott '" maior pal'te, tcern síuo nne niiu nodiam l>BI' Vl:l'(ht,loir·as a.s notic:: .. > 
acccita.:; JlOr i.l.quolln. commissfLo. âqui trazfdn.s, 011 po<litt :n wi.o estar do acc1•:'· 

Por nossa. vez, :~ Commisf>io de T;11'if::s, do com a re:üüladu do-l t:tcto3 essa~ notici ; :J 
munida dos t1·;~ba.lho:; d;., A$Soci:.Lçii.o Com- a.qni t.r<tíliÜ::l.s pcl1; n :b:'u representante d.i'• 
met·ciai e dos dtt Commissão revi:;or;1, quo Pa.ran:t, poi.-.; que ett r.inh : ~ ouvido do pt•op;· ~·; 
í'unccion:\ sob tts vistas do SP. :Minisl'to da e•)mmn.nrl11ntc do district.o, unica. o.utorid:HL: 
Fazonrla, o igualmente do valioso tmbalho re"'tll;~t· p:n·a. inl'ol'ma.r ao Oov-erno Fede:· , t, 
ap1•esentu.do por um do:,; seus mn.b di;;nos! rle" qun allí um o!Tidal nii ll estava. a.gin :.;.o 
memboos, o Sr. FelisbeHo Freiro, multo do accordrJ com a !;3i ; pois que ouvir~• rh 
tem adeantado no estudo geral que de1'e proprio comm:tn:!anlie do distl'icto a. dccb
apresentar ú. considm•ação du. Casa. ração solemne de que S. Ex. não intervíc •· ~:. 

E' :por isso que, com muito pt•azer, ella Dtts tr;.\nsferencin.s. -
encarregou-me de apr,Jscntar ú. Mesa da Repetindo então es.sas varias v~rsoe~, fiz 
Camara a. seo·undi1 e ultima parte dos tra.- notu.1· á Co.sa quanto et•am contrad1ctorras e 
balhos da dommissão Revisora., que tem ~~ffirmei ser cst:.~. a verdadeira. : a<> transt~· 
funncionado sob a~ vistn.s da Associaçã.oj rcucias foram obt~das por meios insid~oso~; 
Commercial. convenceram artmra.mcnte o Sr. Pres1deme 
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da Republica de que militares estavam mal E' preciso que eu em poucas palavras diga 
procedendo no Estado do Paraná l (Pausa.) n. esta Casa quem é o homem que perdem 

Veiu um lamentavel facto, Sr. Presidente, hoje as forças armadas do Brazil. (Pausa.) 
confirmat' tris1;es vaticínios meus : -apezar Senhores, era uma das mais caras es-
de ter o St•. Ministro da Guerra, na, presença peranças do exercito do meu paiz. 
do cll:!fe do Estado Maior do Exercito, 0 O Sr. marechal Mallet, deante de tes 
general Costallat, declarn.do solemuemente temunhas, na occasião em que errada e ille
que não se cogit<~va de retirar do Paraná 0 galmente mandava prender o general Menna 
Sr. gen0ral :Menna Barreto, llontem teve Barreto em Curityba. decbrou ao orn.dor que 
esta cidade a noticia de que 0 bravíssimo o fazia a contragosto e ve:x:adissimo, pois 
militar fõra suspenso da, commissão om que entendia sm• o illustre militt"r o primeiro 
esta.va e ma.ndado seguir immediatamente dos nossos generaes veteranos. 
para o longínquo Matto Grosso ! . . • Eu daqui repito estas suas pahvras e 

tenho a certeza de que não vão ser desmen-
Quer dizer, pol'tanto, que continuou a 1;idas ; segundo a opinião do iUustre ex-Minis· 

trabalhar a, intriga e obteve dest'J. Yez me- tro da Guerra, o general Menna Barl'eto, 
lhores r·esultados, com um Pl'Djuizo extraol'- dentre os veteranos, era o nosso primeiro 
dinario :para o nosso paiz ! . . . general ! 

Scieute do occorrido, fiz um appell.o ao Mais ainda: que elle não sa.1Jia si o ex:er-
meu amigo, para ver si obstava o que já se cito contava com uma figura militar a quem 
me a.uuunciara, mas debalde. Acabo de re- se pudesse com tanta confiança entregar o 
ceber um telegramma, noticiando-me que commando de uma grande força l 
Menna Barreto j{L fez entrega de seu mque- Senho1•es, não dá esse attestado sobre o 
ri!rento de reforma. Qum• isto dizer, se· mel'ito de Menna Barreto só o ex-Mi
nhores, que, pela simples accusação nã.o pro- nistro da Gllerra. Posso eLt aqui citar 
vada, de que o illustre cabo de guerra está outro: a orJem do dia do general Bormann, 
mettido em conspü·ações, o Goveeno da ao reassumir o commando, em sm1 regresso 
Republicasedecide<t castigal-odesta maneh·a de uma viagem no intm'ior, declar:\ que o 
terrível : atirar o general Menna Barreto, commando do districto tinha a satisfação de 
que j<t esteve á morte no Amazonas, por dizer a este paiz quão bem e nobremente 
effelto do beriberi, paJ'a uma região infestada dirigit'J. aquella. circumscripção milti;ar, du
por este mal, quando lla um aviso do Minis- r;mto su;_t :1Usenci::t, o illus~re general Menmt 
terio da Guerra que prohibe transfe1•encias Bal'l'eto. 
nestas condições! Ha um a.viso, sabeis, õe- E u.ccresceutiva que o general Bormttnu 
termintLntlo que não póde da.r-se a tra.nsfe- r~tzüt votos sinceros p.:t.ra. que esse cabo de 
rencia. tle um militar que haja soifddo de guerm tives:>e occ1.1síão de mos:.rar om mais 
beriberi, pctra um logar onde seja commum alto posto a sua grande competencia mi
esta doença. liktl' l Essa ordem d.o dh foi por mim aqui 

Pois bem; nfio duvidou o Presidenti3 da ~~t;;~~- e a.ppa.receu em um dos meus dis-
Republica impôt' ao brilhante official o ini· Isto diz 0 actu:.tl commando do districto do 
qnissimo casttgo! E castigo :pol' que'? Paraná : que faz votos para que Menna 

Por um:t accusctç:1o absolut:1.1nente infun. Barreto tenha occttsião de mostr-ar sua alta 
dada! competencia, vê de bem, senhores ! •.• 

Sustentei em fu.ce do íllustre represen· Salientei o valor do notavel homem, em 
tanto do Pal'ttnú. o Sr.Cavalcanti, que Menmt si; agora, seus serviços, rapida.mente meu
Barreto fui transferido por eft'eito de in- cionados. 
trig.,s políticas. Sustentei mais que a auto- Antes de tudo, proci~o fazer uma referen
ridade compet :nte, o commando do districto, cia ao illustre rio-grandense, para. mostrar 0 

nã.o tivera partena transferencia e o des.tfiei que vale como patriota o político ; :~ refe
a provar o contrario. rencia desenha o seu grande car::LCter em 

Sustentei ainda-e não me mandou des· pouc~cs palavr~~s. 
mentir o Ministro d[l, Guer1'~1.-que este me Em Menna Barreto membro do partido 
havia declarado não haver o proposito ele conservador, no tempo do Imperio, e chefe 
retirn.r úe Curityba o general Menna Bar- consagrndo do partido o velho e reputado 
reto : que a transferencia se dera pelo mo- Dr. Israel Barcellos. 
tivo que já citei e não preciso repetir. Entendeu :Menna Barreto que o gremio 

Infelizmente, senhores, o f-teto é este : fraqueu.va. deante do poss,tnte p.:trtido liberal, 
v~ndo-se atrozmente perseguido, decidiu dirigido pelo grande tribuno Ga~:par Martins, 
entrar pn.ra a inactividade militat' o illustre e fraqueavtt por f<tlta.r-lho uma cabeça dirc
general Antonio Adolpho da Fontoura Menna 1 ctora, enfraquecido :peLt idade o seu antigo 
Barreto ! lmentor. . 
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Lâ de um i~norado rec.'l.nto do Rio Grande 
do Sul, onde morava, concebeu a atrevida 
idéa de mudar, elle só, simples capitão do 
exercito, a dirccção do disciplina,do partido. 

militar, que assim manifestava o seu ardol' 
politico, obteve a sua transferencia, vindr) 
elle ter :10 Rio de Janeiro. 

Pobre como era., poz no bolso qua.t1•o con
tos de réis c partiu, em excursão politica, 
voltando á casa 11 mezes depois, tendo 

·percorrido todo o Rio Grande. 

Senho1•os, o que foz ar1ui :'.inda não foi 
convenientemente relatado. 

J<í. fiz d.o facto uma precio:-,a menção nesta 
Casa. 

Quando chegM•am á capital os primeiros 
telegrammas de Menna Barreto, estava eu 

.hospedado na casa do meu sauuoso amigo 
D1·. Paulino Chn, ves, um. dos membros pro
eminente.~ do partido conservador, e se dizia 
de Menna. Barreto: «E' um doido! Que lem
brança a sua ! Como si tivesse autoridade 
para mudar a chefia, do partido 1 » 

Tive a honra ele ouvir do milrccllal Deo
doro, nus primeira.s horas da. Ropublica, o 
que occurrou na. conspiração, como esta se 
prodnzil'a e quaes os elementos que 1.inham 
actun.do em seu animo para atiru.l-o no mo
vimento. 

Isso pa,recia subversivo, centraria ás velhas 
tradições do bando ; ma:3 a verdade é que, no 
:fim daqnelle periodo, todos os municípios 
do Rio Grande tinham s:mcciona.do a inicia
tiva do meu amigo e elle fazia reconhecer 
o novo chefe, Dr. Francisco da Silva Ta
vares! 

Veja-se neste pequeno dado ele sua vida 
qual é o caracter desse homem politico, 
simples capitão naquella época! Onze mezcs 
depois de um longo peregrinar, elle mos
trava ao Rio Grande o que podia uma von
tade energica e resoluta, qual a sua! 

Em outro theatro, porém, havitl, de mos
trar sem grtmde e ostraordinario valor moral! 

Sei de particularjdades interessantes. 
Era ello, como disse, memb1•o do partido 

conservador, ardente conservador. Deitado 
um dia, á hora. da sésta, tão usada em 
minha terra, Menna B~rreto entrou a pen
sar sobre os destinos de seu paiz e repen
tinamente, como S. PJ.ulo, convertido saltou 
da cama e üLse a amigos que tinha junto 
a si: « Sou republicano!» 

O que isto significo.va, veiu logo a saber 
o Rio Grande. 

Todo o mundo conheceu o prestigio oxtra
ordinario de Gaspar Martins. A monarclüa, 
abalada pela propaganda l'epublica.na, offo
recia ;~ esta um franco e decisivo combate; 
o Ministerio, })residido pelo iliustro Ouro 
Preto, prop:.1.rou o pn.iz paea, üe uma voz pur 
todas, mata.r a hyd1·a da ano.rchia ; Gaspar 
Martins ft>i designaclo para Presidente do 
Rio Gran•le do Sul. 

Bem se comprehendc,naquella hora de viva 
guerra, o que foz o illustre rio-grandense para 
que triumphassem seus candidatos no pleito 
que sabemos. Pois bem, o novel republicano, 
só no município do Rosario, onde existiam 
tres deste pal'tido, levou ás urnas 300! No 
dia da eleição, entrou na cidade á frente 
de toda essa gente, formada, o que deu em 
resultado ser transferido para Minas. 

Immediatamente o Presidente da pro
víncia, escandalizado com o procedimento do 

Vol, VII 

Ia f8 .• Z0i' a l'cfercncia <t pes:>oa que mais 
tinha contrlbuirlo para procipital-o na. con
jura~~ilo. (pmudo por acu.so ).Ienna Bttrreto 
appare.:;oD em umtL porta, o dí~se-rüe o ma
rechal Deorloro: « Está aHi ! » 

V· ·ndi!-Su <le~ignatlo por est<1 f'ürm<L, Men
nn. Baneto cniirou em uma oui.t'é~ sala e 
deixou-me continuar na converst~ em que 
estava com o generalíssimo. Este cntã,o mi
nnciosmuentc fez-me sa.1Jer qual o ingente 
esforQ.o q ne empregou Menna. Ba.l'rcto para 
arrastar seus companheiros ue ~•rmn.s n.o mo· 
vimeuto. 

E é digna de nota uma circnmstancia que 
vou sttlicn ta. r da. tribuna: é que estou fallan
do mt Ul'esenca. de um sobrinlw do illustre 
ma.recll,_ü ne'ouoro, que possuia. c possue 
toào.s o.~ segredos dessa gmndo figura da 
Republica. 

Eu ouvi de S. Ex., nossa, nal•ra.ti.va, que 
pretenJo l'eproduzir em tempo na imprensa, 
a. historia pm·feita da fórma pol' que nasceu 
em seu espil'ito, peimeiro a deliberação de 
reagil• cont.l'a. a sHuação politica existente 
no Bra.zit, d.~puis a. sua delibera.çã.o de fa
zcr-so um devotado serviúor do regimen 
que o:-; espil'üos mais liberaos queriam fun
dar entre nós. 

Senlwro:;, t:I•cio que bastarLt fazer monção 
deste oxtr:w-:.·uin<J.rio serviço, pa.r:L ter desc
nlttdo do:Lnte da Camam u. pcn·sonalírlLtlie do 
illllstre bl'~1.ziteiro qne neste momento deixa 
a activid.tde milita.J'. 

Jias, pos.,;o acc1·escentar factos que são 
honrosissimos p:Lr<.~ -:\Icnmt Ba~·rcto. _ 

Sa.beis, sonl1ures, o que fo1 a rcvoluça.o 
no Rio Gmntle tlo Sul. 

Com urn fm·íoso desespero, p~Ll'to cltt popu
bçi'io da.quelle Estado atirou-se :1 uma. luctu. 
cuja rerocídado hem conheceis. Dentro de 
pouco tempo, um partido não dava quartel a 
outro, 

Pois oem, senhores, no meio desta con
tlag;:at;'ão quasi universal, houve um chefe 
que conscgtüu manter, na. s~m . f?rça.. 
como uma lei inquebr9,ntavel, o prmc1p10 do 
respeito completo e constante <t propriedade 
alheia, o p~·incipio do respeito á mulher, á 

50 
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vida, do::; fracos e prisioneiros ; esse homem 
foi o illustre Adolpho Menna. Barreto ! 

Elle cruzou a campanha. do sut (não ha 
um rio-grandense que o não saiba), deixan
do abençoado por toda a parte o seu nome ! 

Nosta. Capital, neste momento precisamen
te. hu. um bom numero do kttalhadores fede
ralistas que podem ô.tt:lstn.r si nã.o encoutra.-
1'a:m no bra.vo cabo de guerra um homem 
que não lhes dou dc3canço, a ponto de, com 
a infa.ntari:_~ tão sómcnte, persegui!· umn. 
fvrç:t re.speitavol. rnobil em exkcmo, como 
era a de Apparicio Saraiva; mas, ao mes
mo tempo, humano, sempre zelos:> em dar 
a.mphs ga,rantlas aos vencidos qu::>..esquer. 

Vou relatar um fa.cto interessn.nte pura. 
que a Casa a.precie a 1'eiçiio h:nua.na qne o 
illustrc milítn.r estava conscguinào impri
mir• <l. torrivel guerra.. 

Sttoe-se que App:wicio Ktraíva era um dos 
cl1et'es que nã.o davam quartel ao adversariu; 
m~.s de tal fórm:1 aquclle rude guerrilheiro 
se impressionu.r.a. com a conducta de M:enna 
B~1.rreto, que, sendo este obr·igado, por uma 
operaçã,o do guerr~•. a. retirar-se com rapidez 
de Lavras, onde deixava onze feríJos, en
tregou á f<trnilia. que os acolher;;t um bilhete 
assim conceljido : « Confio us meus feridos á 
generosidade do inimigo.» 

Momentos depois estava na villa de Ln.
vras a di vislío de Apparicio Saraiva. Como 
correspondeu ao appello de lv1enna Barreto? 
CUL'ando os feridos, e (não me recordo bem 
si um mez depois) restituindo-os ~'- elle ! 

Eis ahi como esse cabo de gucrrn. mostrou 
comprehemlor que não é peNeguindo sem 
tregua:; t\o adversn.rio qae se consegne im
lJOl' a paz ; que é, l)Ol' um lado, mostrando 
o valo1•, o potler da. ttutoridade, mas tambem 
por outro ta.do, fazendo crer ás populações 
revoltn.da.s que, si l'OCOl'L'orem á. auooridude, 
encontram cfficaz protccção ! 

Quo.ndu tm·minada es-tu. ardtn campn.nha., 
deram·sO novos factos, que preciso citt11'. 

A I'Ogiii.o da. serra não obcdecht •L voz dos 
chefus ; que1•ia mn.nter-so em a1·ruu.s. Não sei 
quem teve a. bellu. idéa. de mandar o general 
Menna Barreto a ess:~ região ; foi sem sol
da{los. 

Pois cJnseguiu entrar nos ac.'l.mpamen· 
tos e obter, só com a soducção de sua sympa· 
thica e singela palavra, com as suas ínjun
cções patríoticas, que aquellcs homens pertí· 
nazes na rebeldia se su bmettessem ! 

Ahi estão os documentos offi.ciaes para com
pl'ova.r o que digo. 

Posteriores factos se dera,m, os quaes (em 
parte errando o meu c\migo e em parte er-

ranuo aqnelles que estão com a respousabili-· 
dade da direcção do Rio Grande do Sul), os 
q uaes dote1minaram o Governo a arrodal-o 
desse Estad_o . 

Veiu o illustre cabo de guerra pat·o. o
Parnná e desde logo entendeu que estan~ em 
perigo a olygarcllia. que alli domina.. Toda 
n. gente da. t(}l'ra. conhecia o va.limento quo tem 
aquelle que jàmais se soube submettGr á ty
rannüt e em toda a. p:~rte lhe oppoz a necessa
ria resistencia ... 

Começaram os governistas a kabfllh:l.r 
para. afa.sta,l-o do Estado. 

S:.thc·se o c1ue foi a. primoir<1. trama .•. 
Denuncia, por meio de ca1·ta.. em que se di

zia que 1vrcnna BarrBto preparava um motim 
no Paraná., intriga que foi até a.o extremo de· 
dizer qtw o levante h~wia siuo combinado 
comigo € com os munarchi3ttts do oeste 
do S. Paulo!!! 

Ha documento, notae bem. declarando que o 
general l\fenna Barreto, o inicia.dor úo movi
mento de 15 de novembeo, esta.va cornl)inaclo 
com os monarclüsta.s do oeste de S. Paulo 
para. derrubarem a Republlca!!! 

O Governo Federal fel-o vir a esta. Capito.l 
e todos conhecem o resultado do lnquorito: 
verificou-se que não havia nem olcmcntos, 
nem mesmo indlcios, pal'a. culpa.l·o. Vol· 
tou elle a Curityha; a.lli se tem conser· 
vaúo orn uma, situação do mais completo re
trahimento, fazendo até violonci<-1. extraor
dinaria. <J.o seu genio, extremammte expan
sivo. Compreheudeu que scri:1 vict.iroa de 
novos iocommoclos, si procedesse tle outro 
modo. 

Abrindo eu uma ea.mpanba vehementc 
contra o Governo do Esta.do, muitas veze~ 
me acon:-;elhon que tivesse prurlencia. e que 
não ex.trema.sse a lnctu,, que, alüLs, reputava 
de grande e1f0ito para a rogonora.çiio d:1 
Republica. 

Mais ainda. : si tivesse cllc o proposito de 
anniquilar, por um levante mili&ar, aquell?
olyga~chüt, tinha-o feito corri. a maior facill
da.de. Em. maio, o Governo do Estado diri
giu-se para o interior, para. Guara,puava., 
6S legnas da ca_pitat, em companhia do 
Dr. Vicente Machado. Deu-se estu. viagem. 
no momento em que se praticou, como de
nunciei nesta. Casa, o attenta.do con;;ra o re
dactor do jornal da oppo.~ição. Cinco offi.ciaes 
de policia. apnnhalaet~m-no <-i. vista de todo o 
mundo ; ha atFli nesta CapHa.l uma teste
munha., o distincto negociante Ca1•va.lho, d:.t. 
antiga. pha.t•ma.cia Cti.t·,-a.lllo Gilfoni, com 
quem ha pouco faltei a respeito. . 

Já affirmei {historiando este facto a.qUl),. 
sem contestação du, representação do Pa.-
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ramí, quo foi em um: certo sobrado que se 
combinou o attcntn.do, ouvindo um capitão 
do exercito a voz do Senador Viconto Ma
chado a. dar ordens a rospaito ; esse 
offici:Ll commnnicou logo o facto ao rcdactor 
do jornal opposicionista, perante o Dr. Gene
roso Marques. 

E' pl·cciso fazer notar: o Dr. Vicente 
Machado declílrou no Senado que apenas so 
der:,, um cebofct.camcnto. Entretanto a rea
lidl\tle é esta. : procedeu-se a corpo de cle
lict·> no oifendido, presente como :perito um 
cunhado do Senador Vicente Machado, o Dr. 
:Loyola, e reconheceu elle a existcncia de 
ferimentos por arma~~ contundentes e perfu
rantes! 

Verifica-se, portanto, como são falsas 
as informações d:1das nesta. Cas:J. c na outra 
do Corpo Legislativo, pelos rep1•oscnttmtes 
do Par:J.ná! 

Quando se ueram estes acontecimentos, 
póde-sc dizel' que estava em accplw.lia o 
Estado. 

A parte mais justamente enf11recida da 
opposição, que me communicara, como 
jú. disse, >eu plano de reagir, e>tava prompta 
para. uma acr.:ão immediP.ttt. Pr •curou antes 
de qm~lq ue;' P<~sso o genera.l.Menna. Barreto, 
porguntrmllo-llw si us perseguidos podiam 
contar com a tropa., caso os atropcllos conti~ 
nuassom. 

O procedimento do general Menna Barreto, 
quando lhe pediram g.,trantias, foi commu
nicar o facto ao Ministro du. Guerra, dizendo 
asrazõP.s pol' que elle por si não podiadnl-as. 

A sua :1t1.itudo fui a tla mais perfeita neu
tralidade. 

Ora, vê-se que em uma situu.ção como 
aquolla em quo se achava. o Estado, por 
assim dizer acephalo, era. muito facil conse
guir-se o que dcsejttva. a opposição. 

Que não conseguiria um commandante de 
districto, como Monna Ba1•reto no Paranf~. 
movendo-se com <1 gua1·niçã.o iur.eira? 

Quem sabe o valor que tem uma corpo· 
mção dc:>s:~ ordem, com um ehcfe como esse, 
ftcLt certo de quo n1i.o eocontl'ltVit resistencia. 
de especie alguma, não é assim? 

Nada intentou, porém, e acabo de dar a 
provn. mais cab:ll de que não se queria en
volver no que so pensa, o distincto homem de 
guerra.. 

Não posso n.iongal'-me no commenta.rio 
desta lastima.vel consequencia do imperio 
~e que gozam a:; actuaes olygarchias. Vou 
concluir. 

Já. tenho sido condemnado por alguns re
publica.nos, porque faço pm•a.llelos que não 

favorecem ao novo regimen. Como fltgir a . 
eUcs? Quando em tempo da monar~hia ,. 
t.ransferido um simples tenon te, mo,·ia.-so 
inteira. a opiniiio deste paiz. HojG, do tal 
maneira dominam as olygarchias que csti\o 
infcstn.ndo o:> Estados, <tuci conseguem resul
tados da ordem deste que c:;tou apt·ccianclo ! 

Não 1H1 muito metteram em uma. foi·t.n.leza . 
a nobre figura militar a que me li e i rcft~rído, 
injustamente, como pt•ovou o resultado elo 
conselho de investigaçfio ; :t;ror:t conscgucr:1 
isto : que não hesitem, quo não trema.m n.s 
mi'ws do chefe deste ptdz, decretando um 
quasi desterro pa.ra este bcnemorito cb 
Patria ! E é tanto menos perdoanü o ver
gonhoso a.cto ele que se tornou responsn.ve! 
o illustro P1•ositlentc da Repnblica., quanto 
sttbemos que S. Ex. conhece o genern.l 
Menna Barreto desde os bancos escolares. 
conhece o seu gr:1ndo coraçã.o, tt nobreza de 
sua alma c seu ardcntis.-;imo civismo ! 

.Ttll.truem esta Camara, o o paiz do poder 
nefa.sto que tom a politieagom en~ro nús ! 
Veja-se, mais uma. vez, como ftca.m em um 
contra.sto úesl'<~vor,tvol para. o novo regL
men, uea.nte da opiaião uu.cion ;.ü, o proccJor 
dos homens úe hoje e do p:_ttiSado ! 

O SR. Pru;;siDI"'n'E-Lcmbro a :J nobre De
putado que está terminada a. llol'a do expc· 
dicntc. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Vou termin~r. 
Ih de ncrmittil· V. Ex. que cu mu.nde ;;, 
Mo.>a., fundamentando-o devid;_~mente, ~ma
nhS, o meu novo ror1nerimcnr.o sobre a Com
missão <le inquerito pa.rhmcnt;w. 

Vem à iv!osa, (• lido, apoiado e posto em 
dhcussão, qu3 é adiada po1· tor l)Od_ido rL 
palavra o Sr. Alfredo V;~ruan., o scgumte 

REQUERIMENTO 

Requcit·o se uumcie uma. Commi;;sã.o par
lamentar do inquorito p<tt•a vcrific<tr o e:-::
tn.do du Banco da Ropublicu., cuja. n.dmlnis· 
tl'ação foi contlada a.o Guvet•no, nos termos 
do art. 6° da lei n. 689, de 20 de se
tembro de W!J'I, especialmente sobre os se
gnintos pontos : 

1°, si o Gvvllrno tom feito pagamentos 
indevidos por lntermedío do Ba.nco ; 

2°, si está de accordo com as disposições 
da lei a cont:~ corrente do Banco referido 
com o Governo. 

O inqucrito abraç<trá unicamente a gestão. 
official existeute por effi~ito <la citada lei 
n. 689. A commissão examin::~.rá., porém, 
as contas do mesmo Banco com o Governo, 
quo correspondam aos ultimas sete annos,. 
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obtendo as da. actual directoria, co1u o di
reito de exigir della os mais amplos escla
recimentos. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1903. 
Alfredo Varella. 

O 81". P.a .. esiclente- Ficao nobre 
Deput~do, Sr. Alfredo Varella, inscripto 
para. falla.r amanhã, no expediente, sobre o 
requerimento, cuja discussli.o é adiada. 

O Sr. President.e-Na. ordem do 
dia de sexta.-feira. será incluída a votaçii.o do 
projecto de reforma eleitoral. No intuito de 
regularizal-a e de evLtar possíveis confusõas, 
a Mesa organizou o tra.balho, que será publi
cado no Dim·io 0/ficial, e distribuído em 
avulsos aos nobres Deputados, ao m3smo 
tempo que for distribuído o parecer da com-

missão, para que se possa. fa,ze r a. votação 
com toda a clareza, sem perturbações d<1 
ordem e pedidos de preferencia, evitn.ndo-ss 
que seja. perturbada a votação de materiil. 
tão importante, como é a. reforma. eleitoral. 

Serve de b~se á votação o projecto n. 107 
deste anuo, da. Commissão E.~pechl, o. qu~ 
forn.m offerecídos substitutivos e emendas . 

A votação do projecto deve sm• feita em 
globo. 

A. cada. disposição do projBcto estão juntas 
as emendas que a ella. se referem, o nnmcro 
das emendas e as paginas a que correspon
d em no a V!t1lso e o parecer, sendo a letra n 
correspondente á opinião contraria ela Com
missão e a leGtra. Ji-opinão i'<.t.voravel. Creio, 
em vista. disto, que a -vota({ão poder<~ ser 
feita com r~gularidade. 



REFORMA ELEITOI~Al--
Classificação das eunenda@ otlcrocülas ao p:n.·~iecto n. li07'~ <-lc 1903~ on1 confronto coln 

a!>!: d.i!5~)0§içõos a qu.e §C :rcf'ere1n 
Seno do lmso ;t votação o penjecto n. 107, tlesto :umo, dtt CommL>sf\,o cspechL ao qmtl for;J,m offerecith:; vat'íos sul.lsW;nti.vos e 

emendas - A votação do projccto deve s~r feita om globo, contlwmo dispõe o Regimento. 
DaqHcllcB substitutivos silo completos: . 
ta- o tio ~.;1'. Francisco Bernardino- pttgs. 21 a. 3l do avulso 107 A. A Comnüssito, em seu parecer, :i pag. 3!, JJllga. que não 

deve sor arceito este substituGivo, principalmente pur considm•al-o inconstituciomtl. . 
2°- o do Se. Bulcã.o Vianna- <L pag. 40- Parecer contrario á mesnut }lagina. 
3o- o do Sr. Calogeras- pags. 1 a l7- Pn.reccr contrario nosta ultima pagina. A Commissão considera que as emendas 

(pag3. 18 a 21) offerecidas a este susbstítutivo estão prejudicadas, excepto a. primeira, do Sr. H. Burges, que julga devo ser approvada, 
e será. oppot•tunamente submettida a votaçã.o. 

O Sr. Julio Santos apresentou um substitntiyo - pn.gs. 3.2 a 39- dividido de modo que só póJe ser votado por partes corres
pondentes <t cada um dos capítulos do projecto, contarmo está, indicado por seu autor. Assim, cada uma dossas partes ser;í. oppor
tuna.mente sulJmettida á votação. A Commissão em seu parecer ;."L pag. 39 não accoíta este substitutivo. 

O mesmo so pôde dizer com 1·elaçã.o ás disposições substitutivas o:ffcraci(tas pelo Sr. Moreira. da Silva. 
Igualmente o substitutivo do Sr. Calogeras foi dividido, sentlo offerecida.aos varias capítulos do projccto cada uma das was partes, 

as quaes serão em tempo votn.da.s. 
Assi ru conclue a Commissão o seu parcr.cl' :i. pag, 41: 
" Do exame feito, embora perfunctoriamente sobre todos os sul)stitutivo::l o1Terccidos ao projccto u. 107, de Hl03, exame que deixou 

evidentes a inconstitucionalidade, as fa.Ihas o os iuconvoni.ontes r1ue nclles SG conéeom. resultou para a Commissã.o Especial incum
bida desse estudo a convicção de que é ainda o cita(lo projecto n. 107, salvas as emenclas ao mesmo apresentadas, aquelle cuja. 
adopção mn.is conv~m. porctue, attendendo ás excepcionacs circumstancias da actu~tlidauo, procura. colliblr com decisã.v e vigor os 
abusos que em materia eleitoral a opinião publica tem assignalaU.o, solicitando promptas 1n·ovülcnclas da. sabedoria do Congresso 
NacionaL» . 

Si não for approvado qualc1ue1' dos tl'cs substitutivos j(L indicados, segnir-sc-lw. a. votação das emendas ao Projccto n. 107 -
(Pag. 53 em deante). 

NOTA- Na cotumna -Parecer- esti indicado lXlla. inicial - C - o parecer contrario o pela inich\l - F - o favOl'a.vcl- PR. 
- imlieam o - prejudicado. 
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DISPOSlt;ÕES DO PROJECTO I-1:\II!JNDAS 

Art. }. 0 As eleições par<L os cn.rgos u~ Pre-~ Substitutivo H. Borges-Aos arts. 1° e 2°. 
f:Ütlente e Vice-Prcsidcnt0 ua. Re:pnblica, Se- (Res;tlvados os paragnphos do art. 2°). 
nadares o De vutado::; realiza.r-so-hão de accor· «Art. Nas eleições federaes, estadun,es e 
do com as dispo:.;içõcs da. presante lei. jmu~icip~es sóm~ut_e serão ~dmiWdos a votal' 

CAPITULO 1 os crdadaos brazllmros mawrcs de 21 annos 
que se alistarem na. forma di.\ presente lei.;,. 

DOS ELEI'l'ORES 

Art. 2." São eleitores os cidadãos brazi- Snb.>titntivo Ftlgueiras-Aos arts. 1° c 2" 
leiros, ma.io-res de 2l anuo~, c1ue, na fór'ma c seus paragr11._plios: 
desta. lei, so inscreverem no alistamento «AS eleiçõas geraes para. membros do Con
eleitoral. (Al't. 70 da Constituição da Repu· gresso fa.r-se-hão, no dia 15 de janeiro do 
blíca.) primeiro anno de cada legislatura, pelo pro· 

§ l. o São cidadãos bra,zi leiros : cesso eleitoral estabelecido na lei e lei tora! 
1°, os na~cidos no Brazil, ainda que de pae de cada Estado, assim como na do Districto 

estrangeiro, não residindo este a serviço de Federal, par<L a composição do seu poder 
sua n:u:ão ; lcgisla.tivo mediante o suift•agio directo dos 

2°, os filhos de pae brazileiro o os illeglti· cidadãos brazileiroa, que, de a.ccordo cotn 
mos de mãe brazilcira, n:1scídos em paiz as prescripções da. mesma lei estadual, ou 
estrangeiro, si est~belecerom domicilio na do Districto Feder;tl, estiverem inscriptos 
Republíca ; no respectivo alistamento.» 

3°, os filhos de l)l.\0 brazileiro que estiver -
em ouh·o paiz a sel'viço da Rcpnblicu., em- Ao capitulo 1°, art. 2". Accrescente-se ue-
bora nelle não venham tlomiciliar- ~e; pois d:l.S paiavras - maiores do 21 annos 

4•>, os estrangeiros c1ue, achando-se no - as seguintes : que souberem ler o escro
Brazil a 15 de noveüJbr..> de 1889, não decla- ver-e supprima.m-se as palav1•as -art. 70, 
raram, dcn tro de seis mozes, depois de ter da Constituição da Republica, § 1 o: são c) da· 
entrado em vigor a Constituição, o animo dãos brazilejros, etc.; até o fim· -Lin.clolpho 
de cousGrv.,r a nacionalidadH de origem; Caetano. 

5°, os estrangeiros que possuírem bens Substitutivo Moreira da Silva-Onde con· 
immoveis no Brazil e fo;·cm casados com vier. 
brazileira.s, com tanto que residam no Brazil, Art. 2°. 
!!alvo l:i manifestarem intenção do não mu-
darem de nacionalidade ; 

6~, os estrangeiros por outro mouo uatu
rahzauos. (Art. 6ü dtt Cl?nstituiçií.o da Re-
-pubU.ca..) .. 
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§ 2. o 03 direitos de cidadão ])l'a.zileiro só 
se suspeadem ou perdem nos casos a.q ui par
ticularizados : 

1°, suspenclem-se : 
a) pur iucapacidado physic:.t ou mor::~.l ; 
b) por cohdemnaqão Cl'ilnina!, cmquanto 

durarem os seus effcitos. 
2•, perdem-se : 
a) })Ol' naturalização em paiz estrangeiro ; 
b} por acceitação de emprego ou pensão de 

governo est.rangeiro, sem licença do Podor 
Executivo Federa! ; 

c) por allcgaç"Ko d:1 crença. religiosa eom 
o 1im de isentar-se de qualquer unus, im
Jlosto por leis :.1.0::~ cidadãos ; 

d) por acccitaçlio de conuocor<tções ou 
títulos nobiliarchicos estrangeiros. (Art. 7!, 
§§ l• e 2• da Constituição da Republica.) 

Art. 3. • Não podem alistar-se eleitores 
1•, os mendjgos; 

Ao art. 3°, ttsque 25. Supprima-se.- Leo
vigildo Hlgteeíras. 

2•, os ana.lphabetos ; 
3•, as praças de pt'et, exce:ptua.dosos alurn· Nota-Propõe esta emenda a supp1·~ssão 

nos das escolas militares ue ensino supc- tlas seguintes disposições do projecto: 
rior; 

4°, os religiosos de ordens monasticas, Art. 3°, relativo aos que não podem alis-
compn.nhiacl, congregações ou communiJ.aJes, tar-se eleitores; 
de qualquer denominação, sujeitas a vo~o 
de obediencia, regra. ou estatuto que importe Arts. 4° a 12 (Capitulo 2•- Do alistll.
a renuucia cta liberdtldo individuaL ( § 1 o mento) ; 
do art. 70 dtL Constituiçfto úa. Itopuhlica.) 

A1·ts. 13 a l7 (Capitulo 3°- Da junta do 
recursus e revisão) ; 

Arts. 18 a 24 (Ca.vitulo 4•- Da. rcYisã.o do 
alistamento) ; 

Art. 25 (Capitulo 5•-Dos títulos dos elei
tores, excepto :.trt. 26). 

Si não for approvada a emenda n. 54, se
lgnir-se-lla: 

54 I 62 I CI 63 ! 
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DISPOSIÇÕES DO PRO.TECTO E~ lENDAS NUMERO 

Ao art. 3o.Supprima-se, por desnecessario, 4 
o n. 2.-Limlolpho Caetano• 

CAPITULO II Substitutivo J. Santos. -
Ao capitulo. 

ALISTAMENTO 
Substitutivo Calogcras. 46 

DO 
Ao art. 4°. SnlJstitutivo J. Sn.ntos. -

; 

rt. 4. 0 O alistamento de eleitorc;; sorá Ao art. '1°. Substitua-se pelo scguint,e-0 15 
para.do em cada município por uma com- alistamento do eleitores :>erâ prcpa.radu, 
são composta do juiz de direito da co- em cada com:wc:-~. , pu1· uma. commissão com· 
~ca, uo 11residente do ConseLho, Ca.ma.ra posta dos 1 o, 2" c :lo supplcntes llo j niz 
rntendencia MunicipaJ e do lo supplente 8eccional, sob a presidencia do l 0 .- José 
mbstituto do juiz seccional, sob a. presi· Bonifacio. 
cia do primoiro. 

Art. 4.• Supprima-se-sob a presidencia 3,1 

do primeiro-e accrescente·se: 
§ 1. o Os membros da junta eleg~1·ão dentre 

si o presidente. 
§ 2. o Siio considm'ados supplentes de cada 

um destes funcciuna.rios os seus respectivos 
substitutos, na ordem do 5ua. coUocaçào. 

§ 3. o o presidente da junta, em seu impo· 
dimento, ser<i. substituído pelo mais velho dos 
membros p1•esentm1.-Galvão Baptisto,, w ,ara.grapho unico. São considerados sup- Ao art. 4°.Snpprima-se o para.gra.pho nntco 

ntes de cada um destes funccionaríos os -Jose Bom{acio. 
s respectivos substitutos, ntt ordem de 
, collocaçã.o. 

lrt. 5.0 Nos mui!icipios que não forem Ao art. 5°, Suppl'ima-se.-Josc' Bom:fiwio. !6 
e de comarca, prcsidir<t a junta a auto-
ade judicia1•ia estadual ele mais elevado 
iego.ria. 
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Ao a.rt. 5°. Substitua-se a. pa.lavra-junta.1 
-por commissão.-Thomct.:: Accioly. 

(Simples redacção). 

ÁO art. 5°, onde convier. Acct•escentc-se :I 
Não existindo supplento do substituto do 

juiz seccional, será. preenchido o logar pelo 

to juiz do lo distl'icto.-Bemardo Ho1·ta. 

A1•t. 6. o Sessenta dias antes do uc~ignadol Ao art. 6°- Em vez de- municipn.es
para o inicio dos trabalhos do alista~uento, diga-se-nas comarcas.-Josd Bonifacio. 
a junta. de revisão e recursos da Caprtal do 
Estado, tendo JWéviamente 1·equisitado das 
dele(Tacias os livros nece2s::~.rios, remetterâ. 
quat~o delles, competentemente rubricados, 
a cada um dos presidentes das commissões 
do alistamentos municipa.es. 

Para(Trapho unico. Estes livros sel'virão : Acceescentn-se ao ttrt . 6" : 
um pam as actas das reuniões da c~mt~issão § Quando até cinco dias antes do sua ins
municipa.l; outro pa.rtt a. transcr1pça.o de bllação, t\ commis:3ão municipal não tiver 
alistamento, logo que esta termina os seus t•ecebido esses livros, reqnisital-os-ha. do Go
tra.balhos; e os dous ultimas para a. inseripção verno Municipal, que os fornecerá, por conta 
do nome, idade, profissão, estado e filiação da União. 
dos alistandos. § Esses li VI'os serão rubricados pelos 

membros da Commissão e só servirão si, ttté 
iL Yespera do dia designado para o inicio dos 
trabalhos do ali:>tamcnto,não forem recebidos 
us gue a junta da revisão houver remettido. 

§ Ntt llypotllese do;; paragra.phos a.utc
eoJoutes, a Commissâo communicará Imrnc
(liatamente <t junta, em officio assignado por 
todos os seus memh1·os, a requi8ição feita á. 
Ca,mttra MunicipaL-Thomaz Accioly. 

Art. 7 .• A 1 do fcvm·eiro a eommissão Ao art. 7•: Substitua-se pelo seguinte : A 
municipal, qnc m;cndn.l'Ct, 1~ di~'3 <tntc~. a.f_n- l de fc,·orciro, <t commissão, a. que se rcforo 
xar cditaes convidando os eHladaos a s~· alts- o art. '1°, que mandar;t, 15 dias antes, aliixar 
tarcm dcntt•o do pl'<tzo legal, dar;i l'om cç:> m1itaes convida.ndo os cilladãos a se a.lístarem, 
nos seus t1·aha.lhos no ellífieio du Cous:Jlho, dentl'o do pr•azo legal, dará começo ól.OS seus 
Camara ou Intoniloncia Municipal, funeeio- trn.balhos no edificio que for dc>ignn.(lo, func-

g nando ás segundas, quartas e sextas ·feira:;, ciouan_do âsscgundas,qua.rtas o sextas-feiras.,.. 
do meio-dia ás tres horas da tarde, dnranto (o mars como cstt1. no projccto) .-Jose Bom-~ 
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO EMENDAS 

quatro mezes, sob pena de multa de 500$1{acio. 
ao membro que faltar sem causa participada. 

Accrescente-se onde convier o seguinte : 
Art. O alistamento eleitoral se1·á iniciado 

em ca.da. comarca, município ou pretoria. no 
dia l de fevereiro de cada anno.- Lindolpho 
Caetano. 

Ao art. 7°-0nde convier: 
Diga-se:- dous mezes- e não -quatro 

mezes.-BenwTdo Horta. 

§ 1.0 A Commissão não poderá funccionar Ao§ l" deste a.t:tigo, in fin~ :. Em vez ~e 
sem a totalidade do numero de seus membros - suz1plcnles - diga.-se : substJ.ttttos prev~a· 
etrecttvos e só nos casos de falta destes Sei'· numte indicc1dos pelo .fuiz se~cionat.- Jose 
vh'ão os supplentes. Boni(acío. 

§ 2. o As substituições se farão indepen
dentemente de aviso ou communicação dos 
ausentes, desde que constar aos substitutos 
a sua falta. ou presentes se a.charem no ac.to 
della verificar-se. 

§ 3, 0 No caso de falta ou impedimento Suppl'imam-se os §§ 3o e 4o.-fo3e Bo· 
do presidente da commissão ser<í esta pre- nifacio. 
sidida pelo presidente do conselho, e, fa.l- Art. i. 0 SUPllrima-se o § 3. • - Galviío 
tando este, pelo 19 supplente do juiz substi- Baptisla. 
tuto federal. 

§ 4. 0 Nas comarcas em que houver mais Onde convier : 
de um juiz de direito, servirá. na. commissão A commissão de alistamento começará os 
o da. 1"· vara.. seus trabalhos pela revisão dos alistamentos 

existentes, afim de transportar para o novo, 
independente de requerimentos, todos os 
nomes de oleitol'es que residirem na. respe
ctiva. 5ecçã J.- Gale(tO Cm·valhal. 

Art. 8. o O cirl:ulão quo quizer alistal'·Sol Art. 8. o Subsmua-se pelo seguinte : -
at•á pm•ante a. commissão o seu requeri- O cidadão que qnizor alistar-se eloítoJ• 
lncnto escriyto, da.t.a.do e assignauo e do qu:tl apt'osont:~.r;í. ;í. commissã.o o seu reqnorimcmto 
consto <le moúo O'X."(H' ~?tS() ~ :t..lt"\nl. tlo ~nu norrl.l"- n~c-.,•iptn,. ~la.tn..tln n ;~~~i f.nl:uln cnm lol.tJ•n P . 
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idade, profissão, estado c filiação, a provalfiema. reconhocida.s ;!?OI' tabellião, do qual 
~ 

da sua resi.dencia no municipio por mais de consto i(lado, pl'O~ssao! cs~ado e filiação, o ~ 
seis mezes e de que é maior de 2h annos. log~tr de sua. residencia, Jlllltando os do-

g 
cumentos exigidos por es&<~ I oi,- Limlolpho 3 
Caetano. ~ 

Art. 8. 0 Em vez do-O cidatlão que quizer 36-la. 58 c 61 ~ 
" alistar-se fa.rá perante a commissão-diga-se: 3 

o cidadão que quizer alistar-se enviará á. ~ 
cornmissão.-Galwio Baptista. ~ 

Ao art. 8•, onde convier: 42 59 c 61 rJJ 
~ Accrescente-se entre as pala.vras:-o ~eu 

til 
Ul 

requerimento escripto-e datado e assignado U' · 
~ 

-a~ seguintes: ou o envia1•á com a lettra e 
.,.. 
o ~ 

fi.1•ma reconhecidas por tabellião e escrivão. til ~ 
-Bernardo Horta. ;:::.: c. 

" 
Ao art. 8°: Accrescente-se:-ou o remet- 44 59 c 61 .... § 

terá com a firma e lettra reconhecidas por 
....... 

nota.rio publico.-Augusto de lTasconcellos e t:j 

outros. 
t;tl 

I. o As provas serão dadas : Ao § I o, parto I, do art. 8•, ou onda con- 43 a 59 c 61 -z o 
I, a de idade, por meio de certidão extra- vier, accrescente-se: Pelo titulo ou certidão < 

til 
hida. do registro civil ou dos livros paro- dl3 ter sido alistado oloitor em 1892.-Bel·· ?' .... 
cbiaes; por documento autbentico, do qual se mwdo Ho1·ta. to 

verifique ter o alistando exercido emprego 
:D o 

publico ou funcção politicn., possuir patente 

I 
t:j 

militar ou grão. sciontifico que exija aquella til 

idade, ou, na falta desses meios, por justifi· ....... 
cação legalmente proce:;sada e julgada ; 

C! 61 
<:0 

11, .a de saber ler e escrev~r i. escrovendo Sup~)l'ima-se o n. 2 do § 1 • do art. 8°. 43 b-3" 59 o 

ou alistando perante a comm1ssao, além do O ma.ts como está. no substitutivo.-Lin-
Co\) 

seu requel'imento, o seu nome, esttLo, fili:L· dolpho Caetano. 
ção, idade, residencia e profissão nos dous I ss I livros enviados_pela junht da Capital (art. 6°, Ao § 1°, parte li, do art. so. Elimine-se./ 39 cl 61 

paragrapho umco); 1-BM·Hm·do Horta. 

§ }o ••• a de saber· lee o escr·ever -Com ai 36-2a I 58 I cl 61 

letra e assignatma do requerimento reco-
lílhecidas por tabellião ou escrivão do juiz 
de paz. - Gcdvéío Baptista. 

1 
19 l 56! cl 61 f§ Ao art. 8°, § 1•, n. 11-Accrescente-se :-

ou enuiando o seu reqt,e?·imento com a lettra e 
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DISPOSIÇÕES DO PROJEC'l'O EMENDA 

fi1·ma reconhecidas 2l01" tabeUiâo ot~ escrivão. 

Neste caso, si for allegada a falsidade do 
reconhecimento, em denuncia oscripta e 
a.ssignada, a Comrnissiio llÓ fará o alista
mento depois de ob~crvado o disposto na 
primeira p:trto deste artigo:-Josd Bonifacio. 

III, a de residencia, por u,ttesta.tlo Je qual- Ao § I o, \)arte lU, do art. 8°: Accrescente
qucr autoridade judiciaria ou policial ou, no so: ou por certidão authentica da associação 
caso de recusa, pot' justificação legalmente que tenha. registrado o seu estatuto.- Ber· 
processada o julgada. nurdo Horta. 

Onde convier : 
Art. A prova da profissão será. feita : 

, ,a} por certidão do pagamento do respectivo 
imposto nos dous annos anteriores ao alista
mento ; b) por attestado de qualquer auto
ritlallc polícia.l ou judicüwin. do municipio, 
ou, no caso de recusa., por justificação legal· 
monto procc;:;sa.da. o julgada. ; c) por certidão 
lle exercício do emprego, cargo, officio ou 
commissão, rcmunorados, de caracter fe
deral, estauual ou municipal ; d) por cor
tidão de titulo ou gráo scicntiflco ; e) por 
cet•tidão de patonto (lo posto milital', de 
tcrr:\ e ma.1' ; f) por cortidão de que o alis· 
tando possuo propriedade immovel, apolíces 
da divida publica, acçõos de bancos ou com
panhias, regidas pelas leis das sociedades 
anonymas inscriptas em seu nome ou no tle 
sua mulher desde dous annos antes do a.lista
monto.-H. Borges. 

§ 2. o A Connnissã.o não pouer<l alistar,por 
iniciativa propria, por indicação de autori
dade ou mediante procuração, ainda mesmo 
que o alistando tcmha notorü~omcnte as qua
lidades (le c lei to r. 
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§ 3.() Em cada l'O(j_Uerimento ue alista
mento não :podm•â figurar mais de um ci
dadão. 

§ 4. 0 Ao secretario do governo mnnicip:tl, Substitua-se o§ 4° pelo seguinte:-Ao se
sob pena de multa de 200$, incumbira es- crebrio da commissão, que será o 3o sup
crever as actas, cópias, editaes e offl.cios da plente, incumbil'{L escrever as actas, cópias, 
commissão. odita.es e oflicios.-Jose Bani(acia. 

Redija-se assim o§ 4° do arG. 8" : -Ao se
cretario do governo municipal ou a qnaes
quer ·outros funccionarios municipaes desi
gnados pelo chefe do l'eferido governo incum
birá, escrever, sob pona de multa de 700$ 
&oda.s as actas, cópias, edítaos e officios da 

1 commissão.-Thonur.:: Accioly. 

§ 5. 0 A commissão não poderü., :;oh pre- Ao§ 5° do art. 8°: 
texto algum, recusar o cidadão nJistavcl, Accrescente-se : 
residente no município, que :m apresentar. a) A falt<t de qualquel' (lesses fiscacs, por 
como representante de qualquce :tggremia- motivo de recu~a da junta ou falta de accoi
ção politica, requerendo SOl' [tdmittido como ração de suas reclamações pa.rn. resolver 
fiscal dos traballlog. :;obre cllas, tudo devidamente provado, im-

§ 6. 0 No livro p1•oprio sol'â lavrada. a acta! 
dos trabalhos, mencionando as inclusõc5 e 
as não inclusões, a som ma das dedsões Ja 
commissã.o dos votos dive1•gentes, das recla
mações e protestos dos fiscaes, bem cumo a. 
falta de comparecimento, justiftcatia ou não, 
e as correspondentes suostituições. 

pm·ta nullidadc do nJista.mento e, assim, da 
elciçilo a que o mesmo serviu de base, salvo 
ca.so de fieat• demonstrado que a recusa foi 
proposital, com o fim de determinar <t nul
lidade. 

I-Cabe ú. junt<t de revisão e recm•sos de
clarar essa nullidt4de, que as C:tmaras, na 
verificação de poderes do seus membros, 
tambom podem decretar, na fôrma estricta 
da disposição :J.cima.-Ani.::t'o de Abl'w.
biléas JlaJ'I.ins.-1'avli1'Cs de Ly1·a. 

Ao § 5.0-Em vez dc-1·esidente no mu
uic:)>io-tliga..sc: 1·esidcnte na COiiWI'Ca.-Jose 
BOilÍ{l!dO. 
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO 

§ 7 .o No ultimo dia do pt•azo do a.lista
monto, a. acta concluü•á pela. d~cLtra.ção do 
enccrra.men to dos trabalhos. 

EMENDA 

§ s.o No dia. seguinte, conferido o alista.- Ao ar~. 8•, § 8°: Accresconte-se, entre as 
mento com os documentos que lhe serviram palavras-seguinte e conferido-ou até ao 
de base, será lançado no livro proprio, assi- l0° dia subscquente ao encerramento dos tra.· 
gna.do pela commissã.o e autllentica.do pelo balhos.-Thomaz Accioly. 
secretario; lavrando-se em seguida. a acta. 
final, na qual se menciona.rão o numero tota.l 
o os nomes dos cidadãos incluídos e dos não 
incluidos o que, como as parciaes, set'i'L assi-
gnada pela commissão e pelos fiscaes. 

§ 9.• Desta acta f<trá a commissã.o tirar Ao § 9° do art. 8° ; 
uma cópia. que ser<t 1mblicada. pm· cdit:l.l, Diga.-so, no loga.r competente:-cópia que 
afflxado no edificio e1n que olln. houver ccle- será. publicada por edital dentro de tres dias 
brado as suas reuniões, durante oito dias e -o adeante, ta.mbem no loga.r competente : 
reproduzida na. ímllrensa, r~i houvm•, c conYi- -durante oito dias depois de }mblicado o 
dará os interessados a apresonti\r á junta alludido edital. - Anizio de Abreu,-Enêas 
revisora da. capital do Estado os seus re- Martins.-Tavares de Lyra. 
cursos e reclamttyões dentro do ]H'a.zo de lO 
dias. 

§ 10. O secretario dará recibo do3 elo- Ao § ll do art. 8°. Em Jogar de : 1ivros 
cumcntos rocebidos qua.ndo a. parte o cxigh·. que serviram para o trabalho de alistamento 

§ 11. Dentro deste mesmo prazo, deverá com os doeumentos, reclamações e requeri
a commissão devolver á junta revisora os mentos que lhes foram presentes-diga-se : 
livros que servirn.m 1x1.ra o trabalho do a.lis- documentos, reclamações e requerimentos 
tamento com os documentos, reclamaçõM que lho serviram para o trabalho de alista
c requerimentos que lhe forem presentes. mouto.-Ber·nardo Ho1·ta. 
mediante registro c recibo do a.gon1io do 
Correio, em o qual se declarem o <lia e a hora 
da. entrega e da remessa, o nume1•o c a na-
tureza dos papeis rcmettl.dos. I 

§ 12. Do otficio de remcsstt dos livros á 
junta. revisora, .que sm·t~ assignado pela com
missão, llcvcrá. constn.r <.~ }mblica.c;ã.o do edi
tal do que tra.tt\ o § go deste t\rtigo c o dia. 
r,.,..,.., ,... • .., ... ou.~\-., .._ Ro ~ -...r••T"\.i' • ·•·•,.., • ·-··-··-----· --" · ·~----'~·-
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§ i3. Nenhuma pct.ição bü doculllt.mto stm.i 
reentregue aos u.listandos em original. Scr
Jhcs-bão, porém, dadas quacsquer certidões 
que requcr·crem. 

Art. 9. 0 Os recur;;os contra o a.lisLamcnto OnJe convier: 
municillal llOderão ser envüvlos á junta No Districto Federal as attribuições confc
rcvisora da Ca}lital, pelo Correio, me.d.ia.nte ridas pelo § 4° do a.rt. 8° : - ao secretario 
registro, ou apresentados 11elas proprias serão exercidas pelo lo secrcta.rio do Conselll~ 
11artcs. Municipal. - ~ugusto de Vasconcellos- Sà 

Fteire. 

Ao art. 9<>. Supprima-sc a palavra-mu
nicipal.-Jose Bonifacio. 

Art. lO, O agente do Correio dará. <tparte 
recibo do recurso e dos documentos que o 
acompanham e immotliatament.e o expedirá 
â junh revisora, que d<t sua recepção da.rá 
tambem rqcillo nas mesmas condições. 

Art. 11. Ao presidente ll<t commissãomu-1 Ao art. li - Supprima-~~---~pal~vrá 
nicipat ou ao empregado do Correio ctuo cahir mwnicipal.-Jose Bonifacio. 
em falt:.t, relativamente <t remessa dos livros 
e recursos de alistamento, será imposta pelo 
presidente da junt:t de recuesos e de revisão 
a multa de 500$000. 

Parao-rapho unico. Esb multa não isent<t 
o agente do Correio da responsabilidade cri-
minal. 

Art. 12. O Districto Fedcra,l formará uma 
só circumscripçã.o de alistamento. 

§ Lo Nu. organização da comnüssão será. Ao art. 12. § 1. 0-Substitua-so pelo se
observado o que esttL disposto sobre as com- guinte-Na 01·ganizaçcto da commissão seni 
missões dos municipios. nos ~stados, apenas obse1·,ado o que està disposto sobre as commis
com. as seguintes. 1~1odi1ica9oes.: 1"·, o ~eu sões ~as coma~cas nos Estados apenas com as 
presidente será o JlllZ da lll'lmmra pretot•ta; segumtes mod~ficaçõcs : 1 ", os seus membros 
~·', a connnissão funccion:n•:t diai•ia.mente. serão: o presidente do Tribunal Civil c Cri-

minal, o juiz da l" pretoria e o 1• supplente 
do juiz seccional; 2", a commissão funccio·\ 
narâ diariamentc.-Jose Bonifacío. 
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO EMENDA 

! Ao }laragraplw do art. 12-Em vez de-

l
jniz da. P pretm·ia-diga-.,c: um dos juizes 
do Tribunal Civil c Criminal, oscolhido por 

1

sorte.-A11guslo de Vasconcellos .-Sd I+eire, 

§ 2. 0 Na junta. de revisão e recursos ol § 2°-Najunta. de recursos o revisão func
presidcntc lio Tribunal do Justiça será suh- cionm·á, como presidente, o !la CôPte do Ap
stituido pelo presidente da Côrte de Appel- pcllação.-José JJoui(acio. 
laç.ão. 

§ 3. o Quer a commissão elo alistamento, 
quer a junta do recursos o revisão se regerão 
pelas disposições desta lei e sob as mesmn.s 
penas, no caso de infracção. 

CAPITULO IIl 

DA JUNTA DE RECURSOS E Rl~VISÃO Substitutivo Calogoras a este capitulo. 

A1•t. 13. Haverá na capital dos Estados! Ao art. 13-Em vez de- Municipaes
uma. junta. encarregada da revisão definitiva. (Uga.-se: das comarcas.-Josd Bonifacio. 
dos aUsta.mentos preparados pelas commis-
sões municipa.es, e de decidir dos recursos e 
reclamaçõos contra elles intentados. 

§ 1. 0 A junta se comporá do juiz seccional, Ao art. 13, § 1°-Substituam-se _as pala
do presidente do Tribunal de Justiça do vras-Dez dias, precisamente, depois de ter· 
Estado e do procurador da H.epublica, sob minado o prt\ZO de que trata o art. 8°, § go 
a presidencia do primeiro; o funccionará. -pelo seguintc:-vinte dias, precisamente, 
durante c1uatro mezes, ás segundas, quartas depois de terminado o prazo de que trata. o 
e sextas-feiras, do meio-dia ás tres horas, art. 7°.-Tlwma-s Accioty. 
iniciando os seus trabalhos dez dias, preci-
samente, depois tle terminado o prazo do Ao ad. 13, § 1°.-.t\.ltere-so :- durante 
que trata o art. So, § go, no edificio do Con- quatro mozcs, funcciona.ndo todas as vezes 
selho, Ca.mm.·a ou Intemlenci::t Municipal. qne julgar preciso por semana, no mínimo 
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duas, tudo p1•évia o largamente annnnciado 
em edita.es em todos os j()rnaes da cidade.
Eneas Jim·tins .-Anizio ele Ab,·c~~. -Tavm·es 
de Ly1·a. 

Ao § 1 o. -Sul)stitua-se pelo seguinte- A 
janta se compo1·d elo jui:: seccional, do seu 
suústitHto e do procurado,· ela Republica .•• (o 
mais como está. no artigo) e no final- om 
vez de-no edificio do conselho, etc. diga-se: 
no etlificio que foJ• designado. -Josê Bonifo.cio, 

Art . 13, § 1°.-Substitua-se-sob a presi
clencia do primeiro por-sob a presidencia do 
que for eieito.-Galvao Baptista. 

Ao § lo do <~.rt. 13-:- Em loga.r de-quatro 
mezes- diga-se- dons mezes.- Bernardo 
Ho1·ta 

§ 2. 0 Ao .iniz seccional incumbo fazer n.sj § 2. 0 -Snbstitua-so-ao juiz seccionn.l-por 
communicações ou requisições e dat• as pro- -ao presidente eleit.o.-Galvt7n Baptista. 
videncias indisp,·nsaveis para a composição 
e installação da junta. 

§ 3. 0 O recurw &er<i. interposto: 
a) no caso de alistamento indevido, po1• 

qualquer cidadão do município; 
b) no do não inclusão no alistamento, só

mente pelo prop1•io prejudicado. 
§ 4. o O recurso de alistamento indevido 

só poderá referir-se a um cidadão, não 
ficando prejudicada a sua interposição pela 
interposição de outro sobre o mesmo indi
viduo. 

§ 5. o A junta. não tomara conhecimento 
dos recursos interpostos fóra do prazo de 
que trata o art. So, § go. 

Art. 14. Em livro proprio, aberto, rubl'i
cado e encerrado pelos membros da junta, 
será lavrada D. acta. dos trabalhos, d ;tndo 
conta das altm•ações realizadas no alista-

~ monto, dos recursos attendidos ou não, como 
dos motivos das decisões, expostos resumi
damente. 
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DlSPOSlçÕgS DO PRO.lECTO E?tfENDA 

§ l. o A junta profnrirá. no tt•a.balho de Art. 14.-§ 1°-Em vez de-dos municípios! 
revisão os alistamentos dos municipios ma.is -diga-se-das comarca~.-José Bonifacio. 
distantes o os h·(~ publicando por edital e 
pela imprensa e enviando aos presidentes Art. 14-§ 1 °-Supprima.-se:-municipaes. 
das commissões municipaes respectivas para -Jose Bonifacio. 
os fins convenientes, á proporção ctue !orem 
sendo revistos. 

§ 2. 0 No ultimo dia do prazo fixado para Ao art. 14, § 2o: 
os trabalhos di1 revisão, depois de lavrada. a. Augmente~se para dres dias no maximo» 
a.cta parcial, a juntn. os encerrar;.t mediante o prazo a que se refere essa partl.grapho 
termo assignado por todos os seus memlJros quanto á publicação- Anizio de Abreu e 
e pelos fiscaes, si os houver, admittidos nas outros. 
mesmas condições dos das commissõo.q mu-
nicipaes de alistamento; c no seguinte, pu- § 2a-Supprima-se a pala.vra-municipaes 
blicará por edital, affixado na porta. do edi- -e sulJsti.tua-se-dos munícípios-dizendo·se: 
:ficio de suas kessÕQS e reproduzido na im-das comwrcas.-José Bonifacio. 
prenoa., o alistamento revisto du_s municí-
pios. 

§ 3,o Os alistamentos, depois de definiti-1 Ao art. 14, § 3°-Supprima-sea palavra-
vamente revisl,os, serão transcriptos emlrul)ricado.-.Anisio <le Abreu e outros. 
livro espocial, aberto, rubricado e encerrado 
})el.os membros da junt!l., collocallos os nomes 
dos eleitoras em ordem alphabetica e nume-
rados successivamente com a indicação da 
"darle, filiação, estado o profissão. 

§ 4. 0 Aos presidentes das juntas <le alista-
mento de cada um dos municípios será en- Ao a.1•t. 14, § 3°-Altere·se: CoUoca.dos os 
Via.da. cópia. dos respr·cth•os alistamentos, de· nomes dos eleitores por municipio.-Ani.zio 
finitl.v<.tmente l'OVi&tos e transcriptos, assi- de Ab,·,m e outros. 
gnados pelos membros das juntas, para quo 
os fn.ça. publ.icat• pvr edital e pela imprensa., § 3~-Em vez de -cadt~. um dos munici
onde houver, e t1•anscrever no livro tlc nottts pios-diga-se:-cada uma da.s comarcas.
do ta.beHião, dopositttndo-se o original, que José Bonifacio. 
servirá para o processo da eleição, no a.r-
chivo de papeis eleitoraes, sob a guarda do § 4°-Supprimam-se as :palavras -do Go-
sQct•etario do govorno municipt~L vorno Municipal.-Josd Boni(acio. 
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Art. 14, § 4o : 
Accresconte-sl? : 
a) Dos alistamentos, por município, serão 

dadas certidões, sob as penas da lei e me
diante os emolumentos do cartorio, a. quem 
as solicitar, por despacho do presidente da 
!junta. de revisão e recursos, certidões que 
supprirão, no caso de falta, as listas eleito· 
ra.es para verificação do recenseamento dos 
eleitores no aeto da votação. - Anizio de 
Abnn~ e outros. 

§ 5, 0 Além desta cópia enviada aos pl'0-1 § 5,o Snpprima-se a palavra-municipt\es. 
sidentes das comndssões municipaes do alis- -Jose Boui{acio. 
tamento, a junta fará extra.hir ma.is tres' 
para serem enviadas ao Ministro do Interior, 
á Camara dos Deputados e ao Senado. 

§ 6. 0 Juntamente com a cópia do alista-I Ao§ 6. 0 Elimine-se.-Bernal·do Horta. 
mento, será cnvia.do ao Ministro do Interior 
um dos livros de que trata o art. 8° § 1° 
n. li. 

Ao art. 14, § Ô0 
: 

Accrescente-sc ; 
a) A fal1ia. desses livros, salvo a hypothese 

de :se IH'ova.r que ella é proposital, no sen· 
tido de illudir a. lei, importa. a mesma nul
lldado decretada na lettra a do § 5o do 
art. 8. 0 -Auizio de .Abret~ e outros. 

§ 7. o A Secretaria da Justiça e Ncgociosj 
Interiores deverá mandar tormw publi~o pelo Ao§ 7. 0 Elimine se.-Bernardo Horta. 
Dim·io Official o recebimento das cópias e 
livros a que se refc1'e o paragt•a.pho ante-
rior. 

Art. 15. O tra.ba.lllo de teanscrípção do 
alistamento (§ 3°), de oxtracção c remessa 
de cópias, deverá se concluir impt•orogavel
mente dentro do prazo do 30 dias, conLa.dos 
do ultimo dos trabalhos de alistamento. 

Art. 16. Dentro do igual prazo, a contar Ao art. 16. Em vez de- cada um dos mu
da aftixação dos edita.es (§ -to" na capit<~l e nicipios-diga.-se :-cada uma das comarcas. 
em cada um dos municípios, é permittido -Jose Boni(<ccio. 
a qualquer cidadão alistado rccol'l'Cl', no 
todo ou em lJartc, do alistamento pa.ra. o Accresccnte-so : 
Supremo Tl'ihunal Federal, Este recn1·so § A deserção desses recursos será. regu-
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO 

I -----
não tem o:lfoito suspensivo o sorã. intcqlostollad~ na fórm 
pe1•antc os p1•esidontos das respectivas com- ;1ni.:;io ele Ab1· 
mis~ões de alistamento, a requerimento das de Ly1·a. 
partos, que dcllo hn.verão recibo de entrega, 
mencionando expressamente a. data. da. inter· 
posição. 

Art. 17. Todos os liVl'os e papeis, quer I Art. 17. S 
referentes ás commissões de alistamento Boni(acio. 
municipal e trabalhos de revisão, quer sob1•e 
recursos e mais assumptos cleitoraes, ficarão 
depositados no arcl1ivo do juizo seccional,sob 
a guarda do respectivo escrivão, quo será. o 
secretario dajunta. 

CAPITULO IV 

DA REVIsÃo Do ALISTAMENTO 1 SulJstitutiv 
pitulo. 

Art. 18. O alistamento procedido de ac
cordo com esta lei é permanente. 

Art. 19. No dia 2 de março de cada anno, Ao art. 19 
as juntas municipaes do alistamento se l'C- nicipaes de 
unirão, com as formalidades prescriptas no juntas a que 
capitulo li desta lei, diminuídos do tres me- Bo1lifacio. 
zes os prazos estabelecido.; para os sons tm
balhos, e procederão á revisão do alistamento 
sómento para. os seguintes fins: 

~I, eliminar os eleitores que houvet•em fal- Ao n. l do 
lecido, mediante certidão de obito de auto- se as palav1•a 
ridade competente; e quo houverem mudado coma1·ca - e -
de residencia , para fóra do município, a em oulm coma 
;requerimento do proprio eleitor, ou em face 
do documento que prove ter olle acceitado 

EMENDA 

lo l'cgimonto do tribunal. -
.-Enéas Jllartins. - 'l'avares 

'Prima-se- municipaL-Jose 

J. dos Santos - a este Ca-

Em vez de -as juntas mu-
listamento - diga-se : - as 
se refere o art. 4°. - Jose 

nesmo n.rtigo -Substituam-
- do município - pelas : da 

em ottt?·o município - por 
~a. - Jose Bonifacio. 

~ ~ 
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emprego ou exercer, em outl'o muuicipio, 
funcção que acarrete obrigatoriamente a sua 
residencia ahi, e os que houverem perdido a 
capacidade civil , ou a politica, nos termos 
do art. 71 1la Constituição ; 

li, alistal' os cidadãos .quo requore1•em o 
provarem, na fórma estabelecida por esta 
lei, que se acham em condições Lle ser alis
tados ou ter adquirido a capacidade para 

. exercer o direito de voto. 

Art. 20. Da revisão do alistamento, foital Ao art. 20.-Supt•üna-so <t palavm- mu· 
pelas commissões municipaes,hn.verá recurso nicipaes.- Josd Bonifacio. 
para a junta de revisão da Capital, compe-
tindo intenta l-o; 

I, no caso de alistamento indevido, a qual-
quer eleitor; 

li, no de não alistamento, ao prejudicado ; 
Ili, no de eliminação, ao eliminado ; 
lV, no de não eliminação, a qualquer elei

tor do município. 

Art. 21. Os requerimentos, documentos e 
pa.peis eleitoraes serão isentos de flello c 
quaesquer direitos. 

Art. 22. Os livros necess<trios aos traba· 
lhos de revisão de alistamento serão forne
cidos, como os do alistttmento, pela junta d<t 
Capital, que, com a nocossaria a.ntecedcncia, 
os requisitará ás Delegacias Fi;:;cacs, nos 
Estados, o ao Tbesuuro I!'cdcral, no Dis· 
tricto Federal, o remettcrá, depois de devi
damente rubricados, ao:; presidentes das com
missões m.unicipaeo; , 

;Art. 23. Tm•nünauos os trabalhos, a com-~ Ao art. :23.-Supprimn,-so a palavra-mu
mtssão municipa.l enviará o alb tamento re- cipal.- Jo~d Boni{"ac:o . 
visto tL junta do recursos da Capital, acom-
panhado de todos os doct:mentos o papeis 
que sm·viram tle lm.se aos scns t1':.\bí.\lhos c 
decisões. 
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DI!IPOSIÇÕES DO PROJRCTO 

Art. 24. De posse do alistamento e papeis 
que o acompanharem, trinta dias depois de 
ultimados os trabalhos das commissões mu· 
nicipaes,a junta de recursos se reunirá para 
revel-o definitivamente, observando em tudo 
as disposições referentes ao primeiro alista
mento a fazer-se de accordo com esta lei, 
excepto em relação ao prazo de sell funccio· 
namento, que será reduzido, de accordo com 
o disposto no art. 15. 

CAPITULO V 

EMENDA 

nos TITULOS DE ELEIToRES 1 Substitutivo J. Santos a este capitulo. 

Substitutivo Ca.logeras a este capitulo. 

Substitutivo Moreira. da Silva. 
Art. 25. Terminada a. revisão do alista-~ Ao art. 25.- Supprima-se a. paln.vra. -

mento, a junta de recursos remettet>á aos municipaes.-Josc Boni{L!cio. 
presidentes das commissões municipaes, pelo 
Correio, sob' registro, os livros de talões. 
confol'me o modelo n. , dos qua.es serão 
extrahidos os titulos do:; eleitores. 

§ Lo Todos os títulos remettidos levarão 
a rubricll do presidente da. junta. 

§ 2. 0 Os titulos deverão conter, além do Ao § 3. 0
- in-{irze- Em vez de - do 

anno do alistamento, a indicação do muni- município- diga-se - da comarca.- Jose 
cipio e o nome, a profissão, o estado, a ti- lloni(acio. 
liação, a idade e o numero de ordem do 
eleitor no alistamento geral do município.! 

§ 3.• O Pl'esidcnte da. commissão munici-~ Ao§ ~. 0 Suppl'ima-se a palavra- muni-
pal_da.rá recibo ao agente do Correio, que o cipal.- José Bonifacio. . 
env1ar.á ao :presidet.lte d. a junta. de revisão e I 
recursos, mencionando o numero de livros e 
a ~ata em que estes ll1e foram entregues. 
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§ 4. D No dia seguinte a.o do recebimento! 
o prJJsidente da. commissã.o de a.listamento! 
affixará. edital convidando os eleitores a 1 
virem receber os seus títulos, dentro doi 
prazo de 30 dias, a contar da data da pu
blicação do edital. 

§ 5. 0 Durante este prazo o mesmo pre-1 § 5, 0 
- Digiõ-SO: Durante este 1wazo o 

sidente permanecerá no edificio do Governo
1
mesmo p1·esidente attenderci., do mdo dict eis 3 

Municipal, do meio-dia ás 3 da tarde, á dispo- horas, aos eleit01·es que pessoalmente •.• (o 
sição dos eleitores que pessoalmente compa- mais como está no projecto.) - José Boni
recerem a solicital' os seus titulos, que serão facio. 
entregues depoi;; de assignados pelo presi-
dente e pelo proprio eleitor, e medlu.nte re- Ao § 5. 0 do art . 25. Altere-se: 
cibo deste, em livro especial. Fica permittida a entrega do titulo, mo-

§ 6. 0 Sómente por meio de requerimento 
escripto, assignado e pessoalmente entregue 
palo proprio eleitor ao presidente da. com
missão, ~Jer-lhe-ho. expedido segundo titulo, 
no caso do :perda ou extravio. Este ·título 
terá a declaração de ser 2a via. 

§ 7. 0 No caso de recusa ou demora. na en
trega dos títulos, poderão os eleitores re
correr para o presidente da junta de revisão 
e recursos, que providenciará coro urgencia, 
podendo, neste caso, cxpedil-os pot· si mesmo. 

diante pPocm•ação feita e assignadn. pelo 
eleito1• a quem aquelle pertencer. - Anizio 
de Abl'eu. - Eneas Martins. - Tavcwes de 

_Ly1·a. 

Ao a.1·t. 25: onde convier: 
§ O presidente da commissão municipal. 

niío r ecebendo os livros de talões de titulas 
até 3u dias depois do prazo marcado pelo 
art. 24, os reclamará. em offi.cio sob registro 
pelo Correio. -Be1·ncwdo Horta. 

Onde con vim• : 
Art. A 2" ou qualqum• nova via de 

titulo de eHeitor, posteriol' l'. essa, além da~ 
declar . ~çõos da primitiva, t erá a do que fui 
pago o va.lor de 4$000. 
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO EMENDA 

Pttragl•apho unico. Essa jroportancia será 
dividida em partes iguaes pelo secretaria 
de governo municipal e pelo tabellião de 
notas que registre os alistamentos. - Ber-
1w1·do Horta. 

Art. 26. O uso de um titulo falso ou alheio Ao art. 26. Accroscente-se: 
será punido com a multa de 500$ a l: 000$, e a exhibição de procuração fal~ificada no 
além da sancção penal em que incorrer quem todo ou em 11a.rt(3 11a.ra. a. ohtençã.o do titulo. 
delle usar•. -At?i.zio de Ab1·eu.-EnrJas J1fartins.- Tava-

CAPITULO VI 

DASEI~EIÇÕES 

1·es de Lyrct. 

Substitutivo Calogeras. 

Substitutivo Moreira dàSilva. 
Bnhstitutivo Eloy Chaves (voto uninomi

naL) 
Art. 27. A eleição ordinaritt pam os car·l 

gos de Deputados e Scnadoi'es so proccdel'il Ao art. :!,7. Supprima-se. - Leovig:'ldo 
em toda a H.epublica no ultimo domingo do Filguei1·as. 
mez de janeiro do primeiro Rnno da legis-
latura e será feita mediante o suffragio 
direoto dos eleitores subscriptos dl) confor-
midade com esta lei. 

Art. 28. A eleíção de Senadol' será feita 
por Estado, votando o eleitor em um sõ 
JlOme para substituir o Senador cujo man
dato houver tcrmina.do. 

Paragrapllo unico. Si lwuvu1' mais du umtt 
vaga, a eleição serti. feita, na mesma occasião, 
votamlo o eleitor sep:wadamente 1mra cada 
uma dcllas. 

A1•t. 29. Para a. eleição do Deputados é Art. O Poder Executivo Fcdol'al dividirá 
mantida a. actual diyh;ão ele districtos elei· os Estados em tantos àistrlctos eleitoraes 
toraes dos Estados üa União e da Capital {1uautos forem o~ D\0\Imtado~ (lUC cada E~tado 
Federal. tenha de eleger, attendondo na formação 
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!
desses districtos 6. :proporcionn.lidade possível 
de população, á integridade e á contigui
dade dos municípios e á communidade de 
interesses dos municipes. 

~ O Poder Executivo attenderá tambem á 
!Proporcionalidade possi vel de população, á 
jíntegridade e á contiguidade das circum
scripções judiciarias e á communidade de in-
teresses dos seus habitantes, na divisão do 
Districto Federal e dos municípios que pela 
grandeza da sua população tenham de eleger 
mais de um Deputado.- :M01·eirn da Sitva. 

. Ao ai't. 30 - Supprimam-se o artigo e 
Art. 30. Cada eleltor votará e~ uo:us ter- paragrapbo unico e accrescentem-se onde 

ços do numero d~ Deputado~ d? d1str1cto. convier. os seguintes : 
Para.g~apho umco. Nos d1str1c.tos de qua: Art. Cada eleitor votará em dous ter

tro ou Cinco Deputados. cada elmtor votara ços do numero de Deputados do districto. 
em tres nomes. Paragrapho unico. Nos districtos de quatro 

ou cinco Deputados, cada eleit01• votará. em 
tres nomes. 

Art. Nos districtos de tres Deputados, 
o eleitor poderá accumular os sem: dons 
votos em um só candidato, escrevendo duas 

l. vozes na cednla o no mo do mesmo. 
Art. Nos districtos de quatro ou cinco, 

o eleitor poderCt accumular os seus tres votos 
oro um só candidato, escrevendo tres vezes 
na cedula o respectivo nome. 

§ I.o Nestes districtos o eleitor poder~ 
ta.mbem accumula.r dous votos em um so 
candidato, nos termos do artigo antel'iol'. 

§ 2. o No caso do eleitor escrever em uma 
cedula um só nome uma só vez, só um voto 
será contado ao nome escripto. 

§ 3. 0 Si n. cedula contiver maiol' numero 
do votos do que aquelles de que o eleitol' 
póde dispor, serão apurados sómente, _de 
cima para. baixo e na ordem da collocaçao, 
os nomes escriptos até se completar o nu
mero legal, desprezando-se os excedentes.
José Bonifacio. 
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------ ..-- f I I 

- · 1\-Ianifesta.ndo-se ácere<t desta. emenda, 
:J. Commi;lsiio declara. accaitar neste p:wti
cular o prcüecto-Anizio de Abreu-pedindo 
seja.m approvadas as seguintes disposições, 
insertas ã pag. 68: 

«Art. E' permittido o voto cumulativo. 
.O eleitor é livre de dar os votos de que dis
põe em sua chapa, cumulando-os ou não. 
todos ou parte delles, em um ou mllis indi
víduos, comhnto que o faç~a eE~cravendo o 
nome do candidato ou randidatos tantas 
vezes quantos forem os votus que llles qui
zer dn.r. 

§ No caso do eleitor escrever om sua 
chapa. um só nome, uma so vez, só um voto 
será contado ao nome escripto,» 

Art. 31. E' obrigato1•io o voto descoberto./ Aos arts. 31 usque 48- Supprima-se.
Leovigi,do Fi~gueiras. 

Art. 32. A eleiçit.o ordina.t•ia do Presidente-
o vice-Presidente da Republic:.t ser<i feita no 
dia 1 do março do ultimo anno do pet·iodo 
}lresideocíal, por sutfragio dirccto da. Nação 
o maioria ab~oluta de votos. 

Paragrapho unico. No caso de vaga da 
presidencia ou vice-presidoncia, não havendo 
decorJ'ido dou~ aonos do período presiden
cial, dever á offectuar-so a eleição para pre
enchimento da vaga. dontro de tros mozcs 
depui::~ do abo1•t:~o. 

·Ao art. 31 - Supprima-se.- Thomaz Ar;
cioly, 

Ao art. 31-Substitua-so pelos arts. 48 e 
49 (excepto os§§ 2° e 3°) e 50 com seu para
grapho uni co da sub-emenda. do Sr. Calogerüs. 
-Bernm·do Horllt, 

75-2. 68 c 
77 69 c 
72 I 68 c 
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Art. 33. Dentro de oito dias depois de! Aos arts. 33, 34 e 35-Supprimam-se
ultimadas .ns diligencias a q ·ue se refere o Ani;io de .-l.breH e outros. 
§ 4° do art. 10, o presidente da commissao 
de alistamento a convocará para. dividir o 
município em secções, designar os edificios 
em que devem funccionar, distribuir nomi-
nalmente por ella.s os eleitores inseriptos e 
eleger as respectivas mesas. 

Accrescentem-se onde convier os seguintes 
art.igos: 

Art. A divisão do muniaipio em :o~ecções 
obedecerá ao numero de eleitores alistado::;, 
não podendo em nenhuma dellas exceder de 
300. 

Art. Além das secções da séde do mu-
nicípio haverá. tantas quantas exigir o nu
mero de eleitores nas sêdcs de cada uma das 
subdivisõos judiciarias, crcada.s pelas actuaes 
constituições estadoa.es.-Lindolpho Caetano, 

Art • .34. Os municípios que não tiverem Supprima-se o a.rt.34.-Lindolplw Caetano. 
mais de 300 eleitores constituirão uma só 
secção eleitoral. que funccionará sempre no Ao art. 34. Em vez do-no ediflcio do 
edificio dn Conselho, Ca.mara ou. Intendencia Conselho, Ca.mara. ou Intendencia. Municipal 
Municipal; os que tiverem ma.is de 300 e -díga.-se: no edillcio prévia.mente dGsiguado 
menos de 600, duas, e assim por deante, -Thomaz Accioly. 
constituindo c~da. grupo de 300 eleitores ou 
fra.cçã.o deste numero uma nova secção. 

Art. 35. Qualquet• que seja. o numm•o de Ao a.rt. 35. Substituu.-so o art. 35 polo 
secções do município, os edifi.cios designados seguinte: 
para seu funccionamento deverão ser :;empre Al't. 35. Os edíficios designados para .t'un
úentro dos limites urbanos d<t séde do mesmo ccíonamento da secção deverão ser sempre 
município, preferindo-se os edilicios pu- situados dentro do perimetro da séde do mu· 
blicos. nicipio ou da de ca.da. uma. de suas sublivi· 

Pll.ra.grapho uníco. Estas designações uma l!Ões judiciarias, creadas pelas actuaes con
vez feita; não podet·ão ser alteradas, excepto stituições cstadoaes. p1•eferindo-se edificios 
força. maior e comprovada. com a a.ntece- publicos-Hermenegildo de Mames. 
dencía de 15 dias, pelo menos, o que se1•á •· 
tornado publico por edital e pelo. imprensa., A:<:t. 35. Substitua-se pelo seguinte-As 
onde houver. mesas eleitora,es deverão funccionar de pre-
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ferencia em edificios publicas.- GalvcTo Ba
ptista. 

Ao art. 35. Stxbstitua-se pelo seguinte
Qualquer que seja o numero de secções da 
comarca, os editicios designados para .seu 
funccionamento não pod.erão Sal' situados 
fóra do :perimetro da séde do município ou 
da. de cada uma das suas subdivisões judi
ciarias, sendo preferidos os edificios publicas. 
-Thoma:;; Accioly. 

Art. 3G. Nos municípios em que houver Ao art. 36. Accrescente-se: § As mesas 
uma só secção, a mesa será constituída pela eleitoraes, assim constituídas, servirão em 
commissão de alistamento, cujos membros, todas as eleições para preenchimento de 
no caso de falta ou impedimento, serão sub- vagas que se derem no perlodo da legislatura. 
~tituidos pela mesma fôrma que no processo Exceptuam-se aquellas que tiverem presi
t.lo alistamento. 

1
dido alguma eleição annullada pelo Senado 

Paragrapho unlco. Havendo mais de uma.1ou pela Camara.-T!zomaz Accioly. 
secção, a cummis~ão de alistamento elegerá. I 
U(J entre os eloitopes da. SBcção, a.quelles que Ao a.1•t. 36: 
<levent cor.stituth• as respectivas mesas, r1ue SubStitua-se: 
se comporão tam1Jern do tres membros. «A mesa encarregada. de p1•esidir o pro-

Para tal :fim, cada. membro da. cornmissão cesso eleitoral e receber os votos será consti
votar(t rm urna. chapa contendo dous nomes, tuida»; o mais como estú..-Anizio de Abreu. 
sondo mn ptu•a. mesario e outro para. sup- -Eneas .Mm·tins.-Tavares de Lyra. 
plente. 

Ao paragrapho unico do art. 36-suppri
ma-se-;l:ni.;;·io r.l c :\breu c outros. 

Ao art. 36-Accl'oscente·so entJ•o-muni· 
cipio--e-prefcl'inclo-se-: ou ele seus dis
trictos.-Bcnumlo Horta. 

Ao m·t. 36-Ern vez de-nos municipios, 
·- d iga-so: nas com :·tl'C:t::l. -~l'lwma:: .Accioly: 
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Art. 37. Do todas as diligencias constan- "\1) al't. 37-Supi'ima.-se.-Ani.do ele AbreH 70 68 c· i o ~ 
tcs dos arts. 30 e 33 se lt~vrar<i, uma <teta o outros. g 
especial, que ficará. archivatla na Secrota.ria. 
do Conselho Municipal, e da qual se cxtrahi- 3 

rão cópias, que serão atfixadas em edital o 
~ 

publicadas pela imprensa, ondo <~ houver, 
~ 
" 

e remettidas, devidamente assigníl.das pel<t 
3 

commissão, ao presidente da junta de rccur- ~ 
sos e ao Ministro do Interior. ~ Ao art. 37-Em vez de-twcMvada na se- 78-4. 69 c 70 

cretada do Conselho ltfunicipal- dicra-se em ~ 
poder tlo seeretm·io de! comrnissc1o . .::.Thoma:;; U> 
Accioly. t:::l ~ 

U> ~ U> 
:>t &'] 
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CAPiTULO VII I I I I I I 

~ § 
!;;;" ...... 
1-"-
1-"-

DO PROCESSO ELEITORAL I Ao Cap. VII- Continüa em vigor a lei 94 73 c 79 
n. :15. de 26 dt: janeiro de 1892, a respeito 1:1 

t::1 
do processo elmtoral.-Erico Coelho e outros. z o 

Substitutivo J. Santos. - 35 c 39 <! 
tr1 
~ 

Substitutivo Moreira da Silva. ll4 75 c 79 8 
::0 o 

Substitutivo Calogera.s. 115 76 c 79 t:! 
A rt. 38. Sessenta dias u.n t~:s de proceder Ao art. ~8- Supprima-se o c1ue se refere 81-l. 

t::1 

se a qualquer eleição a junta. revisora da 70 F 70 
aos-dous Ituos de talões-e dicra-se em lo-

1-"-

Ca pital remetterá aos presidentes das mesas 
c.:> 

ga1' de-. livros de assignaturas- cadernos o 
eleitoraes de todos os municipios dous livros "'" de talões, em duas vi:ts, contendo cada um para asstgnatura. 
tantos exemplares quantos foram os clettores Ao art. 38-0nde se diz-60 dias-diO'a-scl 94-I. I 73 I CI 79 qualificados,um outro livro para a assigna.-
tura dos eleitores que comparecerem c vota.- 20 dias.-Galec7o Cm"valhal. o 

rem e outro, finalmente, paro. o lanc;a.mento 
das a.ctas dos trabalhos eleitoraes. 1 .\o ar L 38--Substítua-se-os municipios-1 95 I 73 I CI 79 

pelas pabvrai!-a~ comarcas-e supprimam-
se as pala vras-dous talões até-qualificétdos. 

I -Jose Boai{ac-:o. 1 1 I I ~ l~ .... 



DISPOSIÇÕES DO PROJEC'l'O I EMENDA I NUMERO I 

Ao art. 38-Supprimam-se as palavras-! 100 I 
dou:i livros de talões, em duas vias. contendo 
cada. um tantos exemplares quanto forem os 
eleitm•es qualificados.-Thoma.:; ..4ccioly. 

Ao art. 38-Diga-se: 
Art. Sessenta. dias antes de se proceder! 1071 

a qualquer eleição, a juntá. revisora da Ca-
pital remetterá aos presidentes das juntas 
municipaes dous livi·os, um pn.ra a assigna-
tura dos eleitores que comparecerem e vota-
rem e outro para o lançamento das actas dos 
trabalhos eleitoraes. 

§ I,o Sob requisição, com antecedencia 
de, pelo menos, 90 dias, a, junta revisora 
enviarâ mais um livro para transcripção da 
ach por escrivão ad hoc, á. junta municipal 
que a tenha feito. 

§ 2. o Esses livros, fornecidos pelas dele-
ga.cias ftscaes, sob a. requisição do juiz sec-
cional, serão abertos e encerrados pelos 
membros da ,iunta revisora, numerados e 
rubricados pela junta municipal. 

§ 3. 0-0 2° do art. 38,-Bm·nardo Hm·ta. 

. § 1. o Esses livros fornecidos pelas delega.- Ao§ 1. 0 -Modifique-se, mandando que os 81-2, I 
ema fiscaes, sob a.requisição do juiz seccional, livros seja.m rubricados por um dos mero-
serão abertos, numerados e I•ubricados, bros da junta., designado para is•o pelo;; I folha. a folha, por todos os membros da junta. demais em termo expresso de abertura e 

Os talões serão rubricados em ambas as encer•ramento.- Aniz'io de Alweu.- l!}néas 
I 

vias. (Modelo n. l.) .illartins,-Tt!'lla?'es de Ly,•Lt. 

Supprima.-se o referente a blões.-A.ni.::io 81-3. 
de Ab1·eu e outros. 

Supprima-se a ultima par·te do § }o,- I00-2. 
Tlwma:; Accioly. 
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§ 2. 0 A remessa será feita pelo Coeedo,, Substitutivo Mot•cil·a da. Silva.. 
sob registro, cumprindo ao funccionario quo 
os expedi!', como :i.quelJu u. 11uem "ão desti-
nados accusa.I' a entrega., mediante recibo, 
designando o numero e a natureza dos liuos, 
o dia c a hora do recebimento. 

Art. 39. No c~so de não serem recebidos Substitua-se o art. 39 e seus pamgraphos. 
pelos presidentes das mesas eleitoraes os pelo seguinte: 
llvros de que trata o artigo anterior, até Art. 39. No caso de não serem recobido'l 
cinco dias antes da eleição, estes os requi· pelos presidentes tlas mesas eleitoraes os 
sita.rão dos presidentes dos conselhos muni- livros do quo trat:t o al'tigo anterior, até 
cipaes, que serão obrigados a furnecel-os, cinco dias antes da. eleição, se olJservu.rão as 
por conta da União. mesmas I'egras estabelecidas nos paragra-

§ 1. 0 Esses livros se1•iío l'Ubl'icatlos pelos 
membros das mesas e só servirão na hypo
these ·de não chegarem. :.tté a ve>pera. da 
eleição, os rcmettidos pela junta da Capital. 

phos do art. 6°. -Tlwmaz Accioly. 

Ao :.tl't. 39- Em vez de- dos conselhos 
municipa.es- dig<t-se:- das commissões de 

. alistamento. -José Hon;f a cio. 

§ 2.• As mesas doYerão, na hypothcso deste Ao art. 39, § 2o-Diga-sc:-rubl'icado pelo 
a1•tigo, communicar immediatamente ájunta presldentn uu. mesa-O mais como estã.-
da Capital a requisição feita aos presidentes Anizio de Abreu e outros. 
dos conselhos munie1paes. Os officios deverão 
ser assignados por todos os seus membros- Ao§ 2• do mesmo artigo- Em voz de

aos presidentes rlos conset!tos ?mmicipaes-
diga.-se;-aos presidentes das commissões de 
alistamento. -Jose Boni{acio. 

Art. 40, Sempl'O que se tiYor de proceder Ao art. 40. 
a qualquer eleição, em virtude desta lei, os No caso de ser app1•ovad0' o voto cumula
presidentes de~s commissões de alistamento tivo -Accrescente·se:-e o numero de votos 
dos municípios mandarão affix:ar, com ante- que o eleitor pôde cumular no candidato ou 
eedeneia de 20 dias, editàM con\'idando os candidatos que quizet•.-Arii~io de Ab,•eu.
eleitores a dar o seu voto, declarando o Eneas Mm·tins.-1'mJlwes de Ly)'''· 
dia, lagar e hora da eleição e o numero 
dos nomes que de'\'-erão figurar em cada Art. 40-Supprima.m-se as palavJ•as-dos 
cedula. municipios.-Josc Bonifacio. 
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DISPOSIÇÕES DO PROIEC'l'O 

Pa.ra.grapho uni co. Esses cditacs ·serão -pu
blicados pela imprensa, nos lagares em que 

.EMEDA 

houver. -
Art. 41. Os tralmlhos'-oleitoraes <leYcrãoi· Substitua-se o art. ,a pelo seguinte: 

começar á.s ll horas da manhã, l:.wr<W1lo-se Art . No dia e no cdificio designados 
uma acta especial da installaçã.o da mos<L. parn, a oleiç'iLo, começarão os trabalhos desta, 

us I O lwras da manhã, recebendo-se as cedu· 
las dos eleitores, mediante uma. só cha.ma.da., 
peh ordem em flue estes estiverem na respe
ctiva cópia do alistamento, mas podendo o 
eleito1· que compa.recer até ás 2 ho1•as da 
l.a.rdc, ser admittido w votar, mesmo depois 
de linda. a chamad<t. 

Pm·agrapho. Antes da chamada dos elei
toi'es ~e lavrar•á mna acta especial da instal
ia.çã.o da mesa, a qual será. ass1gnada pelos 
meswrios, fiscaes e eleitores que o quizerem. 
-1'/wma::; Accioly. 

Ao al't. 41, accrescente-sc: 
§ Na hypothesc de, ás 5 horas da tarde, 

niio estar finda a votação, os trabalhos po
derão ser adiados para o · dia seguinte, Ia 
vrando-se acta do occol'l'ido até esse momen
to, o entregando-se desdo logo lJOletins <la 
votação aos fiscaes. 

a) No dia seguinte proceder-se-ha. a nova 
chamada, sendo admittidos a votar todos 
qnantos, mesmo passad<t ella, ainda não o 
tiverem feito. 

ú) A a.cceitação de votos de eleitor que já 
tiver votado implica para a mesa, alem da 
responsabilidade criminal, multa de 1:000$, 
a cada um dos seus membros.-Anizio de 
:lb1·eu.-Enéas ltJ:m·tin.s.-Tavares de Ly)·a. 

Art. 41. Diga-se-9 horas-em vez de ll. 
-Gl!lvO:o Baptista. 
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Ao art.4L-Accr~scenté-se, depois das pa
lavras- ll horas da mwnhã- e terminar 
ttté ás 6 horas da tarde do mesmo dia. -
T!tomaz Accioly. 

Ao art. 41.-Accrescente-se: 
§ 1. o Proceder-se-ha. a eleição sempre que 

comparecer, ao monos, um dos membros de 
mesa ou supplentes até ás 11 horas do dia 
marcado para ella. 

§ 2. o Si até ás ll horas nenhum mesario 
ou supplento comparecer, não haverá elei
ção. 

§ 3. o Si comparecer um me9ai•io ou sup. 
plcnte, este convidará a dous eleitores para 
constituição da mesa até o fim dos tra· 
balhos. 

§ 4. o Si compa.recerem dous mesarios, ou 
um mesal'io e um supplente, ou dous sup· 
plentos, votará cada. um em um nome, desi· 
gnando a sorte o mesario. 

§ 5. o O recinto em quo estiver a mesa 
eleitoral será sepcu·ado do I'esto da sala por 
um gradil proximo daquella, para que seja 
possível aos eleitores fiscalizarem a eleição. 

Art. 42. A chamada dos elcitorec~ será Ao art. 42-Em vez ue-secretario dos 
feita por listas que deverão ser l'ornccid:t·s Pon:selho~ municipaes- diga-se: secretario 
oito dias antes dt\ eleição aos presidentes da.s Uê\S commissões de alista.mento.-Jose Bo
mesas eleitoraos pelos secret<1rios dos consc- nifacio. 
lhos municipaes. 

§ I. o Essas listas serã.o oxtrahiditS ]JOI' 
cópia, da n.cta (leque trata o art. 34. 

§ 2, 0 Na falta das listas, os eleitores vota
rão com a simples exhibição do seus titulos, 
que serão appensos <í. act;t. 

Art. 43. Iniciada. a clnmada, cada eleitor~ Ao <trt. 43: 
votará por sua vez, exhibindo o ::;eu titnio c Substituam·S2 o artigo e §§ I•, 2• e 3• 

,., ent1•egando ao p1•esidente da mesa. duas co· pelu:,; §§ 4", 7° ego do art. 61 da sub-emenda 
.t.. dulas iguaes, abertas e assignadas, contendo,jdo Sr. Calogeras.-Be.marda Horta. 

por extenso, os nomes dos candidatos. 
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79 ! Substituam-se o ai't, 43 e seus §§ Io, 2° 102 73 c 

e 3° pelo seguinte: j Art. 43. A eleição será. pol' escrutínio se-
ereto. A urna se conservará fechada á chave 

!emquanto durar a votaQão. I § l.o As cedula.s que tivm•em nomes em 
numero inferior ao que deverem conter 

iSe1•ão, não obstante, apuradas. I Das que contiverem numero superior, 
rerão, desprezado.9 os nomes excedentes, 
guardada a orliem em que os mesmos cstivo-

.rem collocados. . 
I § 2. 0 Antes {[iJ, cbamada, a urna serll 
aberta e mostrada ao eleitora!!::>, para que se 
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verifique estar vasia. 
§ 3.0 O eleitor, logo que tenha depositado 

t::l 
iJ;-

na urna sua cedula., ou cedulas, assignará o 
livro de presença, aberto, numerado, rubri-
cado e encerrado pelos membros da junta {lO 
revisão. -Thomaz Accioly. 
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§ 1. o o presidente da mosa., depois de fa. Ao art. 43, § ro-Diga.-sa-0 presidente·· 85-l. 71 F 71 
zel-as transcrever, lendo·as em voz alta, nas da mesa, lendo·as em -voz alta, depois de as-~ 
duas vias do talão, e do assignal-as com o~ signal-as com os demais mesarios e fazel·as 
demais membros e fazel-as assignar pelo as:signar pelo eleito1•, entregará. a este a pri· 
eleitor, a este entregará a. primeira.. meira.-Jose Bonifacio, 

Art. 43. Supprimam-so os §§ 1° e 3°-ac- 86-1. 71 Pr. 71 
crescente-se: 

§ A eleicão devel'<t terminar no mesmo 
dia.-Galv<To Baptista. 

86-2. 71 F '71 

Ao art. 43, §lo. 
Supprima-se o seguinte: 87-1. 71 F 71 

I «Depois de fazel-os u•anscrever, lendo-se 
eru Yoz alta. nas duas vias e talão.» 



§ 2. 0 Das duas aeduias apt>esentadas pelo 
eleitor, uma. lhe sará devolvida e a. outt•a 
ficará em poder da commissão, ambas assi
gnadas por eUe e pelos membros da junta. 

§ 3. 0 O eleitor, antes de assignar e lhe se- . Ao§ 3. 0-Diga-se-0 eleitol', antes de lhe 
rem devolvidos a cedula e o exemplar do ser devolvida :L cedula, assignará o livro 
talão, assignará o livro de presença, decla· dcpresença.-Josê Boui(acio. 
ra.ndo quaes os candidatos em quem vota, de § 3. 0 - Supprima-se o que se refere aos 
fórma a. sor impossível o desaccordo dos dous livros de talões, - Ani;;io (Le Aúre·Lf e 
nomes ahi mencionados com os oscriptos nas outros. 
cedulas e nas duas vias do talão. 

Onde convim•: 
Art. O eleitor terá o direito de voto 

em qualquer secção eleitoral: 
a) da Republica, na eleicão de Presidente 

e Vice-Presidente da Republica.: 
/}) de Estado, na. de Senador, quando nolle 

alistado: 
c) de districto eleitoral, ou de Estado d<> 

um só districto, na do Deputados, quando 
nellc alistado. 

Para.grapho unico. Em qualqun· desses 
casos o voto será tomado em separado e o 
titulo retido pela mesa. será remettido. sob 
registro postal, ao presidente da junta de 
rovisão ou de alistatnento que o tenha ex
pedido.-Bemardo II01·ta. 

§ 4. o Nenhum eleitor será admittillo a' 
votar sem a prévia exhibição de seu titulo, 
mas, exhibido este, não lhe sertL o voto re
cusado. No caso de duvida sobre a identi
dade do eleitor, a junta receberá o voto, em 
separado, mas declarar:t na. acta!o occorrido 
e não devolverá o titulo, quo será appenso 
ao livro do assignaturas, enviado á junta 
apuradora. 1 

§ 5. o Terminada a chamada, sm·ão admit-
1 

tidos a. votal' os eleitores que estiverem pre-~ 
sentes e tenham chegado depois de cha
mados. 
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DlSPOSIÇÕBS DO PROJECTO ÍEM~NDA 

§ 3, 0 Estes recibo8 serão romettidos á ,junta 
apuradora com os demais papeis da eleição. 

§ 4. o Servirá. de secretario das mesas o 
mesario mais moço. 

Art. 47. Os ftscaes serão nomeados: I Substitutivo J. Santos (Dos fiscaes). 
I. Por cada candidato que pleite:u• a 

eleição; 
II. Por cada grupo de 20 eleitores. 
§ l. o A indicação dos fiscaes será feita pelos 

pt•oprios candidatos ou seus procuradores, 
por officio entregue no acto da installaçã.o 
da mesa ou em qualquer pbase do processo 
eleitoral. 

§ 2.o Os fiscaes apresentados de conformi· Ao§ 2• do art . 47-Accresceote-se: 
dado com o di~posto no paragra.pbo antece· o:) A recusa dosses fl.scaes importa nulli
dente não poderão, sob pretexto algum, set• dade da. tlleição, com as mesmas exigencia;; o 
recusados. e teom o direito de offerecer pro· formalidades da lettra o, do§ 5°, do art. so, 
testos sobre a marcha do processo eleitoral, podéndo desde logo declarai-a., S;tlvo recurso 
vorbacs ou esm•iptos, perante ajunt<t. por via dn contestação, ájunta apuradora. 

-Ani.zio de AbreH o outros. 
§ 3, 0 A junta eonsignal·os·ha na acttt, ou 

a esta os mandará juntar, contraditando-os 
ou não. 

§ 4. 0 Quando recusados os protestos, po
derão os tlscao!l enviai-os düeetamento â 
junta. apuradora ou laVl'í.tl-os no livro do 
nota.s do tabellíão, dentl•u das 24 horas se
guintes á. eleição. 

§ 5.• Od eleitores quo não forem admit- Ao art. 47, § 5°-lnclua-.~o entre os voca· 
tidos a votar ou cujos votos forem recusados bulos faze,- e decla1·aça:o o seguinte: 
poderão faze1• declat•ação de voto,assim como «em qualquer cartorio d.o notas proximo». 
os das secções cuja.: mesas não se reuniram , Transponham-se as palavras: <<assim como 
no -verso do seu ti_tulo, enviando-o directa.- as das secções cujas mesas não se reunirem » 
mente pelo Correw, sob rogbtr(l, ;i.jnnta par<L a.ntos tlo vocabulo «poderão» o rJepois 
apuradora. no mesmo dia. do vocabulo «Pecnsa.do»- - Ani.zio ele Abreu. 

- Enêas J/(!1'tins, :....._ Tcwares de Lyra . 
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No caso do recusa., poderá fazer a. remessa/ Ao art. 4'7- Accrescente-se no fim (~O 
ájunt.a por portadol' de confiança. § ·5•: 

«No Ca8() da. dec\a.1'ação de voto e1ll ca.l'
torio o ta.bellião fará com que todos os tlecla· 
ra.ntes assignem, além do liVI'O de nota.s, em 
pa.pel separado e devi,lamente a.uthenticauo 
o seu nome com as declarações constantes do 
seu titulo sobre identidade. Nessa hypothese 
o titulo pôde sor restituído ao eleitor, em 
logar de ser retido em cartorio ou enviado á 
junta, com o traslado authentico de todos os 
votoa perante elle dados, a que fica o serven· .. 
tuario strictamente obrigado, sob pena da 
multa maxima do art. 70, § 4•, n. 1 ».
-Anizio de Abrett.-Enéas 1lfartins.-Tavm·es 
de Lyra . 

§ 6.0 E' vedada a assignatura. por outrem 
do nome do eleitor no livro de presença, sob 
pretexto de molestia ou outro qualquer. 

O eleitor que a. não puder pessoalmente
1 lançar é considerado ausente ou como nã.o. 

tendo comparecido. I . I 
I 
i 

Art. 48. A acta a. que se rcfct•e o art. 46, i Ao a.rL 48. Substitua-se pelo al't. 67 da 
§ 1°, deverá conter, além de qualquer sub-emenda do Sr. Citlogeras. - Br;rnardo 
occurrencia. dada. durante o proce~so elei- Horla. 
toral: l 

a) o numero dos eleitores que não com-: 
pareceram ; I 

b) o numero de cedulas recebidas; : 
c} o numero das apuradas em separado,' 

com a. declaração dos motivos, o os nomes 
dos votados e eleitores que dellas foram · 
portado1•es ; 1 

d) os nomes dos me~arios que não assigna~ 
ra.m a acta, declarando-se a razão ; 

e) dia., hora. e loga.r da. eleição. 
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO EMENDA 

Art. 49. Ultimada n. r.leiç,ão, serão remet- Ao art. 49. Sltbstitua.-sn- os liVl·o.~ de 
tidos denteo de cinco dias, pela mesa elei· lalücs- pela.$ palavras- as cetlutas ~·ec c 
tora.l, meili:wte registro no Correio, âjunta. bidas, o liv1·o de assignatura. - Jose Bani
apuradora da Capital os liVl'OS do talões, o {f!.cio. 
de assigna.turas de eleitores o o de a.ctas dos 
trabalhos eleitoraes, acompanhados dos pro· Ao art. 49-Suppl'ima-se tudo quanto se 
tcstos appensos, títulos de eleitor·es de iden- referir ao livro de talões para registro de 
tidade contestada, cedulas recebidas e apu- voto.-Anhio de Abrett.-Eneas ll1a1·tins.-
radas em separado. Tavares de Lym. 

Ao a.rt. 49-Diga.-se : 
Art. Finda a eleição e lavrada. a acta 

será esta. immediatamente transcripta no 
livro de notas de tabellião, de qualquer es
crivão do judicial ou de escrivão ad hoc, os 
quaes darão cm·tidão da mesma acta aos can· 
didatos e fiscaes que n. pedirem. 

§ 1. 0 A tra.nscripção da. acta. por escrivão 
ad hoc serà feita em livro especial, ·aberto, 
numerado, rubricado e encerrado pGla junta 
municipal, remettido á mesa eleitoral com 
os livros de acta e de presença. de que trata 
o art. 38. 

§ 2. 0 A distribuição dos tabelliães e es
crivães incumbe ao presidente da junta mu
nicipal, o que fará publico por edital e pela 
imprensa, si a houver, com antecedencia de 
10 dias, pelo menos, do da eleição. 

§ 3. 0 Não comparecendo o designado, a 
mesa eleitoral nomea1•á um escrivão ad !toe. 

§ 4.o Não tendo I'ecebido o liVl'O constante 
do§ 1°, a mesa. preparará um com os requi
sitos do da junta municipaL 

§ 5. 0 A transcripção da acta será. assi
gnada pelos memb1•os da. mesa e pelos in· 
teressados que o quizerem.-Ben1a1·do Horta. 
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Parug1·aplw uuico. Ante~:~ li<~ reme:;sa, \los Ao paragrap!10 unico do :.~.1•t. 4g - l:;up-
livi•os e papeis de que trata, o artigo ante- pl'ima-so. - Leoviyildo Filguei1•as. 

< rior, será ::t acta da eleição transcripta em 
~notas pelo tabellião elo município, o qual é Ao paragrapho unico do art. 49- Em vez 
<obrigado a dar• certidão del!t~ a c1mtlquer de- do município- diga-se- da comarca. 
:::::eleitor que a requeh•a. - Josê Bonifacio. 

~ 

Art. 50. No caso de recusa por parte do Aos arts. 50 e 50 A- Diga-se : 
agente do Correio, do registro dos livros e Art. A mesa. fará extrahir, no mesmo 
papeis eleltoraes, como na hypotlwse de se dia, tres cópias das actas de organização, de 
occultar parn. impedir que seja cumpridu, eleição e das assignaturas dos eleitores no 
dentro do prazo legal, o dispositivo do ttrtigo livro do presença, as q_uaes, depois de as
anterior, poderão as mesas eleitoraes en- signadas p3los mesarios e encerradas por ta· 
vial-os á Junta, pot' portadores de contiança, bellião _ou escrivão ad hoc, serão envia.das 
aos quaes serão dados recibos pelo presi- sob registro postal no prazo de tres d1as, 
dente da mesma junta. uma ao Senado, uma á Camara dos Depu-

Art. 50 A. Ao agente do cor1'eio, que cahir ta.dos, outra ao presidente da junta apura
em qualquer das faltas previstas nos artigos dora da capital do Estado ou do Districto 
anteriores, serão impostas multas de 1:000$, Federal. 
além da responsabilidade crimina.t em que 
incorrer, § 1. o Si a eleição for parcial, será dispen-

sada uma cópia ou para o Senado ou para a 
Ca.mara dos Deputados. 

§ 2. o No caso de I'ecusa, pol' parte do 
agente do Correio, do registro dos :pa.peis 
eleitoraes, ou se occultar para impedir que 
sejtt cumprido dentro do prazo legal o dispo · 
sitivo do artigo, poderão as mesas eleitoraes 
onvial-as á. junta a:puradortt :por :portadores 
de confianç~:t, aos q naes serão dados recibos 
pelo presidente da mesma junta. 

§ 3. o Ao agente do Correio, quo ca.hir em 
tJlHÜquer das faltas previstas em artigos 
desta lei, serão impostas multas de 1 :OUO$, 
<tlém da responsa.bilidade cl'iminal em que 
inc.orrer. 

Art. O art. 7,1 da sub-emenda do 81·. 
Calo geras. 

Art. O art. 75 idem. 
Art. Os livros o mais papeis concernen

tes á eleição serão remettidos, dentro do 
,pt·azo de cinco dias, pelos secretarias das\ 
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO EMENDA 

mesas eleitoraes ao secretario da junta. mu
nicipal, que os terá sob sua guarda, no edi
ficío do governo municipal. 

Pa.ragt•a.pho nnico. O secretario da. junta. 
municipal fir•mará recibo explicativo.-Ber· 

Art. 51. As mesas funcciona.rão sob alnm·clo Horta. 
direcção do presidente, a quem cnmpl'e, de Ao al't. 51-Supprima.-sc.-Leovigildo Fil· 
accordo com os mesa.rios, resolver as ques- 91leiras. 
tões que se suscitarem, l'egular a policia. no 
recinto da. l\ssemblêa., fazendo retirar os que 
pertut•bat•em a ordem, prender os que com-
metterem crime, lavrar o respectivo r.uto, 
remettendo immediatamente com o autJ o 
deJinquente á autoridade competente. 

Art. 52. E' expressamente prohibida a pre-
sença de fo1•ça publica dentro do edificio emj Ao art. 52-Accrescente-se: 
que se proceder á eleição. Ou na visinhança., coagindo por qualqum• 

fôrma u. livre comparencia de elei t.ores. 

CAPITULO VHI 

DA. APURAÇÃO GERAI, TJAS EI,El('ÕES 

Essa coacção pôde ser provada por meio de 
justificação regularmente processada, caben· 
do ao poder verificador, mesmo que a tenha 
examina.do a junt~ apuradora, resolver sobre 
ella,.-Anizio de Abí·eu.- Endas Ma?'tins.
Tavm·cs de Lyra. 

Ao art. 52-A.ccrescente-se: pena. de nul
lidade da eleiç5.o que nesse cdi.fi<'iO for feita. 
-Leovigildo Filgueiras. 

Substitutivo .1. Santos. 

Substitutivo Moreh·a da Silva. 

Substitutivo Calog-m·as. 
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Art. 53. A apuração geral da eleição ckll Ao art. 53, pl'incí}Jio-Em vez de- Pro
Deputados e Senadorrns terâ logar na capital sidonte do Tri1Hmal de Justiça, diga-se: O 
dos Estadus pela. junta apurado1·a, que :será delegado da l•'azendtt Nadonal.-Leo'lligildv 
composta do juiz e do procurador seccion<Ll Filgueiras. 
e do presidente do Tribunal de Justiçít, 

§ 1. • No DistricGo Federal, olla. será com· 
postá do juiz e procurador seccional e do 
presidente da Côrte de Appellação. 

§ 2.• O membro da junta. que deixar de 
comparecer, som causa devidamente coro
provada, será multado em 100$ em cada 
sessão a que faltar. 

§ 3 . 0 Serão substituidos os membros da 
junta: 

I, o juiz seccional pelo seu substituto; 

li, o procura.dol' da. Republica pelo seu 
adjunto; 

Ao art. 53-Em vez do Presidente do Tri
lmna.l de Justiça, diga-se: Substituto do juiz 
seccional. -José Bomfacio. 

Ao § 3°: 
N. l-Diga-se: o juiz seccional pelo pri

meiro snpplente.-Jo.wi Bonifacio. 

IIl, o presidente do Tribunal de 
pelo seu legitimo ~ubstituto. 

Justiça.! N. lii-0 substituto do juiz seccional pelo 
2° supplentí'.-.Tose Boni(acio. 

N. IH- Em vez de-Presidente do Tri
bunal de .Justiça, diga-se: pelo delegado 
fiscal da Fazenda Naeional.-Leovigildo Fil-
gueiras. · · · 

§ 4. o Na llypothese de não comparecer o/ Ao § 4°-Em v-oz U.e~Presidente do. Tri· 
juiz seccional. será a junta presidida. pelo bunal de Justiça.- diga.-se: pe. lo delegado 
presidente do Tribunal de Justiç·a.. fiscal da. Fazenda Xt\cional.-Leoyigildo .Fil-

gueil·as . · 

Ao § 4°-Sub3tituam-se as pálavras:.._pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça- pelas 
seguintes: seu sub3titLtto.- Jàse Bonifacio. 
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DISPOSIÇOES llO PROJEOTO EMENDA 

Art. 54. A apuração começará 30 dia.'3 Ao art. 5,1 : 
do:pois dv. eleição. na séd~ .do Conselho,_ Ca- Diga-se eU? lo.gar do ~na séde, e~c., . 
mara ou Intendencia MumCipal da Capital, 1"-No edlfi.clO pubhco, access1vel mde· 
e devel'<t terminal' dentro de 40 dias. pendentemente de permissão especial a qual-

quer cidadão e que pela junta. for escolhido 
e annunciado. 

2"'-Supprimam-se as palavl'aS «o dovel'lÍ. 
terminar dentro do 40 dias.» 

3a- Suhstitua-se, ou accrescente-se : 
Os trabalhos devem terminar dentro do 

prazo mínimo de 20 e maximo de 60 dias, 
conforme o numero de districtos e regula· 
mento que o Governo decretar.- Ani.::io de 
Ab}·eu.-Enéas :Martins.- Tavares de Lyra. 

Art. 54-Supprimam-se as palavras- na 
sêde do Conselho. Garoara ou Intendencia 
Municipal da Capltal.-Jose Bonífacio. 

Art. 55. O dia e hora para a :.tlmraç-ãol Art. 55- Em vez de-do Conselho, Ca
sarão annunciados pelo pt·esidente da junta. mara. ou Inteodencia Municipal- diga-se : 
-pela imprensa. e em edita.es, affixados na do Juizo SeccionaL-Jose Bm~ifacio. 
porta do séde do Conselho, Camara ou In-
tendencia Muuictpal, tres dias, pelo menos, 
antes do inicio dus trabalhos. 

Paragrapho unico. O secretario d<t junta.l Ao pa.ra.gra.pho unico do art. 55. 
de apuração será o escrivão do juizo scc- Accrescente·se, a qual perceberá por esse 
ciona.l. tra.ba.lho extra.ordinario, sómente na apu

ração das eleições geraes, a gratificação de 
300$.-Leo.,igildo Filgueims. 

Art. 56. A apuração set•á. feita pelos livros Ao art. 5ô: 
de actas, talões, assignaturas de ele.itvres e Supprima.-se tudo quanto se referir a livros 
mais papois remetttdos de accord<J com v de talão.-Ani~io de Ab1·eu.-Eneas .3fartins ·1 
disposto nos arts. 46 e 47, decidindo a junta. -Tavm·esde Lyra. 
da validade ou não dos votos tomados em 
:>e-pal't~.do. 

~ 

I ~ NUMERO I o 
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§ 1. 0 Na. falta. dos documentos a que se 
refere o artigo antecedente. a apuração 
poderá. ser feita pela certidã.o da acta de 
que trata o art. 46, paragrapho unico, ou 
pelos boletins do art. 43, § 2°, desde que 
estejam revestidos de formalidades legaes e 
não otrereça.m duvida. 

§ 2°. As sessões da junta. serão publicas, 
lavrando-se diariamente uma acta, em que 
se dará., em resumo, o trabalho feito no dia, 
designando-se o total da votação apurada 
até então a. cada candidato. 

§ 3. o Os candida-tos ou os seus fiscaes 
apresentados· do mesmo modo que pa.ea o 
processo eleitoral, podem assistir a essas 
sessões e offerecer protestos, que, com o con· 
tra.protesto ou sem elle, no caso de não ser 
feito, será inserido, em resumo, na acta. 

§ 4. o A' junta cabe sómente sommar os 
votos de cada candidato pelos livros rece
bidos, addicionando-lhes os tomados em se
parado, quando decidir serem válidos pela 
maioria de seus membros. Todavia, mencio
nará na. acta a razã;o de decidir, os votos 
divergentes e tambem as duvidas levantadas 
sobre a organização de qualquer mesa elei· 
toral, fazendo expressa menção dos votos 
nesta obtidos pelos candidatos. 

Ao art. 56 : 
Substitua-se com excepção dos §§ 2°, 3°, 

go e go, pelos arts. 105, 106 e 107, accrescen
tando-se a este : 
<~Devendo mel'lcionar as duvidas que fo1•em 

levantadas sobre a organização de qualquer 
mesa eleitoral, fazendo expressa menção dos 
votos nella obtidos pelos candidatos.» 

108, 109, llO, 117 e 118, da sub-emenda do 
Sr. Ca.logeras.-Bemm·do Horta. 

Art. 56- Supprima-se a palavra-talões. 
-Jose Bonifacio. 
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DISPOSIÇÕES DO PROJECTO EMENDA NUMER.O 

Aos§§ 5°, 6• e 7° do art. 56 : 128 
) Suppri.mam-sa.-Leovigildo Ji'ilgt,eims: 
) Ao art. 56, § 5°-Accrescente.se : 119 
, e o§ do art. 47 (dechtraçã.o em ta.bellião). 
; -Anízio de Abnnc.- Enéas Jlla1·tins.- Ta· 
• vm·es de Lym, 
~ 

~ 

~ 

:; 

) 

) 

-
) 

) 

~ 

s Art. 56- Supprima-se o § 7°.- Galvtío 122 
-Baptista. 
-
L Snpprima.-se o § 7° deste artigo.- Jo.wJ 137 

Boni(acio. 

Ao art. 56,§ 7o. 
Substitua-so após a )Jalavra cavital «que 117 

até 20 dias antes do pleito fJrá pubtica.r em 
todos os jornaes os nomes dos candidatos quo 
se houverem inscripto. 

A inEcripçã.o póde ser feita em ca.rtorio, 
por despacho de qu:tlquer dos dous presldon-
t.es do Tribunal ou juiz seccional. si a junta 
não se houver podido reunir» . - An:".::io lle 
.-tb,·eu.-Eneas llfa,·tins.-Ta·vares da L!ll'd. 

º ~ 
iil 

"' o 

<! ll:l 
li:l z ~ ~ PAGINAS 

< O:l 
14 < 

14 

~ ~ 
~ 
00 ~ 

g 

3 

~ 
i'l 
" 3 

81 c 85 

80 c 85 

"' ~ 

~ 
w 
o 

&:-
~ 
-J 
o 

"' " 
~ 

§ 
z z 
&1 
í/l 

~ 
("') 

il>' 

I """ ... 
>-
!:ti 

80 c 85 >-

84 c S:í 

80 F 80 

l 
,! 
i 



§ 8, 0 Tel'tninada a apm•ação, serão publi
C<Jdos os nomes dos cidaàãos .-atados, na 
ordem numerica dos votos recebidos, e la· 
vrada. uma acta em que se consignará., em 
resumo, todo o trabalho da apuracão, repre
sentações, reclamações ou protestos g_ue 
forem apresentados perante a junta, com 
declaração dos motivos em que se fundam. 

§ 9. • Da acta geral de apuração de quaes- Additivos do Sr. José Bonífacío: 
quer eleições serão extrallidas as cópias ne- Si não forem esses additivos approvados, o 
cessarias, as quaes, depois de assignadas P'lla me:.mo Sr. Deputado propõe a suppressão 
junta apuradora, serão remettidas: uma ao dOB §§ go e 10° do art. 56 e o.tferece outros 
Ministro do Interior, uma. a.o governador do add.ítivos. Julga a. Commissão que destes 
Estado, uma á Secretaria. da Ca.mara e outra ultimos só podem ser acceitos os seguintes: 
á do Senado e uma que servirá de diploma, c.Artigo. N""ao se considerará. contestado o 
a cada um dos eleitos. Estas cópias podem diploma, desde que a conoostação não seja 
ser impressas, mas deverão ser assignadas apresentada. perante a. junta, salvo prova 
pelos membros da junta. completa. de recusa. desta em recebei-a ou 

de força maior devidamente provada. 
Artigo. Sõ neste caso se admittirâ que 

a. contestação seja. oppost.a. perante o poder 
verificador. 

Artigo. D<~ mesma. fórma que não serão 
tomadas em consideração, ainda que apre
sentadas em tempo util, sob pretexto algum 
e por qualquer modo, pelo poder verifi
cador, as contestações vagas, que não ~spe
cificarem os motivos de nulliua.de do ole1çao, 
de diploma. ou de inelegibilidade em que se 
funde o contestante para excluir o diplo
m<tdo .» 

§ lO. Todos os pa.peb e livros que ser- .:\o§ 10 do art. 56: 
viram de base á. apurz.ção serão enviados Em Yez da. pa.Ia.vra.-Congresso-diga-s~: 
pelo correio, sol) registro, á. Secreta.ria. do Ca.ma,r<~. dos Deputados, de ondo poderao 
Congresso. sor requisitados pela .Mesa do Senado, para 

a. yerificação dos po(lores de seus membt·os 
o lei tos na mesma occa.siã.o. - Lcouigildo 
FilgHcil·as. 
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Art. 57. Nenhuma contestação a. diplo- Ao art. 57 - Supprima·se - Anizio de 120 80 c 85 ~ 

mas expedidos pela junta será a.cceita. sem a. Abreu e outros. 
~ 

prévia caução de 1:000$, feita. pelo contes- ~ 
tanto no Tbesouro Federal, revertendo em Supprima-sc o art. 57. - Galerío Car- 121 80 c 85 

1ltvor deste, pa.ra o custeio de despezas olei· valhal. 
w 

toraes, caso seja reconhecido wHido o di-

o 

ploma contestado. Ao art. 57-Elimine-se.-Bernm·do HoJ"ta. 125 81 c 85 ~ 
~ 

Ao art. 57 - Supprima-se. - Leovigildo 130 81 c 85 
Filguei~as. l> z 

Art. 58. Não poderão tm• entra.da na se-
creta.Pia. de qualquer das casas de Congresso 

~ 
livros e papeis eleitoraes que não tenham 

1:71 
í/l 

sido enviados pelo correio do Estado onde ~ teve logar a eleição; e, quando venham por 
particulares, estes precisam provar a íden- C'l 

tidade de pessoa e exhibir officios assignados l> 

pelas juntas, constituindo-os portadores dos 
~ 

mesmos. 
l> 

Art. 59. Não são comprehendidos neste 
::0 

artigo os documentos e papeis que servirem 

l> 

de base ás contestações fund::tmentadas por 
qualquer canditato perante a. Commissão de 
Poderes da Ca.roara. ou do Senado. 

CAPITULO IX 

DOS ELEGIVEIS I Ao capitulo IX: 
Substitua-se, com excepção do paragraphol 142 1 85 1 ai 87 unico do art. 65 pelos capítulos VII, VIII e 

IX da. sub-emenda do Sr. Calogeras.-
Bei·nm·do Horta. 

Art. 50. São condições dn elegillilid:~.<le' I 141 I s5 I cl 87 

)Xl.l':l. o Congl·esso Na.cionn.l; 



1", estar na posso dos direitos de cidadão! A1•t. 60, Lo-Substitua-se por: estar na 
brazileiro e ser alistavol como eleitor; posse dos direitos de cidadão brazileiro e ~er 

< 2a, pa.ra a Camara dos Deputados, ter mais eleitor no Estado.-Galvcro Baptista. 
!:2- de quatro anuos de cidadão bmzileiro, e, 
< para o Senado, mais de seis annos e ser 
~maior de 35 annos de idade. 

Accrescente-se onde convier: 
A Camara ou o Senado, sempl'e que, no 

exercício de direito de reconhecimento dos 
poderes de seus membros,annullar uma elei
ção, sob qualquer fundamento, resultando 
desse acto ficar o candidato diplomado infe
rior em numel'O de votos ao immediato, de
verá detw•minar que se realize nova eleição, 
salvo si se verificar que ·a junta apuradora, 
pur má fé ou dólo, conferiu diploma ao can· 
didato qulil, feita a a.pura~;ão ge!'al dn.s actas 
a ella remettidas e relativas a eleições rea
lizadas perante mesas legaes e nos logares 
préviamente designados, devia 1icar inferior 
em votos ao não diplomado. 

Neste caso, a Camam Oll o Senado, por 
maioria de dons terços dos membros pre
sentes, poderá annullar o diploma do candi
dato não eleito e reconhecer seu competidor. 
-Thoma::; Accioly. 

Art. 61. Não podem ser eleitos em toda ai Substitutivo Calogeras-Da inelegibilidade, 
Republica: 

1°, o Presidente e o Vice-Presidente da 
Republica; 

2", os Ministros do Presidente da Ropu
blica e os directores de suas secretarias c llo 
Tllesouro Federal; 

3", os governadores ou presidentes e os 
vice-governadores ou vice-presidentes dos 
Estados; 

4", os ajudantes generaes do exercito o da 
armada; 

t.., 5°, os magistrados, quer feder•aes, queres
C> taduaes, salvo si demittirem-se, pelo menos, 

tres mezes antes da eleição. 
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DISPOSIÇÕES DO PROJf!C'l'O EMBNDA 

Art. 62. Não podem ser eleitos nos rospc-j Substitutivo Ca.logeras-Dct incompatiúili· 
ctivos Estados, equiparado a estes o Districto dade. 
Fede1•at· 

1 o, os' commandantes do districto mili
tar; 

2°, os funccionarios militares investidos do Accrescente-sc ao n. 2 do ttrt. 62-Nesta 
commando de forças de terra e mar, de po- disposição não estão comprehendidos os offi
licia ou milicia; ciaes dl\ Guarda Nacional.- Americo de Al· 

buque1·que. 

3°, as autoridades policiaes e os offieiacsl Nas incompatibilidades estabelecidas, dos 
dos corpos de policia e milícia ; officiaes dos corpos de policia e milicia, não 

se ccmprebendem os chefes dos corpos de 
sa.ude e cirurgiões.-Sú Frei1·e.- Ametico 
ele Albi'querque.- Heredia de Sli.-Augusto 
de Vasconcellos. 

4°, os funccionarios administrativos fe· 
deraes ou esta.duaes, demissíveis indepon
úentemente de sentença. 

Art. 63. As incompatibilidades acimn. de
tinidas vigoram até tres mezcs depois de ces
sadas as funcções dos funccionarios a. quo se 
referem os a1·tigos anteriores. 

Art . 64. Conforme o disposto do art. 24, 
da Constituição, não póde sm· eleiio Depu
tado ou Senador ao Congresso Nacional o 
cidadão que for presidente ou diroctor de 
banco, companhia ou ompreza. que gosar de 
fa.vores do Governo Federal, indicadas nos 
numeras abaixo : 

l", garantias do juros ou outras subven-_ 

~M; I 2°, privilegio para. emissão de notas ao 
portallor, com lastro oro ouro ou não; 
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3°, isenção de direitos ou taxas foderaes ou I ~ 

reducção dellas em leis ou coutractos ; ~ 
4°, privilegio de zona, de novegação, con-

g 
tractos de tarifas ou concessão de terras. 3 

~ 

Paragrapho unico. Além das incompatibi- Ao paragrapho unico do n. 4 do art. 64 131 81 c 8.5 ~ 

lidadas definidas nos artigos anteriores não -Accrescente·so : ou da União, comprellen· " 3 

poderão ser votados nos respectivos Estados, didos os arrendatarios das Estradas de Ferro ~ 
equiparado a esses o Distrlcto Federal, os ou de outros quaesquer proprios nacionaes ~ cidadãos que ti>rem presidentes a.u dit•octm•os ou estad.uaes. -Lco..,igildo Fi&gw;iTtiS. 

de bancos, companhias ou emprezas privi- ~ legiadê\s ou gosa1•em do subvenções,gara.ntias Ul 

de juros ou outros favores do Estado. 
t:1 
Ul ~ 

O cidadão que, eleito Doputado ou Senador, 
Ul 
:>t ~ 

acceitar qualquer do3 favores constante$ o -J 

do artigo anterior, tem por este facto 
"' to1 
c. 

renunciado o mandato . legislativo, ficando 
" '<" § 

considerado vago o logar para se mandar 
,..., 

I ..... 
proceder a nova eleição. 

,_,_ 

Art. 65. Os votos que rec<thirem sobre o 
candidatos inelegíveis são reputados insub- trJ 

sistentes pa.ra o atreito de ser considerado 8 eleito o immediato em votos. 
Paragrapbo unico. Só o Congresso, porém, 

~ 
t:1 

poderá decidir da. compatibilidade ou incom· 
,.. 

patibilidade de quah1ner ca.ndida.to ; as 
8 
::0 

juntas apuradoras não podem entrar nessa o 
indag~ção. t:' 

t1l 
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CAPITULO X 

DAS VAGAS 

Art. 66. O cidadão que for eleito Depu-1 Substitutivo Calogeras. I 145 I s7 ·1 cl 88 

tado ou Senadot• pôde, depois de legalmente 
reconhecido, renunciar a todo tempo o man-J I I I I I .... 
dato. ,;:.. 
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CAPITULO XI 

DAS MULTAS Substitutivo Moreira, da Silva. 

Art. 70. Além das multasjã. estabelecidas! Aos arts. 70 e 71 usque 83-Supprimam-se. 
em artigos an teriol'es desta. lei, serão tam· -Leovigilclo Fitgueiras. 
lJem multados: 

§ I. o Pelos presidentes d;~s commissões Ao§ 1° do art. iO-SUPlll'Üna-se a palavra 
municipaes de alistamento e das mesas elei· -municipa.es.-Leovigilclo Fagueiras. 
tora.es: 

I, na quantia de 100$ a. 500$, os cidadãos 
designados para a 1brmaçã.o e trabalhos das 
alludidas commissões e mesas que se excusa
rem desse serviço ou delles se ausentarem 
sem motivo justificado ; 

II, na quantia de 500$ a 1:000$, repartida
mente entre os respectivos membros culpa
dos, as mesmas commíssões de alistamento 
e mesas eleitoraes que não se reunirem nos 
prazos e lagares marcados nesta. lei. que 
deixarem de cumprir ou cumprirem fóra dos 
prazos e das prescripcões nella esta.belecidas 
os deveres que lhes são impostos. 

§ 2. o Pelos p1•esidentes dai> juntas de re· 
visão e recursos de alistamentos e da junta. 
apuradora: 

1, na quantia de 200$ a. 500$, os presidentes 
das commjssões de alistn.meuto e mesas elei
toraes que deixarem de cumprir ou não cum
prirem no tempo e pelo modo legal qna,lquel' 
ela::; obrigações que lhos incumbem com ru
la.çã.o a actos de alistamento ou processo do 
eleição; 

li, na. mesma r1uanti:t o 11os mesmos caso.~ 
do numero antecedente, o.:; mornln•os da~ 
juntas de revisão e recurso c do :.tpm·ação • 

. § 3. o Pelo Ministro do In tm•ior : 
l! na mesma quantia e nos mc~mo):; casos, 

os J~üzes seccionaes, presidente; das allud.i
dasJuntas, nos Estados e na Capital Fericral. 

)'3 4.o Pelas autoridades judiciarias ou elo
ctlvas com quem servirem: 
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.- Ao § 4° n. I do mesmo a.rtigo-Suppri- 150 88 c 91 
1- mam-se as palavras- os secretarias do go-
·, vcrno municipal.-Leovigildo Filgtwiras, 
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e Ao§ 1° do ::wt. 71-Supprima-se a pala.na 150 88 c 91 
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CAPITULO XII 

/ 

Substitut.ivo J. Sttntos. I 
DISPOSIÇÕES PENAES Substitutivo C<tlogm•n.s. 

Art. 71 B, Cabe acçã.o executiv<~ p<wa. a 
cobrança da multa. 

Art. 72. Além dos definidos no Codigo Pa-
nal, serão considerados crimes contra o livre 
exercício dos direitos politícos os factos mcn-

Ao art. 73--Supprima-se de dnvestidJ 
cionados nos artigos seguintes. 

Art. 73. Deixar qualquer cidadão, invcs-
tido das funcções do governo munici"pal ou até «OU» inclusivc.-Ant:;io de Ab1·eu e ou-
chamado a exercer as a.ttribuições definidas tros. 
lia. presente lei. de cumprir restricta.mente 
os deveres que lhe são impostos e no,;; prazm, 
prescri.ptos, sem causa. ju~tificada: 

Pena- suspensão dos direitos políticos por I Ao a1•t. 73-Supprimam-se as palavras _I 
dous a quatro annos. investido das i'uncções de governo muni-

cipa.l.-Leovigitdo Filgtwiras. 

A1•t. 74. Deixar o cidadão, eleito Jlara.l Ao art. 74-Diga-se em logar de-eleito
fazer parte das commissões de aliJta.mento indicado por o..,ta lei.-Anizio de Ab1·eu r. 
ou eleitoraes, de satisfazer as determinações outros. 
da lei no prazo estabelecido, quer no tocante 
ao serviço que lhe é exigido, quet• no que 
diz respeito ás garantias que deve dispensar 
aos a.Jista.ndos ou eleitores, sem moth·o jus-
tificado: 

Pena-suspensão de direitos politicos por 
dous a qua.tro annos. 

Art. 75. Deixar qualquer dos membl'os da 
mesa. eleitoral de rubrica.r a. cópi& da aeta 
da eleição, tirada pelo fi&ca.l, quando lhe for 
exigi.do; 

Pena-de dous :1 seis mezes de prisão ; 
Art. 76. A fraude, de qualquer natureza 

praticada pela mesa eleitoral ou pela. junta 
apuradora, será punida com a seguinte : 

Penn.-da seis mezes a nm anno de prisão. 
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Paragrapho unico. Serão isentos dessa 
pena o membro ou membros da. junta a pu-
radora ou mesa. eleitoral que cont1·a a fmndu i 
p1•otestarem no acto. ~ 

o 

A1•t. 77. Deixar o funccionario estadual Ao a.rt. 7i-Supprima.m-se a.s palavras- 149 88 F 88 
ou federal de denunciar, promover ou dar estadual ou-.-A.nizio de Abreu e outros. 
andamento aos termos do processo por crimes Ao art. 77-Supprimam-se as palavras- 150 89 c 91 
definidos nesta lei : esta.dua.l ou.-Leo'Uigildo li'ilgueiras. 

;g. 
~ 
"' o 
~ 

Pena - suspensão dos direitos :politicos 
pot• dous a quatro anno3, e perda do em-
prego, com inhabilibação para outro, pelo 
mesmo tempo. 

Art. 78. O cidadão que usar de documento 
falso para set• incluido no alisl.amento, ou de 
titulo falso ou alheio para votar: 

Pena-prisão por dous a. quatro mezes. 
Art. 79. O cidadão que, em virtude das 

disposições da presente lei. foe condemnado 
na. pena do suspensão dos direitos pulítícos, 
não poderá, cmquanto durarem os effeitos da. 
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pena, votar nem ser votado em qualquer 
eleição do Estado ou municipio. 

Art. 80. Os crimes definidos nn. presente 
lei e os de igual natureza do Codigo Penal 
sel'ão de acção publica, cabendo dar a denuu-
cià., nas comarclis das capita.es dos Estados, 
ao procm·ador dn. Ropublica ou seccional 
:parante u juiz seccional, e, nas demais co· 
marcas, aos ajudantes do procuradol' da Re-
publica per•ante os supplentes do juiz sec-
cional. I § 1. o A denuncia. por ta.es crimes poderá 
igualmento ser dada. perante as rcf~ridas 
autoridades por cinco eleitores, em uma só I petição. 



§ . 2. o A fói'ma do processo de taes crimes 
será ~L estabelecida na legislação vigente 

< para os crimes de responsabilidade dos em
?-pregados pubücos. 
< § 3. o A pena será graduada, attendendo-se 
:::; ao valor das circumstanoias do delicto. 

'-'I 

Art. 81. Será punido com a pena. de seis 
mezes a. um anno de prisão e suspensão do 
direitos polHicos por tres a. seis annos o 
mesario qu&subtraltir, accrescentar ou alterar 
cedulas eleitoraes ou ler nome ou nomes dif
ferentes dos que forem escriptos. 

CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕES GER.AES Substitutivo J. Santos. 

Substitutivo Calogeras. 

Art. 82. Cada uma das cil•cumscripções Ao al't. · 82- Substitua-se pelo seguinte : 
de que trata o § 1 o do art. 3o da lei n. 221 . E:m. cada ~m dos. muni~ipios em que se 
de 20 de novemb1•o de 1894, comprehenderá dividirem os Estados havei:'a tres supplentes 
um municipio. de juiz substituto federal, nomeados de 

accordo com a lei em vigor. - Tavares de 
Lyt·a.-Enéas Marti?tS.- Ani~io ele Abreu. 

Art. 83. O Governo Fedm•al creu.rá. a"'en-~ Ao art. 83 -Accrellcente-se : e providen· 
c~as do Correio na séde de todos os munici- ?iará, co~o for .melhor, autorizadas para. 
p10s em que actualmente não existam. tss~ croaçoes de cargos e despezas neces

sarias, sobre a gtiai'da de papeis, livros e 
documentos a que esta lei se refere, na Se
cretaria do Interior e Justiça. 

Accrescente-se : 
Art. E' o Governo autorizado a ma.rca.r, 

nos rog!ilam~nt~s que. expedir gra.tificaçõel! 
a. funcc_10~ar10s Já est1pendiados e que por 
esta le1 sao chamados a servir em sua 6x

. ecução, não podendo marcai-as superiores a 
13:000$ pa1•a. o primeiro alistamento e 1:000$ 
•para as revisões e trabalhos de apuração: 
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§ Si se fizer preciso collaboradorcs, po· 
derií.o ser a.dmittiidos no serviço de cópias e 
registrados, nomeando-os pro tempo1·e o pee
sidente da junta, quo o communicarâ ã dele· 
gacia.. fiscal respectiva e com a gr•a.tificação 
cgw o Governo marcar no regulamento. 

Art. 84. E' considerado. constrangimento' 
illega.l, salvo o ca.so de flagrante delicto, a 
prisão de membros das commissões de alis
tamento. das mesas eleitoraes, das juntas' 
de revisão e apuração, desde que estas este-\ 
jam constituídas, até terminarem os respe-' 
ctivos trabalhos ; e bem assim a prisão do 
eleitor desde cinco dias antes, até cinco dias 

Al't. Fica o Governo autorizado tam· 
bem a fazer por conta da União todas as des
pezas exigíveis no cum}wimentu das dispo
sições desta lei, para o que lho é consignada 
faculdade de abrir crédito espacial.- Anüio 
de Abreu. - E1~éas .Martins. - Tava1·es de 
Lyra. 

Ao art. 83-Accrcscente-se entre as pala
vras ~< os municipios» e «e em que» o se
guinte : e nos dos districtos de mais de uma 
secção eleitoral.-Bei"ttttrdo Horta. 

depois da eleição. 
Art. 85. São inaftançaveis os crimes de11- Ao art. 85 ttsque Si-Supl)rima-se.-Leo-

nidos nesta lei. ,igildo Filgueira. 

At>t. 86. As attl"íbuições conferitlas por Ao art. 8ô - Supprimam-sc as pa.la.vras
esta lei aos juizes. supplentes e procurado- bem como aos presidentes dos trLlmoa.es de 
1•es seccionaes, bem como a.os presidentes

1

justiça., proclll'a.dores geraes dos Esta.dos.
dos tribunaes de justiça e procuradores ge- J. Bonifacio. 
raes dos Estados serão exercidas, no Dis-
tricto Federal, :pelas autoridades federa.es e 
locaes correspondentes. 
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Art. 87. Depois de ultimado o primeiro Supprima-se o at•t.87 .-Galeão Carvalhal. 1621 gg c I 
alistamento, feito de accordo com esta lei, 94 
serão considerados insubsistentes todos os 

3 

que _foram anteriormente feitos. ~ 
i'l 
" Onde convier: 15ô 92 c 94 3 

Art. O Poder Executivo, na regula- "' ~ 
mentação desta lei, pol-a.-lla de accordo com ~ as organizações judiciarías e administrativas 
dos Estados, consolidará. as disposicões das w 

leis n. 3.029, de 9 de janeiro de 188l,e n.35, o 

de 26 de ja.neiro de 1892, no g_ue forem appli· (/) &:-
caveis.-Thomaz Accioly. ti! ~ m O> m w 

Onde convier: 157 92 c 94 ;:..t "-

Art. O primeiro supplente do substi- o " 
o 

tuto do juiz federal de cada. município fará. trJ 
w 

~ 

transcrever por conta da União a presente .... 
lei, em sua integra, por tres vezes conse-

I 

...... 
cutivas, no jornal que se pubUcar na séde de 

...... 

suas circumscripções, ou. na falta, no que se t:l 

publicar mais proximo della, preferido sem· 
t=J 

pre 0 que der o expediente do governo mu-~ ~ 

nieipaL-Hefwiqtte Borges . 
o 
< 
ti! 

Onde convier: ::: 
Art. Os candidatos diplomado.:; contes· 15\J 92 c 94 tll 

::>:1 

tados serão reconhecidos depois de o terem o 
sido todos os não contestados, quer no Se· o 
nado, que1• na Carnara..- Bernm·do 1101·ta. t:1 

,.... 
Onde convier: 

~ 
o 

Os eleitores municipaes ultimamente qua· }1)3 93 c 9·i "' lificados no Districto Federal, de conformi-
dade com a lei u. 939, de 29 de dezembro 
passado, se1•ão incluidos no alistamento go· 
ral independente do nova qualificação, 
sendo-lhes expedidos os títulos de a.ccordo 
com a nova. lei.- Augusto de Vasconcellos.-
Sd F,·ei1·e. 

Disposição transitaria (additivo)-(Suhsti-1 - I 39 1 cj 39 

I ~ tutivo do Sl". Julio Santos). I 
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·452 ANNAES -DA CAfi.IARA 

-vae a imprimir o :scgJiinte 

PROJEOTO 

N. 304- 3903 

Fixa a despe:a do .Ministet·io da Fazenrla para o exe1·cicio de 1004 

A Commissão de Orçt1,mento, tendo estudado attentamente a proposta elo Governo 
relativa á despeza do Ministerlo da Fazenda, no pro:dmo exercício de 1904, vem sobre ~. 
mesma dar o seu parecer. · 

Ouro Papel 
A p1•oposta do Governo, para a despez:1 do Ministerio da 

Fazenda, no futuro exe1•cicio de 1904, fixa essa -des-
peza em .......... . ................... , .. • .. . . • . . • 40. 351 : 64i$.355 86.985: I44$8il 

Comparando essas somma.s com as votadas na lei n. 95i, 
de 30 de dezembro de 1902, para a. despeza do 
mesmo ministerio no corrente exercício de 1903 e 
que foram........................................ 36.710:247$355 85.105:565$585 · 

------- -------
Resulta uma. differença para ID3iis de .......... ~......... 3.641:400$000 l.8i9:579$286 

Este augmento da despeza, tão notavel, princiJJ~mente na que é feita em ouro, so 
explica cabal e razoavelmente nos termos SE:lguintes, qua.nto á. despeza ouro:: 

Com as obras do mell10ra.mento do porto do ·Rio do Janeiro.......... ...... 3.000:000$000· 
Augmento .da verba destin"'da ao Funrlo de 1·esgate e garantia ilo papel 

'inoeda .................................... ... · ......... - • · · ... • .... . .. · · ..• .. 
Augmento da verba Exe1·cicios findos., •••• 'A ... OA ........ .......... ........ . 

Augmento da v e roa Commissões e corretagens ••• ~ •.••••.•••.••••••••.•••• 
Augmento da verba Telegta'iltmas . ............................... • ••• ,. •..•.•. 

500: 400$000 
100:000$000 
35:000$000 · 
6:000$000 

3.641:400$000 

Attendendo-se que v, verba, destinada á-s obras ·do porto do Ri0 -de Janeiro, é o pro· 
dueto da :taxa especial de l l/2 °(..,, .ouro, .cobra.da, ·na Pes_pectiva alfande_ga, sO'bre o valor 
de todas as -mercadorias por ella impo.r.tadas :e, mais, que o ac.c1•eschno de .500:400$000 
na rubrica-Fur1do do r.es,qate e garantia do papet-moeda - signtfiea o a.ugmento, propor- . 
cional, que teve no Orçamento do Receita · a ·que·é 'co.ôrada, em .ouro, da totalidade dtt 
qual cabe áquella l'Ubriica a 'quinta 1Jarte, chega~se, á conclusão de (};ue, na realidade 
o augmento .da despeza., ouro, do MinisteriQ da .F.a.zenda, é apenas de 141:000$000, pois 
como fica den:wnstrado, da -somma mencionada, de .3.641:400$000,, a :im_porttincia de · 
3.1500:400$000 é despenruda com o grande melhoramento das obras do porto da Capital 
da Republica. e com mais ampla dotação do F1mdo de garantia que, como é sabido, 
embora figurando na des:peza, effectiva, e l'ea.lmente é uma economia que tem, por lei, 
a mais acertada e fecunda applicaçã.o, como se deduz do seu proprio titulo. 

Quanto ao augmento notado na. despeza, papel, na importancia. de 1.879:579$286, 
não tem, infelizmente, explicação semelhante, significando positivam.ente accrescimo 
sensivel dos onus do Thesouro na proposta para o Orçamento da Fazenda do futuro 
exercício, comparada com a votada na lei vigente. 

Accresce a circumstancia desagrada vel de não importar essa aggra. vação da despeza. 
publica em a.lgum melhoramento relevante do serviço, na acquisição ou construcção de 
edificios pa1•a. a1fandegas ou delegacias ou outra. qualquer vanhgem de ordem publica. 

Não. Todo o mencionado augmento, ou antes, mais do que elle, a elevada somma 
de 2.302:586$286 que, a mais, exigem duas verbas da proposta governamental, esti1 
nella fatalmente incluída., p:lis a.o Governo não era licito doíx:ar de pedir a quantia 
necessaria para occorrer a despezas crea.das por lei e de natureza. inadia.vois, q_uaes as 
das rubrica,s 5a e 6"' - Pensionistas e Aposentados. 

Para fazer face {t despeza com os primeiros, no proximo exercicio, calcula o The
souro serem precisos mais 2.164:465$633 do que o votado pela lei n. 957, de 30 de 
dezen\bro de 1902, e p:1ra os segundos é o n.ugmento estimado em 138:120$653. 
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Tamanho e tão brusco augmento, de um anno pat•a. outro, especialmente na. -verba 
-- Pensionistas-, cuja conshute progressão ta.uto tem impressionado a Commíssão de 
Orçamento, que para ella. tem, ultima.mente, ínvocn.do a attenção da Camarv,, se explica 

-do modo seguinte: Muit:1.s delega.Jias fiscaes estavam em grande at1•azo, no concnrnente 
-á remessa ao Thesouro dos respectivos balanços, 'le maneira que, nesta repartição, se 
não tinlla exacto conhecimento da despeza. que se effectuou nos Estados, por esta 
o outras l'Ubt'icas da lei orçamentaria, e assim nas ultimas propostas se pediu quantia. 
muito inferior â que realmente era necessaría para o serviço. Ultima.mente, graças ás 
providencia.s que o Congresso adoptou, por proposta da Commissã.o de Ot•çamento, em satis
fação a pedLclo do Governo, habilitando este com uma. ver1Jn. especial que lhe fui concedida 
nth citada lei de 30 de dezembro de 190.2, cxclusivttmente~ destinada. ao pag::uuento dos 
funccíona.rios que fossem incumbidos de promptificar e pôt' em dia. os llalanços em atrazo, 
pela falta de pessoal, conseguiu o actun.l Sr. l\Iinisti'O da. Fazenda mellwra1· de modo nota.vel 
este importante serviço, sabendo hoje o Thcsouro o quantmn elfectivameute gasta com 

. esta rubl'ica orçamentaria. E como esse quantwn a.ttingo a elevadissim~t somma de 
6.839:994$612, que é a importancia pedida na proposta do Governo, como a necessat'ia 
:para occorrer ao serviço, a Commissão julga de seu dever, salienta.ndo o c1·escendo om que 
vae esta verba, e a.ttendend.o caber principt~lmente ao Poder Legislativo gr<Lild9 parte na 
responsabilidade desta despeza, repetir o que Jisse, no parecer c1ue. precedeu o :proiecto 
convertido na lei do orçamento vigente, sobre este ttssumpto : ' 

« :Mais de uma vez a Commissão de Orçamento tem chamado a attençuo da ütma.r[~ 
para o augmento constante desta verba que, tendo sido fixada em 1892, pel<~ hi n. 25, pri
meiro orç<tmento do actualregimen, em 2.432:2Gl$917, eleva-se hoje a. 4Ji88:l79$949, que 

·foi a quttntia votada pela lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, })al'a. o exercicio vigente, 
pedindo a. pl'opcsta. do Governo para o futuro exercício mais 400:000$ para novas pensões, 
o que elevará. a verba a 4.488:179$949. 

Como é sabido, sob esta consignação, occo1·re-se ás despezas segaiutes : .ilfont 1pio mi
lita~·, meio soldo, pensões e montepio dos juncciorw1·ios puulicos, sendo certo que, pelo Ü!'ça
menso dn. Receita Geral da Rcpublica, a receita dos tros montepios (militar, da mttriUh[t e 

. dos funccionarios publicas) não excede de 1.230:000$000.» 
Como se vê, a despeza actual, abeirando já. a üuportancüt de 7.000:000$, representa 

quasi o triplo daque,ha apenas ll annos, foi decretada no primeiro orçamentu daRepublíca. 
E' um augmento, muito approximado, de 200 °/0 em pouco mais de lO annos,e, si 

. assim continuar, em meia duzia de decennios, será materialmante impossível ao Tllewtu'o 
. fazer face a essa despeza. 

Rolova ainda. obsm•var que .:to lado clessa pl'ogresslí.o, vertiginosamente crescente, 
quo.nto á despeza, as t1·es fontes de l'ecDita, que devem concorra1· pa.ra attenua.r aqnella, 
decrescem sensivelmente ! 

De feito, as contl'ibuições p:ira os diversos montepios, c1ue o anuo passado a Commissão 
dizia não excederiam de 1.230:000$, longo de attingl1·em a esta. somma,estão diminuindo de 

. anno para anno, como se vê do ql.tad·J.•o seguinte: 

ARRECA:OADA. E:II 

1900 1901 190.2 

Ouro Papel Ouro Papel 0Ul'O Pape~ 

Montepio da Ma-
128:315$715 174$001 127:416$007 rinha ...• , .... 323$777 124:329$637 201$-147 

Montepio mili-
246:039$138 85$334 248:712,~694 tar ........... .......... 214:127$857 .......... 

:Montepio dos em-
pregà.dos publi-

7:993$979 840:19í1$895 7:912$917 70:8671$89.2 cos .•.•..•••.•. 8:216$137 807:138$847 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/20 15 13:01- Página 86 de 103 

45~ A\'\'AES DA CAl\IARA 

Estando suspensa, ha annos, a atlmis:;ã.o de noYos contribuintes no montepio dos 
funcciomwios publicos, é evidente que a importancia dttS contribuições respectivas só póde . 
diminuir•, como, cffectivamente, está acontecendo. 

Assim, a situação é est:t: a dospeza com a verba-Pensionistas, fatalmente, e ainda que 
o Congresso Nacional systematicamenta se alJstenha de vohr novas pensões, se aggra
vará todos '"s annos, assim como hmbem fatalmente, a receita pruveniente de contribuições 
<lo montepio diminuirá. de anno para anuo. 

Nas demais rubricas do orçamento, que ora. estuJ::\, a Commissão não en:Jontros
differenças que, como a que fba accentua.do, lhe impressionassem vivamente. As quantiau· 
julgada.s p1·ecisas para serem dota.io.>, regularmente, os diversos serviços que correm p)lo 
Mínisterio da Fazenda são identicas ou muito n.pproximada.s das votarias para o corrente 
exercicio. 

Um rapitlo exame de ca.da uma da.s l'ubricas patent::larâ esse facto. 

l-JUROS E l'riAIS DESPEZAS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA 

.A Yerb:t pedida na: proposta, e incluida, n.:> projecto, para o serviçJ da. divicL.1. publlc..'1t 
externa, isto é, p:tra. os juros, pois que a amortização a.inda continüa suspeusa, em virtude 
do accordo de Lomlres (funding loan) é a mesma votada p~ua. o exercício corrente, na im
portn.ncia. de 17.034:466$667, ouro, ou~ 1,916,377 10 O . 

. Essa divida é a constituidu. pelos emprestimos seguintes: 

SOl\IMA 

E~IPRESTil\lOS TAXAS JUROS COMMISSÕES 

E!ll ~ Em réi.~, ouro. 

-------- ---- --------
'i: s d 'i: s d ~ s d Em réis, ouro 

De 1883, a ven-
COl'·SC em 1935. 4 l/.2 °/o 147.015 o o 1.470 o o 148.485 o o l. 31 g : 866$667 

De 1888, a ven-
cer-se em 1938. 4 1/2 o /o 217.018 lO o 2.170 o o 219.218 10 o 1 . 948: 608$889-

De 1889, a van-
cer-se em 1958. 4 °/o 735.528 o o 7.355 o o 742.884 o o 6.603: 413$333" 

De 181:5, a ven· 
370.246 o 3.29l:Oi5$556 CGl'•SG em 1949. 5 ofo 366.580 o o 3.666 o o o 

De 1898, (ftmding 
loan) n, vencer-

431.23.2 o o 4.312 o o 435.544 o o 3. 871 : 502$222 se em 1961.. , 5 °/o 

1.897.403 lO o 18.974 o o\ 1.916.377 10 o 17. 034 : 466$667 
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2-JUR05 E -AMORTIZAÇÃO DO EMPR.ESTll\10 EXT&RNO PARA O RESGA.TE DAS ESTRADA.S 
DE FERRO ENCAMPADAS 

A m esm't verba que para esta rubrica votou a lei n. 937 de 1902, é a pedida. para o 
futuro exercicio, pois a dtspeza a n~zar.ze é idcntica. 

. As edtra•las a que se refere a. rubrica e a. despeza discl'imin;l,•la, coJn juros e amo:·· 
tizaç~io, bão as seguintes: 

A:r.IOR'rlZAÇ:\0 o TOTAl, 

·~ o <:)' 

ç:l 

~ .JO ;.~ ~8§ª ..:~ 
"<:!' ~ 

,_ 
DlSCl\IMlNAÇlO z- ~~ ~o c C\! ..... ... "' 8 

DAS ESTRADAS ~gj .. -;;4'S~o c:l 
ç:l C',.!. < li!<~ 

Q,) <l) t..l~ <:,'! Dg FEP.RO "' 
..... 

d ~-:..~ "' ~~ o ., < 
a! ~~ ~~ ~= 

A 8 "" S~<~ ;:; -o 
IXJ ... 

..:1 
< 

l 
<'! f d"C1 ~C> .. < e >- "" ~~ t'S E~ E-
r;; " I_ ~ 

j§eJ.s~~~ E-< 

Natal a Nova[ 
~ ~ s f: s .::, s~ s 

Cruz, Conde 
d'Eu , R~ciíe e 
S. Ft•anci~<'-0, 
Bahia e S.Fran 
cisco, Ramal 
do 'l'irniJó, Mi-
nas e Rio, Su-
doues~ Brési-
lien.Cent>l\l da 
Bsh"ia, Comp. 
Géné1•ale ( Pa-
raná). D. The-
reza Christina 
e Cen tra1 de 
Alagôaa •..•.•. 

1
14 6·: 5. 6 80 584.227 4 73.028 8 166.061 8 2:39.089 161 823.317 7.318:373$13 

A Commissão inclue no seu projecto a verba. pJdida .. 

3-JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS DE 1868, 1879 E 1897, CONTRAIIIDOS EM 
VIRTUDE DOS DECRETOS NS . 4.244, DE 15 DE SETEMDRO DE 1868, 7.381 DE 19 DE Jl.'LiiO 
DE 1879 e 2.659 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1897 

Na despeza ouro, destu. rubrica, não houve alteração, porque nenhuma quantia na 
divida. ues>a especie foi amortizada. . 

Tendo sido, porém, l'esgatadas apolices do emprestimo de 1897, na importancw Jo 
6.443:000$, reduziu-se, na somma ll.estinada ao pagamento d.e jnt•os, 380:530$ emqn::~ontv é 
menor a verba pe.lida como se vê do quadt•o que se segue: 

Out·o Papel 
Juros e amortização do emprestimo d.c 1868, ao carnbio 

de 27 d. por mil réis ...•...••.••...•.....•........ 
Juros do emprestimo de 1879, idem, inclusive commissões 

aos agentes ...•.••.•.••....•.•...•.••.••.••......• 
Idem e amortização do de 1897, papel .....•.•...••.•.... 

I • 35ii: 73G$000 

929:329$000 

2.286:065$000 9:213:420$0~}0 

Comparado com o votadt> pela lei u. 957, de 30 do dezem-
bro de 190~... •• .. .. . .. . ••.••. •• ... .. .. ... .. .. .. • • 2.286:065$000 9.600:000$00) 

apresenta a differança. para menos de................... $ 386:580$000 
proveniente dos juros das apolices do empt•estimo de 1897, rasg'l.iadas na somma tlo 
6. 443:000$000. 
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4 - JUROS DA DIVIDA INTERNA 

Tam.bem não ha alteração nesta rubrica. A verb1 pedida na pl'oposta, e incluida no 
projecto, é a mesma votada no anno pass).do para o corrente exercicio, continuando a não 
se Yotar es fundos precisos para a amortização e, tão sómente, os destinados ao pagamento 
dos juros na importaneia. de 25. 756:(}84$000. · 

5 E 6 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS 

Já foi assignalado o augmento enorme da despeza sob estas rubricas, ma.xime com 
a primeira dellas; entretanto, a Commissão não póde deixar de habilitar o Governo, 
om ?S precisos recursos, pln'a n.ttender á de>pezã creada por lei, pelo que inclue no 
proJecto o que pede a proposta . 

7 - THESODRO FEDERAL 

A proposta pede parn. esb rubrica 1.084:105$, isto é tnais 70:000$, do que foi 
votado para o corrente exercício. Provém essa di:fferença, pal'a mais, da necessidade da 
qun.ntia de 60:000$, para inderunizar á Imprensa Nacional o trabalho de impressão do 
balanço geral da. Republica, dos e:xercicios que se achá.m em atrazo e de 10:000$ precisos 
pela. acqnizição de moveis para a. Directoria. da.c; Rendas Publicas. 

8 E 9 - TRIBU~AL DE CONTAS E RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL 

Para. o seniço de que tratam estas duas l'ubl'icas a proposta. pediu, para o futuro 
exercício, a mesma somma votada para o corrente ; posteriormente, porém, a Commis· 
são verificou ser insufficiente a vero[t pedida pa1·a acquizição de moveis e concertos 
pelo que a angmentou de 2:000$000. 

lO - CAIXA. DE AUQRTIZAÇÃO 

Comp1ra.do o pedido na proposta, para esta .l'ubrica, com o que foi votado na vi
gente lei de orçamento, se verifica um augmento de 9:940$, na despeza papel. 

O Governo justifica esse augmen to com a, necessi~ade de occorrer aos seguintes 
pagamentos : · 

Do aluguel da casa do porteiro ................ . ...... . 
De um servente ...•.•.• ~ ......•...•.•..•.•..••.••.•••• 
Expediente, livros, etc ...•. , .......................... . 
Dospezas di versas •. . ...••••.••.•....•.•........••.••.• 

ll - CASA DA MOEDA 

Para occorrer á.s despezas desta l'llhl'ica, pede n. pro-
posta ..••.••.•.•....•.•.•...............•.....•... 

Compa.rada com a votada. pela lei n. 957 ele 30 de de-
zeJnbro do 1902 •. . ..••.....•...•.••..•••..... . .•.• 

Mostra a differença para mais de ....•..•..••......... 
procedenta do t\Ugl"nento : 

Combusti veis ..•.•..•. . •••••........•.•.....•.....••••• 
Papel, tinta, oleos, etc ..•.......•........•. , .......•..• 
Saccos para. contlucção de nickal, etc •.••........ . •.•.• 
Materiaes para. as obra.s .............................. . 

Diminuição : 
Ma.china.s e utensis .....••.•........ ; .•... . . •...•..•..•• 

A Commis3ão consign__a. no projecto a somma. pedida. 

1:200$000 
l :200$000 
5:500.$000 
2:040$000 

6:0001.000 
8:000."000 
5:000'000 
3:000$000 

9:~40$000 

686:5:10$000 

666:040$000 

20:500$000 

22:000$000 

1:500$000 

20:500$'000 
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12- n!PR.ENSA NACIONAL E «DIARIO OFFICIAL» 

As condições financeiras deste im:poptante estabelecimento pouco tecm melhor:.\do, 
apezar das p1·ovidencia.s adopta.das pelo Congresso Nacional, e constam da, lei n. 834, de 
30 de dezembro de HlOl, Mt. 27. 

No ann·o de 190:2, a receita elevou-se á somma de 1.947:970.~, superior á despeza eni 
32:238$, mas, como tem acontecido sempre, nos ultimas annos, e!fectivamente, por conta 
da receita, só entraram para os cofres publicas a ctuantia de 450:730$700, ficando, pol'tanto, 
Jlor cobrar, a elevada somma. de I .497:248$210. 

Sendo certo que as· dive1•sas repattiQõas fedoraes da Capital tL v eram, toda,s, verbas 
para o serviço de imprensa, em importancia n.pproximada. de 2.000:000$, como minuciosa
mente, e majs de uma vez, ja o demonstrou a Commissão de Orçamento, é patente que 
continúa a illega.lidado e o abuso de não serum pn.gos os trabalhos roaliza.ttos na Imprenst\ 
Nacional, não ob;;ta.nte serem gastas as verbas para eclse tim destinadas. Assim, o Thesouro 
fol'nece ce1'ca da 2.000:000$ para occoner ll.O custeio da imprensa, fornecendo, mais ou 
menos a mesma. quantia,para os sel'Viços typograpbicos das diversas repartições, e como e:;ses 
serviços, por lei, devem ser feitos na Imprensa Na.ciono.l, a despeza dcsüt dcvel'in. ser co· 
berta, só com o que recebesse das repartições fetle1·aes; mv.s •.. n, verdade é a que ftcí1 
exposta! 

Continúa a duplica.ta. de despeza, e contilllta por n"'lo ser cump1•ida. a lei ! A Com
missão, além de declarar que continúa em vigo1· a citada disposição da lei de 30 de de
zembrq de 1901, insere no projecto que o1ferece á consideração da. Camn.ra, a. providencitt 
que julga acertada para, remedia1• os males apontados. 

Na proposh do Governo pede se para esta rubl'icn. a. mesma quantia constante ela, lei 
de orçamento em vigor ; posteriormente, porém, o Sr. Ministl'O ela Fazenda, em demorada 
visita que fez ao ostabelecimento, verificou :p1'ecísar elle de duas maclliua.s de imp1•essão : 
uma rotativa para. o Diario Official e outra lithographica. pa,ra a Imprensa, assim como 
:precisa ser habilitado a instal!ar, em todo o vasto edíficio, a illuminação ctectrica, cuja. 
urgencia e vantagens são enmwecida.s no relatorio do respectiro dírcctor e constam do da 
Fazenda, apresentado este anno ao Sr. P1·esidente da Republ.ica.. 

Para as machinas são precisos 60:000$ e pttl'a. a insta.llaçlí.o clectrica 12:000$ e no 
total tlc 72:000$ ; a. Commissão augmenta a dospeza, com esta rubrica, a.u torizada no 
projecto. 

13 - LADORA.TORlO NACIONAL DE ANALYSE5 NA AIJFANDEG-A DA CAPITAL FEDERAL 

Pam. o custeio dos serviços, de que trata. a rubrica supra, pede a proposta a mesm:t 
somma. votada p:tra o corranto oxorcício, e qae é a0ceita. no p1•ojecto da. Commissão. 

14 - AD:I!INISTR.AÇ'ÃO E CUSTEIO DOS PR.OPR.IOS E FAZE:'\ DAS NA.CIO~AES 

Pedo a proposto. para este serviço ........•...•......•...• 

Comparada com a votada. pela lei n. 957 de :30 de dezembro 
de 1902 ••.•.•.••.•••.••••••........••.•.•..........•. 

mo3tra a diiferença para mais de ....................... . 
p::!dida pela Delegacia. do Amazonas pat•a attender ao custeio 

das fazendas. 
Deduzindo a somma destinada ao encarregado da colonia 

dos Dous Rios-, qtle passa. pasa o lvfinisterio do Inturior. 

Fica o augrneuto reduzido a .•.••.•....•..••...•......•.•• 

75:280$000 

71:.280$000 

4:000$000 

1:440$000 

2:560$000 

15 e 16-DELEGACIA. DO TI!ESOUR.O EU LONDRES E DELEGACIAS FISCA.ES 

Na primeira. desta.s rubricas nenhuma alteração ·fa.z a proposta.. Na. segunda., D~le
.gacias Fiscaes, se nota uma. di.tferença, para mais, de 48:782$. pa.ra serem attend1das 
·ás constantes solicitações das Delegacias, relativas á necessidade de angmento no respe
·Ctivo material, por demais exiguo p::na as Ul'genchs do serviço. 

Vol. VII 58 
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17 -ALFANDEG A.S 

Compara.:J.a a verba. pedid_~ p1ra. o exercicio de 1904 cJm a voti1dll na lei do couente 
nota-se urna differença, para menos, em favor daquella de 9:>4:675$000. 

Atte_ndendo-se, porém, que fôl':t votada, no orçamedtJ vigcnt ), a sub-consignn,çiio _ 
ex-tra.orilmal'ia de 1.000:000$ p~u·a occot'rer, n. juizo do Governo, ás variadas uecessidade3 
das alfundegas, sub-consignaçã'l que desa.pparece m. prop~sta., verifica-se que esta, rea
mentc é superior ao que foi vottdo pela lei n. 057, de 30 de dezemllro de 1902, om 
46:325$000. 

N<t dcspeza do material a Commis:>ão augmenta a somma de 3:3130$ para occorrer a 
despGza com a gratificação mensat de 20$, G.03 14 s::~rventes d \ SiJ,ht de expediente, que 
contam m::tis de lO annos de serYiço. 

18 -M:E3AS D3 RENDAS E COLLECTORIAS 

Fixada pela lei de 30 de dezembt•o de 190"2, em 1.2~4:226$, a dospezl\ desta rubrica 
é estimada pelo Thesouro. pal'a o exercício futuro, em 1.780:306$. 

!fa, portanto, notavel augmcnto de 556:080$. devido ao accresciml de novas colle
ctorw,s, ultimamente (}l'eadas, bem como ás despez~1.s co:u a Mesa de Rondas do Porto 
Acre, tlmbem nova.. 

A craação de collectol'ias, fa.cilihndo e melllol'and::> a at'rilca:lação d~v.l rendas, a cargo 
delhs, as augmenta peta que a despez<~. a. mais com esta rubric.::t. sJrá reproductora. A 
Commissão consagra no proje;:to o 11edido na proposta. -

19-EMPREGADOS DE llBl'ARTIÇÕES E LOGARES EXTINCT03 

Pede a p1•oposb, para esta. rubt•icn, a quantia. de........ . .......... . 
Compat•ad~ com a votada pela lei n. 957, de 30 de 

dozembro do 1902 ..•.•..••.•..•• , ................ .. 

Apresenta a differença. paro. menos ..•.•••••.••••...•..• 

que proceile : 
Da diminuição: 

Nos vencimentos do guarda-mól' da Alfandcga de Porto 
Aleg1•e de m[l,iS consignado .....•. , .........•..•..•. 

E do. eliminação do prof~::;soL' do lns~ituto Commercial 
quE\ passou p::tra o :\:Iioi'lterio da Jns iQa ....•••..••.••.•. 

Do augmento : 
Pela. inelusão do procuralor fisc:>.l de Goyaz. o ••••••••••• 

1:000$000 

1:800$000 

2:800$000 

1:800$)00 

74:559:1;986 

75:559$986 

1:000$000 

1:000$000 

Foj pequena a rl3duoção offectua.d.D,, no ultimo o.nno, nesh consignação do oeçamento 
que é daquellos om que o onus do Tltcsoaro, n?i.o corra:!pJuda n. um sat•viçn prestdo. 

Si merecei' approva.ção do C:mgt•csso, o pt•ojec~o que ultimamente apre!!entou a Com· 
missão ll.o Orça.mcnto, da.nda nova organiza.çã.o á.s Delegacias Fisca.es e Rccelledoria do Rio 
de Ja.no!ro, desa.pparecorá, por completo, esta Yerba da despcza publica. 

2)-21 e 22-FISC:.\.LIZAÇÃO ~ MAIS DESPEZAS DOS IMPOSTOS DE CONSUllfO-Cmmrsslo 2 % AOS 
VENDEDORES PA.RTICULA.RES DE E~TAl\lPILHAS-AJUDAS DE CUSTO 

Nestas tres rubricas nenhuma differença ha, entra a proposta do Governo e o que foi 
votado pa.ra. o exel'cicio corrente. 

23 -GRATIFICAÇÕElo POR SERVIÇOS TE~IPORA.RIOS E EXTRAORDINARtOS 

Para ooccorrer a. despaza. c0ro esta rebrica., pede a proposta. o ••••••••••• 

Que comparada com a. vota.da pela lei n. 957, de 30 de dezembro de .1902 

:·_--Apresenta. a diminuição de .. o ••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• 

60:000$000 
80:000$000 -----
20:000$000 
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Na. consign:1ção para pr~Ínptificar os ba.lanços om atraza. 
O augmento desta. vel'ba., decretada o a.nno pa.ssatlo, para. o fim exclusivo de serem 

pagos os funccionarios incumbidos de llromptifi.car o pôr em dia os ba.la.nços, om atra.zo, 
das repartições de Fazenda, vae dando os n.lmej1.do3 c benoflcos rasulta.tlos, pelo quo o 
Thesouro já conseguiu public~r dous bal::wços definitivos, e ter mn.is deus preparaaos e 
outros em andamento. 

Está. por hso diminuin(lo a. depezn. oxtt'Mrdinarht, quo foi :1.utorizlfh para esse impol'
t~nt~ serviço e ~lla desapp~r~cceá, . C)mpleta.men te, ~i o Congr•essc) a.dopta.t• o projecto a 
que Já se rofet•m a Commissao, dotando as Delegamas do pes~oal preciso lntra o regular· 
desempenho do trabalho que lhes está confiado. 

24-25- 2(3- 27-28 - JUR'JS DOS BILIIE:TES DO TUESOURO- JURO.) DO EHPRE:~TG\10 DO 
COFRE DOS ORPHÃOS - JUR.03 DJS DEPOSITOS DAS CAIXAS ECONO~[[CA.S E MONTE DO 
SOCCOH.RO- JURI)S DIVERSOS- PORC!~~TAGE;.\I PARA. COBRANÇA EXI~CUTIVA D.\.S DIVIDAS 
DA U!'\rÃO. 

Tudas esta.s r·ubricn.s são do-tadas pelo prejecto, e de acco:·,Jo com a. pl'oposta do 
GoYorno, com os sommas votadas o anno pa.ss .~do para o exercício vigonte. 

29 - COMMISSÕES E CORRETAGE!\"S 

A propost:l. pede para este serviço, cuja consigna.çã.o actua.lmente é de 20:000$000, 
papel, mais a. quantia de 35:000$. ouro. A 1·a.zão do augmento pedido é que se preciso 
occorrer, além d:1 despeza com commissões, corr•etagens, seguro de valores remettidos· 
para o estrangeiro, ás commissões abonadas aos Srs. Rotllschíld & Son~. nossos agentes 
em Londres, pelos pl.ga.mentos eff'ectuados. 

30- DESPEZAS EVENTUAES 

O augmeuto de 6:000$, Olll'o, pedí•io nosh rnbrica e consignado no prvjecto, (Í 

para pagamento dos telegra.mmas expedidos pela nossa Delegacia. e Agencia em Londres 
e pag~\mento do sello inglez nas ca.mbiaes remettidas. 

31 - 32 e 33- REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES - EXERCICIOS FINDJS - ODRAS 

Destas tres rubricas só a 2"', exercícios findos, solfre alteraçãf), comparadas com 
as consignações respectivas da lei do 30 de dezembro de 1902. 

A propo:;ta., p3de além dos 2.000:003$ em papel, que é a verb~\ d<1 mencionada· 
lei, mais 100:000$, ouro, p:~.ra attender a pagamentos, n<Hta especic, que são devidos 
p::n• esb consignação. 

Para as outra.s rubricas o pedido é identico ao votL\do para. o exercício vigente. 

3<{- CREDITOS ESPECIAES 

Comprehcnde e~ta. l'llbl'ÍCa as quantias precisas p:n•a occorrer ao serYiço dos empr~s
timos da Oeste de :Minas, gamntido pelo Governo Brazileü•o o o da Associação CommcrCial 
do Rio de Janeiro, importando a dcspeza com aquella. em 1 .520 :897$708 c com esta om 
325:036$180. 

A I'ei de 30 de dezembro de 1982 deu ao Governo autorização para liquidttr este debito 
da Associação Commercial, esta.belecendo condições para. o re3pectivo accorilo. Este. 
po_rém, ainda. se não poudo effectu:tr, prevalecendo, entretanto, as mesmas r~zõe~ deter
mm:ttiva.s daquell<\ ttisposição, a Commissão propõe que se renove a autor1zaçao para, 
a.quelle fim. 

35 -'- SElWIÇO DA ESTATlSTICA. d>::>IMERCIAL 

Esta rnl)l'lCa. figurava. na que se inscreve: Applicaçã.o da. renda. especial, porque a. 
receita, que a ella fazia. 1à.ce, tambem figurava na- ronda. com a~pticaçã~ especial: 

. Na sua proposta, porém, o Governo iniciou essa renda. na. recmta. ordmat'la da Repu
bhca e a commisJão se conformando com essa. mudança. qtte se lho afigura mais . con~en· 
tanea com a regularidade do orçamento, incluo, consequentemente, na despe~a ordmar1a a. 
que se faz com este serviço que nem é especi:tl, nem tem caracter transitor10. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 13:01- Página 92 de 103 

4_60 ANNAES DA CAMARA 

Applicaçila da renda especioJ 

De accJrdo com a legislação vigente, a rendn. espedal tem·,. actualmente, no Ministcrio 
da Fazenda, applicação á formação dos seguintes fundos: do. resgate e garantia do papel
moeda; da amortização dos emprestimos internos ; para a. caixa. de resgate das apJlices 
das estradas de ferro encampadas e para as sbras de melhoramentos dos portos. 

As verb:.ts ineluidas na proposta e no :projecto :para a a:pplicaçã,o destas rendas esp3ciaes 
estão de accordo com a legislação vigente e com as sommas, respectivamente, estimadas no 
:projecto da receita. 

O serviço, exclusivamente dos juros, com o emp:·estimo ultimamente re:1lizado, de 
5.500.000 E:, para as obras do porto do Rio, deve custar, annualmente 277.759·Sou 
2.468:8t)8$889, ouro, mas, como neste primeiro anno o Governo tem de occorrer ao pagn.
mento, além dos juros, de diversas commjssões devidas aos agentes do mesmo emprestimo, 
a Commissão consigna na despeza toda importancla orçada na receita. para este fini, isto é' 
3.000:000$, ouro. 

De conformidade com o que fica. exposto, a Commissão organizou o seu projeeto sendo, 
:por ella. fixada. a despeza do Ministerw da Fazenda, no anno financeiro de 1904, em 
40.35l:G47$355, ouro e 87.331:0$4$871, papol. 

Comparadas estn,s sommn,s com as da pl'oposta se verifica que, na despeza ouro, o pro
jecto é identico ao pedido pelo Governo, havendo na despeza papel uma differença, para 
mais, no projecto da. Commissão, de 345: 920$000. 

Cumpre, porém, observar que esse angmento provém : 
1°, do 270:000$, destinados ao serviço de estatistica. c.>mmercia.l, que fignrava nos orça· 

mentos anteriores, na applicação da. renda especial, porQue a respectLva receita era as.sim 
íJ,rrecada.da, e que po1' omissão, deixou de entrar na proposta da despeza. ordinaria, em 
eonscquencia de haver passado a referida renda para a. xeceita ordinaria, como já. ficou 
explicado ; 

~.o, de augmento de 7.2:000$ nas despezas da Imprensa Nacional, p1ra attender a neces
sidadei desse estabelecimento, conforme a solicitação fundamentada pelo Governo. 

Assim, fica reJuzido a 3:920$ o augmento que a Commissão propõe e que espera mere
cerá a a11provação da Cama.ra, para o que tem a honra de submetter á sua eS~clarecida 
deliberação o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. O Pl'esidente da Republica é autorizado a despendel', pelas repartições <lo 

Ministerio da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes vm•bas, em ouro, 
-40.351:647$333; em papel 87.331:064$871 : 

Ouro· 

Juros e mais des:pezas da divida. externa (como na 
propus ta ) • • . . . • . . • . • • . . . . . . • . •. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 17'. 034:466$667 

2 Juros e amortização do emprestimo externo para o 
resgate das estradas de fel'ro encampa.da.s ( como 
na. proposta) ... •• . • • .. . • . .. . .. • . . . . . . . . • . . . . . • . . .. 7. 318:373$334 

3 Juros dos omprestimos internos de 1868, 1879 o 1897, 
ide1n, idotn •.•...••••••.••......•.•..•..•• ~. . . • . . . . 2. 286:065$000 

4 Juros da divida interna, idem idem .....•........•.. 
5 Pensionistas, idem idem ••..•••.•.•.•••.•..•. ·.····.··· 
6 Aposentados, idem. idem .. . . •• • ..••.•..•.....•... · • 
7 Thesouro Federal, idem idem ........ • ............ .. 
8 Tribunal de Contas, idem idem .••..•................ 
9 Reeebedoria da Capital Federal, elevada tle 3:000$ 

a 5:000$ a sub-rubrica para acquisição de moveis .. 
10 Caixa. da Amortização, (como na proposta)............. 100:000$000 
ll Casa da Mueda (como na proposta) ....•............ 

.. 12 Imprensa Nacional' e· Diario Of!iciaz·, augmen-tada de 
· 72:000$, sendo 60:000$' pM•a a· acquisição- de duas 

machinas de impressão, uma rotativa parru O·Dia1'io 
Offlciat e outra lithograpbica rara. a Im;pre~sa. 
Nacional, e 12:060$ :para i'nstal:laçao da luz electl'Ica. 
no estabelecimento· , •..•...••.••.•.••.•... · .. ·. · · • 

Papel 

9 . .213:420$000 
25.756:084$000 
6.839:994$612 
2. 752:191$173 
1.084:105$000 

403:000$000 

352:700$000 
302:?l82$500 
686:540$000 

l. 532; 340$000 
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13-Laboratorio· Nacion:1l de Analyses, como na. pro-
posta ..•....•..••..•..•....... • ......••......••• 

14-Administl'ação e custeio dos proprios e fazendas 
nacionaes, deduzida a importancia de 1:440$, 
despendida com o encarregado da colonia dos 
Dous Rios, que passou paTa o Ministerlo .da Justiça 
o Negocias Interiores ..•..•••.•.....•.....••.•. 

15-Delegacia do· Thesouro ·em Londres, como na pro-
posta .......................................... . 

16-Delegacia.s Fiscaes, idem idem ................... . 
17-Alfandegas, augmentada a verba da importancia 

de 3:360$, para pagamento da gratificação mensal 
de 20$000, a cada um dos 14 seeventes da sala do 
expediente da Alfandegado Rio de Janeiro, que teom 
ma:s de dez annos de serviço ................ .. 

18-Mesas de Rendas e ·Collectorias, como na propjsta. 
19---'Empregados ,da.s repartições e logares ·extinctos, 

ide1n idem ....................................• 
20-Fiscalização e mais despezas dos impostos de con-

sumo, idem idem .....•..•............•. ,.,, ••. ,. 
21-Commissões de 2 % aos vendedores particular•es de 

estampilhas, idem idem .... , ................. .. 
·2.2-Ajudas de custo, idem idem ... ,,., ............. . 
23-Gra tiíicações por serviços temporarios e extra-

ordinarios, idem idem .......••... , .......•..... 
24-Juros dos bilhetes do Thesouro, idem idem .....• 
25-Juros do emprestimo do cofre dos orphãos, idem 

idem ••••.••....•.•.•...•..•.....••...........• ,. ... 
26-Juros dos depositos das Caixas Economicas e Montes 

de Soccorro, idem idem, ... , •.. ,, ..•... ,, ......• 
27-Juros diversos, idem idem •.• , .. , ....•.........•• 
28-Porcenta~em .pela cobrança executiva da divida 

activa da União, idem idem,,.,,,,.,, ..••• ,.,. 
29-Commissões e corretagens. idem idem ..•.......•... 
30-Despezas oventuaes, idem idem .................... . 
31-Reposições e restituições, idem idem .............•.. 
32-Exercicios .findos, idem idem .....•............•..... 
33-0bras, idem idem ...........................••••.. 
34-CredHos especiaes, idem idem .........••••.••••.... 
35:-Serviço da esta tistica. commercia.l. ...........•...... 

APPLICAÇÃO DA RENDA E3PECIAL 

36- Fundo de resgate e de garantia do papel-moed1t. .. 
37-Idem de amortização dos emprestimos internos ..... 
38-Idem para u. caixa de resgate das apolces das es-

tra,das de ferro encampadas ....................... . 
39-Idem para as obras de melhommentos dos portos ..• 

Art. 2. o E' o Governo autorizado : 

36:600$000 

8:808$3913 
······ ... 
......... 
, ... ,,.,, .. 
······-··· 
········· 
......... ......... 
......... 
... , ...... ...... ,, ..... 
········· 35:000$000 
6:000$000 

50:000$000 
100:000$000 

$ 
1 . 845: 933$958 

$ 

8.370:400$000 
$ 

160:000$000 
3.000:000$000 

-------
40.351:647$355 

461.' 

94:000$000 

i3:840$000 

l . 501 : 500$00(}· 

9.486:401$600 
1.i80:306$000 

74:559$986 

2. 34!l: 400$000 

200:000$000 
40:000$000 

60:000$000 
480:000$000 

650:000$000 

5.700:000$000 
50:000$000 

100: 000$000 
20:000$000 

150:000$000 
450: 000$000 

2.000:000$000 
780:000$000 

$ 
270:000$0GO 

2.150:000$000 
5.200:000$000 

1.658:000$000 
a.o3o:o00$000 

--------
Si. 331:064$871 

l.• A abrir, no exercício de 1904, creditos supplementares, até o maximo de 
8.000:000$, ás ve1•bas indicadas na tabella que acompanha a pl'esente proposta. A's 
verba.s-Soccorros publicos-e-Exercicios findos-poderá o Governo abrir Cl'editos supple
mental'es em qualquer mez do e:x:ercicio, comtanto que sua totalidade comput~da com 
as dos demais creditos ::tbertos não exceda o maximo fixado, respeitada quanto a verba. 
-Exerc~cios findos-a disposição da lei n. 3.230, de 3 de setembro da 1884, art. 11. No 
maximo fixado por este artigo não se comprehendem os creaitos a'bertos aos ns. 5, 6, 
7 e 8 do 01•çamonto do Ministerio do Interior. 
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2. o f'l .. liquid:tl' os debitos dos bancos, p1·ovenien~.es de auxilios á b.voura. 
3.• A conceder o premio de 50.~ por tonelada ao3 navios que fo1·em construiáos na 

Rep:1 blica. c cuj ~ arqueação soja superio1• a 100 toneladas, podendo ald1· os creditos que 
foL'em neccssarios. 

4. • A n ln·h· credito p1ra ultima1; as despczas com o serviço da uniformização dos 
typo$ d:.\S apolic~s. 

5.• A vender, meui:lnto concm·I·oncia publica, as m:whinas jmpreshveis, assim com) 
o ferro velho, existente; na Jmp1·ensa Nacional, Di~1rio Official e Casa ria ,lloeda. 

ô.o A a.dc1uirir, por accordo com 03 proprlctarios respectivos, on 11h!dia.nkl o procosso 
de desaprJprütçã:>, os pl'cdios e tc:·rcnos contiguJs ;i. Ca..,;a. da. ~IocJ.:~. e qul3 sio nr:eessa.
rics a c.~te esta.belecimento, abdnJo para iss.J o }H'Cciso credito. 

Art. 8.° Continuam em vigor: 
(l) as 1lispo~içücs constantes do :11·~. 2J, n. 25, d<t !.3i n. i4:J, de 2\l ~1o <lcz·3mhro <I e 

!!riO, om rolação ás estr.tdas do feno que goz·tm da g:wan Gias Jo jm·os e não foram 
.ainda cncamp:tdas o art. 2°, n. Xlii, da de n. 953, de 29 de dezembro de 1902, na par \e 
rcfm·ente á estrada de ferro União SorocalJana c ltuaua. ; 

&) a auto1·izaçã.o cJUfl}l'itla ao Governo pelo ~u·t. 2ô n. V, letras a, ú e c, da, lei n. 95i. 
de 30 de dczcntbro de 1902, relativa ao debito da Associa.ção Commercial do Rio de Janeil·o ; 

c) a disposiçKo do art. 27 o seu pa,ragraplto, da lei n. 834, de 30 de dezemln·o de WOl, 
rclatin, â. Imprensa Nacional, !til. parte não lll\.lllifie~Ll<L por est1. lei; 

Al't. 4. o A impo~·tancia da.s vm·lns vot·.t.dn.s n:ts leis de Orçamento, pL!.:'a os trahalitos 
gr.\phicos o ae~es;oriJs <h; l'cpwtiçõc~ e ostt\bJLeJimen 1;o> folm·a.cs, _da C~pital d:~. Rc
publica, não sahil·á. do Thcsom'õ, 

A' propo1·çã.o qua esses i;rabalhos forem sendo executados pela. Impo•cnstt N;.tcional, 
na fórma d:t. legislação em vigor, e á vista d:1 requisição d:t l'epal·tiç-f(o 1·espectiva e da 
conta da hnp1·ensa., a esta. ser(t croditada lt. impo1·tancia do:l serviços feitos, até o ma
ximo das Ycrl.•as votadas para cad;t repartição ou estauelecimento. 

A1·t. 5. o D.; todos os i.l·abalhos exocuta.dos na Imprensa 1\acional, o:tlicialmente ou a. 
titulo gra!.uito, serii.o distl·ibuidos cxomplm·es aos memb1•os do Congresso Naciom~l, aos 
presidentes o governadores dos Est:J.dos, ás bibliotltecas publicas d~L Capital Fede1•al u 
das c:tpita.e.~ dos Esta.dos c ás das faculdades o escolas dJ ensino superlo1•. 

Art. 0. 0 As despezas com funomes dos funccion:trio~ pulJlicos e com o pagamento 
de ajudas de custo ficam sujeitas ao l'oglstro a poste1·io;·i d.o Tribunal da Cont:•s, nos 
termos do a1·t. 164 do regulamento quo b<tixou com o decreto n. 2.409, de 23 de de
.zem!Jro de 1896. 

Art. 7. o Ficam approvíl.dos os cr0ditos na somma do 86:328$, om·o, e 9.l00;i04)~. 
p:tpol, constant~s da tabella A. 

Art. 8. 0 :No exercicio da presente proposta, poderei. o Govcmo a.h1·il· credito; sppple· 
mcntaré!S pal'<\ as ve1·bas incluidas na tabella B. 

Art. O. o Ficam ravogadas as disposições em con tra1·io. 

S:tla. das Commissõcs, lO de novembro de 1903.-Cassiano do Sascimcnto, presidente. 
-Francisco Veiga, relator.- P1·ancisco Sti.- Davicl Campista.- Galeao· Carv :clhal.- Col·
uelio da Fonseca.- Urbano Santos.- Law·indo Pitta. 
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Projeeto do Governo 
Art. 7. 0 O Pr~sid~nta da Republica é autoriza.do a despender pala Repartição 

do Ministerio da Fazeuda, com os fcrviços designados nas seguintes verbas, em 
ouro 40.351:6478355, em papel. 8õ.985:l44:)87l: 

OURO 

1 .. Juros o mais despezas da diviua externa. . l7 .034:4ôtiS;<:j67 

2. Idem e amortização do emprcstimo externo 
pttra o resgate das Estradas de Ferro en-
campa':las • • • • . . • • • • i .:118:373 . ..:334 

3. Idem idem dos emprestimos internos de 
1868, I8i9 e 18~7 • .:?.2.-.:6:0ci5$000 

4. l(lem da divida interna. 

5. P<3nsionistas 

6. Aposentados • 

7. Thesouro Federal 

8. Tribunal de Contas. 

9. Rccebedoria da Capital Feder•al 

10. C:aixa. de Amortização. 

ll . Casa da. :\Ioeda. • 

l ') Imprensa. Nacional e Diw·io Official • 

13. Laboratorio Nacional de Analyses . ·/· 
14. Aàmini~tração e custeio dos proprios e fa· 

zendas nacionaes . 

15. Delegacia do Thesouro em Lo odres. 

16. Delegacias Fiscaes • 

7 • Alfandcgas • 

!8. :\Iesas de Rendas e Collectoria.s • 

19. Empregados de repartiçõí:S e logares ex· 
tinctos • 

20. Fiscalização e mais despezas dos impcstos 
de consumo 

21. Commissão de 2 % aos vendedores parti·· 
culares de estampilhas 

22. Ajudas de custo . 

23. Gratificação por Eervíços temporarios e 
extraordinarios • 

l 00: 000$·)01) 

: :(): íiOO.SOC O 

8:808$395 

PAPEL 

0 
·;> 

$ 

!I.Zl:{:420$1JOO 

2 · •. iiíG :084.)000 

(j .839:9U-l$6!2 

2. 7:,·~: 191$li3 

1 • O~J: I 05~/JfJO 

403: ()Q!l$00U 

35o: i oo::;0oo 

302:1i82-fJ00 

686:5408000 

!.4iiO::Jiú800:) 

9l:000$000 

7"5::280$000 

$ 

l.úfil :300:000 

9.483:041~'(l00 

I.780:306$COO 

2.340:4008000 

200: 000.~000 

40:000$000 

G0:000$000 

463 
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24. Juros dos bilhetes do Thesouro . 

25. Idem dos emprestimosdo Cofre de Orphãos •. 

2ô. Idem dos depositos das Caixas Economicas 
e Monte da Soccorro. • • 

27. Idem diversos. • 

28. Porcentagem pela cobrança executiva das 
~ividas da União 

29. Commissões e corretagens • 

30. Despezas eventuaes. · • 

31. Reposições e .restituições • 

32. Exercicios findos. 

OURO PAPEL 

480:000$000 

650:000$000 

5.700:000$000 

50:000$000 

100:000$000 

35~000$000 20:000$000 

u:000$000 150:00:l$OOO 

50:000$000 450:000.1j;OOO 

· 33. Obras • 

100:000$000 2.000:000$00~ 

780:000$000 

34, Creditas especiaes 

APPLICAQÃO DA RENDA. ESPECIAL 

35. Fundo de r~sgate e de garantia do papel-
moeda . • . • • • • • • . • . 

36. Idem de amortização dos emprestimos in
ternos • • 

37. Idem para a Caixa de resgate das apolices 
das Estradas de Ferro encampadas • . 

38. Idem para as obras de melhoramentos 
dos portos . • • • • 

Art. 8. 0 E' o Governo autorizado: 

I. 845: 933$958 $ 

8.370:400$000 2 . 150: 000$001} 

5.200:00().$000 

160:000$000 1.6'58:000$000 

3. 000:000$000 3.030:000$000 

40.351:647$.%5 86 . 985: 144$871 

1. 0 A abrir no exercicio de 1903 creditos supplementares, ate o maximo de 
8.000:000$, ás verbas indicadas na tabella que acompanha a presente proposta. A's 
verbas - Soccorros publicos - e - Exercícios ftndos - poderá o Governo abrir 
creditos supplementa.res em qualquer mez do exercioio, comtanto que sua tota!idade 
computada com as dos dema.is credites abertos não exceda o maximo fixado, respei
tada quanto á verba- Exercícios findos- a disposição da lei n. 3230, de 3 de 
setembro de 1884, art. ll. No ma.ximo fixado por este artigo não se comprehendem 
os creditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento do Ministerio do Interior. 

2.° Fica o Governo autorizado a. liquidar os debitos dos bancos, provenientes de 
auxilias á lavoura. 

3. o Continúa o Governo autorizado a conceder o premio de 50$ por tonelada aos 
navios que forem construidos na R.epublica e cuja arqueação seja superior a 100 
toneladas, podendo abrir os creditas que forem necessarios. 
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4.° Continúa o Governo autorizado a abrir credito para. ultimar as despezas 
com o serv-iço da uniformização dos typos das apolices. 

Art. 9. 0 Os vencimentos por substituição dos emp1•ega.dos de Fazenda se regu· 
larão pela fórma estabelecida na decisão do Mínisterio ela Fa~enda, n. 234, de 23 
de abr1l de 1879. 

Art. 10. As despezas com funeraes dos fuoccionat•io3 pubUcos e com o pa.gn.
mento de ajudas de custo ficam sujeitas ao registro a poste1· ::ori do TribunaL de 
Contas, nos termos do art. 154 do regulamento que baixou com o decreto n. 2409, 
de 23 de dezembro de 18\Jii. 

Art. li. Ficam approvados os creditos mt somma de 80:3.28$ ouro 
9.100:794$878 papel, constantes d <L ta.bella A. 

Art. 12. No exercício da presente proposta poderá o Governo abrir creditas 
supplementares para as verbas incluídas na tabella B. 

Art: 13. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Rio de Ju.neiro, 18 d3 junho de l<J03.-Leol)Ol<.lo de B ttlhDJS. 

TABELLA-A 

Leis ns. 58~ de 9 <le setembro Je 1850, art. 1 § 6 e n. 3348, de 25 d11 a~osto ~e 1873 art. ~O 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

EXERCICIO DE I90~ 

Decreto n. 4365 - de 17 de março de 1902 

Abre o credito especial para pa~amento dos juízes de direito no
meados pelo Gove1·no Feuerat antes da organização judi-
cíaria dos Estados . • • • • 

Decreto n. 4:403 - de 10 de maio de 1902 

Abre o credito supplomentar á verba Soccorros Publicas • 

Decreto n. 4428- de 12 de junho de 1902 

Abre o credito para as despezas com a impressão da obra «Sentum 
Pa.lm•.\rum » • 

400:000$000 

2:10: 000.)000 

21)0:000$000 

Decreto n. 4450 - d.e 3 de julho de 1902 

Abre o credito supplementar ás verbas «Subsidio dos Senadores 
e Subsidio dos Deputados » • • , 1. 38 l : 8i5$000 

Decret<í n.. 44.51 -de 3 de julho de 1902 

Abre o credito supplementar ás verbas« Secretaria da Camara 
dos Deputados» e« Secretaria do Senado» . • • • • • 119:533:333 

Decreto n _ 4508 - da 21 de agosto de 1902 

Abre o credito especial :para a. installaçã.o de luz electrica. nas 
casas de Detenção e Correcção. • . • • • . • • • • 

Decreto n . 4562- de :;?3 de setembro de 1902 

Abre o credito supplementar ás verbas« Subsidias dos Senadores » 
e « Subsídios dos Deputados ». • 

Decreto n. 4563 - de 23 de setembro de i902 

Abre o credito sup})lementar ás vet•bas « Secretaria do Senado» 
e « Secretaria da Camara. dos Oaputados ». • • • • • • 

Vol. VII 

142:736$000 

GI8:750$000 

82:7C0$000 
69 
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Decreto n. 460L- de 15 de outubro de 1902 

Abre o credito supplementa.r ás verbas «Snbsidios dos Senadores » 
e Subsidios dos Deputados » • • • • • • • • • • • 

Decreto n. 4602 - de 15 de outubro de 1.902 

.Abre o credito supplementar ás verbas« Secretaria do Senado» 
e· « Seeretarta da Camara. dos· Deputados » • • • • • • 

Decreto n. 4638 -de 4 de novembro de 1902 

Abro o credito supplemeuta.r á verba « Soccorros Publicos » • 

Decreto n. 4671- de 13 de novembro de 1902 

A.bl'e o credito supplementar ás ve1•bas « Secretaria do Senado » e 
« Secretaria da Camara dos Deputados » • • • • • • • 

DeGreto n. 4672- de 13 de novembro de 1902 

Abre o credito supplentar ás verbas (< Subsídios dos Senadores » 
e « Subsidios dos Deputados» • • • • • • • • • • 

Decreto n. 4699- de 15 de dezembro de 1902 

Abre o credito. supplementar ás -verbas «Subsídios dos senadores» 
e « Subsídios dos Deputados » • • . • • • • • • • 

Dec:reto n. 4700 - de.1õde dezembro de 1902 

Abre o credito supplementar ás verbas «-Secrehria do Senado» e 
« Secretaria da Camara dos· Deputados » • 

Decreto n. 4729 - de 2 de janeiro de 1903 

Abre o cradito supplementar á verba « Eventuaes » do exercício 
de 1902 • 

Decreto n. 4'761- de. 5 de janeiro de 1903 

bre o crelito supplementa.r á. v"rba. «Secretaria do Senado» do 
exercício de 1602 • . • . • • • • • • • • • • 

MINIS'l'ERIO DA MARINHA 

EXE.B«;::J.CIODE 190~ 

Decreto n .. 4338 - de 5 de fevereiro de 19oa· 

Abre o eredito especial para pagamento dos vencimentos do 
auxiliar do Auditor de Marinha·. 

MINISTERIQ, DA GUERRA 

EXERCICIO DE 1.90~ 

Decreto n. 4339 - de 7 de fevereiro de 1902 

Abre o credito especial para. pagamento de di1ferenças de venci· 
mentos dos auditores de guerra • • ., 

618:750$000 

83:700$000 

377:300$000 

83 :200$000 

618 :750$000 

618 : 750$000 

89:200$000 

25:000$000 

2 :500$000 

5.662:744$333 

5:763$004 

14:000$000 
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Dec;,:eto n. 4372- de 29 de março de i902 

Ahre o creJito especial para. pll,gamento ao tenento-coronel José 
Fa.ustino da Silva • • • • • • • • • • • • ; • 

Decreto n. 444.4- de 27 de junho de 1902 

Abre o credito especial para pagamento dos vencimelltos dos 
p:rofessores dos Institutos militares • 

Decreto n. 4578 - de 3 de outubro de 1902 

Abre o credito especial para pagamento ao tenente-coronel Alci
biades 1\1. Rangel e ao major Marcos Franco Rabello • . • 

Decreto n. 4751- de 28 de janeiro ele :1.903 

Abre o credito supplementar á verba 10"' do orça.mento de 1902 

Decreto n. 4752- de 28 de janeiro de 1903 

Abre o credito espe~ial para pagamento de vantagens não recebido 
por varias officiaes do exercito, em quanto responderem a 
conselho de guerra . 

Decreto n. 4804- de 24 de março de 1903 

. Abre o credito supplementar i verba « Transporte íle tropas » 
do exercicio de l 902 • 

:MINISTERIO DA INDUSTRIA 

EXiBR.CaCJ.O DE I902 

Decreto n. 4321 - de 13 da janeiro de 1902 

Abre o credito extraol'dinario para abastecimento deagua á Cnpital 
Fe(leral • 

Decreto n.. 4351 - de 22 de favel'airo de 1902 

Abre o cre.dito extraordinario para construcção de linhas tele
gra:phicas de Ct1yabà a Corumbá.. • • • • • • • • • 

Decreto n. 4361 -de 17 de março de :!.902 

Abre o credito extraordinario para conclusão de um trecho da 
Estrada. de Ferro de Porto Alegre a U.ruguayana • • • • 

Decreto n. 4381 -de? de abril de 1902 

Abre o credito-especial para construcção de um trecho da Estrada 
de Ferro de Poriío Alegre a Uruguayana. • • • • • • 

necreto n:. 4441:- de· 23 de' jutl:ho d:a: 1902 

Abre o credito especial para con-strucçãa de linhas t.3legr~:tphicas 
em diversos h:st"dos. . 

467 

480$000 

1 :l90$2lg 

"1:863$317 

1 o 1 : 662$720 

28:924$450 

140:173$212 

291:293$916 

G00:000$000 

100:000$000 

553:618$151 

570:000$000 

80:000$000 
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Decreto n. 4540 -de 11 de setembro de 1902 

Abre o credito especial para construcção de uma linha telegraphica 
no Pará . . . . . . . . • . • • .. . . • • . 

Decreto n. 4545- de 1S de setembro de 1902 

Abre o credi~o espe~ial para construcção de uma linha telegraphica 
no Ceara • . _. . . . . . . • • • • . • • . 

MINISTERIO DA FAZENDA 

EXERCICIO DE I902 

Decr e to n. 4415- de 27 de maio de 1902 

Abre o credito especial para pagamento de porcentagens aos em· 
pregados da Alfandega do Rio de Janeiro . • . • . • • 

Decreto n. 4494- de 23 de julho de 1902 

Abre o credito esp~cial para pagamento de porcentagens aos em
pregados de diversas Alfa.n.degas. . . . . • • • • • 

Decreto n. 4506- dQ 19 de agosto de 1902 

Abre o credito extraordinario para as despezas com a acquisição 
de 600.000 apolices dr. Divida Publica, em ouro . • 

Decreto n. 4528 - de 30 de agosto de 1902 

Abre o credito especial para despezas com a revelação da respon-
sabilidade do thesoureiro de papel-moeda da Caixa da Amorti
zação, por um desfalque dado por um seu fiel • • 

Decreto n. 4613 - de 24 de outubro de 1902 

Abre o credito especial para a construcção da Alfandega de Para.
naguá, Estado do Paraná. 

Decreto n. 46?8 - de 13 de novembro de 1902 

Abre o credito supplementar á verba - Exercícios findos. • 

Decreto n. 4679 - de 13 de novembro de 1902 

Abre o credito especial p:lra a impressão da tres mil exem'Plares 

50:000$000 

15:000$000 

1 .9GB: Gl8$15l 

225:939$794!. 

i9:419$356-

86:328$000 

212:409$500 

l39: Gi4$269 

317:989$583 

da Carta de~criptiva de Julio Cesar Pinto Coelho e Albino 
Alves Filh.o. • • , . • 28:000$000 

Decreto n. 4?26 -de 31 de dezembro de 1902 

Abre o credito sapplementar á verba n. 16, do art. 23 do orça-
mento de 1902. • • • . • • . • • • • • • • • 128:868$000 

Decreto n. 4??8- de 28 de fevereiro de 1903 

Abre o credito supplementar • â . verba «Mesas de Rendas » do 
exercicio de 1902. • • • • • . • • • • • • • • 1.000:000$000 

Decreto n. 4?87- de ? de março de 1903 

Abre o credito supplementar à verba < La.boratorio Nacional de 
Analyses >> do exercicio de 1902 . 6:000$000· 
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Decreto n. 4'795-de 14 de mJ.rço da 1903 

Abre o credito supplementar á verba, 20• do n.1•t. 23 do m•çamento 
de Jgoz • • • • • • • 

Decreto n. 4799-àe 24. de março de 1903 

Abre o credito supplementa.r ú. verba c CàiX<t de A:no1•tização » do 
exc~eicio de l902· • . . 

27:502$972 

852,-];000 

Decrito n. 4806-de 26 d.e m&.rço de :!.903 

Abre o credito supplem~utar ã. verba « Ajudas de C•Jsto » tlo ex·~r-
cicio de 1 002. • • - • . • • . • . . • • 5 : 500,ifl 00 

Resuano 

Ministeri() da Justiça._ - • 
» » Marinha. • • • 
» » Guerra .. . . . 
» » Industria. • 
~ » Fazenda. • 

2.~;)8:(:\~ 

OU!~O P APEL 

' . ' "' 
80 : :323$000 
86:328$000 

5.u62:744$333 
5:763$004 

2fJl :293S9 16 
l. 9BS:ôl8Sl51 
1. 1'72:275$474 
9.100:094$878 

Sala das Commissões, lO de Novemuro de 1903.-Fraf!cisco Veig1l, relator. 

TABELLA- B 

Verbas U6 ~rçameuto para as quacs o Governo 1wdcrá alrir ereilit~ snpplemeut:tr no cmci~io de 1904, 
de accorrJ& com ltS leis IJS. 358, de 9 de setewbto de mO, 23:181 de 35 de agusto de 1873 e 4 28, 
de 10 1l& dezembr~ de 18961 ar~. 8· n. 2 o art. 28 ~~ lei n. 100, de 16 de dezembro de 188'7. 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorl't>S pu&licos. 
S~tbsidio,s aos Deputados e SenJdo/'es- Pelo quo for :preciso dm·aute as proro· 

.gações. 
Sec,.eta)·ias do Senado e da Camara dos Deputados-Pelo serviço stenographico e 

·de redacção e publicação dos debates durante as prorogações. 

l!riNISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

MINIS TE RIO DA !Y1ARINH A 

Hospittlcs-Pelo.s medicamentos e utensis. 
Reformallos-Polo soldo de ofilcia.es e praça.:\1. 
ll:timições de õocca-Pelo sustento e dieta das guaroicões dos n avío.s da 

.Armada. 

469 
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----------------------------------·· 
Mtmições navaes-Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, alijamento de 

objectos ao mar e outros sinistros. 
Fretes-Por di:fferenças de cambio e commissões de saques, tratamento de 

praças em portos estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enfermarias 
e para despezas de enterro. 

Eventuaes-Pelas passagens autorizadas por lei, ajudas de custo e grati
ficações extraordinarias tambem determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes e Enfermarias-Pelos medicamentos e utensis a praças de pret. 
Soldo e gmtiflcações-Pelas gratificações de voluntarios e engajados e premias 

aos mesmos. 
Etapas-Pelas que occorrerem além da importancia consignada. 
Classes inactivas-Pelas etapas das praças invalidas e soldo de officiaes 

e praças reformados. 
Ajudas de custo-Pelas que se abonarem aos offi.ciaes que viajam. em com-· 

missão de serviço. 
Mate~·ial-Diver.~as despezas pelo transporte de tropas. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantias de juros eis Estradas ile Fer1·o, aos Engenhos Centraes e Portos -
Pelo que exceder ao dem·etado. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

JHros da di'IJida interna fundada- Pelos .que occorrerem no caso de 1uudar-se 
parte da divida. fluctuante ou de se fazerem operações de credito •. 

Jtwo ela di'IJicla insc;·ipta, etc. -Pelos reclamados além do algarismo orçado. 
Aposentados- Pelas aposentadorias que forem concedidas além do credito 

votado. 
Pensionistas - Pela pensão, meio soldo do monte-pio e funer<l.l, .quando a con

signação não for suftlciente. 
Caixa da Amortiz-açcio- Pelo feitio e assignatura de notas. 
Recebedo1·ia- Pelas porcentagens aos empregados ·e oommissões aos cobradores, 

quando as consignações não forem sufflcientes. 
Alfandegas - Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações 

excederem ao credito votado. 
Mesas de Rendas e Collect01·ias - Pelas porcentagens aos empregados, quando 

não bastar o credito votado. 
Cornmissão ilos 'IJendedores pa1·ticulares de estampilhas·- Quando a consignação 

votada não chegar para occorrer ás despezas. 
Ajudas de custo- Pelas que forem reclamadas além da quantia orçada. 
Porcentagem pela cobrança executiva das dividas da União -Pelo excesso da 

arrecadação. 
Juros dive1·sos- Pelas importancias que forem precisas além das consignadas. 
Juros dos bilhetes do Thesou1·o- Idem idem. 
Commissões e corretagem- Pelo que for necessario além da somma. concedida. 
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Juro dos emJwestimos elo Cofre dos 01-plitícs - Pelos que ·forem reclamados, si 
a sua importaocia exceder a do credito votado. 

Juros elos depositas das Caixas Economicn s e dos JWonles de Soccorro - Pelos que 
forem devidos além do credito votado. 

Exercidos findos - Pe]ns aposentadorias, pensões, ordenados, soldos e outros 
V"encimentos marcados em lei e outr~s despezas, nos casos do art. Il da lei o. 2330, 
de 3 de setembro de 1884. 

Reposições 13 restituições- Pelos pagamentos reclamaclos quando a importancí.a 
dellas exceder a consignação. , 

Sala das Oommissões, 10 d~ novembro de 1903. ·- li';-ancisco Veiga, relator. 

O Sr. Presidente- Estando ado· Votação do parcer n. \l3, de 1903, jul· 
antada a. Jwrtt, designo para. ama.n!ü1 a. se- g<tndo quo não deve ser cvncodido o cred.ito 
guinte ordem do dia.: de 33:!}88$393, pedido pelo Pude e Executivo 

Continuação da votttção do projecto n- 292, para. p;lga,mento do alferes da brigada PO· 
de 1903, autorizando o Governo a conceder Ucia.l Erne.~to Piuto Macltado ( dL;cussã.o 
os privilogios dos esta.belecimentos !lo en- unica) ; 

d - 3" discuss:io do projecto n . .2(35, de 1903, 
sino superior ou secun a.rio aos congenores autoriza.nd:> o Poder Executivo a a.bi'ir ao Mi-
fundados pelos Estados e pelo Districto Fe d 
deral e estabelecendo condições para. que nisterio a. Justiça 0 Negocias lnteriol'OS o 
estes possam ser ri\conhecidos offi.cia.lmentc credito e~traorJ.inario do 13:897$, sendo 
(2" discuss5o); 10:897$ pam intlomnizaçã.o ao D1·. Sylvio Ro-

moro, pC'Ofes:;or da logica do Internato do 
Votação do projecto n. 171 C, de 1902, re- Gymnasio Nacion;J.l, dn. U.espaza. com n. hn~ 

.!ativo á. emenda destacada na 2" discu:>são pressiio de sua obra « Hístorla, da Lit:er;-...tura. 
do projecto n. 171, do mesmo anno, que au- Brazileirn » o 3:000$ pai•;.t pa.gu.m~:nlo a.o 
toriza o Poder E:ocutivo a entregar ao,; me>mo do premio que ltle foi a.rbítrado ; 
his:pos, que neUes teem l'esidencia, os pre· 2n discussão do pro.jecto n. 298, do 1903~ 
dios que, pertencendo á. Nação, serviam de cren.ndo em Cctda um dos a.1·;~enaes de guerra. 
palacios episcopaas quanrlo se decretou a se- da. Cn.pit:~l :Fef}ernl 0 de Porto Alegre, uma. 
pa.ra.çã.o da Igreja. do Estado, os quaes lica· corop:..nhia de 40 menores com u. denonü~ 
rão :pertencendo, em plena propriedade, á.s uaçi'i.o de_ Apt•endizes Artífices ; 
respectivas dioceses, com pa.recer n. 227 A. Discussã.o nnicn. do pro,jec~on. :295, de 1003, 
de 1903, e com voto em separado do S1•. Luiz d 
Dominguos e exposição llo Sr. Estevi\m Lob.l, auto1•izan o o Presidcn1,e ua Rcpublicl\ a rc-
que propõe um sulJstitutivo (3" discussão); lev•~r ún. ppcscripçiio o moio-soluo de 15$ 

mensn.cs, desde :.!ü {io abl'il de 1885, a que 
Votação do projecto n. 221 A, de 1903, tem direito D. Ma.thildo do Ca.~tro Pet•cirt\ 

re'V'ogawlo o n.rt. 253 do regulamento que Sodt•ê· 
baixou com o decreto n. 2;881, de 18 de Diil~uss1-o unioa tlo pn.rccor n. 1~3. de 1903, 
abril de 1898, com parecer da Commissiio J.e indeferindo o requm·imcnto em que o capitão 
Marinha e Guerra. (F" discussão); Alfredo Ribeil•o da. Costa. pede pagamento 

Votação do parecer n. 120, do 1903, opi- da quantia do 3:027$095 do vantagens que 
nando no sentido de ser negado 0 creclito deixou de receber da maio de 1897 a junlto de 
especial, solicitado em mensagem do Presi~ 1898 em que L'eilpoudeu a procosso e no qual 
dente da, Rupnblica, na importancia de foi absolvido, com voto em separado do Sr. 
14:666$100, para cumprimento d t sentença Soares dos Santos, membro da Commissão 
do Supremo Tribunal Federal, a qual n.n- de Marinha. e Gucrl'a, seguido do pal'ecer 
nullou o decreto q_ne demittiu Ricardo Bar· da de Orçamento, conctuindo por :projecto; 
radas Moniz do Jogar de to escripturtwio da. DisctlS ,ão unica do projccto n. 302, de 
Contadoria da Marinha, para o fim de ficar 1903, relativo á emenda do Sena.do ·ao ·pro
o mesmo com direito ás va,ntagens do cargo jecto n. 57 A, de 1901, da, Camara dos Depu· 
que servia, emquan~o não for e1fectivameu~e tados, que autoriza. o Poder O:x:~cutivo a. 
a:provejtado (discussão unica) ; abril· ao M:inísterio da Fazenda o credito 

Votação do parecer n. 94, de 1903,julgando extraordinario de 104:54'2$583 para. · occorrer 
que não deve ser concedido o credito de ao pagamento das gratificações devidas ;a&s 
29:518$367, :pedido pelo Pode1• Executivo para empregados de ,di'lersas · alfandegas ·da/Re· 
:pagmento do alferes da brigada policial publica incumbidos do serviço de ·estatisti~ 
Alfredo Nunes de Andrade (discussão unica.); e revisão de despachos•em 1897 e 1898; 
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Discussão unica do projecto n. 267 A, de 
1903, autorizando o Poder Executivo a pro
rogar, com o respectivo ordena.do e :pelo 
prazo de tres mezes, a licença em cujo goso 

· se acha. o Dr. Luiz Cruls. director do Obscr
vatorio Astronomico do Rio de Janeiro e 
lente da Escola Militar .do Brazil ; 

Discussão unica do projP-cto n. 145 D, de 
1903, reiativo á emenda do Senado ao pro
jecto n. 145 C, deste anno, que autor~za o 
Presidente da Republica a conceder ao ama
nuense do Tribunal Ci-vil e Criminal, Au
gusto Moreno de Alagão, um anno de licença, 
com vencimentos, em prorogação á que lhe 
foi concedida em 13 · de julho do a.nno 
passado; 

Continuação da 3a discussão do projocto 
n. 252, do 1903 (n. 56, de 1900) declarantlo 
gue, salvo o disposto no n. 4 e no § 3° do 
art. 9• da Constituição Federal, só é licito 
a os Estados osta.helecerem taxas ou tl'ibutos 
que, sob qualq ncr denominação,incidam sobro 
as mercadorias estrangeiras ou sobre as 
nacionaes de poroducção do outros Estados, 
q_uando concorrem as condições quo esta
belec&:, e clando outras providencias; 

niscus~ão unica do projecto n. 237 F, tlc 
1903, redacção pa1•a nova discussão do adtli
t jvo destacado na 3a discussão do project.o 
n. 237, deste anno, autorizando o Governo a 
adquirir, pelo modo que julgar mais con
veniente, os terrenos necessarlos, em Jacue
canga, mnnicipio de Angl'a dos Reis, para 
cst a.belecimento do Arsenal de Marinha ; 

Discu::: .~ão unica. das emendas do Senado ao 
projecto n. 147, deste anno, quo fixa a dos· 
peza. do Ministerio da Guerr-.~ para o exer
cicio de 1904. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi· 
nuks da tarde. 

IJF.CI.ARAÇÕES 

prega~os da Estrada de Ferro Central do 
Brazil o direito á aposentadorias u.ssim co
mo a. fa.vor do projecto n. 158, du 1903, de~ 
tm•minando que sejam abolidas nas repar
tições federaes as distincções entre emprocra
dos do quadro e jornaleiros e det !.lrminando 
as horas de trabalho nas ofticinas custeiadas 
pelos cofras da União. 

Sala da.s ses~ões, ll de novembro de 1903. 
-Fredel"ico Boi·ges.- 1.'homa;; Cava/.canti.
Edum·do Studw·t.- Thoma::: llccioly.- Be
.zerl'il FonleíleUe.- Yi1·gílio Bl'igido.- Gon
çalo Souto. 

Declaramos have1• votado a favor do pro
jecto n. 158, de 190::3, dete1·mi.nando que se
ja.m abolidas nas repartições federaes as 
distincções entre empregados do quadro e 
jornaleüos. 

Sala das sessões, ll de novemheo de 1903. 
-Angelo Netto.- He1·edia de Sá, 

Declaro haver votado a favor do projecto 
n. 158, de HJO~~. qu !.l manda aboli r , na.s 1'8-
pal· t.ições fede1·aes. as distincções entre em
pregados do quadro e jornaleiros. 

Sala das sessõe':l, ll de novembro de 1903. 
Joaqttim Pi?·es. 

Declaramos ter votado a fa.vor do projocto 
n. 158, de 190;3, o 195 B, de 1903. 

Sala das se:>sões, 11 de novembro de 1903. 
Sá Frei1·e. - Americo de AUurqt!erqtee. -
Cor1·ei r~ DttlnL - Ile1·eclia tle Sá . - 1/J·mt
cisco Sá. - Thomaz Cavalcanti. - Elisett 
Gttilhel'me. 

Decla1•o que ,·otei a fu.vor do p1•ojecto 
n. 158, de HI03.determinando que :ieju.m abo· 
lidas nas rept\l'tições fedet·aes, as distincç!ões 
entro empregados do ctuadl'O e jot·n~tleiros . 

Declaramos que votamos a favor do pt·o· 
ec'to n. 195 B, do 1903, garantindo aos em· 

Sala das se:;sões, li de novmnbt•o du 1003. 
\Valldt:l'lay clt.: Jlelldol'lça. 

129a SESSÃO E'M 12 DE NOVEMBRO DE 1903 

P 1·esidencia das Srs. Paula Guimarães (Presidente), Olío.: ei;·a Figuei1·edo (1° Vice-Pres·:
dente) e Paula Guima1·aes (Preside nte) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que I veü·a. Luiz Domingues, Edu-:trdo Studa.rt, 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen· Gouç:tlo Souto, Eloy de Souza, Fonseca . e 
~a.r Guimarães Thomaz Accioly, Wanderlay\ Silva, Ermit•io Coutinho, Bricio Filho, Julio 
de Me·ndonça. 'Joaquim Pires Eugenio Tou- de Mello, Cornelio da. Fonseca, Raymundo de 
rinho, Anthe'ro Botelho, Ho~a.nn-:tll de Oli- Miranda., Euzebio de Andrade, Arroxelln.s 
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.Galvã.o, Jovinia.no de Carvalho, Folisbello O SR. CARLOS CAVALCANTI-São as pro:prias 
Freü·e, Oliveira Va.Uadão, Bulcão Vianna, pa.lavras do Sr. Deputado riograndense a 
.Satyro Dias, Augusto de Freitas, Alves Bar- quem me refiro, segundo S. Ex. ~cí\ba do 
l)::>sa, Tolentino dos S<tntos, Para.nhos Monte- declara1'. 
neg1•o, Rocirígues Saldanha, Bernardo Horta, Pois bem, Si•. Presidente, o nobr;: Depu
Moreira Gomes, Heredia do Sá, Joào Ba- tauo tem fcir.o por vezes diversas rcforon· 
ptista, Galvii.o Baptista, Silva CastPo, La.u· cias ir.,jus~as á minha pcs~on.; em um dos seus 
rindo Pitta, Mauricio de Abreu, Oliveira discursos disse ([Uecu quizera tír<tr de cim<L d~t 
Figueiredo. Estevam Lobo. Bernardo :1vion- cabeça de um et'iminoso gravíssima. impu· 
teiro, .José Bonifacio, Joã,o Luiz, Francisco tuç~ã.o que :pesava. sobre; ella, par·:~ atirt~r as 
Bernardino, Carneiro de R.ezencle, Bueno de sua, responsabilidai.le sobre os mc11s compa
Paiva, .João Luiz Alves, Lamouniel' Godo- nheiros elo cli1SS0, sobre o exercitJ. 
fredo, Carlos Ottoni, C;:wvalho Britco, Olc· Não me defendi de semelhante arguição; 
gari o Maciel, \V cncesláo Braz. M oreil'a da nio era necessario. 
Sllv:t., B(Jrnardo de Campos, Dominguo3 de Outra, vczS. Ex., tentando cob1•ir-me de 
.Castl'O, Francisco Romeiro, Rc1Jouças de Cal'· rídicnlo, c\f\innou que cu ignor.~Ya. até a pro
valho, Fernando Prestes, Fereeira Braga. prb Constitui~ão do meu Estado. 
J~;toy qhave~ •. P~ulino c:L~Ios, Francisco Mal.ta~ o SI:. AU'l~EDO VARELLA- Não é t[tnto as
JOaflllllll Tt,lxe~r:.t Brandao, Costa Netto, Car, l sim: eu assignalei um facto. V. Ex. m ver
los C~walcant1, PauLo Ra.mos, Soal'eS dob li d . ~t c - \ , C t'"' -_ 
Santos, JLtven:tll\Iiller, Marçal Escobar, Ger~ · ~ e 111~·- PO~ 11~1<3 nao con \Cela a ons I ~tu 
mano Hasslocher, Cn.ssiauo do Nascimento, Ç.lo do :seu Es,ado. · • 
VespasitLno do Albuc1uerr1ue, Alfredo Varella, O SR.CAHLos CAVAT.CAJ.'\Tr-Não con,-;idore 
Diogo Fortuna, Campos Cartier e Homem offensivo esse po1Ho rlo discue;;o do nobt•e 
d.e Carvalho. Dcpuüt~lo. 'Mas S, Ex. llUiz attrilmir-m.c 

~ - ignorancia. d<\ Constituição do me11 Est<.1.do. 
Abre-se a sc:ssao. Não me o1l'eudi com is~o. repito, porque iguo 
E' lida e posta em discussão a a.cta. I rantc sou, cérnfesso o procla.mo; e bem <.1.ven 

turacios os :pobres U.e espirito, por ri ue dellcs 
O Sr. Carlos Cavalcanti- é o rebo dos cêos. 

Sr. Presidente, não me achtwa. presente H a apcll<ls uma. differença e vem a ser que 
hontem nesta Casa, quando o Sr. Deputado o bem<wentnl'll.<lo não sou eu : é neste C[LSO o 
riograndense voltou mais uma vez á tribuna nobre Deputado. 
para. fazer considm•ações sob!'e a politica do 
Pal'1l.Ilá, aproveitando o ensejo pal'<L profligi.l.l' O Sr:. · :\Ll'REDO VAR"LLA- Logo, sou mu 
iojust:.tmente um acto pratica,do ultima- pobre de e.>:pírito. 
mente pelo Governo Fedel'al. O Sn. PRESIDEXTE - Attenção! V. Ex. 

s. Ex., cuja. ausencia lamento nesta oc- não póde discutir em di<dogo ; clirij[L·So li 
ca.sião, nesse discurso refel'iu se pessoalmente i\tiesa. 
ao humilde Deputado que se acha nesta tri- o SR. CAI:.Los CAVAf,CAi'iTI- ~ão posso 
buna. deixar elo dirigir-me ao nobre Doputado, 

Hoje, por occn.sião da. leitnríJ. que fiz da descle que. cstolt respondendo aos sens itpa.r· 
acta dos nossos trabalhos, ve1·it1quei que no tes, atém de que conduzimos a discu~sl\.o coro 
r .!sumo do discut•so prO'lluncittdo :pur ::;, Ex:. 0 maior respeito ... 
11<1\'ia, l'C[erencias á política. elo Estado que o SR. ALFRWtl v.uu;r.r,.\.-PCl'feit::uucntc. 
rep1·csento, mas não pesso[Llmente ao Dcpu-
tadu quo occupa tL tribuna. O Srt. CARLOS CAVM,CA:\1'1- ••• t:tnto o 

nobre Deputado pelo Rio üraode do Sul calDO 
Lendo, porêm, os jornaos da manhã., v,i 0 humilde orador que está D<L tl•ibuna.. 

que umdcllcstem o seguinte topico (en!y~ o !lias, como vinha dizendo, s. Ex. attri
Sr. Alfi·edo Vet1'ella), em que s:3 n.tt~ibue <LO buiu-me ignorancia tla constituição esta
Sr. Deputado n que me refiro a proposição dual. Eu ignoro tanta cousa, que não seria 
que passo a lôr·: «assim coutt•apuz ás de- de mais arcar com 0 peso de mais esta. 
·claraçõe~ do Sr. Carlos Cavalcttnti, que as- A ignorancia, porém, não é minha, per· 
segurou á Casa que fõra elfeito de manobras doe-me s. Ex.: é, como jil n,ffir!Dd, do nobre 
cons·piradoras, de que o Goyerno tinha no- Deputado. 
ticia, a tra.nsfm·encia do Sr. General Menna 0 artigo da Constituição do Estado a que 
Barreto». me referi, a. proposito de l'emoção de juizes, 

Pergunto ao nobre D~puta.do si é fiel este é 0 de n. 65, paragrapho unico, que vou 
-extra.cto do seu discurso. ler : 
. 0 SR.. ALFREDO VARELLA-Perfeitamente 
:fiel; sã.o as minhas proprias palavras. 

Vol. VII 

<< Os juizes de direito serão escolhidos pelo 
Governador dentre os bacha.reis ou doutores 

60 
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;:r!'aduados por qualquer faculdade jurídica 
do Brazil. q_ue tiverem o noviciado exigido 
uor lei ordinaria e se houverem habiUtaJ.o 
}:1erantc o Superior Tribuna.l de Justiça e 
que forem por este classificados e apresen
tados em iista. 

Parngrapho unico. Os juizes de direito 
serão vit~iicios e só poderão ser removidos 
a, pedido ou por convenlencía publica, na 
fúl'ma. oue fôr estabelecida em lei ordina.ria 
~ co_m i'n!"ormação do Sur:erior Tribunal de 
,J ust1ça . >.' 

0 SR.. ALFREDO VARELLA-~fi.o foi O que 
disse na minha rospJsta a V. Ex. Mostrarei 
que a CJnstituição não trat:• <.la a.ífirmaçã,o 
que V. Ex. fez. Voltn,rei á tribuna. 

A discussão d8ve ser produzida com 
boa. fé. 

O SR. CAP..WS CAVALCA:.'\TI- A discussão, 
si V. Ex ;~ tivesse encaminhado sempre no 
terreno em que uHimamente se tem collo
~~n.do, não teri~ produzido os resultu.dos que 
produziu. 

E, si não occupei no..-amente a tribuna 
pa.ra contrariar as affirmativ<~S de S. Ex., 
foi exa.ctamente porque, obedecen.Jo a sug
gestões do meu pronrio sentir, não queria 
tripudiar sob:·e a pessoa do nobre Ddpu
tado, quando S. Ex. tinha aemado tn.ntos e 
tão graves confiictos. Seria falta de gene
rosidade de minha pctrte aproveitU.l' a occa.
sião :pu.m con tradictal-o. 

O SR. ALFREDO VARELLA- Foi tardia a 
generosidade do V. Ex. (Pau.s(t). 

Agora. ra·:o esta dcclttr:.tçã;; solomno pc
I·antc a •Ja5a : ú quo, p;trLi::ldo do Par~tnú., 
cu disse ao.> meus amigos : hei de accusar 
se,·era.mon t<:> os S1·s. Vicenta :.Ia.cha.do, Aten
·~n.r Gnimn.l'ãc.~ o Candido do _-\.breu ; hei du 
poupar, porém, os Srs.Lu.menlla.Lins e Carlos 
Cavalcanti, em quem reeoulleço rc8ponsabi
lidado, mas passiYn., om tudo o qne so pttssa 
naquello Estíldo. 

Ent!·o~anto, fui l'ocebido por V. Ex. d11 
maneira u. mais aggressiva, in:mltanU.o·me. 

O Sr.. CAm.os CAYALCA:-:Tr - O nobre 
Deputado deva lembrar-se de que. quando eu 
.respondia,, como er:~ do meu dcYer·, aos seus 
primeiros discursos ... 

O Sa. ALFP.EDO V A.RELLA - _\. aggressão 
deu-se quando chamei de covardão ao Sr. Vi
cente Machado. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. deve limitar
se a fazer observações sobre a acta, porque 
o Regimel).to não permiite esta discussão 
em fórrna. de dialogo , 

0 SR.. CARLOS CAVALCANTI - Nã.o :posso 
deixar de attender :w nobre Deputado que 
me dá apartes. 

O SR. PRESIDEN'l'E- Declarei terminante
mente que o Regimente não pe1·mitto oue u. 
proposito de observações sobre a acta 'e do 
explicações pessoaes, se trate de assumpto 
inteiramente diffarente. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Não pretendo 
reviver uma questão que irritou tanto os 
animos nesta Casa e quo tantos males pro
duziu, impedindo o :proseguimento reunln.r 
dos nossos trabalhos. v 

Nã.o posso, :porém, em um caso destes, r.m 
que se ;~cha em cansa a minha pru:pria di,.ni
dade, deixar de occupar a trihunD" p:1ra des
truir allegações menos verdadeiras, a mim 
attrlbuidaspor S. Ex., que assim se mostrou 
m:üs uma vez injusto. 

O nobre Deputado não contesta. a. phr:',se 
attribuida a S. Ex. pelo Con·eio d a Mcmid e 
que vou rJproduzir mais uma vez. 

Eil -a: 
«Assim, contrapuz ás decla.r.:1çõe,, do Si'. 

Carlos Cavalcanti, que assegurou á Casa. qua 
fora elf<üto de manobras conspiradoras, de 
que o Governo tinha noticia, a transferencia. 
do gener ,,l Menntt Bar:·eto, a versão que ett 
tinha ouvido na Secre·taria da Guerra., ou
vindo do proprio ministro as palavras qu3 
vou repetir: 

« i-rão houve intento de per.3egnir o ge
neral Menna Barreto, disse-nos S. Ex. O 
GoYerno precisou coliocar o coronel ou te
nente-coronel Faro, e, como es Lava inspe:
ccion:\ndo o 39° o general Menna Barreto, 
aproveitou-sJ do commaudo do seu corpo, 
visto como uma transfere.ncia, neste mo
mento em na.Lla. o projuüica. » 

Logo, S. E:c, no seu propl'io discurso ds 
hontom, so incumbiu de destruir as pri
meiras affirm:ttivas r1uo ha.vi:.~. foito rel:l.ti
vnmont!J a teP h:.t vitlo intriga jnnto ao Mi· 
nisi;po tia Gum't'<t, desde que S. Ex. explicou 
que oss:~ tt•ansfereucia, tinha sido tle\'id:t. :~ 
culloc11ção n;~t:tt'ttl do tenente-coronel Faro 
om nm dos regimc:1tos da guarnição <.la Pa
ran:t, rcgimenr.o quo ora então co!Umandado 
pelo gcnor:d l\Ionp:t Ba.rl'cto. 

O SR. Ar.Fl~!cDO VARELLA-Queira. V. Ex. 
continuar :L lel'. 

0 SR. CARLOS CAYALCA::'\TI- Pedirei li• 
cença. a V. Ex. para transcrever todv o 
trecho no meu discurso. 

Eis o motivo por que se verificou a trans· 
ferencia injustamente pl'ofliga.da pelo nohl'e 
Deputado. 

s. Ex. declarou que eu assegurara á Casa 
que tal transfereucia se h:1vi<1 realiz~do por 
effeito de manobras conspiradorn.s. Passo a. 
ler o topico do meu àiscurso referente ao 
caso : 

«Nós, Sr. Presidente, intrigamos; nós
e nesta conectividade, manchada pelo Depu~ 
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ta.do rio-grandense, está um official do exor· 
cito- nós perseguimos officiaes, nós fn,. 
zemos intrigas :pn,rn, arredar de nossa terra 
o gener;tl Menna Barreto! 

O S1·. Alfi·edo Var'ella -Não filllei sinão 
uo Senador Vicente Machado e em seu aco
Iyto, n. q nem V. Ex. acabou de se referir. 

O Sr. Carlos Cavalcanti - Decl;aro ao 
nobre Deputado e á Carnara que o Governo 
Federal, o Governo da Republica., ao qua.l 
S. E:{. presta, a.poio, não procedeu, não pro
cede e não procederá por intrigas e n,rtima
nhas <le quem quer quo seja : sempre pro
cede honosw. e lisamente e, si tra.nnferíu o 
Baya1'll do exercHo brazileiro, fel-o em vir
tude do informações prestadas por autol·i
dades competcates e regulares. 

O S1·. Alfl·edo Varella- G1•ave revelação, 
senhores, bem confirmatoria, dos met!S juizos: 

O 81·. Ca1·los Cavalcanti- Não comprehcndl 
o aparte do nobm Deputado. 

O 8~·. Al{1·edo Varella-V. Ex. decbrou que 
o general tinhn. sido transferid.o pm· infol'
maç·ões ..• 

O s~·. Ca1·los Cavalcanti-... regub.res. 

O S1·. Al(1·edo Vco-ella- ... reguli1res da au
tol'idade ... 

Em sogllida é n,pprovada a a.cta da sessã.o 
antecedente. 

ORDK\I DO DIA 

O §r. Presidente- Não ha.venuo 
numero legal p:1ra. se proceder ás vohçõeg 
das materi:J.s constantes d<t ordom dia, pn.s
sa-se (L matcria em <lbcussão. 

E' anounciu.da. a. :3" dbcussão do p1'ojecto 
n. !65, d.o 1903, autorizando o Poder Ex
ecutivo a, al)l•ir ao :Ministcrio du. .Tnstiça e 
Nerrocios Interiores o credito cxkaorllinari() 
de ·l3:89i$, sGollo 10:8078 pal'<t inrlemnizi1ção 
ao Dt'. Sylvio RomGI'•J, profe.ssot• ele logica. 
do Interna.to do Gymnn.sio Nacional, da. des
peza com a impressão de sua obru. «Historin. 
da. Littcratura Bmzileit·a», e :1:0008 pat'tt pa· 
gamooto ao mesmo do premio c1ue lhe foi 
arbltr<~d(\. 

Ninguem pedindo n, paliwra. é encerraila a 
lliscussiio e atli<~da a Yotaç5.o. 

Suo snccessivamento, sem d.cbéde, encer· 
rados em 2" discussãu os arts. lo 9o 3o 4° 
5o, ,~o, 7o c so do pl'Ojecto n. 29S, de t9o3; 
creando em cada um dos arsenaos de gucrr<t 
da Capital Fedioral e de Porto Alegre uma 
companhia dG 40 menores com a denomi
naçào de- aprendizes artífices ; ficando 
adiada a votação. 

O Sr. Cados Cavalcanti - .Da autoridade E' annunciada a discu.~sã.o unica do pt·ojecto 
competente. n. 295, de 1903, autot'izando o !)residente 

o s,·, .rllfi·erlo Vw·ella _Pois, vou decla- da Rcpublica. a relevar du. prescrlpção o 
r , t - . d t d a· . meio soldo Je 15$ mensacs, desde 26 de abl'll 
a! nes a ( a.sa. que o comman a.n e o. lS· de 188- a qua tem dir<>ito D Mathilde do 

t1·;cto, den,nte de_ te~t~mu~hn,s, me u.utonzou Cas~ ·o;)Poreira Sodré. v • 

a n.ffirmar crue nao llliierviert1 em ta.l facto.» J t 
Ninguem peuindo a pr:bvl'a, é encerrada a 

diseus::~ão e adiada a n.1tação. Pergunto ao nobre Deputado si lla no que 
acabo de ler alguma. referencia, mesmo lon
ginqlla, a m<mobras conspiradoras. 

0 SP,. ALFRI!:DO VARELLA.-E' preciso nü.o 
destn.cu.r phrases. V. Ex. failou cla.ra.mente 
em conspir<J.ção que se estava. dando no Pa
ra.n(L. 

E' annunciada t1 dlscussüo unica do pa.
recer n. 123, cto 1903, in ieferintl.o o rDque
rimento em que o capitão All'retlo JUbeiro 
da, Costa pede pa,gamonto du. qwwtit4 do 
3:027$095, du vantagens quo delxou de ro· 
cebor do maio de 1897 a junho ue 1898, em 

O SR. CARLOS CAVALCANTI-O nobre De- que responileu a processo, no qua.l foi allsol-
:putad.o estü :perfeitamente enganado. vido, com voto em soptm.tdo, do St'. Soares 

Eu ainda não me transformei nem me 
t1•ansformarei em accusador. Tenho -vindo ã 
tribuna unicamente :para defender amigos 
meus accusadvs, e a mim proprio, de ar;.;ui 
ções feitas com grave injustiça pelo nobre 
Deputado. 

E era o que eu tinha a dizer. Não faço 
accusações absolutamente a ninguem, nem 
t.ão pouco qtiel'o dizer quem foi o accusador 
do General Menna Barreto; para que ma
~oar a.o nobre Deputado'? O meu dever era 
fazer o que estou fazendo. Já o ftz e dou-me 
POl' sa.tisfdto. (MH·:to bem ; muito bem.) 

dos Santos, membro da Commissão do Ma· 
rinlm e Guerra, seguido do pn.recer da de 
Orçamento, concluindo :por projecto. 

Ninguem pedindo a pal:wra, é encerrada. 
a discussão e adiada a. votação. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 302, ele 1903, relativo <1 emenda do 
Senado ao projecto n. 57 A, de 1_901, da. Ca,· 
mara dos Deputados, que autor1za o Poder· 
f!:xecutivo 11 abrir ao Ministerio da Fazenda. 
o credito extraordinario de 104:542$583 para 
occorrer a.o pagamento das gratificacõos de
vidas aos empregados de úiver.>as alfa.n-
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degas da Republica incumlJídos do serviço de 
estatisl;ica e revisão de despachos em 1897 e 
1898. 

Vozes das mais autorizadas se teem ergui
do na bancada mineira, aíim de suft'raga,r a 
exístencia desses impostos, justifical-os ou 

Ninguem pedind::> a palavra, é encerrada desculpai-os. 
a discussão e adiada a vot:.tção. ~!el ao I:Uel:'- proposíto de coadjuvar a 

E' annunciuda a discussão unica do pro
jecto n. 267 A, dG 1903, n.utoriza.n.do o Poder 
Executivo n. prorogar, com o respectivo or~ 
denallo e pelo prazo de tres mezes, tt licença 
em cujo goso se acha o Dr. Luiz Cruls, di
rector do Observatorio Astronomico do Rio 
do Jan:3iro e lente da Escola Mili.tar do 
Brazil. 

umao dos mmetros, u. perfeita harmonia. que 
deve caracterizar a acção política desta nu
merosa c importante banca.da, no seio da 
qa!llura e especialmente neste momento po
lltiCo, eu não me animaria a intervir si 
não tivesse consuLtado préviamente o illus
tro leadc1· da bancada o Sr. Dr. \Vencesl{w 
Braz, que todos acatamos (apoiados), e si não 
tivesse obtido u. respostl no sentido de tt'a

NinglH3m ];ledil1ílo a pa.lavl'a., é encerrada tar-se esta questão como questão abe1ta, 
a diseussão e adittda a vobção. em que os representantes mineiros poderiam 

enunciar-se com plena e ampla liberdade de 
E' annunciada a discussã,o unica do pro- pensa.mento e ex:prcssão, :por não collidir 

jecto n. 145 D, de. I 903, relativo ;.t cmendn, com a solidariedade politica. 
do Senado. l\0 lWOJect? n. 145 C, destB ~uno, Senhores, tenho esta questão como fun
.que a.ut?rlza o Pl·esi~cntc d~. Republ~c-~ a damental, de tão alta importa.ncia que, si 
co,:r:cr:der ao amanu~nsc do Tubuna~ Crvll e I acaso a. CJnstituíção Fedel'al não tivesse pro
C:mumal_ Augusto Moreno. do Alagao um !libido terminantemente os impost.os inter
an~o ~e l~?ença., eom . v:encnuen_tos, em J?,ro- estaduaes, e si não tivesse disposto os meios 
rolaçao u. que lho fol concedida em lv de de tornar etrectiva. a prohiuição, reputo essa 
JUllo d() anno passa.do. qucstão,-repito-de tão subido aleauee, que 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada justific:tria, nessa lacuna gea ve, ness;:, fa.-
a discussão e adiadu a votação. lha injastificavel, a ne~essida.de da. r0visio 

E' annunciada a continuação da 3a dis
cussão do pt'ojecton. 252, de 1903 (n. 56, de 
'1900), de.clarando que. salvo o dispo:~to no 
n. 4 c no § 3° do n.rt. go da Constituição Fe
<lerul, só ~ licito aos Estados estabelecer 
taxas ou tributos c1ue, sob qualquer denomi
naçã,o, incidam sobre as mercador·ias estran
geiras ou sobre n.s nacionaes de producção 
de outros Estados, quando concorrem as con
dições que estabelece, e dando outras provi
dencio.s. 

O Sr. :Pre~idente-Tcm a palavra 
o Sr. l~rancisco B()r·na.rdino. 

O Sr. Francisco Be1•nard.ino 
-Sr. Prosid.en1;c, a questão r·elu.tiva á sup
pressão dos impostos intorestadun.es tem 
sido discutida com a. maior· lttrgueza nesta 
Cama.r~\, o não posso, em ta.es condições, ter 
a. pr·etonção de acct•escenta.l' qualquer idéa 
ou esclttrecimento o.o debate. 

I\Ias, a.tten ta. a importancia da ma teria, 
a.ttenta a necessidade que tenho de assi
gnalar minha opinião a respeito, dando 
conta do exercício do meu mandato ao elei
torado quo me enviou a esta Cama.ra, por 
essas razões eu mo animo a intervir no de
bate, á ultima hora.. 

Sr. Presidente, filio-me fi'ancamente á 
opinião daquelles que julgam de necessidade 
urgente e impreRcindivel a suppressão dos 
dm:postos interestaduaes. 

constitucion:.tl. 
Mas, não. O legislador constittiinte ne,;;te 

ponto collocou-se, no meu humilde modo de 
entend.er, á altura das cJnveniencias d<\ si
tuação do paiz, consultou perfeita e segu
r<~mcnte as exigancias d~L liberdade, do des
envoLvimento do cJmmercio e da industritt 
no seio do paiz. 

O problema, que se traduz hoje como L> 

problema dos impostos interestn.duacs, vem 
de longe, dos pl'imeil·os tempos dtt Monal'
chia, agitou as opiniões, preoccupou larga~ 
mente as intelligencias, foi assumpto das 
mais altas cogitações no Conselho de Es· 
tado, na.tl cor];lorações da mais alta rospon
sabilidadD política e administl'ativu., e foi 
objecto de discussões la1·gas o eschrecidaB 
no Senado e na Camara dos Deputados da 
Monarchiu.. 

Sobrevindo :.t revolução de 15 de novem· 
bro, encontl'ou e.>sa. questão em aberto. 

E' impossivel, por um lado, que o legis
lador constituinte fosse tão ignorante da. hís
toria do paiz, estivessse tão alheio ás cir
cumstancias, ás idéas que o agita,v<~m. que 
desconhecesse o grave pl'oblema que existia 
na administração e no governo do p3.iz a re · 
speito dos impostos p!'ovinciaes de impor-
~~. ; 

Conhecendo a questão, não seria tao 
ine];lto, tão irnprevidente, tão desorientado, 
que se iivesse despreoccupa.clo de dar-lhe 
uma solução positiva e adequada. 
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Não se põde, portanto, sem a mais graYe 
injustiçu. á provisão, <~ sabedol'Ía e á capa
cidade do legislador constituinte, suppor q_ue 
elle tivesse deixado de resolver tal questão. 

Conhecendo-a o tendo de resol vel-a. é 
impossível admittir. no adeantamento das 
idéas · em tal a.ssumpto, no apuro da 
actual ci>·ilização política, que o Con
gresso Constituinte tivesse resolvido o de
lnte e confticto de intet•esses, a não ser pela 
condemnação formal, írrcmissivel de taes 
impostos, condemna.dos, supprimidos, em 
toda a po.rte, por incompatíveis me,;mo com 
o regimen federa,tivo, o mais amplo, o mais 
feanco, o mais extenso. 

Senhot·es, o movimento da ltistoria mo
derna, quer na Europa, quer na America. 
tem sido no sentido de cn.minhttr para as 
grandes agglomcrações politicas, e de ftll•ta
tecel as por meio da solidariedade dos in&er
osses economicos. 

Na Europa, no seculo passado, nós vimos 
qual foi o passo inicial e origin<trio pam o 
e::;tabdccimcnto da, unidade e da gr<mdma da 
Allermmha. 

Póde-se clizcr que com a. lig<:~. adm.1.neira., 
em 1833. com o estabelecimento du. unifor
midade das tarifas por meio do zoUvetein, 
começou a aspiru.ção pela unidade da Alie
manha, pelu. unidade politica. Começou 
essa o.spiração pelu. unidade, pela harmonia, 
pela solidariedade dos interesses cconomicos, 
Tanto ó certo que a harmonia, a conciliação 
dos intm·esses economicbs, dos inte1·csses 
commoJ'ciacs facilita a unidade politictt, es
lit'eita os laços. Tanto é cet•to que o dissenti
menta e a incoropatibitid,tde dos interesses 
economicos prouuz~m os dissentimcnto:-; poli
i;ícos, dão motivo :para as separações, pu.r:t 
as desaggregações, mesmo daquolles Estados 
que teem cons[).grn.da. na historia a sua. uni
dade pohtica. e que devem esforçar-se pat·u. 
fortn.tecel-o. c Lda vez mais. 

Si hn. obra u.dmit'ttvol de intclligencin. c de 
cu,pacidadc politic:t no scculo pa.ssttdo, tu.lvoz 
sem t~drnittir outt·a que sG lhe compare em 
esforço e em import:.tncía., creio, St•. Presi
dente, que é a tmida.de política da AII.e
manha, cuj:1 origem se descobre frizantc, 
ttdmir<tvel, expressiva. na liga aduaneira, na. 
liga dtts alfand(;gas, na uniformidade das 
t:trifas, por meio das quaes o commercia 
exercitou-se livremente pelos Estados da Alio
manha. A' sombr:1 das taxas protectora.s des
envolveram-se em condições admiraveis, a 
pa.r do commorcio, as indnstrias fabris. 

Eis a. sábia lição quo nos deixou o scculo 
passado. 

Os Estados Unidos que se compuzera.m 
pela aggregação e allíança. de colonias sepa
radas, independentes, com vida propria, no 
momento, em-que estabelecCI·am os laços d<t 

confederação, tiveram n. provisão, a intclli
gencia precisa para verem quo a abra. seria. 
f'ragil e incapaz de resistir. si a solida.riclladc 
politic<L não asswntasse no. solidariedade 
econumica e commcrcial. 

Assim núsvemos que no p.wtoda federação 
se incluiu a prohibiçü:o fbrmal do os Es
t;tdos tax::tl'Cm quet' a importação, quer a 
exportação, as causas que fossem olJjecto da 
importação e as cous;~s que fossem olJjccto 
da. exportação. 

Eis a lição admil'n.vcl, quo nos voiu de 
mais longe, quo nos vciu do secuto X.VUI. 

E quando a Allemanha do scculo pas.>:tdo 
m:.trcllou da extrema divisão para. a uoidttüc 
e a conse~uiu, quando parallelamonte os 
Estados Uuidos m·lrclw.mm da S:.lp:.tl'ação de 
todos os in toressos para. a unidade cconumica, 
commel'cial e politica, é possivol admittir 
que n. ltopublica se tiycs.;;e constitnido no 
Brazil sem a prcoccupaçii.o de cstu.bt1iecel' 
esstt unidad.c cconomlca.. Q commercitLl para. 
fomentar o tornar mais sulida a. unidttdc 
politica? 

Siwíagrave erro do leglslatlor constituinte, 
seria incpcia, sinão crime da. Republi'-o., si 
se tivesse orgo.nizado em taes b:\ses, port1ue 
teria do rnesmo motlo e pe!o mc~mo acto 
sancciona.do pu.ra o futuro a obra d<L disso
ciação dos Estados bl'ltzileiros, dtt desaggrc
g:l.Qão da patria. 

Sr. Presitlcnte, tem-se accent.uado, com 
rolaçfto á questão dos impostos d.o pa.iz, duil.S
correntes de opiniões, un.1a tondondo a rc· 
stringir a. osphora da União em pwl'oil.o dos 
Estados, a. outra, ao conl.l'lLrio, que tende a 
restringir a. e:;p!tct•a de cap:tcidJ.lo tf.:Js Es
i;adus em pro vci to d'~ U n ifi.o. 

No quo tiiz respeito particula.rmcmtc aos 
impostos interestadua,es esta:> dua.s conentos 
fictLt'am viv:Lmente ussignaladns pot· oceasião 
do projccto a.pJ•csont<Lào a. e.~t<t <Jam:tra peLo 
illustre Dc:putn.do pelo Parú., o St'. SlJr-zeLlello 
Corrêa. 

S. Ex. :por esLa occasião pr;'occupava-se 
nã.o sómente de prohibir ttas Estados os im
postos de importação, como tambem de sub
trahir delles a cn.paoidado para os impostos 
de consumo. 

Foi quando o illustra Deputado pelo Pi
auhy, o Sr. Anizio de Abt•eu, om traba
lho que em uma parte nunca será. bastante 
elogiado, mostrou até á ultima eviuencia 
que esse p1·ojecto mutiltvva o. capacido.de do::~ 
Estados, subtra.hindo delles o direito cousti· 
tuciona.l de estrtbelocer os impostos de con
sumo. 

Nessa. parte o tro.balho, a que me refiro., 
é luminoso e irrefutavel, 

O parecer do nobre Deputado pelo Piauhy 
mostrou em postulados da maior clareza 
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gir a capacidade tributaria dos Estados e di
minuir os seus recursos, os seus meios de 
acção. 

Todos elies teem as suas finn,nças organi
zadas, os seus orçamento.;; feitos na contem
plação de certos recursos. e eu me vexaria. 
si, no momento de dilficmldades para todos 
neste paiz. quer para tt. Uniio, quer para os 
Estados. fosse cuncorrer com o meu voto, 
p:tra. aggravar as diffiwldades dos E~tados, 
retirando-lhes os recursos de seus Ol'ça
mentos . 

No meu humilde moclo de entender, tenho 
que os impostos de consumo, llUe se asse
guram f1·ancamente aos Estados, compensam 
sobe.jamente os impostos de importação, que 
se lhes nega. 

Creio ainda mais, sellhores, que si os Esta
dos, com critet•io e p:~.ciencia, explorarem este 
vasto c ~.1.mpo lle acção, hão de encontrar ahi 
recursos maiores do que aquellcs que lhes 
são proporcionados p~los impostos de impor
ta.çã·J, sem os inconvenientes constitucionaes, 
sem os incon venient~s que podem resultar da 
oppressã.o da industria em geral, e da produ
cção dos outros Esta.dos, e sem o perigo de 
provoca.r violentas repre:~alias. 

O SR. JoÃo Lurz ALYES dá um aparte. 

0 SR. FRANCISCO BERNARDI:'\O-Quer me 
parecer. senhores, que somos Yictimas nesta 
parte, um tanto du preconceito, do habito e 
daqucll<L influencia. a que alluuem os positi
vistas-de os mol'tos g-overnarem cada. vez 
mais os Yivus. SoJfremos a. obsessão da ro
tina e do CJstume. 

Des(Le tempos immemol'iaes os políticos 
e legisll\dorcs dos Estados teem a vista. 
presn. nos impostos de importação. e t\cre
ditam que fól':J. dahi nã.o lu salvação. 

Creio, porém. que a. seâra do consumo é 
ampla. Tudo depen1ie simplesmente delles 
a.geitarcm os ap})i1relhos i;ríbutal'ios, e m·J
diflcilrem a.s cou:sas, em virtude das exigen
cias da nova situa.ção-

A' primeirn. vista. parece que, recallindo os 
impostos de consumo sobre os generos de 
importação de outros Estados, e mais sobre 
os estrangeiros jti nacionalizados, em vez de 
haver restricção, ha., ao contrario, amplia
ção do campo tributario. 

Haverâ. ma.is tra.'oa.lho, terão os governos: 
dos Estados de empregar maiores estudos 
e investigações, maior numero de collectores 
e agentes fiscaes; terão de lidar com maior 
numero de contribuintes, mas não haverá 
dimin uiçã.o de recursos. 

Em todo o caso, é certo que, pela. facilidade 
da arrecadação dos impostos de importação, 
os Estados são propensos a decretal-os, ta
xando a producção dos outros. 

Prohibidos taes impostos, elimina-se pois 
um grande perigo. · ' ' 

Eis a. grande v:1ntagem das iniciativas 
louvave~s com que nos estamos preoccupando. 

Suppl'Imidos os impostos intercstadua.es · 
P_!Olübindo-sc ao Estado de taxar a importa~ 
çao; em qualquer modo c de quaesquor mer
c~dori~s. fica o ~osso paiz preservado de 
r1scos mcalculaveB , de ordem economicu. e 
de ordem política. 

pá ~e em relaçl1o a estes impostos a mesma. · 
obJecçao que se formula em relação ao papel
moeda. 

Sabemos que a emissão do p::tpel-moeda 
em certas condições, é muito salutar, tra~ 
vantagens extraordinarias; mas. pela faci
lidade com que se usa do instrumento da 
emissão, da h i vem o mal e o perigo. 

As mesmas refercncias se podem fazer em 
relação aos impostos de importação. O seu 
perigo estú. na sua fa.cilidade. 

Assim, assentamos em prohihir os impos
tos do importação, e em respeitar ampla
mente aos Estados os impostos do consumo. 
Outra. cousa não ha a fazer no estatuir a lei 
probibitiva. l3inão prohibir aos Estados os 
impo?tos de importação, e respeitar-lhes os 
impostos de consumo. 

Como caracterizar o imposto de impor
tação~ 

A primeira. ca.1•acteristic:1. do imposto de 
impo1'hção ê ser percebido á ent1•ala. e antes 
de expostas as mercadorias á venda paru. 
consumo. 

Parece, portanto, que :1 primeir•t dispo
sição a tomar é a de prohl'!>lr aos Estados 
o tributar á entrada as mercadorias e antes 
do expostas á venda para. consumo. 

Mas este não é o unico cara.ctorlstico do 
imposto de itupoJrta.ção. 

O impoEto de importação, em sua. natu
reza, póde ser um imposto pt·otector, o é 
impo:>;ivel pennittir u.o E:Jtad1J q U3, sob :L 
capa de imposto de cousmuo, estabeleça. um 
impo~to p1·otector. 
Ne~to caso ê forçoso prollibir ao:> E:;tu.dos 

quo osta.bcleça.m os impostos do consumo. 
quando estes possam ter o cara.ctur ou u. fei
ção de impostos de importação,projudica.ndo 
o commercio internacional, o commet•cio dos 
Estados entre si, e com o Oistricto Federal. 

Eis alli o maior abuso a. que se prestam 
os impostos de importação. 

E' pl'ejudicar o commercio internacional e 
o commercio dos Estados. 

De modo que, sempre que o imposto. 
qualquer que seja sua denomin;tção, o modo 
de sua percepção, ainda sob a capa de im
posto de consumo. venha prejudicai' este 
cornmercio, infringir a attribuição soberana 
que tem a União de regular o commercio 
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'internacional, e o commercio dos Esta.U.os, o maior auxilio, com os seus apartes muito 
imposto deve ser• prollibitlo. opportunos. 

o SR. Jo!i.o Lmz ALVES- Pela pr<1pria. 
Constituíçã.o os Estados podem crear impos
ctos proltibitivos contra a expurtaçiio estra.n
geil•a, som limites. 

o SR. Fiu:'\crsco B.ErtXARIJil\"o-En vou lá. 
Eis onde o meu substitutivo diverge dos 

differeni;cs substitutivos aprcseni;ados por 
al"'uns respeitaYeis rep1•esentantes d:t :Xa
çã~. Ellea p1·ocm·am est;t.bclccel' analyti•~<t
mente, demor:\u::l.mentc. OJ cal·act.crist.kos do 
1mposto de impo1·tação, confo1·me ~ts lições 
da .jurisprudencia americana. O meu p1·oje
cto diverge po1· entender que a lei deve ape
nas assígnal<tr os caracteres geraes, CJ.Ul~ de
vem servir de norma ao,;; trihuna.es, pa1•a. a 
fixação da jurispl·udencia.. 

O legislador não póde proceder como os 
tribunaes. Os tl'ibun<oes, senhores do prin
ei_pio legislativo, conforme os en,sos appli
cam as l'egras e tomam a decisão. Fo1· m<t

se com esse tra.balho o eorpo da .jm·ispl'U
dencia, o corpo da. doutl'ina. 

O legislador, si vae l'ecorrcr, na !'G(h
cção da lr.i. á ct:.suistic<t da ,juL'ispt•tul<incia 
:para estabelecet· a;; no1·m::ts legaes, col'L'e o 
l'isco de não appre1wuuer todos os casus, e 
deixar de fó1•a alguns. 

Comqua.nto vlzemos o mE:>smo abuso, o H
lustre Deputado pelo Eshdo de S. Paulo, 
autor do suhst.ítutivo, e eu, vamos procedendo 
do modo difrerente, elle tl'azenuo para a 
lei as lições o pl'ocessos du. jlll'i:>prudencia., e 
eu me limitantlo na lei ao proc<:~sso e me
thodo legisla.tivo::;. 

Parece-me, ~r. Presirleníe, que cJm <lstes 
earacteristicos se pôde dill'cron~·ar o imposto 
de importa.çã.o <lo d.~ consumo. E' preciso 
qne o genat·o cstcj:1. exposto á Yonà:L pn,ra 
consumo, p1~ra. ser t~·ibub.vcl, u. titulo de 
consumo. 

E' Jll'eciso que este imposto não iocü1a por 
fórm:~ u. prejudicn.r o uommm·cio intm·nu
cionul, dos Estados entre si e com o Dis
tricto I•'odera.l. 

Os illustros repl'eseotantes prohibem qne 
se taxe na müo do importador, em antes do 
commercio a retalho. ou que se faça a 
distincção pela. procedencia, ou que se faça 
distincção pela desigualdaue do imposto, 

Apczar destes l)articulares caracteres, dos 
eríptos minuciosamente, uma regra geral 
não consegue formular-se, como fórmula 
absoluta, peremptoria. 

Eis a. rn.zão po1• que admitto uma reda.cção 
mais ampla, que é perfeitamente conforme 
com a. Constituição, e que habilita perfeita· 
mente os tribuna.es para julgarem. 

O meu illustre companheiro de bancada, 
o Sr. João Luiz Alves, presta-me sempre o 

Vol. VII 

O Sa. JoÃo Lmz ALVEs-O meu intuito é 
ser esclarecido. 

O SR. FRANc;.~co BERZ~:.\.RDr~o-V. Ex. jú. 
esclare:::eu com br·ilhantismo a m~.te;·la. 

Rcf'erlndo·se li. prop.Jsiçiio J~H'IlW.I que 
enunciei, de prouibir :t Consl.itilição F,Jdet·at 
e~n ahsoluto uos l·::>tn,dos hxa.rem a. importa
ça.o, S. Ex. :tcod.ll com ;:,quclla disposição 
oxprossa. quo )Jr.rmittc u.os Estado-; taxarem 
a impJtt:.:.çio das mm•.::.Mlur·i:ls estl'n.ogeiras, 
comta.nto clllü u }>l'c~úu~t) reverr;:.~. pn.ra os 
cofres f'ederaes. 

Senlwrcs, e~sc a.rtigo não é sinã.•) a repro
ducção do pensamento uc uma. disposição da 
Constituição americana. 

Diz o art. J•·, secr,~áo 10~ da Constituiçiio 
a.mel'icann. : 

«Nenhum Estado poderá,sem consentimento 
do Congresso. estabelece!' impostos ou quaes
quer dit·eitos sobre a:; imp;rtações e ~obre 
as expOl·t<lções, exccptuan.Lo o quo lhe for 
absol11ta.mente nccess:1rio para. a execução 
de sua,; leis de iospocç,ão ; !l o pl·.;ducto real 
ele todo~ os direii;os e impostos, estalJelecidos 
por um Eshdo sobre a.s impor·taç,ões e sobre 
as expol'ta.ções, será posto á disposiçü.o dos 
mesmos E~ta.dos Unidos, e toda a. lei desta. 
natureza serâ sujeita. á revt~ão e exame 
(cont1·ol) do Congresso. l> 

Evidentemente a. fonte da noss~t disposição 
constitucional ê esta mesma disposição con
stitucional americana .. 

A disposição con$titucional hmzilcira não 
traz expl'essa.mente a mesma restricção que 
se contém na disposiçi1o american:J.. Mas eu 
entendo que esst1 rest1·icçio estú. implicita, é 
nece.ssarin,, impõe·se com o caractel' de uma 
exigeocia absoluta. Então para. tornar claro 
o pensamento legtLl accrescontei mais uma 
prohibição, <~ saber: «E' peollidido aos Es
tados arrecadar, sem conscutimcmto da União 
as taxtts sobro importação do mercadorias 
estrangeiras, no caso do art. go, § 3~ da Con
stituição FederaL » 

A não ser assim, dá-se o maior doscon
chavo na Constituiçio FederaL 

Como attribuit• ella pl'ivativamente ú. 
União o podet• de taxar a importaçãt> estran
guil•a, delegando-lhe essa faculdade pelas ra
zões da mais alta. imJlortancia p:;litica, como 
u.cto essencialmente de sohera.niu., e como.a.o 
mesmo tempo, vu.e quebrar cssu. faculdade, 
vae mutilai-a, vae frustr<tr esse~. saberania.. 
colloca.ndo a seu lacto. par e pa.;o. o direito 
de os Estados taxarem cumulativamente a. 
importação sem medida ou ll·eio, e com 
franco arbítrio ? 

Não ; o a;:t. go, § 3° não póde ser sinão 
uma exeepçao. 

61 
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E excepção constitucional, com que in· 
tuito ~ 

rão todavia tw1·ecadlll' as taxas som o con-
sentimento da União. 

Dizem a,Jguns que é com o intuito de per
roittir aos Estados que protejam seus pro· 
duetos. 

E' impossivel, senhores, que a União, ao 
·mesmo tempo atida, obrigada a estabelecer a 
jgua!dade absoluta nos termos da importação, 
pa1•a os Estados e entre os Estados, no exer
cicio de sua at-tribuição soberana e privativa 
de taxar a importação. estrangeira, pu
desse permittir que o~; Estados íossem fazer 
politica á parte, política, desigual e prote· 
ctora., desconnexa e contra.dictoria com a 
política federal. 

i\iio; a. faculdade que os Estado~ teem de 
taxar a importação est1·angeira não póde 
ser sinão como nos Estados Unidos, para os 
casos excepcíona.es de sua::: leis de inspecção, 
como ellos entendam fazer, para. acudir ás 
providencias necessa.rins da inspecçã.o das 
mercadoeiasimporta.das e exportadas,em vir· 
tude das necessidades e conveniencias de suas 
leis de policia.. Não póde ser sinão como 
medida. de policia, restrictr. como ê nos Es· 
tados Unidos. 

E, st nos Estarlos Unidos, apezar du. auto
nomia quasi soberana dos Estados, esta fa
culdade niio lhe3 foi dada ~inflo em termos 
de ta.nta, rostricção, e mais com a clausuln. do 
consentimento expressu da União, a (o1·tiori, 
no nosso estado politico a. faculdade não se 
comprellemle sinão com o fim de a.ppiicar-se 
a.penas Lis leis de policia,, ás leis de inspe
cç5.o, e solJ o consentimento da União. 

Sinão, lejan:;os. Im:~ginc-se, quanto á 
protecçã.o, qne a. União estabelece com uma 
nação amig;;~, um tratarlo de commercio, em 
virtude do qual é isor.ta de tributação a en· 
trada de cei'tos generos. E' a hypothese q11o 
o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro,Sr.Erico 
Coelho, quiz remediar. Supponha-se nestes 
termos que o Est(Ldo esta.belece a tributação 
sobre :_-:, entrada das mercadorias isentas por 
tratado. E. ou não infringir um tratado, in
fringiL' o ~;cto à.e soberania nacional, que não 
pódc so1Irer contl'a:,;te no paiz por parte de 
ninguerr. '? 

Mas, imagine-se que o Estado taxa a im
portaçiio de certas mercadorias estrangeiras 
e entrega o :producto á União. Pergunto: a 
União não está no seu direito de fazer a 
restituição dessas taxas e de frustrar por 
esta fó1·ma o acto do Estudo, alheio aos fins 
que teve en:1 Yista a permissão constitucio
nal~ Eviden-temente sim. 

Para evi br tamanho desconcerto e verda
deiro conflicto, me parece de boa politica. ex
plicar que, embora. os Estados ta.xem a im
portação das mercadorias estrangeiras na 
í'órma do a.rt. 9,§ 3° da Constituição,não p()de-

Sen_hores, eu me fi1•mo na ,jm•isprudencia 
amerwana. Os commentadores entendem que 
a Constituição Fedel'al .• si ostaboleceu poderes 
limi tados,com limi 1iaçõcs oxpt•cssu.s,po1• outro 
lado facultou, lHtra. o plono exercicio desses 
}loderes, todos o:-; moi o;; convenientes e indis
]lensaveis na su:t csphcr:t tln :tcç~ão; osses po
deres, embora limi tnrlos, são soberanos, in
-teiramente lin·es .H' L oscullm dos meios de 
acção. 

Si a União, l'OSl>Octimmont.o t'1 Mbutação 
estrangeira, é sobut•an:t, não se póde con
ceber ao lado o oxot•citJio de um 110der dos 
Estados sinão do nccúrtlo com ossa soberania, 
sinâo ma.nifcstttndO·t:!O por outm•ga expressa 
da União. 

Esta. é a maximn. do dil•eito constif.ucional 
americano, ttpczar do tuo cioso das franquias 
dos Estados. 

Mas, senhores, o mou illustre collega. 
Sr. João L ui~ Alves, t\Yttl11;ou : si tudo isto 
está na Constituiçlío, para qtle uma lei es
pecial? 

Em primeiro lo~tu• direi que ha interesses 
em conflicto, om coutt•usi.u : os da. União e 
os dos Estados ; o nln::uom pó_dc iocrepar a 
União pelo facto 1il1 viL• :t!llt•mar clurn.mente 
o seu direito, flUitJulo a sou lado os Estados 
atfirmam om contt•:u•lo. · 

O SR. JoÃo Ltn~ ALn:s-Mas essa lei é 
interprctativn. dt\ Coust.i t;niç-ilo ? 

O SR. FrtA.:'\OISCu lh:R:'<iAt~or:xo-Não. 

Em seg-undo logt.t.l', comp1•chcnde-se o que 
vale a. loi, ,jil.tll\.o tligo por sett poder effe
ctivo, sinúo pol1~ suu. u.cç·ão moral. Como 
não se vot•ii.o cou.~l;rang!dos os Estados para 
continuttrnm t1 1,1•l1Jutar u. impot'tação, si, 
depois do contostaJoH os seus imposws inter
estaduaes, pulos .Julgados tio Supremo Tri
bunal Fodot·t~l. ollos oneontt•am dea.nte de si 
a reivindic;u:i'i.o nwmu.l uos direitos da União, 
pot' lei do Cougros::~o Nu.olonal ? 

A União, pt•omulgnda o;sa lei, deixaria de 
prestn.r ttmdlios oll'ooLl vos tt ex:ecllçã.o das leis 
dos Estados, em contru.dicção com a lei fe
deral, o é sabido quo, no silencio do Con
gresso NacioMl, a União tem coadjuvado a 
arrecadação dossos impostos, permittindo, 
por exemplo, quo nu.l:l estações da Estrada. de 
Ferro Central do Bra.zil sejam cobrados taes 
impostos á entrada das mercadorias. 

Senhores, não se trata de uma lei inter
pretativa, tra.tn,-sc de uma lei de acção, de 
execução, de uma lei de sobe1•a.nia. 

E' uma lei de soberania, decretada para. 
execução daquella attribuição que a União 
tem de regular o commercio internacional e 
dos Estados entre si. 
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Noss::t. a.ttribuiçii.o entram muitos poderes, trado insuftlcicnte, oupeléL indole do povo, ou. 
entre os qu~.es o do remover toda e qual- polas tend<::ncüts politicas dominantes. 
quor obstrucção quo a,ppa.roça para. o livre s· t ,] 
exercício do commercio o das industrias. 1 os Es '!'uos_ ob~de~en~ ao~ ,julgados do 

Os impostos intm•cstu.duaes actuam como S~pre~o T:~b~n,Ll, restitu!ndo Impostos co
obstrucçKo, como ompecilio á liberdade, brad?:; mdo>'ld,tme~te,~oJJ~~nuam.~ executar, 
ao livre desenvolvimento do commer- ~ontra .~n~r~s contnbumte,,.as l~L~ que ?~ea
cio, e a União csttt em seu direito de pro- l.~m Ol>:se::;- I_mpos~os declarados !nc~u:)t~~u
mover os meios nccessa.rios pal·a a remoc;ão I clon~es, a;:,Slm procede_ndo eontr,Ldzctoua
dos obsta.cuJos. ' !lle,~_ ~e , ~com gl'ave deknuento dos mesmos 

Está, portanto, perfeitamente, a lei in- JUlsado;::;: . , . 
cluida. entre as attribuições, que competem ~nhores, cnt?ntlo . q_ue,. so po,de pro: oca~ a. 
á União de~empenbadas pelo Con"'l'"~so N:.t- acçao do Podm JudlCHtuo por outrv ~ mcws 

• • ::; o e~. e com outro alcance. 
cional.!: _ " Parece-mo que umtt lei fed•)l'a l é neces-

Ma.s: ~UJ.Jponh~-sc q~c, nao ?bstan~.e bdas saria e i ndispens•IVel paPa a affirmação dos 
essas consJderaçocs, O::; Estados firmarrt-S<~; n :J. ; ; .. ;-'- -. d U ·- . , . . . . ,.b·- ·' . 
interpretação que diio ao texto constitncio- ~;',~~ ~l>- , a ma.o, e para ·L ~1 .01• 1 lÇao ';Los 

l t, ,. l · . " t •"b "'"•• ;; v. lhl~os <tOS Estn,do::-. quanto aos Impostos m-
!la :e mau ;em as. sua~ ?18· a ~u::t 0 Uuccç,.o terestaduaes. Ao Congresso Naciom\l cabe 
mtcrestaduu.l, e rccalcrtJ,un. l"OiYi r.dic-:tr tt soberanitt da Uoiãu. e estttbe-

Como subjugar o vencel' t\ roca.lcitL·ancLL ? le<.:G' ,,.;;llevidt\s pl'Ohibições. · 
Appclla.r:1m illustros collcq:ts p:tl'a o ~'!.J't.Go :-;enlluma outra. autori<lnde nó . ~c exercer 

lla Constituição. ontonJon1lu qnc m·l'. o ouso ~: .~t'' ~1. ;::Gribuição privat iva elo CÔngress::> Na
da intol'vcnr;:lu uos E~l;u,t[o . .; pu.r<t turn~,:.- Gff,:· · cionu.L 
ctivn. a ex:ucuçtio de lois fhleru.e.~ . O Prr~sidente da R opublica, sem a. lei fe-

Mas, scnhures, :.L Vtmladetj quo os;:;a, iuter- :.lc:r:ü e:-cpre~s::t . não poderia intimar a pro
venção não r<!Solvo tL quostU.o, porque o que hibição aos E~tados. 
}Jodcl'ia olla fazer pu.t•a vcneor a opposiç5.o Decrota1Ja a le i, em que o Con·,rre~so Na-
dos Estados ?- cion~d affirma os direitos da União e a. 

Chama.r •~ si o oxm•cicio uos poderes con- p l·ollihiç5.o a,os Estados, qual é a situação 
stitucionacs dos Estados ? das cousas ? 

Mas essa. mocUda não con.~egue a revogação E' :1 de nm Vül•dadcü•o conf!icto, que se 
da lei, o a intervenção, ou s~rtL indefinida, vem formub.r c estabelece!' ontre a União 
supprimindo a. autonomia. dos Estados, on e o~ Esta.dtJ~ · . . _ 
será tcmpol·a.ria. o, cessando, tornará a possi- J<,stabc.le?I~to? con:fhct~, 1ntervem ent<tO o 
bilidade da execuçiío da, lei. (Apoiados). l Poder: . J~lC!_temrro-em _vn'tuda do art. 59 da 

.Evidentemente o juiz do caso é o Poder .Tu-! Co~stmnçao Federal-mtcrvo_n:l: o Supremo 
<liciario. I TrrlJilnal Federal, para. dec1dn· esse con-

Dizem que ess:t soluçiío não satisfaz, como iiicto entre a. Uni:Io e os Estatlos . 
niio t ' ill sn.tisfoito ; dizem mais que, si Promulgad:.l. a lei inhibitoria dos abusos 
esst~ solução já existe, a lei torna-se desne- dos Estados, si estes Estados não a reconhe
cessaria. cem, e consideram-na abusivil, a União com-

Com eJfeito, si o appello ao Poder .Tudi- parece perante o Supremo Tribunal Federal 
ciario já ê possivel sem a lei, p::tra. que a c pede a este que dechu•e para todo.> os 
lei ? effeitos, julgando na espe~ie, a nullidade da 

Evidentemente o recur•so ttté hoje empL'C· lei tal ou qual do Esta.do, que creou impos
gado não satisfaz á população, não satisfaz tos interestaduaes. 
aos Estados, nem aos interesses gerae.:; do E' precbo distinguir, senhol'es, ent:re a 
commercio e da industria. acção do individtto, provocando a decisão do 

O Poder .Tudiciario, segundo dizem, decit!.e Supremo Tribunal Federal para. livrar-se do 
na especie, pat•a o caso especial, reconhe- imposto inconstitucional sobre _clle lançado 
cendo a nullida.do da lei, mandando resti- pela lei e relevat·-sc o ünposto.mdevida.men
tuir ao autor o imposto indevidamente te pago, e o caso em que a União formula. a 
pago. Mas continuam a. ser cobrados os ca.usa, estabeleceo conflicto, como poder pu
mesmos impostos lndevida.mente de outras blico, cuja. soberania é contestada., cuja ju
mais pessoas. risdicção é invadida, cuja ac~ão é restrin· 

Pela minha p:11'te reconheço a insufficien- gida illegalmento, e que pede ao Supremo 
cia, do recurso até hoje empregado, que é a Tribunal Federal, como arbitro supremo dos 
aeção facultada pelo art. 60 da Constituição. conflictos entre a mesma União e os Estados, 

Si no Norte da America a acção individual, que se pronuncie e resolva. 
a acção do contribuinte tem produzido effei- Parece, senhores, que a competencia ~o 
tos satisfactorios, no nosso paiz tem. se mos- Supremo Tl'ibunal para o caso é indiscutível. 
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O Sa. JULIO SAi\Tos-Nã.o :1-poia.dc. ~ã.o 
ba ac~.ã.o cont.l'a. a lei; V. Eli:. e~t<í equi
vocado. Não hn. meio de se propor acçiio 
para annulla.1' a ld, nem o Tt·ibunal póde 
annulla1•; o que c ll1' pó do ütz<~r é d.eixar ele 
applica.r· <1.(1 caso concroto. V. J1:x:. não mostra. 
esta a.ttt·ibtüçiio entre a.s d.o Pode1· .Judi
ciario. 

UM SR. D::pt;w .. oo-~!n.~: t.~ll•3 ila d.e; decidir 
o conflicto e, decidindo, :tnnull:~ a lei. 

O SR. FRA"'crsco Br-R~AJ.U>I:'\0-Com que 
direito o nobr·e Deputado pelo ~i;tado do Rio 
está restl· ~n~~ in (l·:> p:n• e~ta.fót•ma. a di$sposição 
ampla. e abl:iolut.a da Cun:-;t it.uiçã.o F'eder·n.l ?! 

Diz a Consr.i t ui(·;í.•.• F erlet·:d, o;n toda. a 
gflnm•a.líd.a.dc e ~~mplitudf~. 11ue ao Supremo 
Tribunal Fedet'<tl compete de::!idlr as cau:::u.s 
e os conftictos en tr o a UnFto e os Esta.dos, e 
não limita. ~LS Clmsa~. nfto Limita os con-
:fiictos. · 

Com que direito, poi&, so c1n3e l'estringir 
a disposiçã.o e dizer que o confiicto é o 
deste caso e n::io o daquelle. quando o con· 
flicto tanto se uú. em um. caso como no 
outro 1 ! 

0 SR.. JoÃo LUI7. ALVES- Acceitando a 
doutrina, é annullada. a lei e o Estado con
tinim a cobrar o imposto: qua-l o recurso ~ 

O Sa. JuLIO SANTOS - Não se pódc n.n· 
nullar uma lei do Congresso Fede;ral: deci· 
de-se para o caso concreto, quando é fürido o 
direito patrimonütl do jndividuo. 

O S&. FRANCisco B~:RNARmNo - O Poder 
Judiciario póde annullar tod.a. e qualquer 
lei, em especie, quando a União ou o Estado 
pede a nullidade. Desde que a e . .,;pecie é a 
nullida.de da.quella lei, o Supremo Tribunal 
Federal está nos limites de sua perfeita 
competencia aonullando a lei, declarando-a 
nulla. para todos os elf~itos. 

0 SR. GER:\IA:-10 HASSLOCHER-Não a.poia.do. 

O SR. FRAi'icrsco BERNAH.DI::--i0-0 nobre 
Deputado não r)uviu a minha argumentação, 
e, por isso, não me póllc interromper agora.. 

U:r.1 SR. DEPUTADo-E, si os Esta.dos desoo
edecem á. decisão ~ ... 

o SR. FRANcisco DERNAitDixo- Si os Es
tados desobedecem ú. sentença federal •.. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES- ••• como teem 
desobedecido até hoje •.. 

0 SR. PAULA RA1110S- E por que não 
desobedeceram no c~1so das :fichas, dos vales, 
do sello ? ... 

o SR. FRA:\CISCO BERNARDINO - ••• é o 
caso da. inte1•venção para pl'omover a. exe-

cuçã.o da sentcnçã. férlcra.l. pot·c.tue evidente· 
mente, ne~te caso, o Estado que so insurge 
contra. a. se1tenç:\ fé~C ·a.l, p1·oferida pelo 
poder cornpetente, no hmite de suas attri
buições, atac:.t de frente a. Oonstituiçã.a :repu
blicana, a. fórma, republicana. feder<~tiva. 

Ahi ]Jótl.e lw.ver a intervenção, sem os in
convenientes da. intervenção no pr1mitivo 
c.>so,p1•ímeiro, porque o E;$ta.do se obstina a 
da.r exel!ução a, umn. loi, a.onullada. :.-n totum; 
segundo, pol•que ob.;;tin r~ndu·8e a.ssim, estabe
lece um esta.do de vm•da.dcir& insurreição. 

St• . Presidente. pód.e ser que a solução que 
avHnto não tenha. ncnhnm:t procedencia., 
nenhum merecimento, mas nã.r:> vejo out1•a.. 

E, si não ha outra, é preciso increpal' de 
gru.ve fa.lh 1. si não d e iacapacid<tde pheno
meoal, o legislador constituinte que de"Via 
ter em vi~ta. a. possibilidade desse confiicto, 
e não propor•cionou os rnei'JS da decisão, 
dentro dos limites da lei. 

Si esta soluçã.o não serve, pelas razões 
doutrinarias, inopportunn.s e vãs, que se rn0 
oppõem , então é preciso reconhecer que, 
ou continúa o estado de duvidas e con
flictos, o qual é motivo para. a U.esha.r
monia, para Iuta.s, para a desordem ou 
a.narchia, ou então é preciso tratn.r-se de 
rever a Cunstituiçã.o. (Apoiados; muito bem.) 

Como encontro dentro da Constituição, nos 
termos da. sa.bed01•ia. e da capacidade do 
legislado!' constituinte, a. solução perfei
tamentG normal, a.dequil.da. á indole do 
regimen republicano foderativo (apoiados), 
eu a sustento até que se mostre que ella. é 
absolutamente inacce:tavel. 

Sr. Presidente. cada vez mais me convenço 
da necei!sidade de collaborat,mos todos para 
a ordem mora.l e para a. harmonia dos in· 
teresses ern no~so pa.iz. 

Deve dar·se com os legisladores e politicos 
d:; Bruil quo tcezn a responsabilidade da 
direcção das cousa.s publicas o rnesmo que 
acontece aos viajantes, sobre os cpw.es ca.he 
a. tempestade: procuram resguardar-se, con
centrar-se, envolvendo-se mais e melhm• nos 
8eus abrigos e agazal11os para resistirem á. 
intompcrie. 

Si as difiiculdades crescem, não são inven
~iveis, niio estão acima dos nossos meios de 
a.cção e do nosso pa.tt'iotismo. Creio que, nos 
t empos actuaes, collaborar para o prestigio 
soberu.no da Constituição Federal, para dar
lhe merecimento e capacidade para. a solu
ção dos problemas, ero.qua.nto essa incapaci
dade não estiver posta á proVlt .•• 

O SP.. P AlTLA RAMOS - Apoiado ; muito 
bem. 
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0 SR. FRANCISCO BERNARDINO-••• é obra Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto COll· 
de pl'udcncia, de moueraçiio de boa. c;\u- juntamente em discussão o seguinte 
tela. 

Acl'edito que, Pl'OCedendo·se assim, faz-se 
obra de conservação, sem prejudicar-so o 
futuro, deixando-se inteiramente resalvada.s 
as aspirações do futuro, que podem vir a ser 
rea.lizad.as com a evidencia d::ts necessidades. 

Eu jâ. disse uma vez: o pa.iz precisa de 
trabalho e ot>dem para reconful'tal'-se, pat•a 
enriquecer, paru. tornar-se fortl}, para en
frentar com as difficuldad.es de ordem ia
terna ou de ordem extet·ua. 

O paiz precisa. de aclquirir forças. poderio• 
roa.terial de paz e de guerra. e utll dos meios• 
para que possn.mos conseguir esse desü1em· 
tum, é da.1• todas as facilidade:;, pl'Oporcionar 
todo:; a.s vanta,gcns, todas as CJlllmodidados 
ao commercio e á. industria. 

O commercio e a indu:;tl'in. p1•ecisa.m re· 
cebet• toda a protecção, o não sel'em coa· 
trastaclos ou aperria.doa pe\os empecilios, 
pelas bctrreiras nas fL'Jotnil'as de cada Es· 
tado. 

QuelH'anJo cs las harreit•as, congt'aça.ndo 
esses Est<tdos, terernos não só collaborado 
para maior augmento da riqueH publica, 
para o fm•talecimento do poder nacional, 
como tambem tet•eroos feito políLica de paz, 
de harmonia e de ordem. 

SUBSTITUTIVO 

Ao projecto n. 252, de 1.903 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 E' prohibiuo aos Estados: 
I. Tributar á entrada, e antes de excos

tn,s á venda para consumo, as mercadoriéts 
vin ,~as de outros Esta.dos e as de proce.:len· 
cia. c~trangeíra, salvo o disposto no art. 7o 
§ 3° da Constituição Federal ; 

H. Tributar de qualquor modo essas me:·· · 
cadorias no caracter de importação, cnrn 
prejuizo do commercio internacional, on •k~ 
Estados entre si e com o Distrícto Fedül'DJ; 

III. Arrecadar, sem consentimento déi. 
União, a.s tttxa.s sobre a. importação de c.e::-·· 
e.atlol'ia.s e~trangeira.s no caso do art. 7° 
§ 3° da Comtituição Federa.!. 

Art. :?.• Essa prohibição não impede que 
os E:>t:~dús possam tribut•1r, como a. União, 
cumulativarncnte ou nã.o, as mercadori:~s 
viaJas do o:l'tros Estados ou de procedQncia 
estr::,ngeil·~t, depois de expostas á venda IJ:tra 
consumo. 

Art. 3.• A prohibição feita aos Estadus 
a.pplíca-sc ta.mbem ao Districto Federal e 
a.as municitlios. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em 
cont1•ario. 

Term~os collaboi·a.~o l?n.ra vioc!!-lar mais, S<1la das Ses.;ões, 12 ue novombl'O de 1903. 
c?m ma1s furça c mai~ vtgor, a. unrdade na- _p1·anci.~co Bernardino, 
C1ona.l, que a todos 11ós oncanta. o seduz. 

· - - . 1 Cômpm•oct:nu mais os Srs. Aurelio Amo-
. As dtfficuldades uao sao somente de ordem rim Indio do Brazil. Ut>bano Santos, .José 
1nterna, mas ta.mbom de ol'dem externa.. Eus~bio, Chri::;tino Cruz, Anízio de Aul'eu, 

Louco ê aquelle que nã:o se precavê ante Bezerril Fonten.elle, Vir$'ilio Brigido, TI:o
os periCTos mas fech<t os olhos aos sicrnae!3 do tu'llZ Cavalca.ntl, Franctsco Sá, Frederico 
tempo." ' o Borges, .Joílo L<?pes, Serg!o ~aboya, Paula e 

, . . . . Silva, Abdon M!lanez, Tetxeira de Sã., Affonso 
E prectso. quo o Braztl sep, l'tco. fo_rte e costu., Celso de Souza, José Ma.rce!Iíno. Pe· 

uno, é preciSo qu~ cllc most::e cap·terdado l'eil•a de Lyra.. João Vioira., Malaquias Gon
Pa:a vencer as dttlic~ldades mternas e o çalves, JMacio Coimbra, Augalo Neto, Ro
a.mmo se!'ono em relaçao a outra ordem do dr'iguos Doria, Domingos Guimarã.eiJ, Neiva., 
eventnn.hdu.des. Tostr.~., Fclix Gaspar, Edu&rdo Ramos, José 

A unidade nacional niío cot'l'lll'ia 1•i•co Monjar(lim, Galdíoo Loreto, Corrêa Dui;ra, 
Sómente com esta de3harmoob e separação Mell,J .Ma.tto;l, . Augusto de Vasconcello~ .. Sá. 
dos Estados pela. ac,;ã.o e choque de inter-' Freire, 1\~ufn:1co de Alb~qu~rquo, Er1co 
esses economicos I Coelho, I<'tdehs Alves, Behza.rw de Souza, 

. . · ' . Lourenço Ba.ptista, Julio Santos, Honriq_ue 
. ~offrer1~ at~da em eon~equeD()I~ de a.:!_U- Borges, Ct'uvello CMa.lcanti, Franci;;;co 

b_:çoes multo VIolentas, cuJaS m_amfestaçoe~ Vei·,.a Viriu,t1) Mascarenhas, Ribeiro .Jun
s~.O r_ece.ntcs, e t~ru ~or thea.tro a n~s~a quefr~, Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, 
P_:oprta hvre Amel'JCa. Estamos vendo. a ~IVl· Ada.ll.Jerto ~'et•raz. Barnat•de~ de Faria.. An· 
sa.o de Estados rcg~:~J~r_rnente cons.tituidos, touio za.carias, Henrique Salles, Carnmo 
pa~ocendo da;·-se a dtv1sao em provetto e por Soares Filho Calogoras Rodolpho Pai:<ão, 
est1mulo de 1ntoresses estranl10s. Padua Rezedde, Galeão carvalhal, Jesuíno 

l'enho conoluido. (Jl1~tito bem; muito bem.l Cardoso, Costtt Junior,-. Amaral Cesa!, Jodsé 
O Ol·ador 11 felicitado.) Loho, Canàido Rodrigues, Hermeneg!ldo e 
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Mora.es Filho, Aquino Ribeiro, Benedicto de por parte do Congresso, eu, que tenho opi
Souza., Lindolpho Serra, Candido de Abreu, nião sinceramente formada em torno dessa 
Eliseu Guilherme, Angelo Pinheiro e James que:>tã.o, não posso deixar de apresentar as 
Darcy. minhas idéas, consubstanciadas em um pro-

Deixam de comparecer com causa parti- jecto que tenho de enviar á Mesa. 
cipada os Srs. Sá Peixoto, Enéas Ma1·tins, Estamos vendo que nessa questão em dour:r 
Ra.ymundo Nery, ·Arthllr Lemos, Carlos de grupos principaes se dividem os partidarios: 
Novaes, Rodrigues Fernandes, Guedolha Mou- os que defendem os interesses dos Estados e 
rão, Dias Vieira, Raymundo Arthm·, João aquelles que desejam para a União a facul
Gn.yoso, Tavares de Lyra, Pereira Reis, Wal- dade de tributar a importacão interesta
i'redo Leal, Trindade, Soares Neiva, Esme- · dual. 
raldino Bandeira, Moreira Alves, Pedro Per- Não ha, me parece, meio termo nessa 
nambuco, Elpidio Figueiredo, Epaminondas questão: ou se re0onheco aos Estados, em 
Gracindo, Leovigildo Filgueiras, Milton, face do silencio que se nota nm arts. 7° a. 12 
Vergne de Abreu, Pinto Dantas, Marcolino da Constituição, porque não ha. nessas dispo
Moura., Bezamat, Pereira Lima., Paulino de sições expressa discriminacão de rendas, 
de Souza, ,Leonel Filho, Manoel Fulgencio, o direito de tributar a importação dos pro
Nogueira, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi- duetos . de outros Estados, ou então se de-ve 
mentel, Valois de Castro, Arnolpho Azevedo, a.ttr1buir essa cempetencia absolutamente á. 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Ber- União. 
nardo Antonio, Lamenha Lins, Francisco o SR. ELISEU GurLHER:IIE-Absolutamente 
Tolentino, Abdon Baptista, Barbosa Lima, não. 
Xavier do Valle e Victorino Monteiro, Pas-
sos ~Iiranda. O SR. JosÉ MONJARDIM-Ell :penso que não 

E sem r.ausa os Srs. Rogerio de Miranda, 1la meio termo. 
Antonio Bastos, Arthur Orlando, Castro Re- O SR. ELISEU GurLIIERUE-A União nunca 
bello, Rodrigues Lima., Car los Teixeil•a. :Pretendeu im}lor sobre os generos esta
Bra.ndão, Gastão da Cunha, Astolpho Dutra, duacs. 
David Campista, Sabino Bal'roso, Leite de 
Souza, Alvaro de Carvalho e Domingos :Mas O SR. JosÉ MoNJARDIM-Si a União nunca 
carenhas. pretendeu, quem pretende? 

O §r. Presidente- Contin(ta a 
sa discussão do projecto n. 252, de 1903 
(n. 56, de 1900), declarando que, salvo o dis
posto no n. 4 e no § 3° do art. 9~ da Consti
tuição Federa.!, só é licito aos Estados esta
belecer taxa.s ou tributos que, sob qualquer 
denominaç·.ão, incidam sobre as mercadorias 
estrangeiras ou sobre as nacionaos de pro
uucção de outros Estados, quando concorrem 
as condições c1ue estabelece, c dando outras 
providencia.s. 

Tem a palavra. o Sr. José ::VIonjardim. 

O SR. ELISEU GUILHER~IE-A União pre
tende que os Estados não erobara.cem a livre 
marcha da mercadoria de um Estado para. 
outro. 

O SR. JosE' Mmx.rARDillr-::VIas, qual o meio 
pratico de se impedir esse n.buso, sinão 
estabeleceoclo um bom regimen tributaria ~ 
Como pôde actualmente a União embaraçar 
esses impostos sobre a importação interes~ 
tadoa.l ~ 

0 SR. ELISEU GUILHER~IE-dá um aparte. 
O SR. JosE' 1vioN.TARDIM-E' por isso que 

eu digo que não ha meio termo; tudo quanto 
O Sr .• Josê Monjardh:n.-Sr.Pl·e- a Constituição dispõe sobre materia tri

sidente, não tenho a vaidade da trazer butarin. est(~ definido nos arts. 7° a 9•, ora 
subsidias novos n.cerca de um assumpto que estabelecendo a competencia dos Estados 
tanto tem preoccupado a n.i.tençã.o da Ca- para tributarem, ora estabelecendo a capa
mara, que tão brilhante e largamente tem cidade tributaria da União, e, finalmente, 
sido esplanada. solJ seus diversos aspectos, o art. 12, que estabelece essa a.ttribuição 
por oradores dos mais eminentes dest~~ Ca- cumulativa, salvas as disposições nesse ar-
mara. tigo definidas. 

Não tenho tambem o proposito de demorar Não ha duvida nenhuma que a Consti-
por mais tempo a solução desse problema, tuição silencia., é omissa com relação á. com~ 
solução que affecta immediatamente os mais petencia que podem ter a União ou os 
altos interesses da União, em relação com os !Estados para trjbutar; e, devido a esse silen
interesses directos dos Estados. cio da. Constituição, os Estados, sob pretexto 

Todavia, como o assumpto é um dos mais de ser permittido o que não é expressa
importantes, envolvendo uma das reformas mente prohibido, se teem arrogado o e:x:er
mais urgentes e exigindo a regulamentação cicio da fa.culdaie de tributar uns a pro-
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ducçã.o dos outros, creando impostos que, no 
·meu entender, são inconstitucionaes. 

o SR. JoÃo Lurz ALvEs- A Constituição é 
silenciosa. Está no c:.tso do art. 65, n. 2. 

0 SR. Josú :MoNJARDIM- A Constituição 
sendo silencios:t, como de facto o é, resta-nos 
o recurso üe invoca.r o texto dos arts. 34 e 
35 da Constituição ... 

O Sn. JoÃo Lurz ALVEs-Como no Estado 
de Minas. 

O Sn. Jos8 :-ro:\'JA.RDDI-E é pol' ls.so quo 
as classes conservadoras, a:> cl:tS3'3:~ nrodu
ctoras do paiz, a poptllaçilo, emti1n, já. 
sobrecarregada de tantos onus, chvnou pela 
decretaçã.o de provillencias pot• pa.rtc do 
Poder Legislativo da Nação. 

E' 6~ Mas, expondo essas idéas, não penso rJUO se 
O SR. JoÃo LUiz ALvEs- :J 

0
• 

2 • po>sa attribuir, como se prct::n :u, aos Es·· 
O SR. Jos8 :MON.TARDIM- .. ,(lUe di'io ao tados, a faculdade de tributar :L impol'tação 

Concrre.~so Nacional a competencia de regular interest:vhHtl, o me sinto apoiaclo nos textos 
o co~mnercio. Neste caso a Camara dos Depu- constituciona.es p1·ocuran:.io tle:;~~·uü· essa.,; 
tados, tomando a inicia.tiva de, em projecto barreiras commerciaes. 
de lei, regular este assumpto, port't termos, E' nccessario favorecer tanto (1u·1,nto fm· 
por meio de uma. lei, ús profundas contro- possível o ala.rgamento da proclncq:·· .. u in teres
versin,s que se toem manifestado em torno tadnal, abr·indo os merr.:ulofl rl.r ;;,"i:>:: f•S E~· 
do projeeto em discussão. tarlos ela. Uniáo pn,rn. <t ctt•cutaç~J llY1'0 ae 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs-Assim interpreta. todos os seus procluctos. 
o texto ela Constituição c nós não temos com- J\Iuito se tem clamado que é p:\d.;o pro
petencia para fazel-o; só o Congresso Consti- togllr a l;woura, quo é prec1so por, meio de 
tuinte. taxas prohibitivas, da elevaç.\o (\rt twifa, 

O SR. Jos1~ :Mo;o.;,~ARDI:\I - Não interpreta, protr1gm•-se o nosso commercio, que _j;\. o::;t<~ 
1·egula. o Congrcs:;o tem competencia. paru. bastante sobrecarrega(lo do impJsw,;, 
regular a questi'io de accol'do com os arts. 34 Como é que podreomos d.ispeuSJ-1' csttt pru
e 35 da. Constituiç-ão, e é o quu vamos fazer. tecçãu si deixarmos aos l~stailos liVl'e o di-

O SR. JoÃo Lurz A.LvEs-Exactamente. reito de es!abelecee impostos o . .liosos, im-
.. postos que nao lhe compotem? 

O SR. JosB ~Io;oARnnr- Nestes ultunos · Como é que poderemos proteger <'.lavoul'a, 
tempos, fvrçoso e . reconhecu, avoh.~~na-se sinão tornando livro 0 tr:~nsi 1,0 , a iml)Orta.· 
uma certa te~U.oncm, po1• parte d_a Umao, ?c ção da producção iuterestudmtl, concul'J'cndo 
absorver valwsas fontes ae roem ta dos Es· no sentido de f:tcilitar os meios de teu.ns}Jorte, 
tados. · · a.b1•indo estradas e mttis cstl'adu.s, do modu 

O SR. Jolo Luz ALYES-Apoiado. que fiquem la.ega.mente em commtmlc:Lção 

O SR .. Tosú :\IO~.TARDDI ... o como quo
caminluunos par,; annulla.1· subrcpticin.ruente 
agrn.ndo ub1•n. que a. Constituição o levou sobro 
as bases dtt Fetlemção. 

Nós 1ue ta.nto clamavamos no tempo 
do imperio contm o :~.:xphyxh~nte l'egimon 
centraliz:tdol' da.~ províncias, n:ío podemos 
consentir, ao monos sem pL•otosto, quo os 
Estados soj~Lm submottitlos t\o jugo da União. 

Em mat•n•ht do impostos, :.t i.itulo do c1uc a. 
União precisa. de l'CCUl'sos pa.!'a. se pud.• 
manter e prover ao.{ meios de :;ul>sistencia, 
se toem alu.rga.do os impostos em cscaltL tal, 
:po1• todo o p<tiz, IJI!O hoje nã.o sa.bcmos mais 
o que fu.lta triimtll.r. 

A União tem tributado materi[l, que é da. 
absolul.a competencia. dos Estados. (Apoiados), 
A titulo do imposto de c,>nsnmo, tem 
invadiJ.o as fontos de receita dos Estados, 
creando impostos que recahom immodiata· 
mente sobre as ind.ustria.s e profissões, impos· 
tos estes que, pela. Constituição do meu E~-
tado do Espírito Sa.nto; pertencem aos mum· 

cipios. 

os centl'os pt•o l:wr.ores com os cent:'J:i cunsu
rnidoees? 

E' em :Jr:·~:l·Ie pa.rtc da c1•ise ::!..;Ticol:t, ,i<t 
o disse no•:r.rJl pnblicista., o mno::tito brazi
leit•o quo tanto tem olcvttdo o nível da;,; 
letkas }lJ.~:·i:ts. o DL·. Amor i co \V (:1•neck, ú 
UU. Cl'Í..;L' ·,,_;l'Íeu!(L fltle 8:LilCll1 toiht~ ;•,:; UUI;ras, 
pi'Om i'.viden<.t.l de que a l<tVOUl'a ü :t ~a.so da. 
vida. n:wiomtl. !·: accL'cscenta v e:nel·Ltu pu
blici::Jl:t :,~,.;úgnintcs palttvt•as,qnu su!.Jscrc~·o: 
«De ontl\l ::tdo as tarif'<tS tle r.e:tnspol•to, 
prvhibii.lvn.;-;, :J.gg~<wadtiS .ainlfa. co~u u.s im
postos do uxporr.açao e de unpol'_loiLt;:.w l11tor
ostadnal, 1li!tlculta.m o commet•.·to. tmpcdem 
a pl'o~ltw,:·•i:'J vu redu~em uo mínimo tt cir
cnlaçfw 11:1,; tneL•callorms. 

Nii.o ha mclt:or meio do a.sphyxi,tr a agrí
cultm·a, concluo o eminente publicista., c 
de.svaluriza:.· a propriedttde territoeiu.L. » 

o sr::.. t:~.rs:m GmLmmm~- Aspllyxír~r o 
proprio paíz. 

n Srt. Jos.8 ?v!o.N.TARDIM-Eternos theoricos, 
nós nos alimentamos de phantasias, vivemos 
de utopias, confiando exaggeradame.ote na. 
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nossa gl'n.ndeza territorial, na opuleneia dos 
recursos com q uca na tu reza. tão prodigàínente 
nos favoreceu e na per.;pectiva. d.e industrias 
puramente imaginarias; o meio que pro
curamos par~t proiiegel-as ou, antes, p:ua. 
desenvolvot-as é <t, tarifa prohibitlva, essa 
tarifa que. como disse suggestivamente o 
illust.re relator da receita, é a alfandega, 
tarifa que é a nossa arma pr·odi-lectt~ contra 
a impoi'taçãu e que já vai servindo, como 
espada de dous gumes, nas mã.os dos gonn•no;, 
locaes, de ver Jadeiro instrumento fratri
cida. 

Portanto, seja qual for a idéa tr·iumphan:; 
te pelo voto da Camara., é preciso que a 
responsabilidade <le cada um de nós, na 
soluçiio do graYis~imo pi'Oblema sujeito 
ao nosso e>tutl.o, fi•1ue perf'JHamente defi· 
nida. 

Não se poda, repito, til'ar do silencio da 
Constituição í'LIUd<J.ment.-, para confiar aos 
Estados esse direito a.itamente prejudichl de 
taxar a producçã.o dos outros Estados, como 
si a Fe<lct•a.çi.o tkesse estabelecido, em vez 
de .20 Estauos unidos pelos laços d<l. mais fra
tern<l.l solidariedade, 20 republiquetas, pois é 
esta. a perspectiva. que temos, si continuarem 
esses desvarios por puete dos pJde1•es esta
duaes. 

Nesta.s condições, co:uo eu disse, quero 
que fique accentuada a minha. l'J~ponsabili
dade, que fique C;;mpletamente definido o 
meu mndo de pensar, submctten,.io á delibe
r::.çio da Camara. o seguinte projecto de lei. 
(Lê.) 

Eu, Sr. Presidente, sou r:dic~tl dentro dos 
limites constituclonaes, em relação a e.;;te 
assumpto. 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs-E' de um radica
lismo muito inconstitucional. 

O SR. JosÉ MoNJARDDI- Todos aqueaes 
que te3m discutido esta questão, nu meu 
morlo de ver, não podem doixu.r de tomar 
logar, ou ao lado dos que dão aos Estrtdos 
a faculdade de tributar a importação inter
estadual, ou ao lado daquelles que neg-am o 
exercício dessa attribulção. quer tL União, 
quer aos Estados, que1• aos municípios. 

Tudo mais é sophismu, pois a tanto equi
vale sustentar que se possa tributar a pro· 
ducção, não no momento da importu.çii:.>.mas 
depois, quando ella estiYer incorporada á 
mttssa. do commercio local partt o consumo 
publico. 

Isso é afinal o imposto interest":tdua.l disfar
çado! 

<J_''Jnho concLuído (Muito bem; muito bem.) 

Vem á Mesa é lido, apoiado e posto conjun
ctamente em discussã.o o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Ao p1·ojecto n. 252, de 1903 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o E' vedado á União, como aos Es

tados, c1·ea1· impostos que sob qualquer deno
minação recaiam sobre generos de producção 
de outros gstados da Federação. 

~ l. '' E' igualmente vedado aos m unlcipios. 
tributar a entrada em seu territorio d.e ge
nm•os do producção de outros municípios. 

Art. 2.° Ficam livres de todo o qualquer 
imposto de transito :pelo territot'io tle um 
Es&a.do ou na passagem Je nm pa.ra outro, os 
productos provenientes ele outros Estados da 
Republica., ou estra.ngeiros, e bem assim os 
vehiculos, d.e terra e agua, que os transpor
tarem, conforme dispõe o art. 11, n. I, da 
Constituição Federal. 

Art. 3, 0 Revogam-se as dispos!çõns em 
contl'i~rio. 

Sala das sessões, 12 de noYembro de 1903 •. 
-José Jlonjw·dim. 

O Sr. Benedicto <le Souza 
antes de iniciar as suas consideeações sobre 
:t ma teria em debate, confessa que nada vem 
adeantar, por isso quo o assumpto já foi dis· 
cutido amplamente por diYersos Deputados. 

Vem, apenas, cumprh• o dever de mani
festar a sua. opinião, a respeito da tão deba
tida questão dos impostos intcrestaduaes. 

Para. isto, pl'ecisa ir ao regimen p:~~sn.do 
procurar elementos que sirvam de b:.~.se á. 
sua argumentação. 

Do perioclo colonial ti. epoclw. da indepen
dencia, um dos l'actos mais importante:.; foi. 
sem cont.esta<;~:io a ca1•tn. régia do 28 do ja
neiro do 1808, n.hrindo os portos do Brazil ao 
commor!!io internacional. Dahi resultou a 
taxação das mercadorias cstra.t:geiras impor
tadas, h a vendo pa.iz•ts fh Yul•ecidos. Do pois da. 
Inclependencia, p;)rém. desapp:.trl'cou u. tu.1•lf'J. 
dilferencial. 

Em 1830, cns:J.iaram-.le o~ pl'imoiros im
postos, especiticando-so. em 1832, o que era 
de compotencia do:,; govcn·nos centru.cs e pro-
vincia.es, assumpto que foi poste1•iormcnte 
regulado pelo acto n.dtliccional c defini&iva~ 
mente resolvido pela lei do 1835. 

Esta. lei reservou para o governo centra-l 
os impostos de importação, s:.>bre mina.s, 
velhos e novos dit•eitos, etc., deixando ás 
provlncin.s os legados e her::tnças, impostos 
de exportação. pedagio, etc. 

Pouco tempo depois, as províncias fizeram 
representações, mostrando as difficuldades 
com que luctavam, eru vi~ta daquella dis,.. 
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<~riminação quo lhes era. prejudicial, alle
gando algumas que as suas rendas não co
briam as despazas. 

Para. a.ttcnúer a esses reclamos, votou-se, 
Da lei do orçamento de l83ü, uma. verba 
:para auxiliar ás províncias que niio pudes
sem fazer face! ás suas despezu.s. 

Apezal.' disso, porém, as províncias co· 
meça1•am a tr-ibutar a importação, o que 
lhes era. expressamente vedatl•>. 

Fazendo este estudo reteospectivo, tem por 
fim, tão sómente, chega.t· até o acto adicio· 
nal, um dos pontos co,pi taes da sua a.rgu. 
men tação, nas consider-ações que pretende 
atlduzir, u. respeito do projecto om debate. 

Não cogitará., portanto, da tei interpreta
tiva de 10:)40, nem da do 1857. 

Tratando do assumpto, entt)nderum os 
constituintes que a impot•tn.c;ão sendo to
rnada em sentido vago, referi<t-so não só á 
introducção, no mercado dos !~stados, de ~,·e
neros estrangeiros, como t:J.mbem (l(} pl·odu
ctos de outros E.~tados. 

E' evidente que essa. transpm·ta~ã.o da. 
compJ•ehens:i.o do objectn relativo iis mato
ria.s taxa tivlls, feita. da mon~trchia para 
a Constituição Republicann., baseava-se no 
todo, pelo menos, em relação a. algumas 
deHas, na tradição e nos costumes. Jesdc 
t:3mpos antigos arraigado,;. 

Ora, o costume, ainda que cons!.ituisse 
uma fórma. pr·inlitiva. de direito, nno pódc, 
comtudo, produzir um car•acter· obrigatorio, 
é preciso quo seja acompanhado do alguns 
re!.Juisitrs, tanto mais que se tmta no caso 
vertente do ma. teria assás delicada. 

Os autores, aliás, divergem no modo de 
considerar a theoria do costumo. Estes en
tendem flUO o co.stume está de.;;agg-rcgado 
da lei, vivo desta independente: outros, ao 
contrario-o ~ão os das escolas mais anti
gas-são de parecer que o costume não é 
mais do quo uma conseqnenciD. da. pt•oprilt 
lei. 

Para outros, :preciso é, para quo o cos· 
tume tonha força, quo el!e sejo. «nwito 
longo». Dos tempos romanos dizia-se pa1•a. 
que o costumo tt1l"ectasse um ca.rt1.ctcr juri· 
tlico, necessario é que se baseasse no tempo 
longo, no tacito concurso o na. fre(iucncia. 
Jiuturnu.. 

Pelo larlo das tNLdiçõos, n. verd;J.de é que 
que tambom o costume ou uso antigo d;.~. 
taxação pela.s outr'ora províncias, nã.o nos 
autoriza a dizet• que ellc pudesl:le tet• um 
ca.racter de obrigatoriedade, tanto mais 
q~a se baseava em um principio erroooo-na 
V!Olttc;ão de uma disposição taxativa tla. lei, 
que era o art. 12 do Acto Addicionat. 

Ta.es são, pelo menos, as idéas sustentadas 
J,Jelos escl'i ptores modernos. 

Vol, VII 

Occupar-se-ha agora de outl'o ponto, lar· · 
gamentente debatido nosta. Casa, -ore· 
lativo á. maneir<l. de se comp1·ehendcr a 
foiler::J.ção, a soberania dos Estados e a. sobera
nia. da. União. Alguns dos oradores que o . 
antecederam entendem que não se pode con-· 
::;iderar a soberania dos Estados como a sobe·· 
1·ania. da. União. quo cllas corr•cm p:waUela
mon t.e sem nenhmna podei' estar subrnettida· 
ao poder e vontade uu. outra. 

Atiigura-se-lhe ser um err•o i.;;to. Na 
fe'ler :.ção, não :Pôde h:wor m:üs de uma. so·· 
berania. A soborania c indivisível. E nem 
colhe o que :se ponsa a.cerc:1 da. Amoricn. do 
Norte, inferindo-se (}UI.\ a.lli haja. um<t tole
r<tncia da. Nação o outr~~ do;; l~stad·JS, o que 
não ê verdade, tanto mais IJuanto, a.tl1 : 1i~tida. 
u dualühcle de sobc1•ania.s, ~cria const:'luen· 
t.ome:Jto for·çoso ta.mbent :ulmittit• UIIW., a 
dos Estados, a limitar :t d:t União, e or.tra, 
:t dtt União a limitar o.L dos Esta.do::; o que· 
seria. um disparate, pois umn. das dua,s teria 
:le <lesa ppa1•ecer prcvttloccn.lo a. q uc vingasse 
no conflicto. 

Historiando longa.mento o que si deu na 
vida politicn. da America dl) N01•tc, autos c
depois d:t guerra d<l. secessão, o orador ,illS· 
titica. a. opinião (tUe cmittiu, de que a sobe
rania 6 indivisível- é urna só. 

Tem se dito CltiO na Suissa. os Estados são 
tio soberano:> como a Unilio. Não (~ exacto ; 
os Estados podem gozar clfoctivamonte de 
sua autonomia, mais ou menos lata e desen.
volvida ; entrotu,nto, nãu ~ pelo l'acto de 
atlquh•irem mais uma ou outra attribuição 
que se pôde concluir e atnrmar n.lli a exis
toncia de duas soberanias pa.raUeJtt~. 

V:1i tratar de uma outra matcria, talvez 
a mais importante, de quanto n.llectam o 
pr·ojocto em debate. Refere-se tt verdadeira 
intfll'pretação a dar aos termos contidos nos. 
arts. 7° e 9° da ConstitniGiio, o ao que 11e 
dero entender por imp01·taçiio e por e:r.po;-
tclçt1o. Sem duvida segundo os principias te
chnicos sciehtificos, cornmorClacs e econo~ 
micos, o vocabulo impo1•tação nã.o deixa de · 
exprimir a intl'Oducção!.l.e morct~dorias do . 
estra.ngciro pttrtL o paiz, como tambem a 
palavra exportação significa a r;p:.~.nspor•ta\,ão 
de mercadorias pnra o ('strn.ngoiro : o já o 
eminente Sr. Ruy Barbosa, om discussão 
com o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti, n. propo
sito de umn. questão ds impl:stos d:1 Bahia, 
largamente desenvolveu este assumpto 
demonstr.1.ndo o verdadeiro ca.ractel'istico da 
pahwra. importa~ão, pn.rn. o que deu-se ao 
tra.ba.lho de recor•rer aos di verso~ di ceio na
rios scicntificos, cconomicos, commcrciacs e 
a.té :w~ lexicons,buscaudo basea.r o seu modo 
pensar a respeito. 

Tambem o orador compulsou os a.uctores 
a que :J.lludiu o Sr. Ruy Barbosa c leu_ 

02 
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outros, e verificou que todos sustentam o 
mesmo modo de pensa~' acerca da signiftca
ção do vocabulo- importação, como notada
mente viu na Enc.yclopedia de Lettra:r e Scien
cias de Levasseur e no grande Dicciona,·io 
Gommercial de Guyau. 

Relativamente ao art. go e ao § 2o do 
art. 7° da Constituição nota que ha verda
deira discordancia entre seus collegas, en
tendendo uns, de accordo com a opinião exa
rada pelo St·. Amaro Cav:1lcanti, em uma de 
suas obras sobre o regimen federativo, que 
não se póde ampliar o que se contem no 
art. 9o, isto é, relativamente á tributação 
que acaso pJderia ser da competencia dos Es 
tados. 

O orador não está de accordo com o 
~1'. Amaro Cavalcanti e justifica sua opinião 
Interpretando o pensamento do legislado!' we 
foi o de procurar todos os meios de des~n
volver o nosso commercio, de facilitar o 
mais possível o desenvolvimento das nossas 
industl'ias e de r~ugmentar, portanto, a ri
queza publica. 

E' evidente que, si o legislador tivesse em 
vista não abranger na disposição do art. go 
qualquer ma.teria concemente aos Estados, 
tal artigo conteria um pa.ragrapho decla· 
l'a.na.o que o que delle constasse nada tjnha 
de commum com o pensamento do Iegisladot' 
no art. 7°; e por outt•o lado o art. ll offerece 
outro argumento de valia em favor deste 
modo de ver, pois ahi est(L clara.mente ex
presso. a intenção do legislador de não só 
vedar qualquer imposição relativa aos vehi
cnlos que servissem para. o tra.nsporote, como 
tambem qualquer imposição reltttivtunente 
á~ mercadorias transportadas. Tambem o 
art. 34, § 5° da Constituição vem em apoio 
da opinião que susteut:.L. 

A questão dos impo.,;tos estaduacs é re
almente ll.elicada. o muito comp:exa, e oc
cupa.ndo-se desta mataria o ora.uot• não póde 
deixar de alludir á. jurisprudencia. norte 
l1.moricana, relativamente ao presente ob
jecto, c tanto mais quanto na nossa nós 
procuramos macaquear a Constituição dos 
Estado.~ Unidos, naquillo que ella tivesse 
1le adaptn.vcL ao nosso pn.iz. ú. nossa natu
resa, á nossa 1·aça, a nossa civilização. 

.:\. proposito lembt'!U'á que em t;odos os 
pa.iztJS a jurisprudencia tem seu inicio, des
envolve-se, <~perfeiçoa-se, até completar o 
seu poder, a sua força, ; e por isso não ha 
duvida que nos primeiros desenvolvimentos 
da jurisprudencia. americana divergissem as 
opiniões sobre assumptos identicos, e que 
ella caminhasse até attingir ao caracter 
definittvo que ora tem, accommodado ao 
meio mais scientifico, mais eivilisador. 

Pois bem. De um seculo para cá com a 
evolução do direito tem-se modificado sensi-

vel~ente a jurisprude~cia a~ericana a pro
postto da mn.gnu. quei;tao dos Impostos inter
estaduaes. Cita varias sentenças ultima
mente proferidas que fixam uma interpre
tação positiva sobre o assumpto. 

Não e fetichiSti1,masdos que penSi11U que [1, 

im:portação, no sentido technico e restricto é · 
intl•oducção de mercadorias vindas do estran
geiro :para o p11iz, não lhe repugna entre
tanto · a doutrina da jurisprudencia ame
ricana que autoriza a taxação da mercadoria. 
importada desde que, livre das mãos do im
pol·tador, se assimille á massa geral doEs
tado. 

Sem ser rigorista como o Sr. Augusto de 
Fr2it11::; pensa quo a imposição não ê logicu.. 

A esse aparte do Sr. Monjardim responde 
que a impo1•tação póde soffl'el' mais de um 
im:posto. 

A taxação é perfeitamente explicavellXl.l'a. 
os que entendem que a mercadoria, sob esse 
asp~cto, modifica-se, segundo as pha.ses por 
que passa, assim a mesma mercadoria póde 
soffrer o imposto da imp01•t[l.ção e outros 
posteriormente. 

Ex.põe á. Camara o seu modo de entendee 
o art. 11 e estuda-o em confronto com o 
n.rt. :34 para bem fazer comprehender a sua. 
opinião. 

Referindo-se á discriminação de poderes 
na Cuns·tituição Americana, que não é be1u 
cla.rct, c aos nossos textos constitucionaes, diz 
(1ue a evolução do direito vai desenvolvendo 
essas thoses de modo a crear-se a interpre
tação rigot•osa :para a sua applicação. Assim 
se dti. na nosSla Constituição com referencia. {L 
cornpetencin. de taxação. 

AcrJdita que, como na União Americana., 
ha de firmar-se entre nós a verdadeira juris
pt'uduncia sobre a magna questão dos im
postos interestaduaes. 

Sente não pode r accai ta r em sua totalidade 
o substitutivo dt\ bancada paulista.; é parti
du.rio da completa igualdade do taxação. 
Analysa. rapidamente o substitutivo e diz 
que o digno relator restringiu disposiçõog 
concementes á competencia dos Estados, 
ampliando as d.e competencia da União. 

Concluindo, declara. que vota1'á contra os 
im}lostos que considera. interestaduaes, por
que taes impostos poderão trazer luctas entre 
os Estados, que devem set• evitadas por pre
venção, alêm do que trarão obstaculos .ás 
nossas industrías e ao nosso commercio, assim 
como o abatimento e talvez a morte de 
nossas riquezas. Vota contra. elles, porque 
deseja vel' a Patria p~ospera, feliz debaixo 
da bandeira federativa, para que possa con-
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templar a sua grandeza. O o1·ador não quer 
pa1•a si a gloria do grande rei stoico que, 
desalentado das desgraças da patria, tinha 
gloria em contemplar-se. (illuito bem; muito 
bem. o orado,- e fe&~citado,) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se t't hora destinada ao expediente. 

O Sr .Joaquim Pires (4o sec,·e-
tw·io, se1·vindo de 1°) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcios: 
Do Sr. Deputado Leovigildo Fi lgueiras 

participanJo que por molestia precisa. auseo: 
tar-se desta cidade por algum tempo, para 
o que pede a competente licença.- A' Com
missão de Petições e Podere~. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, de ll do corrente, satisfn.zendo a re
quisiçãu desta Garoara no officio n. 365, de 
7 do corrente.- A quem fez a requisição. 
(A' Commissão de Orçamento.) 

Requerimento: 

De Joanna. fiial'ia do Carmo, pedindo re
levação da prescripç·ão em quo diz ter incor
l'ido, ~ara receber a pensão que lhe foi 
conced1da df3Sde a data do fallecimento de 
seu marido.- A' Commissão de Fazenda. 

O Sr. Pal"anbos ~'.D:ontenegro 
-Sr. Presidente, venho cumprir o que pro
metti na sessão de 29 de outubro, isto é, 
responder á. critic ~ qué, em uma. publicação 
do !OI·nal do Commercio, desse ub, foi feit'1 
ae projccto sobre fallencias,aqui apresentado. 

. Tenho agua.rdado a conti11wtção pt'Oinet
tido., mas, como ella não apparece e não con
vêm que fiquom por mais tmnpo sem con
testação ae censuras alli foitas. p:treJo-mc 
que já. é_ tempo do desompenhar-me d'osse 
compromisso. 

.J\ssumptos como estes nunca s:·to por do
mais estuuados e discutidos. 

Convém mesmo quo, ant3s do entrttrom 
a~ ui em dis~ussão, sejam amüysarlos e oxa · 
mmados, pots disso só pódo resultar o seu 
esclarecimento. 

Tenho aqui a minha respo.>ta esc1•lpta, c1ue 
offereço. para ser publicada em seguida. 

~aturalmente o meu censo1' replicará, e 
assim obt~r~mos a sua collabora.ção, que eu 
tanto deseJei e que, apezar de ser tão as
pera para commigo, concorre1·á. sem duvida 
P~ra esc~a.recer a.lguns pontos do projecto, e 
nao me mcommoda, pois sn.tisfaz os meus 
intuitos. 

Assim, traga, o notavel jurisconsulto novas 
idéas e tenha mais em vista elucidar o as
sumpto, U.o que molestar o autor do projecto. 

Eis a minha. resposta: 

No intuito de contribuir, si nã.o com os 
meus conhecimentos, ao menos com a minha 
longa pr<Ltica e expcriencia, pal'a. que ti
vessemos umn. boa lei de fallencias, e atten
dendo.e. reclam<1ções que me pareceram pro
cedentes, contra alguns pontos da. lei n. 859, 
de 16 de agos!;o de 190~. e do respectivo re
gulamento sob n. 4. 855, de ~ tte junho de 
1903, resolvi organizar um projecto sobre 
aquella matoria, e promover a. sua n.ppro
vação pelo Congresso Federal. 

Advogado, perto de 20 annos, o juiz du
rante 23, sendo lO da vara commercial do 
Recife. fô1·o dos m~üs illustratl.os, pareceu-me 
que podia trazer algum esclarecimento util 
a respe~to. 

Des::onfianuo, todn.viu., do meu preparo e 
habilit:Lções, e toado unicamente em vista a 
decl'etaçiLO de uma boa lei para a Clltn.l con
corressem os competentes, tive a iuéa. de, 
preliminarmente, organizar um esboço de 
p1·~jecto pm·a estudo, que fiz ímp1·imir e dis
tr;bui em larga e~caltt, pedindo <L todos me 
em iassem seus pareceres e obsor·vaçõcs para. 
so faZ('l' a. organização definitiva. 

Não p1•etendia chamar, a. mim exclusiva
mente, a gloria c1uo dahi resulf.assc, nem tão 
pouco aprovcit<.Lr-mo das iJéas alheiu.s, dan
Jo-as como p1·opl'ias. 

Sabem to·Jos n. rtuem fa.llei sobre o as
sumpto, os:pecialment.o os meus companhcit•o.:; 
da Commis~ão du Const.ituiçiio, Legislação c 
Justi.,,:t, qnc o meu phno cea faz:,l' acom· 
panh:tl' o pt•ojt~cto ([c todas n.s observações, 
pu.Pccm·es o tr<LIJ::tlho.~. que me fossem en. 
viados, de mnün que eoubesso u. cttda nm a 
Pespeeti v a colla,bot•açã.o, na parte <t ue ttfln::tl 
fosse :uLoptada. pelo Poder Legislativo. 

Passando quasi dospet•cebido, sinão ob· 
scummente,nu Congt·csso, som prestigio par:\ 
fazot• ving-al' as mlnha.s ideas, precisava am
partLl'_ o meu tt'<.tbalho com a opinião e colla
bol'<tçno dos cumpoton t;es. 

Nn, clistr-ibuiçào não podia esquecer-me do 
.O r. J. X.. Cm•v1tlho do MenLlonça, autor do 
mais impo1·ta.nte trabalho que temos sobre a 
m:J.tet•ia, o no ctual mostrou muito estudo e 
solid.os conhecimentos. 

Confesso que tive a ingenuidade de espe
rar que tão distincto jurisconsulto, apreci
ando os meus bons intuitos, corres:pondesse 
ao mett a:ppello, e viesse auxiliat•-me, apro
veitando-se assim da boa vontade de um 
membro do Congresso para fazer valer as 
suas idéa&, meditadas, amadurecidas e coor· 
dena.das sobre o assumpto. 
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Isso mesmo mt\nifestei a um nosso collega, 
11eu amigo e, como ou, tambem seu admira
dor. 

Assim, porém, não succedeu. 
O Sr. Dr. Carvalho de Mendonça, além de 

não se dignar dispensar-me um pouco de seu 
saber, e bem assim retribuir á pro'Va de 
apreço que lhe dei, S. Ex. foi mais longe: 
publicando no Jornal do C:ommer·cio de 22 do 
setembro o prefacio de -~Ita trad~~cr;río da lei 
americana sobre f"allencias, em uma nota tra
tou o meu trabalho com o maior desdem e 
aspereza, aliás pouco proprios ntt::3 discussões 
scientificas, con lemnando-o laconicn. e dicta
torialmente, nos seguintes termos: 

«Para remediar tulo isso,o Presidente 
da Commissão de Coustituíçã.o, Logisla.
çã.o e Justiça da Camara dos Deputados 
(Dr. Paranhos Montonegro) calc'JU sobre 
aqueUe regulamento (ê o de n. 4.855) 
um esboço de projecto paí'a estw.lo, urn co
digo de fallencia$, mastodonte (342 arti
gos),ousado em definições e lc,etmoso. Por 
isso mesmo, será lei dentro rJm breve. 

Nesse JWe{acio, o Sr. Dr. C. tle Mendonça, 
quo se suppõe talvez o unico <Jompetente, 
ent1·e nós, ern assumpto de fallencias, da 
altura em que se collocou, cahiu desapieda
damente, do modo mais rude, sobre t.ollos. I 

Não fui, como já disse da tribuna da Ca
ma.ra, o unico malsinado; o mostre, de fê
rula em punho, castigou J.•i.gorosamente a 
todos. 

Transcrevo alguns trechos do pte{acio e de 
suas notas, para se uquilatal' da. sobranceria 
do Sr. Dr. C. de JHenJ.onça, (1ua.ndo se refere 
ás pessoas, sobre [l.S qua.es derrama a sua. 
bílis e a quem considera ineptas, ignorantes 
insensatas, reservamlo natm•:tlment3 o in
verso sómente para :si : 

« ••. No momento actua.l. em que a 
anarchia. preside o instituto das íi.tllencias 
entra nós .•• 

Referimo-nos á desordom da nossa 
legislação sobr~ fallencias ..• 

Votado de afogadilltu, a t1·oxe
moxe ..• 

Contr:tdicç·ões, absurdos e la.cunas en
contt•a.m-se nesst\ obra. .•• 

Os·· nossos legisladores, !lrcbitectos de 
obr:.tS foitas, a.cllavam mu.is sttbio refun· 
dir o dect•eto n. O 17, trabn.lho admir:wel, 
mutilando-o sem cri te rio ... 

O omnipotente Governo ofi'oreceu como 
regulamento um compendio etementar 
de fallencias ••• 

Emquanto o P1•esidente da R.epublica 
brindava as lettra.s jurídicas do paiz com 
o decreto n. 4.855, inconstitucional no 
fundo e na fórma, o Diaí·io OfficiaZ. 

encarregava-se de dar um~ edição cor-· 
recta e augmentada da. lei n. 859 ... 

Bradou-se contra. esses factos originaes 
e inacreditaveis .•• 

Respondeu-se oftlcia.lmenta que era 
assim mesmo e assim mesmo foi ficando ... 

Nos Est:1dos a. desordem não tem sido 
menor .•. 

O Estado de S. Paulo foz questão só
mente de manter o ca.rgo de curador. 
para tutelai' os credo :·es que ti verem a 
insensatez de intervir nus processos de 
fallencias ... 

O Estado do Rio Grande do Sul, não 
quorendo br:gar com a União, que ex:
orbitou com a. nova lei de fa.llencias ... 

O Estado do Rio de Janeiro nã() 
admittiu a lei de f'allencias S:Jm a pia
citar ..• 

Os demais Est.ados •.• quem sn.be o que 
se pa ssn. por alü ..• 

Pobre Codigo Civil, que sorte te 
agttarda. ! 

O decreto do governo do S. Paulo, nu
mero l. 09 I, de lO de jil.neiro de 1903, é 
um acto duplamente inconstituGional. 

Estariam perdidas as fallencias, si aos 
Estados f0sse licito manter umn. sucia de 
p:.trasitas, mantidos com o dinheiro dos 
credores .•. 

O decreto n. 917 não h<\ via cogitado do 
curador papa-commissã.o, quo um de· 
ereto do Governo Federal e depois uma 
lei orçamentaria(!!) da União e a.s leis 
dos Estados inventa.ra.m para sugar ai 
massas fallidas. 

Qual o resultado da intervenção do 
cut•adot•-fiscn.l nas massas f'a.llidas, dtt· 
rante os 11 anno3 da. vigencia do decreto 
n.9l7'? 

DeixOlt de !lavor faHencias por isso? 
Si tives:;ernos cstatisticas, serio.m assom
brosa.s. 

A fraude teve medo de 1\ppat•ccer ~ 
EU:.\ nunca. esteve tão ousaua. Accolera
ram-so os proco;~os e as liquidações? Di
f?amo~ quu tivera.m a desdita.devet• o sett 
ueveJo1· om fu.lloncil\, Os credores tive
ram r~ massa melhor zelada? Rt>sp mdam 
os qtte viram o dinhch•o ih massa pas
sar pant o bolso dos syndicos, sem advo-
gados e procuradores. 

A lei n. 859 deu o golpe decisivo, ar
redando o curador d.e qualquer interven
ção no processo ... Não obstante lei tão 
clara, manteve-seno Estado de S. Paulo 
o cura,dor-fisc:tl, ampliando as suas at· 
tribuições e dando-lhe porcentagem .•• 
A lei federal obedece a um pensamento, 
a lei do Estado a perturba ••. Aquella 
segue uma orientação, esta. a desvia •• • 
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A gana. é insa._ciavcl n~s Esta.dos, sob 
a capa. de Jlrotecçao aos totcr·(~sses dos 
credores ou mesmo ao interesse publico 
descobrem este meb dn Cl'O<tl' empt·e-
gos. .. . _ 

Curador-ftsc".l papa.·commissa.o, cau sa 
a.bsurda, fa.lsiftcaçã.0 de Clll'Udor-syndico 
do Codigo Commcrcial, cargo que não 
lemlJI'at·ia. a. legish.tdor ;"lgum,cm período 
n:.~rma.t de sc ns:~.trz. 

A lei n. 859 foi pul,licau<L no Dit~rio 
fJ(ficial de 2.~ de a.gosl.o de 1902. A 
·serruncla. edição cor1eclCl e (W[JHUJYit(l.lla 
publicuu·se no Dit.!rio O ffiohtl de 7 de 
,junho dll 1903, nove mezes o meio depois 
.da primeira pull licaç,ão. 

O illustro advog••1o DR. RuoJ:tiGo 
OcTA vi o, em no t,a veis o uservaçõeti in
sertas na Ga:;clíllta do Jo1·naL do Co?lWlei'
cio, do Rio (ll o 16 dejunbo, l e 18 de 
julho de 1908), tornou evidentes a. in
constitucionalidade do decreto regula~ 
mentar n. 4.855 e o dosazo da emenda. 
á lo i n. 859 por acto p1•opotente do Go
vcx•no. 

N'-\ Ca.mua. dos Dcpufados discuti11·se 
tamlJcm o assuropto, aliás sem o inter
esse quo merecia. 

Da Sec?·etaria da lr1s!içct C) infvrma
ra.m ao Jon1al elo Commc1·cio que o pro
cedimento do Ooverno era muito lcga.l 

• (Gazeti lha do 14 de junho do 1903). a 
Cama.ra dosistiu da. dhcussíio G ftcat•am 
a lei emendada e o l'l\gulamento incon
stitucional ! 

Pa.ra l'cmcdio.l' tudo isso, o Pt•esi
dente da. Cúmmissão de Constituição, 
Legislação e Justiça da Camara dos 
Deputados (DR. PARANHos MoNTENEGRO) 
calcou wbro a.quello regulamento um 
esboço de pYo.feclo JlC!I'" estudo, um co
digo d3 lallencias mastodonte (342 ar
tigos), ousado em definições e lacunoso. 
Por isso mesmo, se1•â. le i dentro em 
breve. 

ta.veJmente nrn brazilGit·o illustro o Sl'. Dr. 
C. de Mendonç.a, imagine-se quo conceito a.lli 
se fm·mará. do Bt·u.zil, dos seus legisladores. 
do movei, que os guia.. e do modo por que sa 
nxecut:.~m as sua.-; leis! l 

Na. cxposir;Cío, com que precedi o meu pro
jecto, ucpois de tl':.IDSCl'CVOr O juiZI) de Uffi 
eminente jurisconsulto, o conselheiro Ba.l·t~.t
das, qttC considm·ou optimo o meu t1·abalho, 
pode;1do :;offl'eí· coitfi·onto com as melho,·es leis 
.~oln-e o aS$Wtlplo, f'elicil.ando-rne tJelo e[,_:ito de 
mev, omprehendim·mliJ; na. ref.!ri.la ox:posiçã.o, 
repito, se:a mencionar o nome do St:'. Dr. C. 
de MtJndonçtL, di:;~e Clt o seguiu te: 

«No meio dus di ss:~lJorr.s (Jccasíonados 
pela::; apreciações rude:>, embora va gas e 
inu.nc!:i, <los críticos de traba.llto alheio. 
conforta c fort:tleee o e:-3pirito o juizo de 
um mestre. e mesLre de nã.o cGntesta.da. 
cotnpeteocia. » 

. No meu d iscurso de i11Jl'Csentu.ção do p1·oje· 
cto, ainda sem apoo t.'lr o nome daquelle dou
tOl>, rolerE-me ao sou tro. ba.lllo, nos seguintes 
termos : 

~Nf.i.o fal tarão censores, cst"l(l.nhos a. 
est:1 C~Lsu., que a.Uc:ís não so dignaram 
attancler ao pedido que lhes fiz. 

A esses mesmos serei grato, s i vierem 
concol'l'er com ~ma.s luzes para. que ve
Dhamos a ter uma. boa. lei. 

Só lhe~ peco que, sahindo do t erreno 
üas censura.-; v a.g1ts, apontem os de leitos 
e indiquem as cOl'recçõcs. 

De m inha parte, só encontra.riio reco
nhecimento e de:;Ajo de a.ttendol-os no 
quo lór razoavel. 

Esque~ia.-nos dizer qLte, nes.'3:1. bal
burdia. de leis de fal!encia corl'cctas e 
incorrectas, a Junta Comrnorcial do S.'io 
Paulo, em f!essão de 16 de junho du 
1903, resolveu pcrgunta.r a.o Ministro d:t 
Justiça da União q_ual a. lei que devia 
ser respeitada . Por aviso de 27 do 
mesn:o mez, respondeu o Miuistro que 
estava em execução a. lei , cm•t•ecta e 
augmenta.d.a, re:publica.da no Diw·io O[fi
ciat de 7. 

Este p~·ojecto, que já. é conhcciJ.o, pois 
delle não fiz mystorio, c do mesmo dis-
1idbui em la.t'ga. esc~tln. um esboço, ja. foi 
qualiftcatlt), etn uma. publicação no JOI"fla.f, 
do Uom,;tcl·cio,por algucm, aliás, da ostu
dos espcciac> sobre o n.ssumpto, po1·ém 
<1ue parece mais lid.o e apologista. da le
giolaçiio estr:l.ngnira. do que d tt nossa., de 
w;~ cotU.go da fa ltam;ias, ousado em defi· 
uiçtJes e lacuaosQ, e quo po1· isso mesmo 
se;·ia em ln-etM conuertido em lei ! 

Nesse mesmo tr:l.lxtlho se diz qna o 
cHrado;· fi scal. popa-commis.1õe.1, uma 
cousa aústr!'(la qtlt: n(ro Zemln-a1·ia a. legis
l ador c:lgwn em pcri.odo ttormliL de sensa
!e:: (!), d tr.ow in"t;cn çtio d a Repulllica, 
qua.odo, aliás,eiJe figur~~ no Codigo Com
mercia.l, p3.pt~odo comroissõC's, e!V-v~ do 
disposto no art. 839 do mesmo codtgo. E as.:~im estamos ••. ~ 

Tudo isso, quem o diz é o Sr. D r. Carva
lho de Mendonca ! 

Ül'a, sendo o Jonwl do C'omrMl·cio uma 
. folha muito lida no estrangeiro, e incontes· 

Ahi tambom so diz que o decreto. nu
mc,·o 917, de 1890, não c.ogiútt do ctwa
do,· fisca l, qu,tndo nesso mesmo deoreto 
se t1·ã t.1. desse funccional'io, em D::tda .rue-
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nos de vint~ artigos, e dã-se·llle n.tê a 
attribuiçã.o de requerer f:ctllencias. 

Sr. P1•esidente, consoh-me a boa com
panhh. 

Não fui só o malsimdo, mas todos os 
legisladores passados, pre.,entes e futu
ros, aquelles que com a creação do ca.rgo 
de curador fiscal der:1m um~t, prova de 
insens~ttez, e estes que, por isso mesmo 
q_ ue um llrojecto é defeituoso e informe; 
breve o convE-rterão em lei. 

Envio à Me&'t a. exposição, o 11::n•ecer 
d~ Commissão e o projecto. » 

Comp:.~.re-se a apreci::tção do Sl'. Dr. r;. de 
Mendonç~1, os termos em que é enunciada, e 
diga-se, com sincerid.n.de, se tem !'.'Lzão o dis· 
tincto coUeg::t 11:1ra. se consider:~1· tão melin
dr.:tdo, a.o punto de vir, sem demora, des:tba
f:1r-se contra quem ousou leY::~.nt~Lr os olhos 
para a agui~t, que pretende ser int::;.ngivel e 
se arroga. o direito tle esm\tg:.cr com o seu 
desdem e as suas ceusur.::ts '~ tudo e a todos, 
sem lhes dar ao menos, a f:.lculdade de de
fender-se de seus golpes ! 

O Jornal do Commercio, que poz ú. disposi
ção do iUust1'e jurisconsulto 11s suas colu
:mnas, sem aliás, como pal'eci:l de justiça, ou 
ao menos de equidade, concedel·a,s ao :.tutor 
da exposição e do :projecto, publicou aos 29 
de outubl'O a sua respost:L àquellas mmhas 
l'eferenci::ls, e ahi, já mais humaniz:tdo, e ae 
melhor humor, dignou.-se S. Ex. d:w as su:1s 
lições, fa,zendo n. critic:.c do pro}ecto,- critica. 
est.:.'t que, alias, si tivesse sido feita em tempo 
e mais completa., pode1•ia tal Tez influir p.'lra. 
que no mesmo se fizesse algum:.L modificação. 
- Ness::t publicação, S. Ex. ,j<í. não considera 
os membros do Co::s-cmEsso ineptos, incornJJe· 
t•mtes e insensatos; já não affirm.'l. que,só por
que um. projecto é um mastodonte, oúsado 
em definições e Zacúnoso, pm· isso mesmo o 
converte;·ão sem demm·a em lei .' 

Já S. Ex. corrige aquella su:~ ~~prechção ! 
Agora já confi:.t na intelligencia, capacidade e 
criterio d'tquelles legisladores, e esti com·en· 
cido de que o J_J?ojecto não ser{o couvertidú 
em lei. e que sara evlt<•do mais um desast1·e 
na leglslJ.ção d:.ts fa.llencin.s ! 

Si outra utilidade não tivessem a minha 
exposiçiio e o meu discurso, bastaria a. de 
ter levado S. Ex. a fazer molhor juizo dos 
nosso legisladores e tm,tal·os com menos as
pereza. 

Verdade é que tudo isso emana da convic
ção. em que estâ o eminente jurisconsulto, de 
que-emquanto outros tratavam do assum
pto, tudo iria de mal a peior; agora, po
rém, que S. Ex. dignou·se intervir com a 
sua. autoridade e vem delle cccupar-se, por 
isso mesmo a orientação mudará, e devemos 
dar graças a Deus pela nova lei, que ha de 

ser um modelo, desde que se'attenda ás suas 
lições. Ainda. bem. 

«Antes de fallarmos sobre o projecto-co
meça ~Sr. Dr. C. de Men~onça-dous pontos. 
defendidos, um na expostçõo, outro no dis
curso de IG de outubro, precisam ser con
testados: 

l 0
, em face da Constituição Federal os 

Estados :podem legislar sobre a parte pro· 
cessual das fallencias; 

2°, o CUl'i1dor fiscal das massa3 fallidas 
vem percebendo commissões desde o Codicro 
Commercial (art. 839).» · "' 

E' ponto incontroverso que o direito di
vide-se em preceituai, ma,terial ou substan
tivo, e em formal, proces;mal ou a.djectivo. 

As lejs p:·escrevem os direitos, e os meios 
de os tornar eifecti vos, quando violados ou 
ameaçados. 

São assumptos diversos, mas que teem 
intima ligação, de modo que não s;; póde, 
sem grande inconveniente, dar a. um poder 
a attribuiyão de legislar sobre um, sem & fa
culdade de fazel-o sobl'e o outro. 

«E' da maior inconveniencia, disse 
eu em um discurso que proferi na sessão 
de 18 de agosto de 1895, em alguns as
sumptos legislar sem se ter o poder de 
prescrever as regras indis:pensa.veis :para 
garantir o direito. 

A união do direito substantivo com 
o processual é de tal na.tureza, impõe
se de tal m~do, que é quasi impossível 
traçar, ás vezes, a linha di visorí .t, de 
mudo que, quando se legistr. sobre um, 
insensivelmente vae-se invadindo a es· 
phera do outro. » 

~fa.is ou monos, ne3se sentido, com algum 
desenvolvimento, tenho me :pronunciado em 
todas as legislaturas, desde que tenho as
sento no Congresso Fedel'tÜ, ha lO annos. 

A Constituição de 24 de fevereiro, :porém. 
est~ beteceu formal e positivamente esta se
paração, dando á União a compet Jncia do 
legisbr sobre o direito civil, commercin.l e 
cl'imina.l da ReJ.lublica, e a,os Est:Ldos a de 
legislar sobro o dü·elto pt•ocessual, exce· 
ptuando apenas o da justiça federal e o da 
loca.l do Dístricto Fedel'al. 

Os o.ssumptos sujeitos á ju1•isdicção da jus
tiça, fedel'al estão especificados taxativa· 
ment(} nos arts. 59 e 60 da. Constituição. 

Nã.o ha, nesta, disposição alguma que au
torize o Congresso Federal a legislar sobre 
o :processo de materia que tenha de correr 
perante asjusticas estaduaes. 

Só aos Estados compete organizar o seu 
Podei' Judiciario e estabelecer as regras de 
direito processual, que devem ser observadas 
pelos respectivos juizes nos pleitos sujeitos 
ao seu conhecimento. 
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jJletamentr: sepm·ada, a ]Jw·te S1tbstantiva 
da parte f'o;·mal ou p1·ocessual das fallen
cias. O cod. comm. de 1850, nos m·ts. 797 
a 897, dispunha sob1-e matedCI de fundo,· o 
1n·ocesso de faUencía em Yegulado pelo 
dec,-eto n. 738, de 25 cltJ 11ovembi'O ele 
1850.» 

A União nã.o pôde estab~l~cer preceitos ; 
para serem observados pelos JUizes esta~~a.es, 
na pwte relativa ao processo. Estes JUlZe~, 
na especie, só teem que obedec~r e cumpnr 
as I eis de seus Estados, e somente as da 
União emquanto elles não tiverem legislado 
sabre a ma teria.. Dado o conflicto nas le.is 
processuaos, devem observai' de prcferencta Certo, essa. separação não é impossível de 
a dos Estados· . fazer-se, como se disse no Senado em !902; 

Desde que os J?l'O~essos das fallen~as cor- -difficil, inconveniente, será c é, mas Ü'l'ea
rem perante as JUStiças estad.uaes, nao te"f!l 0 lizavel-não; pois não ha quem ignore que a 
Congresso Federal competenCla para r;e un- determinação jurídica. de estado de fallencia, 
miscuir nelles. a declaração desta, o direito de promovei-a. 

Si coubesse á União legislar sobre fallen- o< eff,)i tos da sentença em relaçõ.o ti pessoa 
cias na parte processual para toda a Repu- do fttllido e a seus bens, a concorduü\, con
blica, deviam ta.es processos corrnr per . .nte tracto de união, classificação dos creditas e 
a. justiça federal, como succede co~ as qucs- outms siio de üominio de llireito substantivo; 
tões de direito maritimo e navegaçao. assim como pertencem ::to direito formaL 

O n. 23 do art. 34 da Constituição é cl:;:.- a arrecadação, inventario, c avaliaçã,o dos 
rissimo e terminante, só dando competencla bens, balanço, exame dos livros, verificação 
ao Congresso da União para legislar sobre 0 dos creditas, liquidação e outras. 
di1·eito processual da justiça fedei·al. Nem se argumente, como pretendem ::ti-

Tudo qun.nto se allega, para den~onstr<:.r g·uns, c1ue, «apezar de não haver na Com;ti
que no instituto das fallencias nao deve tuição dispositivo algum exceptuando da. 
l1aver a separação do direito substantivo do compatcncia dos Estados o processo .das _G\l
processual, no que, em these, estou de pleno lencias, ou da.ndo-o expressamente êt Umao, 
accordo serve sómente para condemnar, deve-se, entretanto, attenta a sua clova,da 
nesse p~nto, a Constituição. e é ma teria, não importa.ncia, considerar tal processo da com
de direito constituído, mas de direito a con- petencia dusta, por estar incluido na expres-
stituir. são comme1·cial, do aet. 34 n. 23. » 

Tudo quanto se passou na Constituinte' e o ar"'umento não procede, porque alli 
que o Sr. Dr. C. de Mendonça refere com estão igualmente comprehendidos os con
tanta minuciosidade, serve sóments para tractos e sociedades mm•ca.ntis, lettras de 
mostrar que, estando a~ fallencias , inst~tuto cambio, de term, etc. ,-materia toda esta 
mercantil, comprehenchdas na exprea.:_ao- de não meno~ importaucin.,-e . ainda nin
commercial- do n. 23 do art. 34, na.o se guem se lembrou de sustentar que por isso 
fltzia mistar, ou antes era uma redundancia, devia a União logislar sobl'.J o seu processo. 
qualquer referencia especial a esse mesmo Ainda mais: as fa.Uencias não são de certo 
instituto. mais importantes do que os direitos de pe~-

Nem isso é objecto de duvida . sonalida.de, de família, de propriedade, obl'l· 
Mn.s, si aquella expressão compl'o.hende gaçõcs, successões, etc., .o aos Es~a.dos nir~

indiscutivelmente só a parte substant1vu. do guem nc"'a tt competenc1a de leg1slar so!Jte 
direito, como encaixar-sa ahi o processo 0 proces:fo relativo a. esses direitos. 
das fallencias? Si nuquellas podeJ? estar i_mplica.~os in-

O systemt\ das fu.llencias, indivisível por teresses de estrangeiros o ate reln.çoos de 
natureza, ostá todo elle dentro do quadro do ordem internacional, nestes isso tn.mberu se 
dh•eito commercial; o poder competente dá e talvez em maior escala. 
para sobre esta mataria. legislar é o Con- Si fosse pensamento do legislador consti
gresso Nacional, e sómente elle, accrescenta tuinte exceptuar o processo d~s fttlle?cias da. 
o illustre jurista. . competencia dos Estados, ter1a aceitado a 

O systema. não é tão indivisível, c01~o d1z emenda do Sr. Leopoldo de Bulhões. Assim 
o illustre jurisconsulto, nem é prec1sc um como ha uma disposição que dá. á U.nião a 
milagre para ?·ealizm·-se a operação da par- cornpetencia para estabelecer le1s umformes 
tilha matel'ia~ do indi'Uisi'Del, como affirma sobre naturalização (art. 34, n. 24), nada. 
S. Ex., quo, aliás, no seu prefacio,referindo-se impediria que se accrescentttsse - e fal-
ás leis hungara e allemã, salienta gue ~l!as lencias. _ 
classificam separadamente as dlsposiçoes o notavel jurisconsulto Dr. Joao Bar
sobre o fundo e sobre a fórma, e accres- balho, signata1•io da Constituição, a0tua~
c~nta : monte um dos luminares do Supremo Tr1-· 

« otil.emos agm·a 0 que e nosso. Jd ti- bunal Federal, commentando as palavras .do 
'Uemos na legislaçúo da JJ1onm ·chia, com- n. 23 do o,rt. 34- e o p1·ocessuclt da Justtça 
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!Fe<le•·al- assim se exprime na. pag. 128 de 
s.eu importante trabalho: 

« Estas palavras são uma restt•icção á. 
com:Peteucia. que ficou á União de legislar 

·sobre o direito; ella. tem o poder de regular 
tudo o que concel"ne ao direito civil, com
met·ciat e criminal. menos quanto ao direito 
processual {salvo sobre o da. justiça l'ederal e 
da justiça local doDistricto Federal-A1•ts. 34. 
ns. 23 e 30, e art. 67). Aos Estados ficou, pois, 
r.eservada a competencia. (art. 65, n. 2) para. 
as leis de processo e organização judiciaria 
em materia. civil, commercial o criminal, 
q-ue í'H1'o incumba tis jtlstiças da União». 

Ora, as fallencias não pertencem ás justi
ças da União; logo. a.s leis de seu processo 
incumbem aos Estados. 

Conhecendo a fa.lta minha.· de autoridade, 
preciso recorrer a.os competentes parn. mos
trar que não estou isolado, e que na minha. 
Exposiçao não commetti um ereo tão mere
cedot• da. cen:mra. do mestre. 

Invoco a autol'idade do desembargador do 
Estado de S. Paulo Campos Pereira., no seu 
brilhante voto vencido no accordão de ll do 
dezembro de 1902, e que vem publicado no 
n. 2, do vol. 3 t da. Gazeta Jurirlica daqueUe 
Estado, e bem a.ssim o erudito parece1• dos 
senadores do mesmo Estado conselheiro 
Duarte de Azevedo e Dr. Siqueira Campos, 
de incontestada competencia, datado de 2o de 
outubl'o ultimo e publicado no Co1Teio Pau
listano dil 27. 

São tão importantes estes subsídios e tão 
bem deduzidos, q_ue não mo animo a. .fi.l.ZGl' 
delles um extra.cw, e os publi,:o na sua inte
gra, em seguida a esta resposta.: 

São dignos Je 1igura1' no Diario do Con
g1·esso. 

Por conseguinte, tudo quanto diz o Sr. 
Dr, Mendonça, o que e:;creveu o illustrado 
Sr. Dr. Oliveira. Coutinho, e o mais que se 
d·isser sobre o assumpto, deva ser ::.cceHo 
como um bom elemento para servir de base 
<1 reforma da Constituição neste ponto. 

São argumentos de gra.c1de va.lol', tratando· 
so do direito a constiuir. mas que pecam por 
sua base dc::t.nte do (lireito constituido. 

Ninguem se tem bJ.tido com maior ardor 
e persistencia contra. a separação estabele· 
c-ida no .Acto de 24 de fevereiro, ninguem 
tem mostrado a sua. ioconvoniencia., mais do 

. que eu, que na sessão d.e 16 de agosto do 
l895levantei n. baodeh•a. da Pl'OPQga.nda da 
- unidade da justiça- pol' sm· ainda cedo 
para a de combri.tc, e que não tenho perdido 
opportunídade de :prepn.ra.r o terreno para 
sua. a.dopçã.o, na impren.sa, na tribuna, no 
Congresso Jurídico de 1900; mas, emquanto 
estiver inteiriço o nosso pacto fundamental, 
como legislador e como cidadão só devo 
-respeital·o. 

Passo a.gora á parte do meu discurso con
testada pelo SJ•. Dl'. C. de Mendonça, a. 
saber: qne o curador fiscal das massas fa.l
liJas vem percebendo coro.missão desde o 
Codigo Commercial (art. 839). 

S. Ex. qne não contestou ter escri:pto M 
P1·e[acio que o curado1· fiscal, uma cousa ab· 
sw·cla, falsifi.caçiío do ctwad01· syndico do 
Codigo Commercial, que ntío lembmria a legis
lado1' algum em período no;·mal de sensatez, 
m·a tmu.t in:vençlio da Republíca, e ainda mais 
gtte o decteto n. 917 de 1890 nao havia cogi
tado de.;sa entidade, que ttm dec•·eto do Go
venw Fecle1·al e depois uma lei orçam.entm·ia 
e os Estados tambem inventa1·am pa1"a sttgat· as 
massas fallidas-vem agora procura.ndo ex
pJicar as suas ousadas (permitte?) proposi
ç.oes. 

Accrescenta, ainda, que o Ctwador Fiscat 
da Monarchia nao passava de um simples 
(!.gente commercial; qtte era 11ma entidade dif
ferente do da Repttblica, e interpella.-mc pa.ra 
que eu diga si aguelle wrado1· é o me,)mo do 
decreto n. 917, e onde se dett a este igual ov; 
iclentica commissão ci que o atttl·o tinha. direito. 

Descul_pe-me o emerito jurisconsulto. 
S. Ex •. previnido contra a nos:;a legislação 

sob1•c fallcncias, que cstygmatisa. a. todo o 
momento, e 11pologista, em extremo. do que 
que se passa nos outros paizes, nií.o pt•est<J. 
áquella a devida attenção. 

O cu;·ador fiscal do 'Jodigo Commercial 
absolutamente não er<l ttm sim]Jles agente 
commercial; exercia, como o actua.l das mas· 
sa.s fu.Uída.s, funcções publicas, tanto que 
prestava juramento, o para sua nomeação 
não bastava unicamente o facto de ser cre
dor ; era. :p1•eciso que tivesse a capacidade 
necessa'l'in pm·a desempenhar o enca1·go (ar
tigo 809 do Co1iigJ), e fosse pessoa. iclonw 
(a.rt. 70 do decreto n. 1.597, de 1 de maio 
de 1855). 

Si fosse ttm simples agente commercial, bas~ 
taria. a sua qualiuade de credor p~l'n. o ha
bilitar á. nomea.(;ão, sem que houvesse mis
têl' aquelles requisitos. 

A CaJJacidade e idoneidade exigidas mos
trn.m que elle não figurava como mero re
pl'esemante dos credores. 

O art. 158 do decreto n. i38, de 25 de no· 
vcmbl'o de l850, tambem usa da expr•essão 
«o{ficio de curador fiscal», donde se vê que 
este exercia. um cargo publico • 

Quem representava então os credores era 
o depositaria, por elles esaolbido, o qual ra• 
cellia. a massa e obrigava-se pela. suà. bo.:t 
guarda, conservação e entrega (arts. 812 a 
814 do Codigo). 

A ~ste é que se podia. dar a denominação 
de simples agente commercio.l. 

Não existia. ainda organizado o Mínisterío 
Puhlico;razKo por que não sa :podia dlzer lflUe 
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0 ctwado1· era o seu orgão, mas a verdade é 
que este exercia as mesmas funcções desem· 
penhadas pelo actual representante daquelle 
Ministerio. 

Nesse ponto, pois, são, um e outro, a 
mesma entidade. 

Quanto ás attribuições. marcadas no de· 
ereto n. 738, ao cttrador fiscal da monar· 
chia, são, é certo, as mesmas que dava o 
decreto n. 917 aos syndicos provisorios; mas 
é preciso attender que ellas não eram ex· 
clusivas destes, e sim dadas tambem conjun
ctamente ou com assistencia daquelle, como 
se vê dos proprios artigos citados por S.Ex:. 

A diligencia e trabalho, de que falia o 
art. 839 do Codigo Commercial, par3. dar 
direito á commissão ou gorgeta (na caustica 
expressão de S. Ex.), m·am as mesmas; não 
desn;ppárecern.m com a nova ordem de cousas 
estabelecida pelo decreto n. 917. 

A responsabilidade de que trata o ~trt.839 
não se refere propriamente ao curado~· fiscal, 
coxno diz S. Ex., mas ao depositario, que 
tarnbem tinha go,·geta ou commissão. e era 
quem recebia a massa e :ficava por eHa res
:ponsa.vel (art. 814 do Codigo). 

A lei n. 859, de 1902, sim, foi que tirou 
âquelle funccionarío todas as attribüições, 
elttinguindo virtualmente o cargo, pelo que 
não lhe podia marcar commissão alguma; 
rnus o decreto n. 917, de 1890-não. porque 
o co11servc.u com as mesmns attribuições: 

Mas, pergunta S. Ex:.: 
«Onde se deu ao curador fiscal do de· 

c1•eto n. 917 igual ou identicn, com
missão~ 

Este decreto fixou :porcentagens em 
favor dos que intervinham na adminis· 
tração e liquidação da ma.ssa (syndicos 
e commissão fiscal); não autorizou a 
distribuição de. gorgetas, ao curaàor fis
cal, orgão rl.o Ministerio Publico. 

As attribuições que o Codigo e ú re· 
gula.mento n. 738 da varo ao seu curador 
fiscal, já. dissemos, o decreto n. 917 
passou para os syndicos provisoPios, aos 
quaes adjudicou a commissãoque áq uelles 
&ra tarifada. 

A comldissão premettida. ao agente 
c?mmercial, curador fiscal do Codigo, 
tznh~ por fundamento justificativo a dili
gencw, trabalho e 1'CSJJonsabilidade deUes 
(expressão do art. 839). 

Era intuitivo que, com a nova ordem 
de c ousas estabelecida no decreto n. 917, 
desapparece1•a o fundamento daque!la 
retribuição, que não prevalecia quanto 
ao curadol' deste decreto, cargo a.nnexo 
ao de promotor :publico e, conseguinte· 
mente, orgão do Ministerio PulJlico. 
Voi. VJI 

Impossivel seria justificar a. reforma 
da legislação sobre fa.llencias,admittindo 
as quatro sanguesugas : 

Cm·ad.or íiscal. 
Syndicos provísorios. 
Syndicos definitivos. 
Commissão fiscal. 
A reforma de 1890 procurou evitar 

a ruina dos credores, allivia.ndo·os de 
exeessivas despezas (voja.m-se o Rela
torio, do Dr. Campos Salles, Ministro 

. da Justiça do Governo Provisorio, 
pag. 17; Macedo Soares, Reflexões, n'O 
Di1·eito, vol. 51 pag. 323). Como, em 
falta de texto claro e ex:presso, da.r ao 
cura.dor fiscn.l umn. remuneração que 
contraria. va um dos fins da. reforma ?» 

Dar-se-hia algum engano ou erro typo· 
gl'â.phico nesses treçhos ~ Parece. 

O decreto n. 917 cogitou, talvez demais, 
dos Curadm·es papa-commissões, e deu-lhes a 
mesma g!lrgeta que suga,am os da monar· 
chia. 

O decreto n. 139, de lO de janeiro de 1890, 
tinhilo creado o lagar privativo de cu1·ador 
dt!S massas {alUdas. São esses os seus termos: 

<< Fica creado na Capital Federal u 
logar privativo de curador fiscal da:> 
massas fallidas, o qual intervi1·à em 
TODOS os te1·mos e actos do processo 
de fatlencias sem prejuízo das actuaes 
ê'.ttribuições dos atlmmistradores. que 
continuam em vigor, e pe1·ceberiío, alrhn 
da cormnissáo do w·t. 889 do Codigo 
Cormne~·cial, os mesmos emolumentos ta, 
xados no decreto n. 5. 73i, de 2 de se
tembro de 1874, arts. 90 c 91.» 

Dava-lhe mais do que tinha o do antigo 
regimen, que só percebia a commissão. 

O decreto n. 9lí, de 1890, no art. 154 diz: 
«0 emprego do curador fiscal das massas 
fallidas creado pelo decreto n. 139, de 10 
de dezembro de 1890, é de natureza. vita
licia.» 

Reconhece, portanto, aqueUa. entidade 
com todos· os proventos do a.rt. 839 do 
Codígo Commercial e ainda de quebra as 
custas, quando lhe era facil, si fosse o seu 
intuito, euitar a ruína dos credo,·es allivian· 
do-os de excessivas despe~as, eliminar a com
missão desse parasita do processo das fallen
cias,'IJerdadeim sanguesuga, revogar o citado 
decreto n. 139 ; mas, ao contrario, conside
rou tão importante e necessa.rio aquelle 
ftmccionario que lhe deu a natureza vita
licia! 

Alguns ESTADOS por sua. vez, imitando o 
GOVERNO FEDERAL, o que nito se lhes póde 
consurar, orenrum tambem aqualle cargo. 

. 63 
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Quanto a estes e aos demais cu1·adores 
{tscaes, não privativos, dispõe ainda opa
ragrayho unico do citado a.rt. 154. 

<~ Onde não houver curador privativo 
serv iPá com as mesmas vantagens o pro
motor publico .» 

Póde havel' textos mais claros e expres
sos, dando porcentagem ou remuneração 
aos actua.es curadores, membros do Ministe
rio Publico ~ 

Como dizer-se que o decreto n. 917 não 
cogitou de ct,rado!' papa-commissão? 

Como :pedir· se que se aponte onde està 
isso, quando basta a simples l·>itura ~ 

Nao foi a porcentagem ou commissã.o do 
curador fiscal, mas a do depJsitario, que 
passou para os syndicos provisorios. 

O curador da. Ropublica. pelo decreto n.917 
continuou a pe1·ceber o mesmo que o da 
mona.rchia, com mais um contrapeso, e 
essa commissão ainda. se deuem duplicata 
á commissão fiscal (art. 148), donde se vê 
que não houve intuito de se diminuírem os 
encargos da. massa.. 

Nesse ponto a legislação do novo regimen, 
ao envez de diminuir> os encargos das mas
sas fallidas, como diz o illustre SR. Da. C. 
MENDONÇA. augmentou-os. 

Pelo C..;digo Commerciat recebiam com· 
missão-o cw·aclo1· [isca&, o depositaria e os 
administradores (tres); pelo decreto n. 917 
percebiam-os syndicos p1•ovisorios, os defini· 
tivos, a commissão fi::;cal creada. na segunda. 
po.rte da. fallencia. e o cw·adf.>l' das massas 
fatli las (quatro). 

Apropria lei n. 859, que acabou com a 
commissão de cuta(lor, mesmo assim não 
diminuiu o numero de sanguesugas, ainda. 
continu<1ram quatro, :pl)rque a. porcentagem 
do cw·ct(lor pa.ssou para outra commissão fis
cal creuda ta.m bem na primeit·a. phase do pt·o· 
cesso. 

O meu p;·ojecto não augmenta. Dá. ao 
curador o que a lei n. 859 mo.rca pat•a essa 
commissão que desapparece. 

Passo agvra á analyse feita ao projecto, 
que jamais con8iderei isento de defeitos e 
lacunas, como fo1•malmente o declarei no 
di::lcut·so de sua apresentação. 

Em um trabalho longo é natural que es
capem incorrecções. 

O trab<~lho do critico é mais com modo ; 
elte as descobre com maior facilidade. 

Eis como me exprimi: 
~Longe de mim a presumpçã.o de que 

o projectosesteja. isento de defeitos.» 
Peço, portanto, aos meus illustres 

collega.s a sua colla.boração, pal.'a que te
nhamos uma lei que possa preencher os 
seus fins. 

Não faZ tarão censores, estranhos a~ 
esta Casa, que aliás não se dignaram 
attender ao pedido que lhes fiz. 

A esses mesmos serei grato, si vierem 
concorre1• com suas luzes para que ve· 
nhamos a ter uma boa lei. 

Só lhes peço que, ·sahindo do terreno 
da.s c.ensuras vagas, apontem os defeitos 
e md1quem as correcções. 

De minha. pa1•te só encontrarão reco
nhecimento e desejo de attendel-os no 
que for razoavel. » 

Quem assim procede, ainda depois de es· 
p~rar debalde tl'es m azes e de molestado; 
nao é merecedor de censuras tão acerbas 
como as que lhe tem feito o emeritojul'ista. 

:rudo, porém, tem uma compensação. Re· 
ce1ava que o meu projecto fosse mais de· 
feituoso. · 

As censuras, que lhe são feitas por pessoa. 
tão competente e prevenida, convenceram
me do contrario. 

A' parte as questões de compeiencia para 
legislar sobre a parte processual e da com
missão do curador fi.scal, que não se referem 
pt•opriamente ao projecto, e a. que já. re
spondi, passo a examinar os defeitos apon
tados. 

Felizmente estes quasi que se limitam á. 
fórma. 

Quanto uo fundo, pouco ou quasi nada. se 
disse. 

Já é para mim um motivo de grande sa· 
tisfação, sinão de justo orgulho. 

O pl'ojeclo impres:>iona mal, porque tem 
342 artigos. 

Não me passou pelt\ mente, confesso, esse 
defeito, sinão podet•ia tel-o evitado, redu
zindo alguns artigos a pnragraphos. 

Não era preciso que se fosse contar os 
artigos de todas as leis de fallencias, para 
se fa.zer a comparação e mostrar que o pro• 
jecto tinha. maio1• numero. 

E' longo, reconheço. mas desd~ que tinha 
de enfeixar tudo quanto se 1·efere ás fallen· 
cii.\S, quer na par~e relativa ao fuudo, quer 
á. fórma, prevenir muitas hypotheses, que 
teem occorrido na pratica, tornar claros 
certos p.Jntos para. evitar duvidas, não me 
foi possível. redtizil-o a menores proporções. 
Preferi a arguida prolixidade á omissão, a 
não me arrependo . 

Quem tem apreciado, pelo lado pratico, 
a.s questões suscitadas a proposi to de omis· 
sões e da. verdadeira. significação de certas 
palavras e phrases nas leis, dando logar a 
pleitos longos e despendiosos, e muitas vezes 
a decisões diverg;mtes sobre a mesma hypo· 
tliese, é que pôde aquilatar da. conveniencia 
do que se classifica. de ditlnições, o que aliáS 
não passa de preceitos índispensaveis. 
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As leis, dizem os que as apreciam apenas 
pelo hdo theorico, não devem occupar-se 
disso, e sim deixar que os magistrados as 
n.ppliquem, obs<Jrvando os :principias abstra
ctos do dieeito, e desprendendo-se de defini
ções muitas ve.zes erroneafJ e defeituosas. 

Os que, porém, as encar~m practicamonto, 
e attendem a sua execuçao, não podem dei
xar de reconhecer que assim se evitam 
muitas qw:stões. 

Quantas de nossas leis não estão cheias 
de definições. Si o projectoé defeituoso por 
isso, . nada. ma,ís fiz do que acompanhar o 
nosso meio e conformar-me com elle. 

Quem anda pelas altm·as, e não terra a. 
terra, como eu, que me censure. 

Não tenho a veleidade de ser um refor
mador. 

Procedente seria a censurt\ , si as cha.rua
das .efinições fossem erroneas. 

Diz ainda o preclaro Sr. DR. c. DE MEN· 
DONÇA que é de pa.smn.r que, sustentando eu 
a compet .IDcia dos Estados para legislar sobre 
a parto processual das fallencia.s, inclua, en
tretanto, no projecto disposiç;ões :proccssuaes, 
quand.o ora de esperar um projecto üe lei, 
composto rigorosamente de preceitos de fun· 
do, substantivos, excluidos os :processuaes, 
realizando a milagrosa ope1·açtío da partilha 
materiat do indivis~vel. Assim o diz S. Ex. 
e :pergunta : scm1. cngn.no ou lapso do 
auto1' 1 

Nem uma. cousa nem outra respondo, o a 
razão disso está no seguinte trecho da Expo· 
siçuo: 

«Não ha menor duvida de que, ha
yendo nas leis de fallencias muitas dis
posições de dü·eito substantivo, neste 
punto só á. Unifto c~1Je promulgai-as e, 
sendo tamh;-:m L~e sua competencia le· 
gisla.r sobre Jll'ocesso para o Drstricto 
Federal, está. tu.mbem dentro dos limi· 
tes de suas attribuições estabelecer pre· 
ceitos sobre o direito a.djcctivo.» 

Não ha., pois, contradicção alguma de mi
nha parte. 

A censuea ao art. 1° comparado com o 
art. 80 não tern procedencia; <tlli so trata 
dos elementos :para verificação do estado ju
l'idico da fallencia, aqui da occasião em que 
decorrem os seus effeitos. O e.;tado de fac to 
da fallencí::L pólie existir, roas, para que elle 
produza e!II~i1ios jurídicos, é preciso que 
uma sentença o declare. 

A disposição do art. 1° combina perfeita
mente com a do art. 21, 11ão sendo preciso 
esforço a.lg-um para que isto se entenda. 
. Aquelle dispõe que, pa.l'a se vet•ificar o es
t.ado de fallencia, dovom concorrer trcs ele
mentos, mas, sondo possivol que algum:!. fa.l· 
lencia seja. requel'ida, sem quo haja esse 

co?!ctwso, no art. 21 dá-se ao devedor o di· 
reito de impugnar o pedido, arguindo a fai~ 
ta de algum delles , 

Nada mais claro, Jogico, razoavel e justo. 
Longe qe ser inconveniente é antes de 

tolln, a vantagem dizeP a lei como se devo 
considerar o commerciante para os etreitos 
da fallencia. 

O art. 342 completa a diSIJOSição do 
a.rt. 2°, t_ornando tambem apl)lica.veis aos 
q~e negoc~am :por conta alheü~ as disposi
çoes da lei, !azendo, pol'ém, uma excepção. 

A oxpres~ao-firnta indi'Dídual ou social-
empregada no art. 2° iraduz perfeitamente 
o que se quer dizer. 

Na segunda obser1'a<;ão pretendo~sa D, sua 
substituição por-firma ou razao social. 

Não comprehende. confesso, o alcance 
dessa. critica. 

Desd~ que se faUn. em firma sodal está. 
entendido que se trata. do caso de uma socie
dade commorcial, e não de individuo, '1ue, 
não tendo, na realit.lade socio, emprega, en
tretanto, abusivamen tJ , em seus negocias 
mercanti-l uma firma. socia.L 

Sendo muito rara, r a,rissima mesmo, o. de
claraçib de fv,llencia d•) negociante falecido, 
o art. I• empregou o verho (a" no indicativo 
presente, e não accl'escentou-se ou fe:; 
no pretcrito perfeito, pa1·a comprehender 
aquelle, mas cogitou da hypothese no 
art. 19. 

Si ê uma lncorrecçãu ou lacuna, fa.cU serú. 
rectifical~a ou suppl'il- é.\ . 

A terceim alineu. do infeliz ( como S. Ex. 
o qna.lil"ica ) art. 3° na.da tem de incor
recto. 

Ha incapazes e :prohibidos de comme1·· 
ciar. EsLes são os mencionados no urt. 2° (lo 
Cod.igo Cummerclal ; a.quelles, isto é, as 
mulhet•es casadas e menores, são inca.pn.zes. 
si não tiverem :para isso autorização com
petente. ( cod. art. l0 • ns. 3 o 4.) 

Todos, :porém, podem, de fac to, praticar 
actos de mercancia, mas, como era possível 
Que os segundos quizessem furtar-se aos effei~ 
tos da fallencia, allogando que não podiam 
ser commerciantes, porque isso lhos era pro~ 
hibido, prP-judicando assim aos que com elles 
transigissem, de boa fé, ou ignor11ndo aquella. 
circumstancia, d1spoz-se que essa defesa. 
não teria cabimento. 

Quanto aos menores e roulheros casadas, 
desde quo a autorização, de quo fJl'eci.sam 
para commerciar, deve ser inscripta. no re
gi::;tro do commercio. e, portanto, facilmente 
póde sor conhecida, sendo este o fim de~ta 
ox.igencía, quem com clles tivel' tNnsacçoes 
me1•cantis não póde a.Uegar ignomncia, e, 
portanto, não deve tct• o direito de pr·omo
ver-lhes a fu.llencLa. 
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E' uma. impertinencia procurar encontrar 1 estudado por outros, passar po1· diversa& 
· €ID uma lei de fallencias-qua.l a idade do .

1 

discussões nas duas Cama.ms, e os seus erros 
menor, quem o competente para da.r-Jhe a e equivocas podem sor corrigidos . 
.<tuto~ização para commerciar, etc. Com o autor de livros, porém. só talvez 

O 1llm~tra.do Sr. DR. C. de MENDONÇA está . em poster·iores edições podem 81lr sanados
tornand<;~ a sua. tarefa mais penosa do que o os enganos. 
caso exige, apegando-se a pequenas nugas, Um exemplo: O illustrado e competeu-
a:fim de encontrar manchas no p1·ojecto. tissimo Sn.. Drt. C. DE MENDONÇA publico a. 

O proprieh.rio que melhora o predio o imp01·tante e nuncn. n.s~ás elogiado livro
para. dar melhor renda, o Ia·vrador que cul- Das f'allencias. 
tiva e melhora. as suas terras, o autor que Pois bem, na. pag. 318, n. 506, lê-se o se-
edita a propria. obra, não praticam uma guinte: 
especulação no sentido que tem esta pa
lavra. no commorcio. Não se trato. ahi de 
effectuar ou facilitar a troca de bens, isto é,. 
a. circulação da. riqueza. Não podem, por- ; 
tanto. ser considerados commercia.ntes. Não 
precisa para isso o conhecimento de lettras 
jurídicas, basta. o simples bom senso. 

No art. 3° está precisamente determinado 
o que seja divida mercantil. O mesmo 
está prescripto no art. 4° quanto á divida 
exigível. 

São de:tl.nições inuteis, diz-se, porque a.s 
simples palavras dão idéa. perfeita. da. reali
dade da cousa.. 

Não é -tanto assim. Apezar da intuição 
da propria cousa ser a sua mulher deftni<;ão, 
o tacto é que a falta della dá logar a. muitas 
duvidas. 

As leis não sã.o escripta.s só para os sabias, 
legistas e philosophos, e sim para todos que 
teern necessidade de comprehendel·as- sem 
que tenham capacidade scientifica.. 

Quanto ás lacuno.s, apenas uma foi encon
trada-não se terem ampLiado as disposições 
da lei ás fallencias ou liquidações das socie
dades anonymas. 

Sobre esse ponto posso afilrmn.r que não 
lhe cabem as alviQaras. 

Já. está assentado, podendo até invocar o 
tebtemunho de um dos memb1•os da Com
missão, mandar-se uma emenda additiva de 
acoordo com a. idéa do Instituto dos Advo· 
ga.dos. 

« Não obstante a grande ana.logt~t 
entre a concoeda.ta. por ab tmdono e 3. 
cessão de bens, creação do decreto n.9 17, 
differem ellas nos seg-uintes pontos : 

A concordata por abandono previne e 
obsta. a declaração da f<l.llencia do de
vedor ; a cessão de bens só póde ser 
obtida no curso das fallencias e depois 
da. verificação dos creditos ». 

E' justamente o contrario, como absoluta
monte não póde ignorar o illustre juris
consulto. Foi um equivoco, nm lapso, que 
aliás atê hoje S. Ex., que tem feito modi
ficações em seu trabalho, uinda. nKo pro
curou recttficar. 

Si S. El. ta.mbem commette equivocos e 
eDgana-se, como declara-se íão severo coro 
os que, aliás, não tendo presumpção alguma. 
porventura. equivocam-se ou enganam-se ?. 

Terminarei parodiando S. Ex. 
Tomando por amostra o seu artigo publi

cado no Jornal- do Cammm·cio de 29 de outu· 
bl'o, por ahi se podel'á avaliar da conti
nuação.- Ex digito gigans. 

S. Ex. naturalmente voltará á carga, con
tinuando a dizer·sc provocado, e inexoravel 
com os igno1•actes; mas eu, que colloco no 
assumpto minll<~ personalidade em um plano. 
secundario. continuarei a dizer : venham as 
ceni3uras, comtanto q_ue aproveitem e cou-· 
corram p.wa que tenhamos uma boa lei de 
fallencias. 

O que ha mais na critica ~ Que o p1·ojecto 
impressiona desag1·ada-veZmente, po1·que tem Voto do E:mn. S1·. de;embcr;·gado1· r.am11os 
342 artigos ••• n(ro tem defesa ••• seu plana é Pereim · 
imperdoa1:1eL • •• baralha tudo. • . ha i?nprop1·ie· 
dade em algu1nas epig1·aphes ••• 

Quando seja razoavel alguma dessas cen
suras, ainu.a. é tempo de corrigir os erros e 
defeitos, supprir as lacunas e o Congresso de 
certo o fará. 

Avisa.-:~e o illustre jurisconsulto que o 
legislador deve t'!er cauteloso. E' uma ver
dade, mas essa. cautela tambem deve ter o 
escriptor. 

O congressista que offe1•ece um projecto 
deve, é certo, ser cauteloso, mas o mal de 

, aua. falta. de cuidado não é irremediavel, 
:porque o projecto tem de ser exa.minado e 

Votej tomando conhecimento do a.ggra,·o 
por sel' o curador geral. como membro ào 
Ministerio Publico do Estado, parte legitim::> 
para interpór o presente r~curso da decisão 
d.e :fls. , visto como suas attribuições, quanto 
ao processo da fa.llencia, estão reguladas e 
definidas no decreto n. 917, de 24 de outu
bro de 1890, que na. sua parte adjectiva est~ 
em. vigor no Estado, e.x-1:1i dos arts. 92 da lel: 
estadual n. 18, de 21 de novembro de 1891, 
163 do decreto n. 125, de lO de novembro de 
1892, e 14 da lei n. 338, de 7 de agosto de 
1895. 
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.-\. Constituição Federal no art. 63 attri- direito processual é o decreto n. 917, que 
buiu priva.ti 'Vamente a cada um dos Estados nesta. pa.t•te continúa a vigorar como lei do 
a. faculdade de orga.nlzar o seu poder judi- Estado, e.rc-vi do art. 9.2 da lei n. lB, de 21 
ciario e implicita.mente a de legislar sobre o de novembt•o de 1891, a.rt. 163, e decreto 
seu direito processual; e ao lado desta j_us- n, 123, de lO de novembro de 189.2 e a.rt. 14 
t.iç..'l. esta.duo.l que .se .e:terce no resp~tt.vo du.lei n. 338, do 7 de agosto de 1893, visto 
r.-erdtorio creou a JUStiça. federal com JUrrs- como as leis federa.es só revoga.rn leis fe· 
Jicção em toda a Rcpublica, limitando a sua dot•aes e nõ.o as do listado. 
corope~eocia. aos casos ta.x.ativa.roente com- Portanto, em l'aca da Constituição Federal 
prehendidos nos arts. 55 a 61, daqui decorre improcede, é inconstitucional a opinião 
que a competencia. da justiça. esta.duat abra.n- dos que sustentam ctue a lei federal de 
~e todos os casos não enumura.dos nos allu· falleaci.as p;}lt\ sua tuucção especial dove 
aidos artigos. c~mprehender ot'espectivo processo; tal theo-

Ora, n esses artigos não estã. Cilmprehen- ria. arroga ao Congresso J.<'ederal a compe
did::&. a ma.tería de fallencias; logo essa ma.- teucía de legislar sobre o dit•eito adjectivo 
teria pertenee á compctencia. da. justiça es . para os Estados, mas iSi:o é invadir 11s a.ttri· 
ta.dua.l, e por isso o legislador foderal, or- buiçõas e violar a. Constituição Federal. 
ganizando a justiça fedor(l.l, não comprehen- Os unitarist:l2 e.n mate1•ia. de fa.llcncia in· 
dett o cargo de cur.wor fiscal das mo.ssa.s fal- vocam em apoio de sua theoria a lei federal 
lidasno numero ds seu5 funcclonarios, rcco· defallcncia dos Esta.dos Unidos da America 
nhecendo que esse ca.r:.:o pertence a.o quadro do Norte, da Republiea Argentina e da Ra
da justiça do Districto Federal, e1uiparado publica Helvctic:J., q11e adopta.ram a unidade 
ao ~sta.do, collocou essa funcciona.rio ao do direito em materia c.le fallcncia ; mas 
l:tdo da. Cama.ra Commercin.l, como membro a..qquecera.m-se de que a Constituição dos Es
do ~íinisterio Publico do Distt•icto Fode1•al, tados Unidos da. America do Norte e da Re
·fnstiça. local (Dec. n. 2.464, de l7 de fcve- publica Al'gentina. expressamente vedam que 
:l'ajro de 18!17, art. 10, de~reto n. 139, de lO os Estados e Provineitts legislem sobra fal
da ,janeiro tle 1890, decreto n. 917, de 24 de lencia., que na Suissa. a lei conferiu essa 
üu•ubro de 1890, art. 154, pa.rag1•apho unico; attribuiciio expressamente ao legi~lador da. 
lei n. 859, de 16 de agosto de 190.2, art. ll37 confederação. 
pa.ragrapho unlco, c art. 130; J. Monteiro, T~mbem improcede o argumento dos que~ 
Processo Ci"'il, volnme 1•, §50. alludindo ao elemento historico da Consti-

De harmonia. com esses pl'incipios os E3- tuillte. pretendem que 1oi pensamento do le
t ados, organizando o seu poder judiciario. gislador constituinte dar a Congresso Fode1·al 
croarr~m o cargo de curador ftsc:ü das massas o direito de. legisla.ndo o fo o, reger a fórmas 
fallida.s como memh1•o de seu Ministerio Pu- da. fallencia.; e não pronndta.l argumento, 
blico auxiliai', de sua. justiça .. {Lei estadual por<tuc no projecto da Constitui 0ongrefigao 
n. 18, de 21 de novembro de 1891, a.l't . 55, <'.omo da privativa. competencia. rl O cãourp 
§ to. e decreto n. 123, de 10 de novC3mbro de Federal a. seguinte disposição-l~gisla.reudeo 
1892, art. go; loi n. 19, de 1892, do Mara- o direito civil, commercial, c1•inüna.l e J&v 
nhã.o, art. 63; lei n. 12, <lo 1892, do Rio cessual da Republica.; ma.s na vot!L\<ÍÍ.O final 
f.i ::-ande do Nol'te, etc.) aqu.alla. disposição foi suhstituida. pela do 

Ora, a. Constituição Federnl deu ao Con- art. 34, n. 23-legislal" sobre o direito ci"Vil, 
grosso Federal C3Xclusiva competench para cornmercial e criminal da Republlca e pro
legi:;Jar sob:•o o direito civil, commorchtl e cassua.l da. justiça fode1•a1; porta.nto. deixou 
criminal da. Republíca, e aos Estados a com- o legislador bem patente que & parte sub
:petencia., ta.mbem exclusiva, pa.n logislar stantivu. do direito era. da attrlhuioão do 
sob1•e o diroito procossua.l; logo, estn.bclc· Congresso Federal e que a. pa.1•to judicia.ria e 
cendo a. Const1tuição a <ltlttlida.de do direito, proces~ual da exclusiva coropetcncia. dos ~s
-substantivo ~ a.dj.ectlvo-segue-se que mos· tados, porque supprimiu as pal~vr:ts o pYo
mo em mataria. de fallcncia. separou a parte ccssual. 
substantiva du direito da. pa.rte adjectiva.,con- O projecto no art. 33, n. 25, dava compc
seguiaternellteêdacompetencia.do legislador tencia. a.o Congresso Federal para cesta.oe
federa.l legislar sobre a parte do direito leoer leis unlli.wmes de legislação e de fa.l
ma.teriat da. falleocia. e da do Jeg.i~lador estn.· tenciM; roas o legislador, coherente com o 
dua.l sobre a parte proces<>un.l da fallencia., principio estabelecido no art. 33, n •. 24, re
pn:r isso que nenhuma excepção foz a. Consti- peUiu a doutrina. do n. 25 para es t:l.l>elecel' 
tuição a. 1·espeito dos ta ma. teria.. a do n. 24 do art. 34-estabelceer lois uni-

Portanto, si se tra.ta. de direito substan· form!ls sobre na.turalizaçã.o-supprimindo as 
tivo, a. lei que reo-e o ca.rgo do cm-adol' fiscal palavras-e fallencia-}lor sere1n reiunda.n
ê :1. federal e ne~ta. hypothcse a lei n. 859, tes, visto como aquella materia já ~sta.va. 
que revogou o decreto n. 917; siso tra.ta. deincluida. no n. 24, ista é, no q11e oollfer1a. a.G 
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Congresso Federal a competencia. de legis
la-r sobre o dieeito substantivo e aos Estados 
sobre o direi~o adjectivo ou processual, 
(Emenda do Dr. José ffygino-Annaes da 
Constitttinte, vol. 13.) 

:Portanto, do elemento historico da Consti
tuinte se concLue que o Congrasso dCJu ao le
gislr ... dor ferlera.l a competencia pa.t>a legislar 
sobre o fundo-a parte substantiva-e aos 
Estados a de regular a fól,ma-a. parte pro
cessual du. fa.Uencia.. 

Cumpl,e ainda ponderar que, tendo o Se· 
nado r C. Cn.mpos, relator da Commissão de 
Justiça e Legi::;lação, apresentado o parecer 
sobre o projecto da Camara dos Deputados, 
que reformava a lei de fallencia.s, relati
vamente ao Ministerio Publico assim se 
expl'jmiu: 

As ft1n.cções do ~Unisterio Publico co
meç:1m quando com a. culpa. ou fraude 
se m~,nifeste um crime, em cuja puni
ção se interesse a sociedade inteira. 

A impontualidade induz suspeita de 
culpo. e torna necessaria iostrucçiio cri
minal,obrigatorül, independente de qual
que:- accordo ou concordata, em que o 
insolvente transija com seus credores, 
-poi<; que já não póde a transacção diri
mir, excluir a lntençã.o criminosa., tra
tando-se de crime de acção public:l.. ,'Pa· 
;·ecm· da commissc7o elo Jnstitttto dos A.rlvo· 
gados Bra.zilei1·os. 

«O processo crime, refreia abusos 
e fraudes, inspira receio salutar e causa 
á opinião publica segura Mnfiança na 
acçã.o vigilante da lei- portanto, si é 
obriga.toria a instrucção criminn.l em 
processo distincto, justa, necessaria é a 
intarvenç.."io do Ministerio Publico nos 
a c tos de fa.llencia que interessam á in· 
strucção criminal, como soja ex:~me de 
livros, verificação J.e creditos, concor
data.s e semelhantes. 

A commissão alterou o projecto }Jara. 
qQe a acção publica não fosse neu~ra
lizada pelas complacencias, senão combi· 
nados interesses privados.» 

As emendas apresentadas foram vo
tadas e as referentes ao ctwador são as 
que constituem o art. 43, lettra l que é 
mera reproducçã.o do art. 36 do decreto 
n. 917, a.e i890. 

Conseguinte mente. attendendo: 
que as leis da organização judicia.ria 

do Esta.ào que vigoram, uer sobre fa1-
lencias, quer sobre a.ttríbuições do cura
dor fiscal, são: as leis n. 18, de 21 de no
-vembro de 1891, e 123, de lO de novern
"bro de 1892, e 338, de 7 de agosto de 
1895; 

que essa.s leis iucluiram o curn.dor tis• . 
cal no quadro da organização judiciaria 
do Estado, como auxiliar da justiça esta
dual e membro de seu Ministcrio Pu
blico (João Monteiro, P1·ocesso, vol. lo, 
§ 50); 

que o regimento de custas do Estado 
marcou-lhe nos at>ts. 67 a 69 as custas e 
commissão, a que tem direito :pelo exer
cicio das suas e1ttl'ibuições, que são as 
constantes do decreto n. 917, de 24 de 
outubeJ de 1890, na. :parte processual, 
mandados vigorar como lei do Estado 
pelo art. 92 da lei esta.dual n. 18, de 21 
de novem1n'o de ISn, e 163 do clecreto 
n_ 118, de lO de novembro de 1802, e 
ainda pelo art. 14 da lei esta.dmtl n. 338, 
de 7 de agosto de 1895 ; 

e que, emqua.nto lei estadual não re· 
vogar essas disposições, estKo elltts ~tm 
:pleno vigor, qun.nto á parte PI'ocessual; 
tomava conhecimento do ag,g-r<wo inter
posto pelo Dr. curador fiscal d(1.S mas
sas fallidas da decís.io o. e fls. pa.ra. o ftm 
de rcftJrmat-a. 

Pa1"ecer n. 49, de tgos 

A' Commissão de .Justiça do Seuad.o foi 
presente o :projecto n. 27, da Camaradas 
Deputados, no qua! se dispõe: 

1.0 Que nos processos de fa.llencia. se
jam obset·vados, emqua.nto nã.o f.Jr pro· 
mulgado o cadigo do processo civil e 
commercial, o decreto estadu:1t n. 1.091, 
de lO de j:tneiro. e o decreto felleral nu
mero 4.855, de 2 de junho do 1903; 

2.• Quo sejam recolhidas no Tl1esouro, 
como renda. do Esbdo, na comarca dn. 
capital, as commissóes a que se refere o 
decreto n. 178, de 6 de junho de 1893, 
atti'ibuida.s aos cut'adores fiscaes das 
massas fa.Hidas ; 

3. o Que o cnr:1dor fiscal de massas 
fn.llidas da dita comal'Ca :perceba do The
SOUl'O a. remuoe1•ação mensal de 600$, 
sendo dous terços de ordenado e um terço 
de gratificação; 

4.0 Que o Governo modifique, de ac
cordo com o decreto estadual n. 1.091, 
do anno corrente, e com a lei federal 
n. 859, de lô de agosto de 1902, os ar
tigos 67 e 69 do decreto n. l78, da 6 de 
junho de 1893: 

A reforma. que o projecto propõe ás 
disposições estaduaes vigentes consiste 
em substltuil>, na comarca da capita.l, 
pelas commissões estabelecidas na lei 
federol de 16 de agosto de 1902, os emo
lumentos que o regimento de custas fi
xara :para cada. um dos actos pt>aticados 
pelos curadores fiscaes da,s massas fallí-
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das, considerando-se como rendo. do Es
tado o producto daquellas commissões e 
arbitrando-se ao curador fiscal mr.a. ~e
m uneração dete1•minada. 

Esta remuner·ação é inferior, talv-ez 
na metade, á im:por·ta.ncia dos emolu
mentos que o curador percJbin., segundo 
o regimento de custtLS; porem-attcnde 
mais á hono!.'a.oilidade do funcciiJnario, 
arredando-o de cobrança dil'ecta de 'ma.s 
retl'i buições. 

Quanto á obserYancia ctue o IJrojecto I 
suscita do decreto n. 1.091, de lO de ja
neiro <le 1901, pelo qual o Governo deu 1 
reguln.mento á lei de :20 ele outubro do j' 

anno anterior, que havia creado na ca
pital do Estado o Jogar privativo fie j 
curador fiscat das massas faJlida:>, si 
imuorta em approYação elo Governo, não j 
lhê accrescentn. vitalidn.de em vis&o. d,, 

1 competencia constitucional quo tem o 
Podet· Executivo de expedir regul11rnen-j 
tos para. a boa execução das leis. 

O cargo de curador fiscal das massas I 
fallidas, como auxiliar d0 Ministedo Pu-1 
blico na. organização jndiciaria ,[o Es- ~ 
tado, existe crendo entre nós na. lei de I 
21 de novembro de 1891, art. 55, § 1°. 1 
As attribuiçõ3s deste funccionario de-! 
viam ser antão as das leis judici.m·ias vi-l 
gentes ao tempo em. q~!e se 1Jromt!lga1·a a '! 

Constihtiçcio do Estado, e as contidas nas 
leis processuaes em vigor da data da 1'eíe-l 
ri da lei (Lei cita de~ art. 9.2, dísp. tl-ansit. 

1 art, 1° § }o, ) I 

Ora, a lei q_ue vigorava acerca das 
funcções processuaes dos curadores fis
caes das masms fallidas, ao tempo em 
que se promulga.,·am a Constitu.çã.o de 
14 de ,julho e a. lei esta.du:.tl de 21 de no
de 1891, era o decreto federa.! n. 917, de 
24 de outubro de 1890. 

Foi, portanto, essa a lei judicial ou de 
processu adoptado pelo Estado de São 
Paulo, cur.J.o reguladora das funcções 
processuaes dos curadores fiscaes nas 
falleucias. A es5a. lei se referiram ex
pres:;amente o regimento de custa.s es
taduaes no art. 2° de smts disposições 
transitarias, e a n. 338, de 7 de agosto 
de 1895, na qual se declarou- que as 
funcções elos curadores fiscaes de mas
sas fallidas sao as que lhes competem 
pelo decreto de 24 de outubro de 1890. 

Era certamente livre ao congresso le
gislativo de S. Paulo adoptar a lei fe
deral existente como detet•minativa das 
funcções judiciaes dos curadores de mas
sas faUidas : ou compendiai-as em uma 
lei especial, ou em um codigo de pro
cesso. Esta faculdade se funda na com
petencia constitucional que os Estados 

teem de legislar sobre a sua organização 
judiciaria e sobre o processo estadual. 
Seria um contl'i.l.senso que o Estado de 
S. Paulo pudesse crear curadores fi.scaes 
de massas fa.llid.as, e não lhe pudesse 
definir attribui~ões judiciaes. 

Para se sustentar o contrario ::tffirma
se que o ins tituto da. fa.llencia ~-por sua 
na.tul'eza. processual, e que, competindo 
ao Congresso Nu.cional legislo.r sobre 
ftdlencia:;, terá de legislar necessat•ia
mente sobre o respectivo proces:;o, in
div is-il;el e insepw·o.vel, dos 1J1·.::ceitos que 
1·egem a fa!lencía . 

Si o in::>tHuto da fallencia fL sse essen
cialmente pl'DceS»Lt::ü. só aos Estados 
competlrá legislar sobro faUench•s. por
que só aos Estados pc t··tence n. faculdade 
de legislar sobre o proeosso, a nú0 ser 
sobt'e o pr·ocos:;o dtt justiÇ<t federaL 

Algum:•s Const.ituições políticas, como 
a dos Estados Unidos da. Amel'ica do 
No1•te, a da Serviu. e a Ropublica Ar
gentimt, comrnettem ao Congresso Na
ci0nal a faculdade de legislar acerca da 
f11llencia, do que se póclc entontlet· que 
em tal matoi7ia. toda a competencia é 
attribuidn. ao Congresso Fcdet>al. 

l\1as onde so ilispõe na. Const ituiçã.o da. 
Republica do Brazil que só a.o Cc•ngresso 
Nctcional incumba legislar unifo1·me, 
meo.te sobre a fallencia, como o decla
l'ou ~ Con.stituiçi o Americ:J.na ~ O que a 
Constituição Bta.zileira pl'Cceitúa é que 
ao Congresso N;;l,cional compete le~isla.r 
sobt'e o direito civil, commerci:J.t 6 cri
mín<~,l da Republica, e o processual da 
justiça. federaL _ 

Si no instituto da falle.ncia. hn. rela.çoe!> 
ue dlreito civil, commerciai o criminal, 
o que é inconte3tavel, acerca. de taes te
gras de direito, tor·á o ~ongrosso Na: 
ciond a faculdade de legislar ; mas, SL 
envolve tambem materia do :processo e 
suppõe a interferencin. de fnncci~narios 
do Ministerio Publico, da crea.çao dos 
Estados, como impedir aos Estados a fa
culdade de regular a actividado judicial 
dos seus orgãos, e ~ p1rte em•ematica 
da. fallencia 1 

Que no instit11to dn. ft~lleucia exis tem 
relações de direito ma.tcrial e de direito 
formal é di.fficil desconhecer. Pertencem 
ao direito material da fa.Uencia a deter
minação juridica do estado de fallencia., 
a declaração desta, o direito de prom~
vel-a, os effeitos da sentença declat?r~a 
da quebra, quanto á pessoa. bens, dtvl
das e contratos do fallido, a formação do 
contrato de uniã:o ou o concurso dos cre
dores, a graduar;:ão dos creditos segundo 
os titulos, a suspensão ou interru1;ção da. 
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fallencia, concordata. e moratoria., a 
classificação da fallencia, seus e:tfeitos, 
a situação do fallido nas quebras ~ul
posa.s ou fraudulentas e a dos seus co· 
réos e cumplices nos delictos contra a. 
massa., a. rahabili tação do fa.Uido. 

Pertencem á. ordem do dh•eito adje
ctivo ou formal a o.rrecadação da massa. 
fa.llida, o inventario dos bens. o ba.la~~o. 
o exame de livros, a verificação dos cre
ditas, a. indagação das ca.usas da fa.llen
cia., a liquidação do activo, sua distri
buição final e toda. a série de actos fo· 
renses tendentes n. apu1•a.r os direitos e 
obrigações envolvidas na massa fallída.. 

Tão distinctas são por sua. natureza as 
regras de direito substantivo e adjectivo 
comprehendidas no conteúdo do insti
tuto da. fallencia que varias legislaçõe~ 
como as do grupo germ::~,nico as desta
cam e sepwatn, (Lei aust. de 25 de de
zembro do 1868, reg. germ. de lO de 
fevereiro de 1877, Luoiani, T1·at. det faZ· 
Umento n, 97 .) 

Alguns autores consideram a. fallencia. 
como um processo de ell:;ecução, o que 
seria motivo para. attribuir sua. regula.~ 
mentaçã.o antes aos congressos estaiuaes, 
do que ao federal; porque nã.o ha. negar 
que as execuções, em sua f6rma., são do 
processo. 

Reputamos, porém, a fa.llencia como 
um instituto especial, sui gene1·is, de 
relações de di-reito e de processo. 

Si o tlvcssemos da com:f)arar a al
guma fórrna judicia.ria., mais affinida.de 
lhe enc.;ntrariamos com a. do juizo di vi
sorio-comm'!.mi dividendo. Fallido o de
vedor, a massa dos seus bens constitue
se o patrimooio commum da sua res
ponsabilidade com os credor'3S; e a. f<tl
Iencia, que assegura a. a.dmini.straçã.o e 
liquidação desse patrimonio, nã.o tem 
outro fim sinão a sua divisã.o final. 

Porém esta especulação scíentífica não 
adeanta. a. soluçã.o, de qua cogiHlolUOl!, 
Seja. a fa.llencia. uma execução, ou um 
juizo divisaria, ou um procedimento 
conserva.torio, a questão é a de saber si 
em tal procedimento ha. relações de di· 
reito ma.terial e direito p1•ocessual ou 
eurematico. Si estas existem no insti
tuto da. fallencia., a.os Congressos Esta
-duaes, não ao Congresso Nacional, com· 
pete dete1•minal-;ts. 

Dir"se-há que a intervenQão de um 
funccional'io creado pelo Estado para 
auxiliar o procedimento judicial da fa.l
lencia, e a fórma estadual do processo 
perturba. o delineamento do proprio in
stituto da fallencia., creação da lei geral. 

O receio é vão, ou é consequencia ine
vita.vel do systema politico adoptado, da 
unidade do direito, pl'oclama.<ia. pala lei 
federal, e da plur.:l.liúade das jut•isdicções 
e dos processos admittida. pelos Estados. 

E' isso que acontece em todas as 
acções. execuções ou procedimentos ima.
ginaveis, civis ou criminaes. O;; di
reitos de personalidade, de família, de 
propl·ieda.de, de obrigações e de suc
ces~o estão sob a. guarda de jurisdi
cções e pt•ocessos estaduaes. A p1•opria. 
pena. criminal. que é a mais formida.vel 
das sancções lega.es, é imposta por tri· 
bunaes e_ juizes dos Estados, á. requi
sição dg funccionarlos est:\dua.es e por 
1neio de processo formulado pelos Con
gressos Estaduaes. 

Póde acontecer que um:1 regt•a de 
processo p:treça tão essencia.J ao fundo 
do direito que a. lei geral a. sequestre 
pa.ra. certa. instituição: por exemplo, a 
celeridade do processo executivo para. 
a execução do direito hypothecario ou 
a acção de deposito p:.tru. garantia do 
penhor agrlcola. · . 

Porém, nenhuma das disposições rela
tivas ao processo da fallencia , qua.l fo1 
estabelecido pela lei de 2 de junho deste 
anuo, está neste caso ; aD contt•ario, 
dispensando tantas vezes a interfe:·encia 
do curador fiscal, a. lei do 2 de junho 
fo i ruui'to menos prevülcuto do que a 
de 24 de outubt·o do 1890, que um 
douto jurista qualifica como tt·aba.lho 
admiravel. 

A Commissão de Justiça do Senado 
está. pel'suadida. que, a.pprovanno o de
cl"eto de lO de janeiro de 1901, e dis· 
pondo que por esse decreto, e pe:o 
sn!Jsidio que lhe p_ossa t1•azer o decL•eto 
rea6'r::.l de 2 de JUnho deste anno se 
regalem a.s funcçõesdoscuradorcs ft:scaes 
das massas fa.llida.s, o projecto da. Ca.· 
mrtra dos lJeputados 1•espeitou o que 
estava legahnento estabelecido e a.t· 
ten1eu aos princípios constitueiona.es. 

Sala das sessões, 26 de outubra do 
1903._: Duarte de A;;tmdo. - Siqt!ei;'tl 
Campos. 

O Sr. Castõ~iano do Nasci
:rnent.o (.Movimento ele attençao)-Sr. Pre
Sldente, a. Commissfto, llontem nomeada por 
V. Ex., em obediencii1 ao voto da. ca.mara, 
para entender-se com o n5>sso _honrado co~ega 
Sr. Barbosa Lima, no mtu1to de ma.mfes· 
tar-lhe o vivo desejo desta. corporação de 
que S. Ex. não persistisse no intento reve· 
lado de a.bandonal-a, resignando a. s~a ca.· 
deira. de Deputado, tem o prazer de vu• com· 
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municar á C_tmara que o nos;o honrado 
collega, at.tendendo em seu alto patriotismo 
·ás injuncções que. em nome da. Camara, a 
mesma Commissã.o lhe levou, resolveu o be
decer ao voto da mesma Camara e perma
necer· nesta Casa. a illu~tJ•ar os Annaes desta 
assembléa, illmnin::tndo-a com o seu talento 
fornecendo assim uma prova de seu aLlvan: 
tado espirito de tolerancia e do seu pa
triotismo. (Mttito bem.) 

Ao annunciar á Camar.~ o resultn.do que 
obtivemos, os que tivemos a honra de 
fazer parte dessa Commissãn, congratulo-me 
por ve: até que ponto ful'am proficuos os 
nossos esforços, conseguindo resolve1· o 
nosso collega a aba.ndonaroproposito em que 
se encontrou hontem, por um mal entencltt, 
que não eonvem mais rememorar. 

Sendo assim, é-me grato communicar que 
o incidente estü findo e passado, e que, com 
onra. e proveito para o Paíz e paru. o Rio 
llrande do Sul, S. Ex., acced13ndo aos vvtos 
Ga Ca.raara,virá continuar n. desempenhar-se 
do honrosissimo encu.r;;o que lhe foi confiado. 

(Jlhtito bem; muito bem, 0 m·ado1· e com
,PI"imentado.) 

O Sr. Presidente-A Mesa. inter· 
preta os sentimentos unauimes da Camara, 
declarando que a communica.ção que V. Ex. 
dcaba de fazet' é l'ecebida com verdadebt 
aa.tisfação. (Muito bem; muito bem.) 

facto de gPrLDdJ accmuulo de serviços que as
sobel•bam a S. Ex. 

Venho, portanto, pedü· a S. Ex. que, 
reunindo um pequenino a.Jfot·ço mais, haja 
por bem emittit• o seu parecer sobr·e o pro
jecto, afim de que este tenha o devido an
da.mento na Ca.:::a. E S. Ex., attendendo a 
este pedido, que m•;t formulo com todo o 
aca.ta.mento, fará valioso serviço a uma das 
mais sympathicas instituições, a um esta
belecimento de inst1·ucção que tem prestado 
e continuará por certo a prescar gru.odes be
neficios á nob1•t> classe commerciaL 

Aproveitando a opportunidade, St•. Pre~ 
sidonte, pe()o a V. Ex. se digne incluir na 
ordem do dia dos nossos trabalhos um pro
jecto que concede 1'ranqula. postal á corres~ 
pon1lencia do Instituto Hi~torico e Geogra
phico de S. Paulo, projecto este já appro
va.do em 3"' discussão h<L cerca lle dous me
zes. si não me engano. 

V. Ex., Sr. Presidente, deferindo este 
meu requerimento, prestar;'L tambem um 
valioso serviço :i.qneUa nobre e utilissima 
instituição, que elevadíssimos fins tem e que 
tanto jú. fez peh nos:;;a historia e pela. nossa 
geographia. (Muito bem; mttito bem. O 
omdor é comprimentado). 

O Sa·. Derna1.·~o de Ca•npos
Sr. Presidsnce, h:t c3rca de tl•es mezes foi 
incluido na ordem d.o dia dos nossos traba- 0 Sn. BERNARDO DE CA~rpos-Eu não disse 
lhos um pNjacto referente n.o reconheci-

O Sr. GerJ;.nano Hasslocher 
-Sr. Presiden~e. antes de tudo, devo pon
derar ás palavras proferidas pelo meu illus~ 
tre collega que eu não sou relu.tor do pare
cer. quo está dependendo da Commissão de 
Instrucçã.o Pubtica, sobre o pro,jecto relativo 
á Academia do Commercio de S. Paulo. 

mento da E~cola Pm.ticlL d.o Commercio de que fosse V. Ex. o relator. 
S. Paulo, e antes de iniciada. ~L di:3cussão o O Sn. Gr:a:.H:.-::o HA.ssr.ocnEn.-Curopt•e-me, 
illmtt·e repr•esentante tlo Hio Grande do Sul, entretanto, dizer• a S. Ex. que, quando re~ 
o St•. Gm•mano Ha~slllcher, requereu que quari que esse pr.1jecto fosse á Commissão 
fosse o mesmo projecto enviu.do ;l Commissão de Instrucção Publica, pedi simplesmenta 
de Instrucçii.o Publica par,L omii.tir o seu pa- que se resta.belc~csse a lei, violada coro a 
l'ecot•. Essa l'equm·irncnto não delxoa de sua apres::Jnt:J(·ào, allezamlo S'3 que eru. pro
ca.us'tl' oxt.t•.tnheza á C:tml~l'<L, pois, contenclo jncto ol'iuntlu daqucWt Com missão. 
o Pl'O.ie!!to :L In'l.ioria das assigoll:;,tura.s dos Não P.r•t. St•. Pr•2.sidonte; nós, alóm de 
membro.~ da. Commis~o, {~O :tcc01•do com o memb1•os (le ama Commissã.o, somo~ Depu
nosso Rogimonto, indo pendia do pat•scnl' p.w.~ ta.dos, e nada. nos imp3d3 de a.preseutarmos 
set• submettido ü discussão. a.qtti projel.:tos. Só sã.o projectos das Com-

O que ó cet•to, purém, é quo a Camara., missões os c!abot•ados no seio dellas, por con
attendendo ao nobre intuito que inspirou ao vocacã.o da. mesma ott em sessão ordmaria. 
honrado representante do Rio Grande de> O prujecto de que trata o m~u illustrado 
·Sul, houve po1· bem dsrerir o seu requeri- collega. e!'a do Sr. c:mego Va.lo1s, que para. 
mento, ssndo pJr i "so o pr.Jjecto retirado da ello pediu algumas <tS$igaatur;J.s, é verdade 
.ordem do d1a. e onvlado á illtistL·a Commissã.o que de membro.~ da Cumms~são de: I~strucç~o 
d~Im;;trucção Puhlic;t para. sobt•a elle se ma- Publica. ; fctço parte dosta Comm1ssao, e nao 
mfestar com a sua. recJnl1ecida. e cos~umada me consta que jamais Ih'j fossâ ;tpresentado 
competencia. semelhante projecto. 
· São passados, porém, cerca. de tres mezes, Com surpreza p:J.l'V. mim, vi incluido na. 

e o projecto ainda. se a~ha na J?H.Sta. do il-1 o1•de~n do dia., em. ~discussão, c~nno tendo 
lustre relator, sem duvtda, devido Isto ao pa.rndo da Comm1ssa?. Impugnei o :flwto. 

V oi. Yl! 64 
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Sr. Presidente, e V. Ex. attendeu á impu - 1 Foram votados hontem, Sr. Presidente 
gnação, l'emettendo o projecto á Co~nmissã.o '\os projectos ns .. 1~8 e 159 B, de 1903, um' 

o SR. BERNARDOD:E CAuPos-V. Ex. pet·• conced~ndo o dire1to de aposentadoria aos 
m itte um n.parte ~ opern.rws _da Estrada de Ferro e ~mtro man

dando eqmparar todos os operar10s aos em-
O SR. GER!IIANO HASSLOCHER-Pois n~o. pregados publicas. 
o SR. BERNARDO DE CAMPos-O Sr. Pre- Or·a, si eu estives~e presente teria votado 

sidenta não attendeu <i. reclamação de v. Ex. a favor des~es P!OJa.ctos; porque no meu 
e sim provou exuberante e brilhantemente I Estado esta uléa c ~1·mmp~ante. 
que o projecto est(tva assignado pela maioria o. anno passado ~mda fo1 _apresentado um 
da Commissão, tanto assim que foi .peeciso 'projecto nes~e sentido~ no sew ~o Congresso 
V. Ex. requerer que 0 mesmo nrojecto fosse paraen~e, fo1 convertido em le1, merecendo 
enviado á. Commissão. ~ a sancçao do governador. 

Eis os termos dessa lei : 

Lei n. 830, de 22 de Olt,tttbio ele 1902 
0 SR. GER:ilL\.NO HASSLOCHER- Fosse como 

fosse, 11 ~erdade é que ~ proj 10cto foi pan a 1 Commtss<to de Instrucçao Publica· e, si foi é 1 
:porque era indis:pensavel que fos~e. ' O Congresso Legislativo do Estado do Pará 

Elle não está commi!!.·o; si tivesse vindo decretou e eu sancciono a seguinte lei : 
pari1 as minhas mãos, afim de relatal-o, eu Art. 1. 0 Os operarias das officinas man
teria a:presentado o parecm' incontinenti tidas pelo Estado, constantes dos quadt'OS 
:porque nunca usei de quaesquer processos I ordiuarios, e que perceberem sa.larios dia.
protelatorios com o ftm de impedir a pa~:sa- rios, ficam conside1·ados funccionarios pu
gero de uma iuéa contra a qual me tenha blicos, para o tlm de poderem gosar das van
rnanií'estado, e disto dei prova no seio da tagens esta,belecidas pela. lei n. 414, de 12 de 
Commlss~o de Instl'Ucção Publica. I maio t.le 1896. 
~-Nem me cor::sta que exista na mesma Com- 1 Art. 2. 0 Os mencionados operarias de
l;llissã~ tal accumuto de serviço que poss:1 ,~erão dil'igoir ao secretario d:t Fazenda. o seu 
1mpod1r a marcha. de n.ssumpto tão insigni· requerimento de conformidade com o regu
:ficante quanto este. Não conllP.ço o destino lamento de 26 ele a.gosto de 189i, que baixou 
do projocto, mas estou bem certo de que só com o decreto n. 790, da mesma data, ti
pôde sol' devida a algum esquecimento do cando com as obrigações e garantias con
collega. a quem foi distl'ibuido a demora du stantes do mesmo e das demais disposições 
:po.rec_cr llêCCSsario pal'~ que a mo.tel'ia seja em vigor. 
mc~u~da n:t Ol'dem do dta n,:tim de ser dis· Art. 3. o como joia descontarão mensal-
cuti_d.t.. . _ mente dous terços do jornal de um dia até 

Digo 1sto como expl!Cn.çao ao meu collega,... completar doze prestações, assim como a 
O Sa._BEP.i'\ARDO DE CA:.'IIPOS- E eu agpa- contribuição calculada pelo s:üario dos dias 

deço :t v. E~. uteis de um anno. 
O Sa. GI::R~IA!'iOHAss:Loci!ER- ... pal':t dei- Art. 4. 0 Os descontos serão feitos :po:' oc-

X1tl' bom patunl;e t\ condncto. qne tive em re· casião do pagamento nas offi.cinas e reco
la.çü.o MJ assumpto. (Jluito bem; muito bem.) Ihidos <t Secretaria d<t Fazenda. com guia 

O !Sr. :B:osannah de OUvei
J.•a (') - Sr. Prosidente, pedi a palavra 
apenu.s pa.ru. fazer uma declaração. 

Com muito peznr deixei de comparecer á 
sossii.o :pn.ssadn., com muito pezar, porque se 
tratava de votação de orçamento e não falto 
quasi nunca, principalmente, quando se trata 
de vota.ções. 

E' por isto que agora sou obrigado a fazer 
uma decln,racão de voto, tambem contt•a os 
meus ha_Eitos, po1•que, em geral, não faço 
declaraçoes de voto, todo o mundo vê como 

especial ú.evidamente discriminaJa, até o 
oitavo dia do mencionado pagamento. 

Art. 5. 0 Aos operarias a que se refe1•e a 
presente lei poderão ::;er concedidas licenças 
nos casos estabelecidos para os funccionarlos 
publicas, considera.ndo-se dous terços do sa
lario diario como ordenado e um terço como 
gratificação. 

Art. 6. o A presente lei vigorará. de 1 de 
janeiro de 1903. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em 
contral'io. 

é que votamos. 
Mas esta declarn.çã.o de voto 

coherencia. 

O s:lcretario de Estado da Fazenda assim o 
faço-a por faça executar. 

(")Este discun:o tã<> roi revisto pelo orador~~ 

Palacio do governo do Estado do Pará, 
22 de outubro de 1902. - Augusto Monte
negio.- Raymundo Cy1·iaco Alves da Cunha. 
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Estas vantagens ~ã.o as llo montepio e não 1 O seu ohjectivo neste momento ê fazel' 
as da. a.posenta.d.orra, porqu(l.nto, em. meu sentir á classe dos operarios que o seu dever 
Estado, não a temos. é, agora como sempre, estar ao lado delles, 

A Constituição, segu?do _ o meu_ mo~o de e ~on;to isto é sabiúo ( apoiadosgeraes) pre
entender, com toda <l.JUStlÇa, extmgum n.s ~cmdm de mandar rlcclaração de voto a 
aposentadorias. . favor do projecto que desapiedada. e inco-

0 Estado paga mais ou menos bem seus herc:mtementG t'oi rejeihdo hontem pela Ca-
funccionarios, para que elles façam suas eco- mara am :3" discussão com parucer favor·avel 
nomias, como bem entenderem. unanime da Constituição. 

Nos outros artig:os estttbelece a lei a Recorda. que foi o orador quem o anno 
fórma. por que devem elles fazer o seu mon- }Jas:Oado dest:1 tribuna. justificou a I'opresrmta
tepío e no at't. 5° d!spõe q:X~ aos ope!'ar_ios, ç.tío a.s.sign..LdJ. por cerca dll 5.000 opera.rios 
a que se refare a ler, poderao ser concedidas e enVIada pelo Centro elas Classes Opemt'ias, 
licenças nos casos estabelecidos para. os fun- que en tã.o tinha o peaze1• t.l.e pt·esidir recla
cciona.rlos publlcos, eonsidet•ando-se 2/3 d.o mando as medihs constantes desse projecto, 
salarío dia.l'io, como ordenado e 1/3 como que foi rejei~il.rlo, e ClUO era causa. a qn~ de 
gratificação. lon.!4a data. tambem se dedica o illustre 

Port!l.nt,o, demos aos opera.rios que tra.lla.- Deputado Barbosa Lima, denodado defensor 
111am nns ofticinas do Estado todtts as garan- desses e de outl'os sag-rado:l (.Jjreitos. 
tias c1ue são proporcionadas n.os funccionu.rios Infblizmente, u. rep1·est:mt<1ção t.l.e que foi 
publicos. por~ador niio teve andamento, e a idéa. 

Assim, por coherencia, a bancada pa.raer:se só se incrementou e se corpuriticou no pro
não poilb deixar de votar a. favor destes jecto quando sm•gin a mensagem do Go
projectos. verno remottcndo ao Congresso uma. outra. 

Devo tn.mbem declarar a V. Ex., Se. Prí;- rep,·e::;entn4.Lo acerca do mesmo assum11to. 
sidente, q_ua, por achar-se lw.stante doente, Algum" cousa. ne;;sa int'elicidatle ha. a 
ha. tre.;; dias, o meu co !lega e companheieo do colher-se -gra.ndo ensinamento: saibam os 
representn.ção, o Sr. Passos de Miru.nda, operar los que pu.ra taes victorin.s hu. um ca
tem deixado de compo.rccer (ts sessões e minho certo... não é pot• intermedio de 
que S. Ex:. me acompanha na lteclal·ação Deputados; o caminho a sogui1• pttra aqui 
que acabo d e fazer. (Jittito úem.) chegar a tempo é o do ••. Ptl.Lacío. (1liilito 

bem; muito bem.) 
O Sr. Neiva começa. narrn.ndo á 

Camara o inicio de sua C<.\l'l'elra poli tica. O Sr. PreAirliente - NiLo pode 
Na primeira luta em que se empenhou teve ser incluído na. ordem do di~~ de ttmanllfí. tt 
a seu lado o valioso auxilio dos oper<\l'ÍO;~ , c vot~çã.o tlo pt·ojecto elo rofiJrm:.1. oleitura.l, 
tão vtüioso que lhe deu a victorio., apezar de porque chegu.t'<.l.rll ttLl'Llo, wio tendo sido di::;
ter contra si o seu partido. Vê, pois, a tl'ibuUos pJL:•s nol)l'OS Dcpnt:ulus, o!l u.vnlsos 
Cama.ra que o orador• tem os mais justos mo- refeeontcs á clas.;iliea.r::'iu uu..-; t~mmltlas t•cla
tivos, como homem de col'u.ção que é, de r.ivas a.o projocw n. l!J7 quo 1!- M ~:~ tna.n
já.mais esquece1' aquelles que o acolhora.m dou ot'gt\nistw pt~l'lL t':!gt\lMHl:.Ltlo úa vo
abnegadamente quando começou n onsai;Lr os tuçã.o. 
se~1s primeiros passos na, vidn. política. Amanhã. dovom SOl' •list.t•llmltliJS os 11\'lllsos 

Occupou o cargo Llejuiz do paz n:.~ c:tpital a quo mo rolit•o, junt.unoni.J com osllo pu.ro· 
do seu Estado. Naquelle tem]}o, esse c:n·go cet• tli~ Corom\~ ,u,o :;obt•o p:;so t\:-$Silmpto. 
era uma grande aspiração: tinlut F:educções Assim os SL's. LJeput.a.llos taL'ií.u l.l!lflLJO de 
que l10je n5.o se póde fttcUmento imn.gina.t•. f<lzet• o conl't•onto, fu.cilitttdo o e~tutlo paro. 

EleHo, conseguiu, pela SUl\ tenacidade n. notação quG sertí. du.dtt ptl.l'U. a orde1n do 
e :pe-rseverança., oceupa.r uma cadeira. na dia. do sabbado, 1-1. 
Asscmbl~a. Pl'ovincio.l. o seu pl'ogramma foi F'oram olferociclas na sessão de I2 de !!O
a defesa dos interesses do povo, e só neste vembro de 190~, a.o Ot·çatMnto_ ~a Rece1ta 
pon.to é que ficou ú.s vezes em desaccordo Geral da Republwn., p:.trn. o exercw10 de 1904, 
com o seu Plrtido. as seguintes 

Porque acima das injuncções dos chefes, 
estavtt o interesse dél.quelles que lhe confia.
ram o mand,ato. 
~a]s tarde, com a Ropublica, ascendeu á 

:postção que hoje occupa. Desvanecia-se 
outro1•a. por julgar-se um dos mais queridos 
nesta Casa, não pela eloquencia ou pelo 
prestigio do mando, mas pela es&ima com 
que o distinguem os seus companheiros. 

EMEr;DAS 

Ao projecto n. 296, de 1903 

Orçamento da Receita Geral da Republica 

Na classe 7a. das t.1.rifas n. 95, diga-se: 
Cevada - Torref.:~.cb ou malte, menos 50 % • 
isto ê, 40 rêis. 
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Na. cla.sse sa, n. 114 dig:t-se: folh.:ts, flores, 
·etc. de lu pulo ou lup:.tro; menos 50 %, isto é, 
150 réis. 

Na. cla,sse ga, n, 124, bebida.s fermcnt:.tda.s, 
-diga.-se: 

Cerveja commum: em em ba1•ril l$200, 
em ga.rrafas 1$500. 

Cb.sse 11", n. 178, ::tcido c: trbonico lique
feito, diga·sd: mais 200 %, isto é, 6')0 réis. 

S::Lla d..'ts Sessões, 12 de novembro de 1903.
Felisbello 1<1-eire. 

Rub1•ica ns. 61 e 62- Tl'::tnsmissões de 
·propriedades, industrias e profissões ; sup- . 
prima.-se, p:.tssando a respectiva. arrecada.ção 
a. ser feita pela. Municip:l.lidade. 

Sa.l~" das Sessões, 12 de novembro de 1903. 
- Augusto Vasconcellos.- He1·edia de Sá.
Co1-rêa Dut1·a.- Sá Fi·eü·e.- J. Ctwvello Ca
valcante. - . .Am.erico de .-llbuquerque. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a entregar á 

Prefeitura Municipal do Districto Federal o 
.saldo da arrecadação dos impostos de tl·ans
missão de propriedade e de industr·ias e 
profissões-relativos aos exercícios de 1898 a 
1903, cleduzida a importa.ncia correspondente 
.á metade da. despeza, nos referidos exerci· 
cios, com a Justiça do Districto Federal, Po
licia e Corpo de Bombeiros; ficaa(!o liquidada. 
a conta entre a Municipalidade e a União, 
fazendo-se as precisas operações de crodi to. 

Sa.la das sessões, 12 de novembro de 1903. 
-Dr .Augusto de Xasconcellos.-Corrêa Dutra. 
-Sd F1·ei1·e.-Herer.iia de Sc't, - Americo de 
Albuquerque. 

Vão a imprimir as seguintes 

Ondo convier: 

Fica o Governo autorizado a conceder 
isenção de direitos aos objectos precisos á 
manutenção e ensino no Asylo do Bom Pastor 
nesta Ci1pital. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1903. 
-Hosa.nnah de Oliveim.-Passos de Miranda. 

Onda convier: 
Fica o Governo autorizado a conceder 

isenção de direitos: 
a) a.o m::tteria.l necessario para a canali· 

zação e mais se1•viços de agua.s na capital 
do ParCL; -

b) ao materia.1 para a Estrada de Ferro de 
Bragança pet•tencente ao Estado do Pará; 

c) ao material necessario para a constru
cção, adorno e mobilia do edifi.cio para o 
Museu Gcelde em Belém. 

A dispensa dos direitos será requisitada 
p1lo governador do Estado ao Ministro da 
Fazenda. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1903. 
-Hose.nnah de Oliveira.-Indio do Bra;:;il.
Antonio Bastos.-Roge1·io de .Mirancla.-Passos 
de Jfii·anda.-Carlos de Novaes, 

Ao n,29 do art.lo do Orçamento d :, Receita 
accrescontem-se as palavras tinaes «Juizes 
FederJ.eS» e:ff~ctivos e aposentados. 

Sala das sessões, 12 de novemb1'o de 1903. 
-Olivei;·c., Figuei1·edo.-l!irico Coelho. - Jotlo 
Baptista.-PideUu: Alves. - Sit1)a Ca.~tl·o.
.iJ:law·icio de A.b1·eu.-Gonçalo Souto.-]. Cl'tl· 
vello Co"Oalcanti.-Eduai·do 8tucla1·t. 

R.EDAcções 
N. 2)1-1903 

-ReclacçCio (tnal do p1·ojecto n. 251 deste anno, que fl.l:tt a despe~a do 11finisla!·io da .!tutiça 
e Negocias Intel'iores pan o excl'cicio ele 1901 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 O Presidente da Repuhlica. é autorizado a despendor, pnlas rapn.rtições do 

Ministerio da. Justiça. e Negocias Inte1•iores, com os serviço!! design~1dos nas seguintes ,.e1·ba.s, 
a quantiade5:452$467, out·o, e 19.401:i84$1H8 papn!, u. su.ber: · 

1 . Subsidio do Prasidente da. Republica. ...••..........• 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Republica ........ .. 
3. Despeza com o Palacio da Presidencia. da Republica. 
4. Gabinete do Presidente da. Republica ..••........•. 
5. Subsidio dos Senadores, ........................... . 
6. Secretaria do Senado .... . ..••.•....•.••........ . .. 
7. Subsidio dos Deputados .....•..... .•..•...........• 

·S. Secretaria da Camara dos Deputauos- Augmentada 
de 23:067$ para os reparos e concet•tos mais 
urgentes de que carece o editlcio da. Ca.mara. •. , •• 

Ouro Papel 
120 : 000$000 
36:000$000 

1 o l : 440$000 
33:600$000 

567:000$000 
339: 932$ll8 

1 • 908: 000$000 

496:935$118 
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9. Ajudas de custo aos membros do Congresso Nacional 
10. Secretaria de Estado ............................ .. 
11. Gabinete do consultor geral da Republica ..•....... 
12. Justica Federal-A.ugmentada de 2:000$, no-Pessoal 

sem nomeação-do Supremo Tribunn I Fede;•al, para 
augmentar o numero do serventes- Diminuída 
de 6:000$ no-Ministerio Publico-p::>r ser sup
primidn. essa quantia dcstinadn. ;."L remuneração 
provisoria de serviços na Procuradoria Geral da 
Republica •..•.•••.•...•...••.••.••.. , •• , . , , ... . 

13. Justiça r:! o Districto Federal. .................... .. 
14. Ajudas de custo a. magistrados .................... . 
15. Policia do Districto Federal-Augment11da a rubrica 

destinada. ao-Pessoal da Brigada Policial-em 
12:918$, sondo : 8:854$800 para um major e 
4:06::l$200 pa1•a um alferes, aggregados amb.Js por 
decreto, em virtude de sentença judicial. Dimi
nuída a rubrica-Reformados da Brigada. Policial 
-em 3:312$960, sendo: 2:520$ consignados para o 
major Luiz da. Costa Azevedo e 792$96tl ao alferes 
Alfredo Nunes de Andrade, por terem sido aggre
g·ados por decreto. Augmentada. no-Material-da. 
Casa de Detenção de 4:000$ para conse1•vação do 
edificio e diversos concertos e do 5:000$ part1. 
obras, reparações do mohiliario do gabinete de 
identificação an thropometricn.. Transferida, no 
-Pessoal da Brigada Policial-da 5a rubrica.
Officiaes aggregados-para a 3~>-Serviço Sani
tario -um cirurgião dentista. tenente ...•.•...•. 

16. Casa. de Correcção .•...•......•.•....•.....•...... 
17. Guarda Nacional. ••.•..•.•...•.••............•... 
18. Junta Commeroial •••.•.........•.•....•..••....... 
19. Archivo Publico .•.•..••.•....••••....•........... 
20. Assistencia. a alienados ........................... . 
21. Directoria de Saude Publica-Augmentada de lfl:OOO$, 

quantia destinada á subvenção ao Instituto Vacci· 
nico Municipal do Districto Federal, para o fim de 
fornecer o. vaccina anti-variolica a todos os Esta
llos que a requisitarem e de l :800$, para mais 
dous remado1•es com 75$ mensaes para serviço 
do escalar dtL repartição de saude no porto de 
Maceió •.••.. , •••.••••..•.......•.•••............ 

22. Faculdt~do de Direito de S. Paulo- Augmentada de 
l :200$ a. consignação destinada a - Pessoal sem 
nomeação- para mais um servente ..••..•..•..•. 

23. Faculdade de Direito do Recifl} ...........•...•••... 
24. l<'aculdo.do de Medicina üo Rio de Janeiro .......... . 
25. Faculdade de Medicina da Bahia- Augmentada de 

50:000$ para gratificação á Santa Co.sa. de Miseri
cm•dia., por franq uea,r os seus hospitaes ás clinicas 
da Faculdade ...•...•.......................••.•. 

26. Escola Polytechnica ........................... , .. . 
27. Escola de Minas. ; ..•......•......•...........•.... 
28. Gymnasio Nacional- Augmentu.da. de 12:000$ no 

-Pessoal- sendo : 6:000$, no elo Internato, para 
mais um professor de logica; e de 6:000$ no do Ex· 
ternato, para mais um professor de litttlratura, em 
virtude do disposto nu. lei n. 1.016, de 24 de agosto 
de l 903 .. Modificada a redacção da tabella do se· 
guinte modo: na rubrica-Internato-onde se lê 
-2lentes communs, etc.-1eia-se: llente de litte
ratura; na rubrica -Externato, onde se lê - 2 

.... ········ 
509' 

90:000$000 
365:603$180 

19:600$00(). 

845:768$118' 
341 : 329$059 

6:000$00() 

3. 785:471$383 
216: 893$931}· 

29: 000$001). 
37:346$118 
84:276$118 

661:317$098· 

1. 834: G59$000 

201 440$000 
304 780:~000 
027 032$23() 

GOi 446$800 
484 981$ll8 
243 700$000· 
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lentes communs, etc.-leia-se: I lente de logica, de 
accordo com o disposto na lei n. 1.016, jà citada. 
Augmentada de 3:000$ no- MatE'rial- do Exter
nn.to, para aluguel de casn. para o director .....••• 

29. Escol:1 Nacional de Bel tas Artes ....•.............• 
30. Instituto Nacional de Musica ••••..•. , .••...•..••.• , 
31. Instituto Benjamin Constant ...................... .. 
32. Instituto Nacional de Surdos-Mudos ..•...........•.. 
33. Bibliotheca Nacional--Augmentada de 12:000$ para 

remuneração a auxiliares da catalogagem, con
serva<-ão de livros, periodicos, etc. e custeio ..••• 

34. Museu Nacional, .....•...•...•.....••..•...•...•••. 
35 Serventuarios do culto catholico .•.••.••••..•...••.•• 
36. Socorros Publicas ............. , ................... . 
37. Obras-Deduzida a impurtancia destinada a conser

va<;ão, accrescimos e reparos de edificios. proprios 
nacionaes ou p<.:.rticula.res, ao serviço do Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores, a quantia. de 
20:000$, para auxilio á construcção do edificio da. 
Maternidade da Bahia, que servirá tambem á Assis· 
tencia Publica. Augtnentada do 1.424:679$350, 
sendo: 

100:000$ para execução de diversas obras necess:.trin.s 
á conclusão do edificio da p1•aia da Lapa ; 

40:000$ para diversos trabalhos de pintura e varias 
reparos no Pala.cio da, Presidencb da Repnbiíca; 
incluído nessa quantia o que for necessa1·io P<~ra 
acquisiQão de uma bateria de accum.uladoj:es, lam
padas e u.ccessoT'ios ; 

85:000$ para construcçã.o de um segundo pavimento 
no peoprio naciollal o o le funcciona o Laboraturio 
de Hygiene da. Faculdn.de de Medicina do Rio de 
Janelro ; 

~6:000$ p tra. pintura interna e rcpa.1·os no edificio da 
Fa.culda.dc de Medicina da. Bahit~ e ~:50~l$ para os 
p~~vilhões de hygienc, ga.binetes, salu. de ses:;ões 
etc., da. mesma. taculdad.e; 

8:000$ para reconstrueçã.o de uma. parte quasi e~ 
ruína:> do cdificio d<L b:scola. de Minas, afim ele uJn 
funccionarem os lab.;ratoríos de chimicn. e doc~
ma.sia; 

21:000$ para execução de varias obras no otllncio do 
Ext.erna.to do Gymnasw Nacional ; 

6:800$ para pintur•a externa do odi fiei o do In;;;ti"~uw 
Nacional ele Mus,cu. e decorativa. do l'Ospectivo 
salão de concerto ; 

200:000$ para conclusão d.o Lazarr.to tie Tn.mandaré ; 
500:000$ para aua.ptação do Palacio da JusLiçu., atim 

de nellc se1• installadv o Archivo Publico, e inicio 
da constt•ucção do edificio pM'a. a. Bi bliotheca 
Nacional; 

38:000$ pa,1·a execução das obras de ~daptação do 
proprio nacional da. rua do J,a;vradw n. 7:!-, ou 
outro, a. jllizo Li.o Gover-no, para a. Côrta de Ap_pd
laçiio e va.ría.s pretorlas ; 

153:000!;; pélra a constmcção de um terceiro pavi
mentõ na. frente p1·incipal do edi:ficlo da Escola 
Puiytechnica ; 

93~000$ para. execução de varias obras no Museu Na
ciona.L na Quinta da Boa V1sta. ; 

80:93u$ Pil.I'i1 construção de obras. em diversas depGn
deneias-do Hospitll.l Paula Cand1do; 

.............. 
5:452$467 

••••••••• ) •• ,r, 

539: 153$354 
124: 852$236 
182:482$118 
206:218$118 
118:279$118 

198:812$118 
147:673$118 
181 :060$000 
l 00: 000$000 
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39:249$350 pa.ra varias obras de melhoramento e 
hygiene no edificio ua Policlinica do Rio de 
Janeiro; 

80:000$ para construcção das obras do quartel cen
tral do Corpo de Bombeiros, no Distrlcto Fetleral 
destinada dessa importancia a que for necessat·i~ 
para ser abonada a cada uma das praças do refe-
rido co1•po, empregadas na execução das mesmas 
obras, a gratificação diaria de 300 réis a l$000 ...• 

38. Corpo de Bombuü•os -Augmentada de 12:000$ para 
compra de um terreno nos fundos do p:redio n. 29 
d11 praça da. Republica, afim de ser ligada a es
tação central ás ufficina.s •.•...••..•....•••...•..• 

39. Magistrados em disponibilidade ••••..••••••..•..•••. 
40. Eleições federaes .....................•............ 
41. Empregados de repartições extinctas •••........... 
42. Eventuaes ..•.••..••••..•••.••••.•.•...•....•.•..•• 

Art. Fica o Governo autorizado: 
I. A mandar imprimir na Imprensa Nacional: 

511 

1. 725:031$468 

800:601$199 
384:000$000 
20:000$000 

l :800$000 
lOO:Oü0$000 

a)-o complemento dos «Commentarios á Constituição Federal Brazileim., actos pre .. 
liminares, projecto, discussão destes na Constituinte, taboa elas matarias e indice alpha
betico» sob as seguintes condições: 

a) de peroencer ao Governo a propt•iedade da impressão; 
b) de dar a,o autor a metade dos exemplares impressos da edição nue for tirada. 

b -a Revista do Instituto Historico e Geograuhico Beu.zilcieo; ~ 
c- a obra do Sr. Dr. Felisbello f:<'reire « Historia d<L cirladc do Rio de Janeiro, com a. 

edição de 3.000 exemplares, precedendo pal'ecer dt~ pessoas competentGs, a juizo do 
Governo, e pertencendo á União metade da mesma edição. 

d)-em 3.000 ex:emplares, a obra do Dt'. João Marcondes deM:oura Romeiro, intitulada
n~ccion~Jrio do Direito Penal-, mediante parecer favoravel de pessoas competentes, a juizo 
do Governo e sob a condição de pertencer á União metade da edição, senuo para esse fim 
aberto o necessario credito. 

e)-Os trabalhos apresentados no Congresso Medico, l'eunid.o cst.e anuo nesta Capital, 
II. a despender até a quantia de 50:000$ com o Instituto da Ma.ternidade ultima

mente funJarlo nesta Capital. 
III a adquil'ir a grande téla. de Aurelio de Figueir-edo, commemorativa do advento da. 

Republica, precedendo de uma avaliação e relataria sobre o seu merito como obra de arte, 
por pessoas competentes indicadas pelo Governo, abrindo para isso o neces~a,l'lo cre
dito. 

IV a mandar construir um edificio destinado ao Congresso Nacional, segando o plano e 
no local que forem préviamente combinados com as Mesas da Camu.ra e do Senn.do. 

Paragrapho unico. No ex:ercicio desta lei, o Governo ftca <LUtorizj.do a despender para. 
esse :fim até a somma de 500:000$, abrindo para isso os creditos necessarios. 

Camara d0s Deputados, 12 de novembro de 1903 .-.H'. de Pattla Gttimm-iíes, Presi
dente.-lVIanoel de Alencar Gui11uwiies, 1• Secrett~rio.-J. B. \Ya,·1derley de ]}fendonça, :3<> 
Secretario, servindo de 2°. 

N. 287 A - 1903 
Redacçcio fina~ do projecto n. 105, de 1901, do 

Senado, c1·eando no DiJt1'icto Fedm·al mais 
um officio do registro de hypothecas, com a 
designaçc!o de te1·ceiro 
(Vide projectos ns. 105 D, de 190:1 e 287, 

de :1903) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l,o E' creado no Districto Federal 

mais um officio de registro de hypothecas 

com a desianaç:ão oc terceiro, :ficando o Go
verno autoriztl.do a demarcar os limites de 
cada um. O primeiro provimento desse ter
ceiro officio E:erá feito independente de con
curso. 

Art. 2. 0 Revog3.m-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 12 de novembro de 
1903.-Domingos Guimm·cres.-Hennenegildo 
de Jiforaes.- Vi1'iato Jlfascw·enlws. 
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N. 288 A-- 1903 N. 305--1903 
.Redacçüo final do sHbst.itut·ivo do 8erwdo ao 

pro.fecto n. 234, rle 1[102. ma;zdando con
cede,· ao pha1·maceutico pratico da annacla 
1° tenente honorario Antonio Candido da 
Silva Pimentel, nas condições da lei ?:iqente, 
quando se iH1)ttlida1", aposentad01·ia con·e
spondente á dos fttnccioncwios da Oontado1·ia 
de J11a-.·inlta que 1JOr S'.ta cv.tego~·ia teem a 
g1•aduaçcío do posto ele 1° tenente 

(Vide projectos n~. 326, de 190i., e 234, de 1902) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. unico. Ao pbarmaceutico pratico 

da armada, lo tenente honorario Antonio 
Candido da Siva. Pimentel. será concedida, 
n.vas condições da lei vigente, quando se in
validar, aposentadoria correspondente á. dos 
funccionarios da Contaduria de Marinha que 
IJOr sua catego1·ia teem a graduação do posto 
de 1° t~.>nente. 

Sala das Commissõcs, 12 de novembro de 
1903. -Domingos Guimarães. - Her·mene· 

!]ildo de Moraes.- "Viriato Masco:renhas. 

N. 291 A- 1903 
Redacção (i:llal do suõstittttivo ao projecto 

n. 291 de3te am10, que concede a D •. Mcw
tina Gomenso1·o 1Van.clenltolh, mtíe do faUe· 
cido almi1'Mtte Erlucwdo Wandenkof.h, a 
penstéo me1~sal de 300$000 

(Vide projecto n. 272 de 1902) 
O Cong1•esso Nacional resolve: 
Art. I.o E' concedida a D. Martina Go

mensoro vVa.ndenkolk, mãe do fn.llecido al
mirante Edual'do \Yandenk.olk, a pensão 
mensal de 300$000. 

Art: 2." Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala da.s Commissões, 12 de novembro de 
1903 .--Domingos Guimar[ies. -Hm·menegildo 
de Moraes.- Vil·ic1to Masca1·enhas. 

Vão a imprimir os seguintGs 
PRO.TECTOS 

N. 251 F-1903 
Redacçao pa1·c~ nova discussüo, de accordo 

com o Regimento, do additivo destacado na 
3a. discusstío do p1·qjecto n. 261, deste cmno, 
at~torizando o Governo a modificar o regu
lamento do Instituto :Vacional de 1lfusica,sem 
augmento de despe~::a 
O Coogr~sso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado 

a modificar o regulamento do Instituto Na
cional de Musica., sem augmento de despeza; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala da.s Commissões, 12 de novembro do 
1903.-Domingos Guimar!"íes.- Hm·menegildo 
de Mo1·aes.- Viriato Mascm·enhas. 

Emenda do Senado ao JWojecto n. 186 A. de 
1901, dccltwarulo que C!O engenhei1·o Aristi
des GalvcTo de Queira:;, aposentado no cargo 
de directo1· da Secreta1·ia do ilfiniste1•io du. 
Agricult-w·a, Viaçiío e Ob1·as Publicas, com
pele, desde a aposentaçléo, o ordenado de 
engenhei;·o {isca~ de 2"' classe, co1"l'espon
dente a 25 annos de se1·viço 

A Commissio de F;lzend:1 e Industri::t não 
J.cceita a. cmcnd:.L do Senado â. proposição 
n. 100, de 1901, d<t C.:"Lmn.rn, dos Deputados 
m:mdn,ndo su-pprimir-lhc ::ts p~h.vras que se 
referem a.os 25 :.tnnos de serviço e da.ndo ou
tr:ts providcnchs. 

Dos documentos com que foi instruída a. 
patição do engenheiro Queiroz, a quem se 
1·efm•c aquclb p1•oposição, constn. que elle 
tem djreito á cont,1.gem desses 25 a,nnos, não 
lhe sendo levadas em conta asfaltas que 
tenha, por ventura d.1.do na.queUe periodo 
em que prestou bons sel'viços a.o p:1jz. 

Estn. proposição é evidentemente um acto 
equitativo do Congresso, :.t não se querer to
mm•como l'epu'U.ção, pelos bons sm•viços que 
prestou a.quellc funccion:trio á causa publica, 
por isto o Cong1·esso bem medindo a exten
são do seu 3,cto quiz delimit:.ü-o com pl'C· 
cisão. 

A Commissão entendo, por isto, que deve
ser l'cjeit•.tda. :1 refcl·idtt emenda c m<~ntido o 
projecto. 

Sala das Oommissõea, 9 de novemln•o de 
1903.-J. A. Neiva, presidente.- Vi1·gilio 
Brigido, :cchtor. -..tlfawicío ele Aú1·ett. - Eí·· 
mirio Couli11ho - Juve11al .MilleJ·. - Do
mingues de Cast1·o. 

Projecto n. 180 A, de 1901 da Camam dos 
Deputados, rlecl-m·a?l!lo com1Jeti1' ao Citge
nheii'O Ari~ticles Ga~vr1o de Queira.:, a]JOSC1l· 
tado no car[{o da dii·eciOI' da Sec,·otal'ia do 
j)finist~rio da A!JI'ícuf.tw·a, Viaçc!o e Ob1·as 
Publicas, desde a apose?ltaçao, na (Ól'ma da 
decisr.7o constante dos avisos do mesmo mi· 
nisterio,de 9 de junho e 7 de a.rJos!o de 1894, 
o Ol'denado de engenheiro fiscal de 2& c{asse, 
cm·,·espondente a 25 anMs de serviço. 

OCongresso Na.ci.onal resoLve: 
Art. 1. • Ao engenheiro Aristides Galvão 

de Queiroz. aposentado no cargo de director 
da Secretaria do Ministerío da. Agricultura, 
Viação e Obras Publicas, compete desde a 
a.poseotação, na fórma da decisão constante 
dos avisos do mesmo mínis·tario de 9 de 
junho e 7 de agosto de 1894. o ordenado de 
engenheiro tlscal de 2"- classe, correspondente 
a 25 annos de serviço. 
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Art. 2. 0 Rcvoga.m-se as disposições em 
contrario. 

Cn,marn. dos Deputados, 19 de dezembro de 
1901.-Satyro de Olivei1-ct Dias, 2o vice
presidente.-Om·los Augusto ValeHte de No-
1JO.es, 1° secret:trio.-k1gel.o Jose da .S':"lva 
Neto, 2° secreta.rio. 

Emenda do Se·narlo c.o 1n·ojecto n. 186 A. de 
1901, da Cmnm·a dos Deputados 

Ao art. 1. 0 Suprlrimam-se as p::üa-.;;rn.s: 
«coerespondente a ::.!5 :.mncs de serviço.» Ac
crescen te-se: 

Paragrn.pho un~o. O Poder E:mcuti r .) llt'O
cederá, em reli:tçi1o :1 e~sa aposentn.dor:b,, a 
nova contagem do temp~), computando toclo o 
de serviço publico JH'O>iado em cargos admi
nistr::ttivos pelo refürido engenheiro, ~.inda 
mesmo de com missão. 

Senauo Federn.l. 29 do ontulJl'O de 1003.
.loah·im cl'O. Catunda, Pl'es idento interino.
Albel·to Jose Gonçal,;es, :2o Secretario, sen·indo 
de 1°.- Henrique ela Sil'!X( Cout·inho, 4° Se
Cl'etario, servindo de 2°.- Antonio il.::e;·edo, 
servindo de 3° s~Jcretm•io.-.ttntonio Co;>stw~
Uno .Ne-ry, servindo de 4° Secretario. 

N. 306-1903 
Autoriza o P1·esidrmte da Rep?,tblica a 1·eleva1 

a prescripçiio em que incon·eu a pensiío do 
lfiimtepio dos Se1·vida1·es do Estado, que 
deixo H de ?'ecebe?· D, Izidora Ferteira da 
.Silva, viuva do funcâonm·io da Estrct.da de 
Fm·ro Central do B;·a;il Lui:: Gon::(t.[/a Fe;·
rei?·a da Sil,;a 

A Corumissão tle Fazomla c Industl'i::t a 
que foi presente o rec1uerimonto de D. Izi
dora. Ferreira da. Silva, viuvo. 1e Luiz Gon
za~n. Fereoil'a. da. SilVt\, ex-funccíonu.rio da 
Estrada de F'e1•ro Central do Brazil, pedindo 
relevação elo prcscripção em que incorreu, 
para receber n, pensão do MontC'pio dos 
Servidores do Estado, a que se julga com 
direito : 

Considet•ando justos os motivos allegados 
:pola. peticionaria.; 

Consideraru.lu que iL Camal'a tem adaptado 
como nor•ma de procedet• a. rclevaçã.o de 
Jll'OSCl'ipçã.o, semp1~o que se trata de vittva 
de um i'unccionario publico. 

Olferece á consiclero.çêí.o da. Camara dos 
Deputados o seguinte projecto de lei, cuja 
approva.ção pede : 

O Congressu Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica o Presidente da Republíca 

autorizado a. relevar a D. Izidora Ferreira 
da Silva, viuva do ex-funccionario da Estra
da de Ferro Central do Brazil Luiz Gonzaga 
Ferreira. da Silva, a :prescripç-.ão em qne in
correu, pa.ra que possa receber a :pensã:o do 
1;1onte:pio dos Servidores do Estado, a que 
itvet• direito. · 

Vol, VJ.I 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S<tla das Commissõe3. 12 de outu'hro de 
1903. -:- J. A.. Neiva, presidente.- Ribeiro 
Junque~1·a, relu, ior. - Ennirio Coutinl1o. -
Juvenal JiiUer .-\iirgilio Bl'igido . - ;'.la~wi
do de Jl!n·eu. 

N. 307 - 1903 
Etl<cnclas do Senado ao JJl'()jccto n • .'37 G, ile 

1902, ')tte 1'COI'fJW~i :;c( o Col'po de Cvmmissa
l'ios da Armada 

A C_ommissão de Mn.rinhn c Guerm, tendo 
e~'!:mmado as emcn:l.as do Sen::tdo <i. propo
Siçao d8st,~, Camara. que l'Dorganiza o Corpo 
de COJmmssar~os da Armada, é de parecer 
que sejllm tocl[ls accritas, visto n.tte.nderem 
o. necessidades inilludiveis dt~ administração 
n:w~I e t1•azet•em economias aos col'.re.> pu
blicas . 

Sn.l<l. da.s Commissões, 12 de novembro de 
!903.-Al·t;es Batbosa, presidente.- Cas1·Zo 
Cavalcanti, relator. -Som·es dos Santos. 

p.,·ojecto n. 37 G de 1902 da Carnw·a dos 
Deputados, que 1'eorgani:;a o Cm·po de Com
m.isscwios da ;irmada 

(Vide projecto n. 37 C, emenda destaca.d.a 
na. 3"' discussão do projecto n. 37 de 190.2.) 

O Congl'esso Nacionn.l decreta : 
Art. 1.0 O Corpo de Commissa.t•ios da Ar· 

mada será constituído do modo seguinte: 
1 commissario geral, capitão de mar o 

gncrm; 
4 commissarios, capitães de fragata ; 

10 commissarios, capitães tcneutcs ; 
20 commissarlos, l 0

" tenentes ; 
40 eommisso.1·ios, 2°• tenentos ; 
40 commissarios, guarda.s-mal'inha. 
Art. 2.0 A promoção do commissa.rio gel'a.l 

será feita por merecimento ; as .dos outt•os 
postos, metado por antiguidade e metade }lor 
merecimento. 
· J\l't,. 3. o A nomea.ção do prilneieo posto 

será feiiitt pot• decrotu o só conta.rii.o u.ntigui~ 
guida.de c tempo do serviço e ve11cerão vcn· 
cimontos milit 1ros depois do sut\ a.presentaçiio 
á autoriJade competente, dut:\ em que S() 
lhes oxpedil·t~ :~respectiva patent(}. 

Art. 4. 0 Os commissarios nomeados quo 
deixa.r·em de se ap1•esenktr, sem motivos jus
titicarlos, dentro de 30 dias, C()Utados <h~ 
dat<1 da public:1ção de sua nomeação no 
Diario Official ou o1•dem do dia. do Esta1lo 
Maior dn. Armada, perderi'í.o o direito á 
mesma. nomeação. 

Art. 5.0 O montepio, a reforma e todas as 
demais vantagens que competem ou vierem 
a competir ao.; officiaes do corpo da armado., 
competirão ta.mbem aos officiaes do corpo de 
commissa.rios. 

t)3 
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Art. 6, 0 A reforma compulsoria dos otfi
ciaes do corpo de commissa.ríos será regulada 
pela tabella seguinte : 

Commissarios Idade da reforma 
Voluntal"ia Compulsoria 

Capitão de mn,r e 
guerra ........... . 

Capitão tle fragata 
Capitão-tenente •.•. 
1° tenente .•........ 
2o tenente .••...... 
Guardtt·marlnha ..•. 

61 
59 
57 
55 
50 
45 

ô6 
64 
6t 
60 
55 
50 

Art. 7 ,o São extensivas ao corpo de com
missal'ios todas as disposições do decreto 
n. 108 A, de 30 de dezembro de 1899, no que 
lhe for applicavel. 

Art. S,o Os comnüssa.rios-capitães de fra
gata- servirão nas Prefeituras ou como 
chefes de fazenda nos comma.ndos em chefe, 
esquadra ou divisões navaes; 

Os commissarios-ca.pitães-tenentes-ser
virão çomo chefes de fazenda nas flotilhas e 
divisões navans, e nos esta.belecimentos de 
terra como chefes do sel'viço ; 

Os demais officiaes servi:~ã.o nos na ;·i os de 
guerra, corpos de infantaria de marinha o 
marinheiros nacionaes o demu.is forças 
navaes. 

Art. 9. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

CD.mara dos Deputados, 27 de outubro de 
1902. - Satyro de Oliveira Dias, vice·:Pl'B· 
sidente.-Ca1·los Attgttsto Valente de Novaes, 
1 o secretario .-A.ngelo Jose da Silva Neto, 
2o secretario. 

Emendas do Senado ao 111'ojecta n. 37 G, 
de 1.902 

Ao art. 1 °-SubstittHl.·Se :pelo seguinte: 
Ar&. 1 • o O col'po de commissarios da ar· 

mada será constituido do modo seguinte: 
l commissario geral, capitão de mar e 

guerra.. 
2 commissarios, capiiãe~ de fragata. 
8 commissarios, capitães-tenentes. 
20 commissarios, los tenentes. 
30 commissarios, 2°8 tenentes. 
40 cornmbsarios, guarda.s-ma.rinha. 
lO sub-commissarios. 
Ao art. 2°-Substitua-se :por este: 
Art. 2. 0 Nas pt•omoções ao corpo de ccm

missa.rios observar-se-hão as seguintes re
gras: 

1. a. A vaga. no posto de capitão de mar e 
guerra commis~arío ge~·al ou chefe do corpo 
será prehenchida. por merecimento; 

2.a As vagas dos postos de 2• tenente at~ 
capitão de fragata serã.o providas na confor
midade do preceituado na lei ele promoções 
dos o:ffl.ciaes comba.tent~:~s da armada, em re
lação ao modo por que se dá o accesso nestes 
pos~os; as de guardas-marinha, por~m. serão 
na razão de 1/4 por merecimento e 3/4 por 
antiguidade. 

3.a. As vagas de snb-commissarios serão 
preenchidas pelos canrlida.tos que em con
curso se mostrarem- habilitados nas seguintes 
materias: :portuguez, fra.ncez, ingloz, a.ri
thmetica (com applica.ção ás diversas ques
tõ:2s <le contabilid~tdo, ao uso do systema 
monetario, ao cambio, agio de moadas, aos 
pasos e mo:lidas e cspecialmonte t\O sysT.3ma 
motrlco), u.lgebra (até equações do 2' grão, 
inclusive), geometria. pratica e noções de 
stereometria, geographia, historia do Bra.
zil, noções de Direito Publico e Adminl3tra
ti-vo, pratica de escripturação de bort!o e em 
geral do serviço de fn.zenda, e provarem que 
são brazilciros, maiores de 18 annos e com 
a robustez precisa para. a vida. do mar, soodo 
esta comprova.da em inspecção de Sí\ude . 

Para.grapho unico. No regulamento que 
for expedido para. a execuçã-o da presente 
lei, o Governo designará. quem deve formar 
a commissão examinador<t, discriminará o 
q11e deva. constituir merecimento e marcará 
o tempo de intersticio para as promoções. 

Ao art. 6°- Suppl'ima-se. 
Ao art. 8. 0

-- Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 8.0 Os commissarios exercerão as 

oommissões que, pelo regula.mcnto, forem 
designadas como correspondentes ás suas 
gradua~ões. 

Ao :wt. 9.0 (que passa a ser o ultimo).
Substitua-se por este : 

Art. 9.0 Os sub-commissarios vencerão 60.$ 
de soldo e 90$ de gra.tific:~çã.o e caber-lhes-ha 
o mesmo alojttmento ora. dado aos aspirantes 
a. commissario. 

§-0 uniforme ser·llles-ha marca.do pelo 
Governo. 

A :!-Crescclll te-se: 

DISPOSir:ÕES TRANSITOH.IAS 

Art. As vagas de guardas-mat•inlw. cOJ~· 
missarios, l'eS'lllta.ntes desta reol'ganizaçao 
do corpo, serão prehenchidas pel1>s a.ctuaes 
aspil•antes a commissarios e outt·o~ qua.es· 
quer candidatos na ordom em que forem 
classificados, em virtude da som ma de gráos 
de ba.bilitaç,ão obtida em concurso ou exar~r 
a que deverão ser subrnettidos, versan ° 
este sobre nomenclatura. de apparelho,. ay 
tilharia, torpedos, armam~n_:o por1iatl • 
equipamento, balema., mumçoes navaes e 
sobre as materias exigidas no art. 3•. 
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§ 1. o Em igualdade de condições, serão 
preferidos os aciuaes aspirantes a commis
sarios. 

§ 2. • A classe de aspirantes a commissa
rios ficará. extínctn. logo que se dor a reor
gan1zn.çã.o do corpo. 

Art. 11. Revog ~m-se as disposições em 
contr·n.rio. 

Senado Federn.l, 15 de setembro de 1903. 
-Affonso Augwto JI01·eira Penr1a. p1•asidente. 
-Joahirn de O. Cczttmda, i" secrcta.r'io.-
Alberto Jose Gonço:l11es, 2G secret:trio.- Hen
?'iqtte da Silva Coutinho, seJ•vindo de 3° se
erer.ario. -- Jose de Almeida Bm·reto, 4° se
cretai'io. 

licial Alf1·edo Nunes de Andrade (discussão 
unica.); 

Vobção do pa.recer n. 1)3, de 1903, julgando 
qne não devo ser concedido o credito de 
33:988$393, pedido pelo Poder Executivo 
~:1:~1. p:.1,gamento ~o a.lferes ua brigada po
hcm1 Ernesto Pmt;o Machado (discussiio 
unica); 
.Vota.ção do projocto n. 265, de lD03,:mto-· 

rJZ:tndo o Podet• l~x:ecntivo a :tl.!L'it' ao Minis
toeio d:.t Just.içu. e Negocias Int>êl'iores o cre
dito cxtr:wrdin:trio do 13:8\)7$, sendo 10~897$ 
pura. indemniz:1.ção a.o lJr. Sylvio R.omero, 
professor de logica (to Intorn~1to du Gymi'Ktsio 
Nacional, da. dcspeza. com :\. ili1prcssã.o de 
Sll:\ obra Historia dtt Litteralura Bm:;ilei1·a e 

o Sr. Presidente_ Não havendo 3:000$ p:tra pagamellto ao mesmo do premio 
nada mais a tratar, designo ptwa amanhlí, que lho foi t~rbitmcJo (3 .. discn::;s[i,o); 
3. seguinte ordem do dia: Vota~~ão do projecto n.298,da 100:3, creando 

em cada um ll.os arseaaes de guerra da Ca.-
Contir.uaçã.o dn. votação do projocto n.292, pitcü Federal e dQ. Porto Alegre uma com

de 190:3, autorizando o Governo a conceder panllia de 40 menores com n. denominação 
os privilegios dos estabeleci mentes de ensino de-Aprendizes Artífices (2"' discussão); 
superior ou secuuda.rio a.os congeneres fun- Votação do :projCõcto n. 295, de 1903, auto
dados pelos Estarlos e pelo Districto Federal rizando o Presidente da Republica a relevar 
e estabelecendo condições pa1•a que estes da prescripção o meio soldo de 15$ mensaes, 
possl\m ser reconhecidos officialtnento (2adis- desd.e 26 lte abril de 1885, a que tem direito 
etlssão); D. Mathilde de Cast1·o Pereira Sodrê (dis-

Votação do projecto n. 171 C, de 1902, cussão unica); 
.relativo (L emenda destacada na 2 .. discussão Votação do parecer n. 123, de 1903, iud.e
.do projecto n. 171, do mes1•o anno, que au- ferindo o requerimento em que o capitão 
,toriza o Podet• E:mcntivo n entregar aos Alft•cdo Riboiro da Costa. pede pagamento da 
bispos, que nellestecm residoncia, os predios quantia de 3 :02í:i;.095 de vantn.gons que 
·que, :pertencendo á. Nação, sorviam de pa· deixou do receber de maio de 1897 a junho 
lacios opiscopaos quando !;C doct'etou a se- de 1898, em que respondeu a processo c no 
paraQão da Igreja (lO Estado, os quaes ficat·ão qual foi absolvido, com voto em separado do 
perteneendo, em plena propriedade, ás rc- Sr. Soa1•es dos Santos, membl'O da Com
spectivas diocesos .com o parecot• n. 227 A, missão de Marinha e Guerra, seguido do 
do l903,e com o voto em sopa.r11do do St•. Luiz . pa.recet· da de Orçamento, concluindo por 
Dominguos e oxposlçiio do Sr. Estevam Lobo, projocto (discussão unica.); 
qun propõo um substitutivo (3" discussão); Votação doprojecton. 002, de 1903, rela
. Votação do projecto n. 221 A, do 1903, ro- tivo á emenda do Senado ao projecto 
vogando o a1•t. 253 do ro~!tlamonto que n. 57 A, de 1901, da Garoara dos Deputados, 
b11hou com o docl•cto n. 2.tJ8l, do 18 de quo tLutoriza o Poder Executivo a. ab1•ir ao 
abril do 1898, com parecer da Commissão do Iviinisterio da Fazenda o credito extraordi· 
Mu.rinhll. o Gt)(ll't'a ( 1a discussão) ; nado de 104:542.~583 pu.rn. occort'er ao paga.-

VottLI:ão do p.trocm• n, 120, do 1003, opi- meu to das g'l'a.tificações devidas aos ompre~ 
n:mdo no s:mtido tln sol' nogado o credito es· gados do diversas alilmdegas da. Republica 
peci:tl solicitado cmlllons.tgem do Presidente incumbidos do serviço de estatística e revi
d:t Ropnblíca, na. lmportancia de 14~üGG$lOO, são de dcspn.chos em 1897 e 1898 (discussão 
p:Lra cumprimento d:.t. sentença do Supremo uoica); 
Trihun:tl Fcder:ll, n qn.:tl annullou o decreto Votação do projecto n. 267 A, de 1903, 
(1110 demittilt Ric.Ll'do BarradtJ.s Moníz do autorizando o Poder Exeeuti.-o a prorogar, 
log:.Lr de lo cscriptur~trio da Conta.dori:1 d:.L com o respectivo ordenado e pelo prazo do 
1v~:tr~nlu, p.'Lru. o fim de fic:tr o mesmo com tres mozes, a licença em cujo goso se acha o 
dtrmto ás vantagens do c:trgo que servia., Dr. Luiz Ct•uls, director do Observa.torio 
emquanto não for eífcctivn.meote a.proveitado Astronomico do Rio de Janeiro e lente da. 
(discussão unic:t)· Escola :Militar do Bra.zil (discussão unica.); 

Votação do pa.r'ecer o. 94, de 1903, julgando Votação do projecto n. 145 D, de 1903, 
que não deve ser concedido o credito de relativo á emenda do Senado ao projecto 

-29:518$367, pedido pelo Poder Executivo n. 145 C, deste anno, que autoriza o Presi
.:p:.tr:.L pagamento ao alferes da brigada. po- dente da Republica a. conceder ao ama-
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nuenso do Tt'ibunal Civil e Criminal,Augusto 
Moreno de Al:.'.gão, um anno de licença, com 
-vencimentos, em prorogação á que lhe foi 
<lOncedida. em I::l de julho do u.nno passado 
(discussão U!:ÜC<c); 

Discuss~o uuic;1 do projccto n. 20~l, de 1903, 
a.utorizandn o Poder Ec-;ecutivo a concedel' 
um a.nno d.e. Ucençn, co1n ordenado, :para. 
tratar do sua :;::trde. <J,o confel·ente üe 2a. 
classe da Est1•;ld::>" de Fet·ro Cen:r:tt do B••a.zil 
Tacito L1.1iz T;.;.vn:res; 

Discus~ii.o un~ca do projecto n. 300, de 1903, 
a.utoriza.nd.o o Po iül' ExeeutiYo a prorogar 
:pol' um am:.lo, com o1'denado, a lícenç:>" em 
cujo goso se acha, o con c:1dor dos Correios do 
Maranlião, Raymuncl.o Joaquim Vi:Üt'3. da 
Silva., pnru. t l'ti,'t3.l") ele ~u~-\, saude.; 

Discussão unica do p1·ojecto n. 30 l, de 1903, 
autoriztmdo o Governo a conceder um a.nno 
de licença., com ordenado, para tratar do sua. 
saude, ao 3° e:;crlptnra.rio da Alfandega do 
Rio d.e Ja.neü·o, Manoel Cotogipe Míla.nez ; 

2a discussiio do projecto n. 160 A, de l'i:iOl, 
conferindo privilegio para pagamento de 
divida :proveniente de salarios de tralJalhador 
rural ; 

Continuação da. 3"' discussão do ]lrojccto 
n. 252, de 1903 (n. 56, do WOO). 1locl:~rando 
quo, salvo o disposto no n. 4 o no § :1u do 
art. ga da Constituição Fcdcrnl, so é licHo 
a.os Estados estabGlecor t:~xus 011 tri hntos qno 
SOb QUa.lCJ.Uer denomiMÇÕ.II, inchlmn solmi U.S 
mercadorias estl'angoil'tts ou ~:;hro as nacio. 
naes de -producção <ie c.u/i!'O.i J<:~: l;a.d:.m, q11:1nllo 
concorrem nos condic;ü: •;.: 1111 o c~ : ta!Joll•co, e 
dando outras providenci::\~J; 

Discussão unica do IWo,icci;o n. 2::7 F, de 
1903, redacçã.o par~l. no-.,·a di~<Jli.•:-)Zi.o do addl
tivo destacado na 3" dis~ ll.-:i1iu do p1•ojedo 
n. 237, deste anuo, auto;' i í~:wt!u u Govol'Oo u. 
adc1uirir, pelo modo <11!0 .Jnl.::-:.1 .. ' JIHI.is conve
niente, os terrenos ncce.~:•<Ll'Íl"J:;, f.'lll Jacue
canga., municipio do Angi':L ri"~ I::.cis, para. . 
estabelecimento do Arsenal t.lo ~I<u•inlm; 

Discussão unica das emondas do Son:ulo ao 
projecto n. 147, deste anno, 11110 ihu. a cles
peza do Ministerio da Guorra. p:H'tL o exerci
cio de 1904. 

Levanta-se a sessão ás 5 !toras o lO minu~· 
tos da tarde. 

l30a SiZSSÃ O El!t 13 DE N'OVBM:SRO DE 1903 

Pi'esidencict do$ Sn. Paula Guima1·ães (Presidente). 0Zivei1·a Fi!JIIIJÍJ',:tlu ( Y.ir:e·f'rcsi
dente) e Paula_GuiiJWriLe:; (Presidente) 

Ao meio-dia procede-sé â chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alen
car Guimarães, Thomaz Accioly, vVauderrey 
<l.e Mendonça, Joaquim Pires, Eugenio Tou· 
l'inho, Antero Botelho, Sá Peixoto, Aurelio 
~morim., Antonio Bastos, Luiz Domíngucs, 
Eduardo Studart, Gonçalo Souto, TaY~l'OS de 
Lyra., Eloy de Souz<t, Fonseca e Silva .. Paula 
o Silva, Ermil•io Coutinho, Brlcio Filho, Pe
reira de Lyra. Julio de Mello, Rt:tymundo de 
Müa.nda, Euzebio de Andrade, Arrox.ellas 
GalYão, Rodrigues Daria, Joviniano de Cn.r· 
v-alho, Felisbello Freire, Domingos Guiroa· 
rães, Vergne da Abreu, Augusto de Freitas, 
Rodrí~ues Lima., Tolentino dos Sa.ntos, Ro
drigues Saldanha, Bernal•u!) 1-lort~, :Moreira 
Gomes, Heredia de S<l. Americo de Albu
querque, João Bo,püst:.t, Galvã.o Ba.ptista, 
Silva Castro. LalH'incio Pit~1t , M~urieio de 
.... 4-.hreu, OJivEir.l Fi~·ueiredo, Fr~.ncisco '\reigv,, 
Viriato !-.iRsca:•u:.il<~s , B:Jl'il3l'Lto Monteüo, 
João Luiz, C•<1o:;i;ão da Cunlltt, Rtboiro Jun-

queira., Curtos Peixoto l~lllw, Du.vid Cam
pista., Carneiro do Rozondo, lluono t!o Paivu, 
Adalbcrto Ferraz, Bol'uurdo.'i do Faria, 
Ca.rlos Ottoni, Wencosltl.o 131'1\Z, Mot•eiru. da, 
Silva, Bema1·do de C11mpos, l>umingues de 
Castro, F1·ancisco Romeiro, ltobuut;os de Car
·,ralllo, Costa. Junior, Femu.nt!u PrC!stm~, Eloy 
Chu..vrs, Pn.ulino Cttrlos, Pru.nclsco Ma.lto., 
Joa.quim Teixeira BPandão, Aqulno Ribeiro, 
Carlos Cavn.lcanti, PaulaRt~mos, ElySC311 Gui
lherme, Soares dos Sa.ntos, Juronttl Miller, 
M~tr•çalEscobar, Cassiano do Nu.scimonto, Vos· 
pasio.no d.e Allmquerque e Alfr·edo Vu.rcll:t. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvatht a a.cttt da. 

sessão antecedente. 

O §~·. Pre~idente- Fica sobro a. 
me:,:a úL:rante cinco sessões diUl'nus, para 
r<:ceber emendas, o pl'o,jecto n. 304, de Hl03, 
que fixa a despeza. do l\linisterio d<t Fazendl\, 
:P<na o cxercicio do 1904. 
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ORDE~l DO DIA 

o Sr:-. Presidente- Nã.o havendo 
numero legal, para se pl'Occdor tts vota<;>ücs 
das ma.tei·ias constt1nte~ d.a ortlem do dia., 
passa-se á materb em discussão. 

~ Pl'ojecto a:p1•esentn.do no Senado pelo 
c~mente St•. Dt·. B~rna.rLlino de Campos dor
mm })Ol'longo tempG nt~ pe1:;~11 cl2.s Commissõos 
e aintla não logrou se1• tl::.d~ á. discn~sã:o, a 
prctox:to de nua o Coui:co Chrll co,<:;it:wu. dtt 
mt\te:·ü~ o, dentro em._ln•Jvo, S:l ~con\•erte
ria em r~Jalidade. 

O Cudlgo Civil, por;~m, con~.inún. cmlonO'~t 
hibernaçü.o no Senu.do. "' 

E' l1nnunciada. a di~cussão unicn. do pl'o
jecto n . .299, do lD03, autorlzn.ndo o Podcn· 
Executivo a conceder mu anuo de licença, 
com ordenado, pu,ra trat11r de sua s<tudo, ao 
conferente i!e 2.. classe dtt Esémdn, tlo Ferro 
Central do Bmzil T<1cito Luiz Tavares. 

O oraJ.or adverte que se niío ~'0.i~1 em su;:;.s 
pal:.I.Vt'il.S uma cBnsm•:-t <tílt:.'o~~ ~~. C:: . .-:v, do Con
~rc.sso, e men?s ao m:nlncnw Sc·n:~f.ln,·.quc não 

Ninguem pedindo a pn.Iavra, é encerrada. a. uso uma. g-lona llétcloJnl, l(u.s da. IJ!'O}n>ia. 
di_scussã.o e adiada a votaç1í.o. America btina. 

A convorsr~o <lo pr~jcc~o c:;1 ~:.:i impue->:·c. 
pol'r1wmto vem suppr·u· U:U.". "·''~n'1:1 d~~ nossr;, 
Iegistaçi'i.o. 

Como d.iss;;, olla nã.o ê um":. :Y•Yitl:\tlc :
pó~le-se Jizm: q_uo (~ a t,·n.n.-;p: .:;[,<w do que 
nxJ~te no Cud1;~·o Fl'ancez }_):~r:.\ ~~ ::.cJs~alegis
!açu.o. 

O:t !Gir,ur:t quo o orador fclZ (~O art. 1° eLo 
Ninguem peJilldo a pa.tn.vl'a, é oncot•t·~~d~t '~ projecto, ·;ê-se lltlü elle nã.o \'G;a a'~liCai· o 

U.iscns:::ã.o e ttdittdtt a votaçãu. l':Jgitucn hypotheL~é!,l'io e chyro;;:'<J.:PhtLr·lu, • L LW 

E' annunciada. o. discussão unic:.t do pro
jecto n. 300, de I9D:3, autorizn.ndo o Poder 
Executivo a proroga,r por um ttnno, com or
denado, a licença em cujo gozo so aclw. n 
contador dos Correios rlo Maranh:·LO, lb.y
mundo Joo.quim Vieira. da Sill·a., pttt'tt. 1,l'tLtu.r 
de sua. sauclo. 

E' annunciada à discussKo Hnic<L clu pt·o· 
jecto n. 301, de 190:3, autol'iz:tndu o Uo·;ornu 
a conccàm• um anno de llccll<:· ·,, com Ol'tlu· 
nn.do, }XWa t):tltar de ::ltut S<IUilc, :w :-Ju oscl'l· 
ptmu.rio da. Alfc1ndcgu. do ltio do .Ju.neiro 
:Manoel Cotegipe Milanez. 

comtmmriw :.1 Pl\>duzit• O> :·;;ms oíl'cito;;;, 
c!osilo C[Ue a hypÔi;hect~ SClj<t imc:•ipta, e o :P3-
n ltor dcvitlamen te transctip,;o. 

O pl·ojedo ainün. devo sur r.3nc::wado sob 
d·JUS :~spectos: o economico, a.ttcmta.s ascon
soctnencias que de sua llp:provaç·ão podern 
advir para o supp:I'imento da l:tvonra, e o 
da immigra(~ão ptl.l':l. o noss:J paiz, q11c veiu 

Ninguom pedindo l~ pa.ltLVl'tl., (~ cnc:n•raua. a a desmoralizltr-.sc por se sentirem o1 colo-
discllssão e adiaria a votação. ,. nos sem garanti<tS para tornm• ellectivo o 

E' a,nnuncia.lla. a 2"' discussã.o do projecto recebimento dos seus salarios. 
n.l60 A, de l!.JOl.do Senado, conferindo prívi- Dmnai8, o projecto já tem umn. mard1::L 
legio para pagamento de uividt~ 'Pl'OYetlionte victoriosa no Senaclo e aqui Jl18l'QCCU paro-
de sc.larios de tt•aballlauol' rnrttl. ( cer ununime da Com missão do Cons~ituição. 

Entra em cliscmsão o art. 1°, , Legisiaç:io e Justiçtt. 
Va.rios cong1•essws d.e <t~;rlcultum do sou 

O !§r. President.e-Tom a palavra· Estallo tem-no ri3clamaao, ,julgamlo-o em. 
o Sr. Eloy Chu.ves. comlicües de minorar a g:'~I1U·3 ci'iso c1ue 

O Sr. Eloy Cllave~-0 projocto 
em deba.te vem satisf<tzer um[t necossidade 
social: torn:t privUegiacla a. divi<l:l daqueHes 
que concorrem com o seu tl•n.balllo para a 
colheita do anno. 

Não é uma novidade: existe, lla. muito 
tem})o, já na nossa legisLação, já na. de outl'os 
]ovos de ade~ntada cultuea jurídica. Os as
salal•íados pela legislação civil tinl1n,m o 
}lrivilegio de suas dividas, do qun.l era. odio
samente ex:cluido o trabalhador a.gricola. O 
resultado foi, na crise que nos tem affiigido, 
acha.r-se elle na excussão dos immoveis 
que beneticiara, com o seu direito despro
vido de garantias. 

Este facto foi grandemente explorado na 
campanha dedescredito lá fóra contra a emi· 
gração para. o nosso paiz. 

nos alfi.ige. 
Corto, não será um remeílio positivo. des

timdo ;t cucar todos os males. ma.s innega
vclmente serú. uma, lei capaz· lb minoí·ar 
esstt tremenda. crise CJ.lltJ, espera em Deus, 
pu.ss~mt, g,·t1çn.s á gr:.tnde tirmeza, ~~o grande 
vator e á g:·ancle en.ergi::~. ue que o povo 
lm.tziloüo tem dado so bcjas pl·ovas. (Muito 
bem ; m:r,U o be·m.) 

Nigu:3rn m:.tis pedinus n, rnlavm, ê enc3r
t•a.do em 2:1 discussão o art. la e successiva.
mentc .-;em llobate os demais <trti6o:; do pro
jer:ton. 160 A, de 1901, do Senado, ticand.o 
adiad:.t n. votação. 

E' annuncia.da. a continuação dn, 3a di~cus
são do projecto n. 252, de 1903 (n. 56, de 
1900), declarando que, salvo o disposto no 
n. 4 e no § 3o do art. go da Constituição Fe
deral, só é licito n.os Estados estabelecerem 
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t1.xas ou tributGs q_ue, sob q_ualqu~r dellOmi
ção, incidam sobre as mercadorias estran
geira.s ou sobre as naci.onaes de producção 
de outros Estados, quando concorrem as 
condições que esta.lJelece, e dando outras 
providencias. 

O Sr. Presidente-Tem a :pala
vra. o Sr. Bernardo Horta.. 

O Sr. Bel.·nardo Horta- Sr. 
Presidente, voltando a este assurnpto, que 
se diz ja tão esgotado, consigno desde ja o 
seguinte f<~cto~ os que consideram comti.tu
cionaes os impostos interestadoaes estão de 
:pleno accordo concedendo á. União o direito 
de reg-ula.r o commercio, mas não de ta:xar ~ 
dos que con~ideram inconstitu~~ionacs esses 
1mpostos é com;ideravel o numero de pr-ojectos 
sal'vadores, de emendas logo em seguida 
apresent.adss, diametralmente oppostos, com
Jlletamente antagonicos entre si, não tendo 
todos esses :projectos dispositivos semelhantes 
ou orientação collerente. 

Esses prQjectos são diversos em seus fins. 
nenhum delles tem um intuito seguro e de· 
fi.nitivo. 

Occorre ma:is esta circumstancia a.ggra· 
vante: o ptOJQcto apresentado pelo illustre 
membro rla bancada. paulista, . Sr. Arnolpho 
Az.evedo, te"Ve como que em resposta. um ar
tigo do Sr. Serzedello Corrêa n' O Pai:; de 6 do 
mez findo, no qual e~se oiJeroso e competente 
ex-representante da Nação declara que esse 
projecto era delle e quA a.s alterações feita.s 
são inocuas, incompletas, formando um todo 
inconstitucional. 

Portani.o. aquelle projecto que vem substi· 
tuir o outro considerado inconstitncional por 
seu proprio autor. e ainda pelo Dr. Serze· 
dello Conêa, estadista e financeiro respeita v e! 
acoimado de inconstitucional do mesmo modo! 

Revela isso. no meu modo de entender, 
que, ou não existe texto constitucional, guia 
para uma lei como a. que se pretende aqui 
-votar, ou o. texto constitucional existente 
é obscuro. 

Na. minha opinião o tex.to constitucional 
não e:xiste, porque se existisse todos teriam 
o direito de ma.l ajuiMr de tantas summi· 
dades que teem apresentado projectos, cada 
U!lla legislando de modo diverso e antago· 
nlCO. 

Appella-se tambem para o Poder Judiciario 
para. as decisões proferidas em accordãos pelo 
Supremo Tribunal. 

Mas. pergunto: quem tem desmoralisado' 
quem tem enfraquecido os accordãos da Su· 
premo Tribunal 1 

Serão os Estados~ Não. 
Os Estados teem cumprido em es:pecie os 

:.accordãos do Supremo Trihunal. 

Devo declaTa.r que quem ma.is tem concor
rido para o desprestigio do Poder ,JudiciarífJ
no Brazil é o proprío Congresso, e a nrova 
temol-a em seguidas votações nesta cãsa. e· 
na_ outra. negand? c~edít?s para serem cum
pridas seutenc;as JUdJcíl.\l'las. 

UM DR. DEPUTADO - Sentenças passa.daS> 
em julgado. 

0 SR. EUGENIO TOURINHO- Nesses casos 
de impostos inter-estaricaes '? 

0 SR. BERNARDO HORTA- Fallo em geral. 

O SR. RA Y:rtlUNDo D'E Mni.ANDA- Quer di:zer 
que o Legislativo Federal é que tem concal.'· 
rido J>:l.l'a despr~:stígial' os a.ccoróãos e não os 
Estados. 

0 SR.. BERNARDO HORTA- Depois ameaÇ.<a
se os Esta,jos com a applil}ação do at·t. ô'' da 
Constituição. 

Como in tervÍl' o Executivo com esse artigo 
para fazer cumprü' a sente~1ça judiC'.ia1'Ül. aqui 
no Congresso 1 

Com a bayoneta tambem ~ 
Quanto ao ~parte do meu nobre collega. ( re

ferindo-se ao Sr. Ev..g~n ·;·o Ta~winho ), tenho a. 
rosponrler o seguinte: peonuneiada a. sen
ten~;a. judicial, o Executivo ou qnem o re
presente perante o Supremo Tr·ibunal fiea 
inacttvo, não reclama, a e\la. pa~sa. em j :tl
gado sem o minirno protesto. 

Parece que nessa engrenagem deve exh;tir 
um defen~or dos interesses da União, da. f!'a· 
zenfl.a Nucional, e que quando o Tr·ibunal não 
interiJrete bem a. disposição ou não jutgue 
bem a questão, esse funccionario pl'cteste 
eon tra o accordão. 

Aíndn. mais, os accordãos tio Supremo Tri
bunal não são unanirnes. e aproveito o aparte 
do nobre Deputado para demonstrar a iutel'
venc;ão do Congresso, mesmo nessa questão 
de impostos inter-estaduaes, referindo-me aos 
que deixaram de ser inconstítucionaes por 
deliberação legislativa. 

Um estabelec1mento commercisi da B;)hia. 
reclamou, em priroei!'o logar á justiça loc<\l 
e em seguida á fetleral, contr<\ o imposto 
de exportação inter-estadoal. 

O Supremo Tribunal declarott em accordão, 
por maioria, que tal imposto era inconstitii
cional. 

O Estado da Bahia o deve ter obede<Jido em 
especia, mas o que fez o Congresso e mais 
uma prova de ser elle quem tem nullificado 
o Podel' Judiciario, pois que em sua. primeira 
reunião legislativa declarou que o imposto de 
exportação iuter-estadoal era constituci?uaJ. 
indo, portanto, de ellcontro á sentença JUdl-
ciaria.. . 

Segue-se, por isso, que uma "fl~\1'te hoJ6 

oft'endida ou prejudicada em paga.mento ex-
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traorJina.rio d'esse imposto, recorrendo ao 
Poder Judicia.rio uão obtenha sentenças ape
za.r da. deliberação do Congresso Nacional~ 
Deixou o imposto de ser inconstitucional pela 
interpretação do Congresso ? J:i não s~rá o 
Judiciarío o pocler c~mpete_nte 1)a~a. l.nter
pretar o dizer o que e ou mto constitUCional?. 

o SR. RAntuNno DE MIRA.XDA-E o Su
premo Tl'ibuna.l só póde conhecer em es:pecie. 

() SR. EUGENIO Tom:.INHO-:Mas O que con
clue V Ex.1 Conclue qu~ a iutervenção do 
Congresso fui in<lebita.? · 

0 SR. BERNARDO HoRTA.-Si aqui SÓ se ap
pell;\, nesta. questão de imposto;; iuteres
tac1uaes. par·a os accordãos do Supremo TL'i
bunal, estou procurMldo demonstres que o 
Con"'resso, niio tendo confirmado a sentença 
do Supremo Tribun;tl na de impostos de ex
portação entre os Estado5, 11fio e~t%. o~rigado 
a acceitar essa outra que a Constrtmçao pro· 
hiba os actuaes impostos interesta.1uaes. 

Accordãos ultimas do Supremo Tribunal 
firmam-se na situação economica do paiz para 
firmar jurisprudencia nessa questão consti
tucional. 

Mas, senhores, argumento de tal ordem ja
mais deveria. set• invocado si existisse texto 
constitucional expresso para 1it·mar a decisão! 

Como muito bem o demonstrou o Sr. Julio 
dos Santos, com a leitura do accordii.o, quasi 
sempre são resolvidas por 5 contra 4 vo
tos; sqrá bastante que um ministro mude ~e 
opinião, quo convença-se pela. argumantaçao 
contraria, para ser diversa a sentença. 

E tal facto não seria uma novidade, mesmo 
depois de firmada jurisprudencia sobre qual
quer nssumpto. 

Cita-se amiudadamente com muito interesse 
e co:n acerto rle grande importancia as opi
niões de Marschall Q de outros juizes neta
vais da Norte·America nesta questão de im
postos i nterestad uaes. 

A verdade, porém, é que as decisõe;; do 
Poder Judiciat•io ló. dependem do Congrosao e 
aqui do Senado Federal, variando a jurispru
dencía. conforme a ma.iorit> dos ministros, fi
cando em segundo plano os textos escri!Jtos 
da Legislação. 

Vou lêt· o quo foi, o que é e o que .será 
sempre o Pod~r J udiciario dos Estados Umdos, 
aproveita.od.o-me de estu!Jo sol.Jre a poliiica 
americana por Woodrow Wilson, intitulado 
Le gou ve1·nement congressionel : 

«A Côrte Suprema por mais justi
ceiros e ir1•epr·ehensiveís que sejam 
seus membros, tem tido e continua~a 
sem duvida alguma a ter um dls
tincto matiz politico, com o da epoca 
da escolha de sua maioria. 

Os membros da Corte presidida por 
John Ma.rscl!a.ll eram, como todos o 
sa.hem, firme e fl'ancamente teder,l
listas em seus sentimentos, mas du
rante os dez annos que se seguir•am no 
de 1835, os juizes federalistas foJ'am 
rapidamente substituídos por democra
tas, alternando-se as decisões da Côrte. 

Na verdade, se o pórle dizer cotn 
sincerida.lle, considerando-se a nos~·-1 
historio. politicu de um ponto de vistr .. 
superior, que as interpretaçõ2s d3. 
Corte Suprema. teem mudado lenta
mente, mas com SC>gurança, conforme 
as alteruatiras de mudanças de ped~r· 
entre os parti•los nacíonaes, 

O::l fe1erali:>tas foram smtcnta1lrls 
:por um Judiciar io f·~del'a list<t ; o P:': 
riodo ela. suprarn R~ i a dos democr:Lta.s !M 
tes1emu11h<~ rlo trwmp11o dos }ll'll1ClplOS 
dernoeratas ; e a. prcponrlerancia dos 
Republicanos desviou do mais alto Trl
bnnll.l do paiz todo~ os repl'e»entante·l, 
su.h·o nm, das tlou:.l'inas democratas. 
.................... ....... ········· 

Ern dezembro de 1869 a Côrte Su· 
p1·cma pt·ounnciou-s~ contra a eonsi.i· 
tucionalirlade dos «L'~gal Tende L' Acts >> , 
defendid os pelo Cougresso ; no corrc'>l' 
do mez de março seguinte deu-se um:J. 
vag<~ opportuna entre os juizes, e u. t11 
novo c<Wgo foi Cl'eado pa1·a evitar c•r · 
cumstancias impeevi5tas. . 

O Senado deu a entender ao Pres1~ 
dente que nenhum candidato desfavc .. 
ravel aos(< Acts » S•,ria acceito. 

Dous juizes da opinifi.o do pa~ti<!n 
dominante foram n omea.dos, a marot•Jrh 
hostil da Côr'te foi elimina.tla, e a de· 
cisão foi reformaua ! » 

E a essa jurispendenci~. õ qus se r<:cor 1·.c 
para iuterpretar forçada mente~ noss<t consr.~· 
tuição . que sob o JlOnto de VIsta. de des_cn· 
minação de rendas 11adn. tem com a con::;titu· 
ição Norte Americana. . . 

0;; disposití vos são completammlte d1fl~· 
rento3. ~ 

Lá os impostos de im porta.çào e e~portaçu.n 
são prohibidos <\.os Esta, los; MtUl ':'_S de 
exportação o são aos Estados? Nao sao. 

A desariminação de !-'eudu.s nos. E::.t<~doi 
Unidos é perfeita, aqu1. elln. o e 1 E"t''· 
confessado por todos qu~ ba confusão, prinGi
palrnente no art. 12, pelo dit•eito de tributo~ 
cumulativamente. 

Como, portanto podemos comparar 11,1 

decisões jucticiarias dependentes de uma con
stituição des::;a ordem, com o nosso caso~ 
Ta. I nã.o é absolutamente possi vel. 

Desejo ta.mbem, Sr. Presidente, occupar-m 
de outros pontos. 
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Tenho ouvido a.lgunsmembros desta Camara 
que tem tomado parte na longa discussão de 
impostos inter-estadoaes, declararem que estes 
são inconvenientes, devem ser abolidos, etc. 

ora, nessa opinião de serem taes impostos 
- inconvenientes, anti·patrioticos, anti-ü~llera

lístas, perturbadores das relações commer
ciaes, do impulsionamento da lavoura e dn. 
industría, todos estão de accorilo e ninguem 
díverge. 

Ao contrat•io, :parece que nós, que consi1le
ramos os impostos constituciona.es, queremos 
mais a elimina,ção delles do que os nobres 
collegas que os consideram ínconstitucionaes, 
mas querem substituil-os por outro ainda. 
peior. 

Devo declara-r que no Estado do Espírito 
Santo não existem impostos interestaduaes 
(Apoiados). 

Des,jo que esta declaração fique consignada 
nos A_nnaes, pn.ra que fique tambcm liv:re de 
suspe1ta de qualquer parti-pris a minha 
attitude, como a do meu nobre colleg:.1 Sr. 
Moreira Gomes. 

Não, nós nos oppomos a esses projectos 
porque são inconstitucionaes e de desastr·o:>os 
effeitos. 

O nobre colleQ-a. d;:J, bancada d9 :Minas Gern.es 
Sr. David Càm..-.>ista. lembrou o accorclo 
:particular entre í_~s Governos de Estarlos ; 
deixe-se ao patriotismo dos Estados a elimi
nação desses impostos. 

O distíncto collega. Sr. Julio dos Snntos 
consubstanciou essa lerr:b!·ança em projGcto 
de lei, e sinto não lhe dar o voto porque 
entendo que C5Se meio nã.o é rE-gular. 

O SR. EuG-ENIO Tomu:'l'rro- o unico pro
jecto effic,,z e peo.tico, ent;•e todos os apre
sentados, é o do Sr. GaldillO Lo!·eto. 

0 SR. BERNARDO HORTA- Si V. Ex. me 
leva para esse terreno, posso responãer im· 
mediata.mente que, ua. minha opinião, de 
todos os projectos E~P~~eseotaàos, aquelíe que 
interpreta melhor as disposições constítn
cionaes e que tambem melhor poderá s:ttis
fazer as convoniencias dos .Estados que 
tenham abusiva.mente la.nçr .. do mão de;·;e re
curso, é o do Sr. E rico Coelho. 

E o Sr. Er·ico Coelho discutiu, não servin
do-se dacotlstituiç~o Americ•tna, mas recor
rendo unicamente á Constituição brasileira 
fazendo a.te questão de declarar que possu
íamos constituic;ão propriamente llossa. 

Quanto a. se dizer que os impostos são c ~m
stitucionaes, tenho ouvido diversos collegas 
classific3.rcrn essa opinião de erro e qualiti
carem de absurdos, de perturbadores da fe
deração aos que defendem a constituciona
lidade dos mesmos impostos. 

Pois bem, além da de outros illustres 
collegas que se teem manifestado, me servirei 

da opinião, pa1'a mim, e creio que para a casa, 
muito abalisada, muito competente, muito 
criteriosa do Sr. Julio de Mello, da bancada 
de Pernambuco, que declarou serem os im
postos inter-estadoaes constitucionaes. 

O Sa. BmaxAano DE CA!I:I:Pos- Nã.o apoiado· 

O S:n.. BBRNh.B.Do HoRTA- Essa declaração 
do Sr. Julio de Mello estú. nos Annaes ú. pa
gina 664, volume 9• de 1902. 

Não estou procurando convencel' a V. Ex. 
(o orado1' di1·ige-se ao Sr. Bcrna1'do de Cam~ 
pos ), estou simplesmente defendendo-me da 
injusta accusação do ser um perturha.dor da 
boa marcha. federativa. da Republica ; estou 
provando que, si o sou, estou em muito boa 
comp:whia .. 

Utiliso-me tambem da opinião do actua.l 
Presidente do Esta.do do Espírito Santo, o 
Ex. Sr. Dr. Moniz Freiee, que foi constituinte 
e os collega.s de então e a m>üor parte dos 
que ora representam o Paiz, conhecem e 
sabem que o Sr. Dr. :Moniz Freire é um com· 
petente. 

0 Sn.. BERNARDO DE: CAliiPOS- Dos maiS 
competentes. 

O Sa. BERNARDO HoRTA- S. Ex:. declara. 
que os impostos são co:-Jstitucionaes e em 
mensagem do anno :findo adianta corislderal-cs 
como armas de def..>.sa. dos intares;:;es esta
dunes. 

Mas, o Governo do Estlluo do Espirito Santo 
est{J. ele accordo cem o de Pel'na.m buco pelo 
que declarou o Sr. Julio de }!ello na sessão 
a que me referi. 

Desde q_ue todos os Est>l:los combinem a 
eliminaç.ão de:sses impostos inconvenientes, 
auti-patrioticos, o Estudo do EFpirito Santo 
não lançará mão delles, como jama1s o fez. 

A discriminação de rendus no Espirito 
Santo é completa. 

T1ve uccasião de poudt.l'ar, respondendo ao 
Sr. Alf1•edo V areia, que a Constituição do 
Espírito Santo ó identica á do R.io Gmnde do 
Sul, tendo sido publicadl~ em 1890 e promul
gada em 1892. 

A ncs1a legislação o!'ienta-se no mesmo sen· 
tido, com a diíl'erença que os impostos de 
export:::.ção pertencem ao Estado c os de in
dustrias e profissões aos municípios, o que no 
Rio Grande do Sul não e bem d:scriminaclo. 

Não -temos imposto algum arrecadado sobre 
genero de producção nacional ou estrangeira, 
que possa incidir nos cha.mn.dos iuterestaduaes. 

Todos teem entrada. livre, sem o pagamento 
de um real. 

Tambem os productos de outros Estados, 
que atravessem ou transitem pelos do Espí
rito Santo, nfio pagam causa alguma, co~o 
succede com os de lYlinas Geraes, Bahia, RIO 
de Janeiro, etc. 
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Não temos impostos ou taxas de docas, 
caes, esta.tistica., ate. 

Fazendo essa.s (loclaraQões, revelamos eu e 
o meu distincto collega Sr. Moreira Gomes, 
~bsoluto desin~eresse nessa questão de im
postos. 

percebeu 2~3 milhões de dolh.ns, e dos im
postos internos, que são esses que se pretende 
crear, parcebeu 2.95 milhões de dollars. 

Assim, não nos attinge a censura de que 
9 nosso procedimento possa. ser attribuirl.o ao 
facto de não q11erermos prejudicar o Estado 
que aqui representamos. 

Não, porq_ue elle não ~e~ã. ele Y?o?o ajgum 
prejudicado com a patrlOT,lCa. elunmaçao de 
taes impostos. 

A nossa nttitude é devida. á doutrina-, a 
defesa. da Constituição Federal, não envol
vendo absolutamente a defesa de interesses 
parlicuLnres do nosso Estado. 

o qne se pr(ltende fazer com a nova lei 
sobre esse assumpto ~ 

Interpretar a Constituição. e ess~. :l.ttri
b uirão uão a considero mui to liqnhh~ p~1ra o 
Congresso. maxime qua.odo da interpretação 
resultal' revisão. 

Tutelar os ~tados e os municípios, ensi. 
nv..ndo~lhes,determinando·lbes corno e qua.ndo 
podem taxar e como devem taxar ~ . 

Será. uma novíssima att1·ibuição em lel or~ 
dinarin. do Cougresso Nacional. · 

Estav[o os E~tados tão bnixarr:ente nive
la.dos~ que nem saibam ct,mo h:1o de taxar 
impostos e quae~> os que lhe pertentem ? 

E' iodispensnvel que o Congrssso Nacional, 
além de especifica.r o que compete a União 
venha eosinnr aos Estcdos o caminho r. seguir 
e determinar: tens que lançar em tt\l occa
sião como ímposto de consumo, em tal outnt 
como impus to de industrb e profissão? 

Então interpretemos as varias disposições 
dos at•ts. 7", 9•, lO·', 11° e 1~". 

Se1'a o rtm d~~ nova lei crenr m::tis um im
posto ? 

E' este o r,onto principal. 
.Acabei de declarar que o Espirito Sa,n to 

não tem imposto algum interesta!laal. 
Pois bem, o Congresso vo.i lhe dar, de mão 

beijada, corno aos outros Estndos, um novo 
imposto, com o qual augmcn ta.rtL o sacrificio 
do povo. 

Delle se utHisarCL o Estado como meio de 
governo, e para melhorar a.s condições fl. 
nanceiras não dispensar<\ esse ensinameato 
patriotico, que o Congresso lhe vtü dar; ü icli
cando mn m eio de cada vez mais peiora.r a 
situação do contribuinte e consumidor; de 
modo tal, qne um imposto, que ú arrecadado 
~m toda. l~ Repuhlica por alguns Estados na 
1mportancia de 6.000:000$, será substituirlo 
por outro, que em poucos u.nuos produzirá 
u..pprox:imadamente 30. ODO:OOO:'iOOO _ 

Não será tal facto uma novidade, temos 
par~ ex emplo os Estados Unidos, que em 1900, 
d.o 1mposto de importaçã:o ou alfandegario 

Yol. vrr 

Serei. bevit\l.vel n. uiffarenç:1 para mais, 
visto J. tri butacã.o torna.r-sê ge •·ai. 

O Su.. PRE~mE~TE- Peço a V. Ex. para 
interrornpel· o seu discurso, ntim de pl·oce
der-s~ ás votltções, umu. vez qw~ já lu> nu
mero Im ca.sa. 

(O orador i;tlen·ompo a S C\t, disc,1;·so.} 

Cornr;~t'l'cceln rn~is o;:; s-~.:s. En(i~B ~,,rOJrtins, 
Hos'cfl!la.h tlfl O!ive]r:~. José Enzcbio, Ur hn.no 
Santos, Christ in o Crnz, Vil·g-lllo Dri.((idu, 
B't'i.lncisco Sü, .João LoJ:les, So~·gio SrLboya., 
Pm·cira Reis, Abdon :;manez. 'í'eixlJil•a d.e 
SCL, Cdso de SüllZ:t, JO."ê i\fn.L·cci!ino, Ml1lrt
qt:Ül8 Gunç<tlvm, Esraer·:J. lJino Bamie.ira, Cor
nelio (Ia Fonscc.-o, Estac.i•l Coim!J1·a, Ang-elo 
Neto, Olh-ei2·a, Y<:.~!adiio , C<1.st ro l!ebello, 
Tm7.a, Bulcã.o Vütn n::t , F 2lix Gn.8J1ar, Satyro 
flia J, .\l vos :Sarl;c:sil., P n.r rtnhos :::vron i.cmegl'o, 
M:~l'·.:Glino 1>Lnn·a.. G:d tlio o Lorc Lo, Corrê~. 
DutrJ.., r.:Iel:u Mu.ttus, S<'• Fl'ei.rc, Beli.s<n·io 
U.c S~Jusu., Julio Su.ntos. llcnrlque Borgeg, 
Cruvellu Cav:tl~autl. ,Tim~ Bonif .. clo, Penido 
[•'ilh:J, .Tolo L:tiz Alvc~. AnLonio Zrt.Ci1L'l<.lS, 
CamElo S :.K\l'US Fitilo , C:~i'Vi.lllio Erii. to, Ole
gc:.tb Zvi;wiel, Pa(iaa, Rcz~md:J, Ou.hú o CtLl'
vaLh~!. Jczuinu Cc~l'éloso , Fe1• :•eil·<~ Bl'í1g<t, 
José Loho, Ca.nuid.o Ro:h ·iguos, Het·mcnrgildo 
rlc \írJL':les Filho, Lirrdulplw Sel' l'<t, Cuodldo 
rl.c AIJi."c:U. Gül'tno.no H~'..s:;lochee, ,\ ngelo Pi
nheil'o, Diogo FM·I;un;~, Cumy;os Curticr e 
Hou:cm de CarvuJho . 

Deixam de comp:.tror:e r com c:w :>.~L par
tici:;t•.da. os Srs.: Haymu ndu Ncry, lu·thur 
Lemos, C• l'Lu>:\ de N o vae.;, Rodt' i)S;tcs Fer
n~ndos, r.~ndolhn. Nonrüo, Di:1s Vieira, Ra.y
mun(lo "l.rthur·, Juuo G:).yoso, \V:dl'l'c (lo Lo:d. 
Tl'ind;t.•lc, Suares Noiv<t, More it'a Alvos , 
Ped1·o Pern:t.mlmco, Elpidio Fig ueit·cuo, 8pn.· 
minonclas IH:.cinào, Le.wegildo filgueira.s, 
Mi!ton, Pinto Detnta~. Be:t.iLm:tt, Pm·oit'u. 
Li; na, P. ; nllno de Som:t, Es !;ev~tm Lobo, 
Fl'lt!lcisco DCt·n: lrlliJo, tuo11 el Fllll o. M;woel 
l~ulgcncl o. Noguch·: •., LindulJ;ho C:tet~tno , 
Edu:mlo Pimclltel. Ro(lolplw P:tixiío, V:dois 
de Castro, Arnolplw Az~.nwlo, A7.evoilo
:\'l:arqnes, l{.odol:plw Mil·~t.nd: ~, BeL'n:trdo An
tonio, Co;;ü Netto, Lamcnh:t, Lins, Fmn· 
cisco Tolentino, AbLlun Bapt ista, Ba,rbosa 
Lima., X::~ vie1· do V tLI.Le o Vieturino Mon · 
teiro, Passos Mil·a,nda. 

E som co.us:1 os Sl'S.: Roge1•io rlc iiiiF..tntla, 
Allonso Costa, Artlmr Orlando, Augusto de 
Vasconcello.s, Erico Coelho, Fidelis Atves~ 
Ca.rlos Teixab'1.L B1·a.nuão, Astolpho Dutra. 
S:toino BarL'ozo, Leite de Souz<t , Al rar o de 
Carnlho e Domingos Mascarenh<ls . 

00 
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O Sr. President.e-Havendo nu
mero logal, vae-se proceder ás votações das 
m'" terbs constantes da ordem do dia.. 

São, snccessivamonte, som debate,appro· 
vadas as 1•cdacções finaes dos projectos 
ns. 251 E, de 1903 (Orc;amento da Justiça e 
Negocios Interiores) e 291 A, de 1903, para 
serem enviados ao Sena.do. 

São, successivamente. sem debate. appro
vadas as redacções íinaos dos . projt~ctos 
ns. 287 A e 288 A, de l 903, :paru. serem 
envítl.d()S â sancção. 

E' annunci<>da. a cootinu:.tção da. Yotação 
do projecto n. 292, de 1903. autol'íZando o 
Governo a conceder os privilegias dos esta· 
belecünentos do ensino suporio1• ou secun
durin aos congoneres fundados pelos Estados 
e pelo Districto Fed~1·al e estu.bolocondo con
dições para. que estes possam ser reconhe
cidos oftlc:ialmente ('2"' discussão). 

O Sr. Presideu.te- A este pl'o
jccto o Sr. Augusto de Freitas, apresentou 
o segninto requerimento: 

«Requeiro que o pro.jecto n. 292, seja re
mettido á Commi~.são Mixta, iucumbitb de 
rever a legislação do ensino. 

Em seguida é posto a votos c rejeitado o 
referido requerimento do Sr. Augusto de 
Freitas.» 

Sã.o successívameute postas a v.Jtos e ap
p?ovados em 2"' discussão os segnímes 
artigo:3 do 

PROJECTO 

N. 292- 1903 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1°. Aos estabelecimentos de ensino 

superior on secundaria fundados pelos E~
tados e :pelG) Districto Federal, poderâ o Go· 
verno conceder os privilegias doa estab::le
cimentos fedoraes congeneres. 

Art. 2a, Para que esses institutos possam 
sor reconhecidos e gozal' de taes p1•ivilegios, 
deverão satisfazer as seguinted c.JUdições : 

I. Ter um frequencb nunca interior a GO 
alumnos matriculados pelo espo.ço de dous 
annos. 

li. Observar o regimen o os progt•ammas 
de ensino a.doptados no estabelecimento fe· 
deral. 

IU. Possuil' mobiliaria esMla.r, de a.ccorrlo 
com a~ exigoncias pedagogicas, laboratol'ios 
e gabinetes completos para o ensino pratico 
das sciencias. 

Art. 3°. Os institutos ftmda.dos pelos Es
tados e pelo Districto Federal, que quizerem 
obter a. equiparação aos intitutos federacs, 
decla.1·arão a sua denominação, séde e fins, 
<> nome e a natuN~lidade de seus administra.· 

dores ou da. pessoa a cujo cargo estiver a. sua. 
direcção technica., e ]nstruirã() o pedido com 
um exemplar da folha official em que hotrver 
sido publicado por extenso o resulilmento do 
inst.ituto. 

Al't. 4°. A' vista degse pedido, o Governo 
nomearâ um delegado de reconhecida com
petencia, dom~ciliado e residento na séde do 
instituto, pa1•a o fim 1le fiscaliza.l-o, expondo 
em minucioso relatorio quanto observar 
sobre o programma e merecimento do en
sino, :pr<Jcesso d::l exames, natur~za das 
provas o:xhibidas, condições do admiss:io á 
matricul::t, idoneidade moral o tochnica do 
director o do corpo doceute, existencia. do 
laborttt.orios o gabinetes neces~[l,rio.~ a.o en
sino, fJ•oguencia do instituto e o mais que 
possa interessar. 

Art. 5. 0 Enviado o rela.to:•io, o Governo 
resolverá sobt'e a cquip~~t'açã.o e concedida 
esta, o mesmo delegado tiscal ou outro, si 
assim ontenler o Governo, exercerá as su:ts 
funcções no instUuto equiparado, recebendo 
a gratificação annual de 3:600$, pt.~ga pelo 
instituto. que a reco l herú.. em prestações. 
semestra.es, á rep~rtição federal que for 
rlesígna.da. 

Art. 6°. Ao delegado fi>cal incumbe, v.lém 
do disposto no !\l't. 4n: 

L Levar ao conhecimento do Governo qual
quer modificação operada no corpo docente 
rio instituto equiparado. 

II. Ruudca.r o livro de matricula, vel'ificar 
os documentos apresentados pelos candidatos. 
e encerrai-a na época competente. 

IH. Lançar o visto nos progra.mmas do pon· 
tJs organizados para os exames e nas C6l'ti
dões pa.ssadas pelo socl'Ctario. 

IV. Assisti1• a.us exames, rubrtc~~r o papel 
para as provas e ~ssignar as u.ct:J.s rt.Jspe
ctiva.s. 

V. Visitar o estabelecimento duas vezes por 
sema.na, consignando as ~un.s obseerações e 
impressões em livro especial, que pa.ra. tal 
fim h:werá na secretaria. 

VI. Fazer obs:.~z•v:.~.r o regimen do ensino, 
inspeccionar a execução uos progra.mmas, 
as~ístir ás aulas e trabalhos de lahoraturios o 
gabinetes, pelo menos duas vezes por mez. 

VII. Examinar e rubricar no fim de cada. 
mez as cadernetas das; aulas, notando a fre· 
quencia dos a.lumnos. 

VIII. Fazet• observar as disposicõe;; do ar· 
tígo 47, levando o facto ao conhecimento do 
dírector do instituto e do Governo, para ().. 
elfeito do referido artigo, si o director não 
providencial' sobre o caso. 

IX. Rubricar a guia de tran:sferencia do3 
alumnos pat'a outros estabelecimentos ; . 

X. Reclamar perante o director o pro:n .. 
menta dos la hora torio-s o g:lbinetes por for-
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ma a s:1tisfazerem as exígencias do ensino 
expcriment:l.l. 

XL Apresentar annualmente um rela.torio 
circumsta.nciado dos trabalhos do Instituto, 
com as suas ob3ervações sobt•e o mereci
mento do ensino, ex.ecução dos programmas, 
procos.;o dos exame:3. fazendo-v a.companha.r 
da lidta. àos alumnos matriculados, dos sub~ 
mettidos a exame e dos que ti verem sido 
transteriüos para outros esta.belecimentos. 

XII. Encaminlw.r, com ínform<.tção ao Go
-verno, as representações e consulta.s in spccie 
dirigidas pelo director ou pela congregação. 

XIII. Remette1• depois dos e:xa.mes âa.l• e 
2~ epoca.s aos delegados juntos aos estabele
cimentos eongenares e aos (lirel!tores dos e:>
tabelecimentos officiaes uma. relação dos 
alurooos qtzo tiverem sido reprovados. 

Art. 7 ,o Os institutos equipa.rn.dos tel'ão o 
dit·eito de conferir aos seus alumnos os gr<los 
que concedem os estabelecimentos federa.es, 
uma voz que tenham elles obtido as appro
Y<lçõeJ exigidas pelos regulamentos destes 
para a obtenção dos mesmos gráos. 

Art. 8. 0 Os exames desses ost:Lbclecirnen· 
tos serão foitos de confo1•midade com as lois, 
decretos c instrucções que reguln.t~em os U.os 
estabeleeimentos federaes, e valerão pa.r<~. n. 
matricula nos cursos destes. 
Para~ra.pilo unieo. A t\'ansferencia de 

a.lumnos, porém. do um para otltl•o instituto 
federal ott officialmente reconhecido, só será. 
permittid;>, depois de prestado o exame U.o 
a.nno. 

Art. \l, o As épocas de exames poderão ser 
alter:.tdas, attendondo-sa ás condições de lo
calidades ou outras :pecnliares aos institutos 
equip<\Ndos, desde que essa nltoração não 
importe oenor duração du curso lectivo ou 
do prazo n9cessario par:.t o pt•epa.ro dos 
exames dr; 2~ época, sendo em ta.l caso, alte· 
radas taffibcm proporcionalmente as épocas 
para a abert11ra e encerramento dos traba
lhos lcctivos. 

Art. 10. E' licito aos institutos equipa
rados ensinar outt'as disciplinas além dos 
comprehendida.s no plano rle ensino do insti
tuto federal, desde que dabi. não resulte, a. 
jtlizo do Governo, sobrecarga pa.ra. os aln· 
mnos, com projuizo de sua hygiene mental. 

Art. 11. Cada instituto equipa1•ado terá a 
s~a congregaQã.o de lentes com a.s attribui
çoes que forem dadas pelo respectivo regu-
1\\.mento. 

Art. 12. Das penas disciplinares imposG~s 
aos alumnos pelas congraga.çõ.3s ou directo
res dos in~títutos equipara.dol, ha-verá re
curso pa1•a. o Governo quando el!as importa· 
re~ exclusão dos estudos ou privação de ma.
trlcula em estabelecimentos congeneres. 

. At·t. 13. A inü·acção das disposições con
tidas neste titulo determinando irregulari-

dades ou abusos que aea1·retem o abatimento 
do nível moral do ensino, sujeitará o insti
tuto equiparado, coníorm(l a. gl'<LVidade do 
caso, a censura pll.l'ticulal' ou publica do Go
verno, á suspensã-o do pdvilegio pol' tempo 
não oxcodente do dous annos ou (L ca.ssnção 
do dito privilegio. 

Art. 14. Só por decreto e depois do ouvi
dos os interessados, ser<í. suspcn,;a. ou c tssa.da 
a equiparaçfLo. O Ministro p ,iderá, porém, 
por simples portaria, em vista. dt\ represen
tação do delegado fi.s~al, resolver sobre a 
consur<L. 

Art. 15, O privilegio já. concnditlo <~ insti
tutos do ensino supodor fundatlo:> pot• asso
ciações ou particu!a.rc:> sent cas~acla, alt!m 
dos casos e.stabelecülos nos artigos ant.ct•ío
res, quando fordii:;solvida a sochxlade mi.\n· 
tenedora do estabelecimento, ou o P4'0pl'ie· 
tario doclaral-o cxtincto, bem assim qmutdo 
pot• dous annos Sllccessivos a frnr1ueacia só 
chcgn.r ao mínimo legal. 

Art. 16. Nossos institutos, será. tambcm 
suspenso o goso da; preroga.tiYas tl.a equi
paração: 

I. Deixando o pt•oprietario ou a ass:.Jcia~ão 
de sujeitar a.o cxa.me do d•jlegado fi~ct\l e 
a.pprovi1ção do Governo as al r.oraçlío:5 que 
fiz)r nos seu:; escatuto; ou compromissos, até 
que satisfaça. essa. ohdgaçã.o. 

H. Baixando a frcquencia. a menos de 60 
a.lumnos dul'n.ntc mais do um semestre. 

III. Dni:<ando de r<:movar o seguro do pro
dio em quo os ti ver funccion n.nrlo o estabele
cimento, qua.ndo ello constituir em todo ou 
em parte o fundo patrimonial da associ:.tç.ão. 

IV. Deixando do apresentar opportunú.~ 
mente ao delegado fiscal as certidões qu2 
forem exigidas para a sua equiparação~ 
quando o mesmo a.s q_uizor vcl'ifi.cat'. 

Art. 17. Si dentro do pel'iodo da suspen
são. o instituto não prova.r ter s:•tisfeit.o as 
obriga.ções que lhe sã.o impostas, ser-lhe-lu1o 
cassada a equiparação. 

Art. 18. Aos alumnos dos estabelecimen
tos suspensos ou pt•iva.dos da cquipa.r·ação po
det•<i. ser concedida pelo Governo em qual
quer époc:l. a tr·ansferencia para. outro esta.
beleeimento congcnere, lcnndo·se em 
eontu. para os seus e[eitos o numero de fi.Ll, 
tas dadas no estabelccimonto suspecso ou 
cgjl9s privilegias forem cassados. 

Art. 19. Ero relação aos est:~.b:Jlecimen
tos de ensino secundaria sa observará mais o 
seguinte: 

I. São de rigol'osa. obsel'Va.ncia. nestes es
t:t.beiecimentos as disposições do regula- · 
mento do Gymnasio Naciona.l, rela.tivas ~(} 
numero e seriação das disciplinas, á sua d1g, 
tribuição pelos anoos do curso e ao numero 
de horas semaoaes consagradas ao estudo da· . 
cada materia. 
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II. A organização dos p1•ogrammas de en- tanto, reconhece a equiparação, c.dmitte :1 
sino é da exclusiva. competencia da congre- equiparaç:ão. 
gação do Gymna.sio Na.cíonal, sendo, toda- No art. 21 o qua diz~ Declara que todos 
via, pcrmíttid.o ás congregações dos insti- os alumnos diplomados pelos esta.helecímen
"tutos equiparados submetto1•. antes de ter- tos de instrucção secundario., fundados por as
minado o pr-azo da duração daquelles pro- sochções ou por pa.rticuhtl'I:H, sô poderã.o ser 
grammas. á consideração do Govc.rn(), por a.dmittirlos à ma;tricula nos es·tabelecimentos 
intermedio e com info1•maçã.o dos respecti- de instrucção superioL', presii:1ndo exam3 de 
vos delegados fiscaes, modificações ou ínedi- admissão, ~sto é, acai.Ja coru a oquipn.ração 
das aconselhadas pela expel'ioncia em bem do dada por lm ; desconhece, em um momento, 
ensino, sobre as q_uu.es rosolvel'á. o mesmo tudo que se fez em. lei. 
governo, ouvida previ11monte a congreo-a- r 
ção do Gymuasio. o ul\l SR. DEPUTADo- NãJ (l.:poiado. 

III. Sio de> cstricta observancia. as regras O SR. PAULA RAMOS- O gu'3 é cqui:para-
estabe!ccidas no l'cgulamenio do Gymnasio çã.o ~ E' a distincção entre estab":lecim.errtos 
:Nacional p ,t ra a. execução dos pro"'ra.mmas, que t.'.'>.em os mesmos progr::z.nmw.s de en
b-em como o disposto com relaçãu aos cxa.mes sino '? Creio que não. Si não 1Ht. esta distin
de admissão, de promoções successívn,s e de cção, como quer o projecto estabelccel-a, 
madureza. entre os diplomados pelo g:yma;.:.sio olllcial e 

IV. São p1•ohibidas as aulas communs a os diplomados pebs gymn.as~os par~iculares 
alumnos de annos diifercntes. a. eL!es equiparados?. 

V. Aos delcg.1dos fiscaes incumba o os exa- Esta disttncçlo acaba com no equipn.ração. 
mes de madurez& a fiscalização de qu 9 t1·n.ta Tenh~n :t cor~e-em, então. _d.e ~bol1r n..eq_ui-
o regulamento do Gymuasio Nacional. P.a.t•aç-ao. (.-lpowdos.) Dem~1s, e grave lDJU~-

VI. Os ex .1.mes de madureza. para os aln-, Gtça. que Es~ad?s, Cl':le? ~ao 'ltee1p. estobel.eCL
mnos Pl'ocedentes de qnu.lquer cu~ino que mentos offimae~ eqUJp .. rado .. , tiquam prlv~
não o oflicial ou o officialmente ;e~onh ,_ dl•::l deSSi1 r~~ alia, de que.gos~L:n o sestaJ:>elum
cido, eifecmar-se-hão, ua Capital Feder:l, mcntos pa.ruculares eqmparn.dos . (:ipmados.) 
:Perante o Gymna.sio Nacional; e em outras ·Não ~,;ei por que ess:.t. àistincçilo entre est:1-
locaHdades, perante os estabel~címontos a 1Jelecimenws de ensino eq ai parados, secun
elle equiparados que ahi existiram. thwio e superior. Tão fu nestos são os ba-

Estes exames d(jvorão effectuar-se Dlls pro- cha.reis do Gymnn.sio como o d:1s Faculdades, 
ximidacics dl\. abertura. dos cursos superiores. vulgumnento conhecidas por elcctricas. 

VII. Cada. instituto equiparado será obl'i· Esp:3ro, pori.anto, que a Camara, tomando 
gado a l'cceber gratuitamente, pot• indicaç·ão na da vida conslJeração esias observações, 
do Ministro, ate cl.ous alnmnos internos e oito rejeite o artigo. (Jluitobe~n.) 
externos, ob~ervadas as condições e,;tabele· 
cidasno regulamento do Gymnasio Nacional 
para a admissão de a.lurnnos gratuitos. 

Art. 20. Aos es ta.helecímontos de ensino 
superior equiparado~ é applicavcL o di:;;posto 
no art. 125 (to Codigo do ensino. 

E' a.nnuncia.·_ta a votação do seguiute í.tl'· 
tigo: 

«Art. 21 Os a.lumnos diplom:~dos no .~ cstn.
belecimenr.os de ensino secundaria jíL equi
parados, pertencente.~ a particulares ou asso. 
ciaçães, somente serlío admi~tidos á matri· 
cula. n:1s f<tculdades superiores depois de 
a:pprovados em exame de habilitação pre
~ta.d.o no Gymnasio Nacional ou em qualquer 
mstltuto dos Estados ou do Districto F~deral 
no goso das IJrerogati"Vas officiaes. >> 

O Sr. Paula Ra01os (pela ordem) 
-Sr. Presidente, o projecto estabelece os 
easos em que os estabelecimentos de instru
cção secundaria e superior, fundados pelos 
Estados e mnnicipios, são equiparados aos 
estabelecimentos officiaes de ensino. Por-

O 81·. José Bonu:~cio (pelg 
o;·dem)- SP. Presldonte, o art. 21 é ta.lyez 
o mais importante do p1·~jecto que está. 
sen,lo submettül.o <1 votação da Camara. 

Penso qno a Camara, i1:.1 contt·a.l•ío do <1ue 
pediu o nob1·~ Deputado por Sa.nta Ca~lutrin:L, 
davc approva.r l'SSe anlgo1 como já o fez 
em relação aos n.nterioi.·es. para depois ini· 
ciarmos de modo n.mplo n. 0" <liscus,;ão. 

Então os nobres De.!Jutados sujeítn-rão <t 
apreciação da Ca.mara. as emendas e quaes· 
quer medida,s que lhes :parecerem <~certu.das 
e convenientes. 

E' o que tenho por ora a. dizeL', Sr. Pre· 
sidente, em rosposta ás pata.vras proferidas 
pelo nobre Deputado :por Santa Ca.tharina. 

O S.r. Bricio I<"'ilho - Sr. Presi· 
dente, no sentido de encaminhar a votação, 
veullo dizer alguma cousa. á Camn.ra • 

Como~.a.rei tomando em considemção o 
aparte do illustre representante de SantlL 
Ca.tharina. que, dcante do convite do digno 
Deputado por Minas. induzindo a Camara. i1 
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a.pprov:.tr o projecto, d~sse: «_!)epois de regei-, O ~r. Presiden-te _Não ha. nu
tJ.do o projec to em 3~ d1scussao, quebrem-se.» mero. 

Or[t, St•. PI·esiJonte, eu declaro que não Vn.e se procedm· â chamada. 
me queixarei. A deliber:::.çfio da Cam::.u:a. ser<t Procedendo-se á. chamada -verifica-se 
acatada 1)orque esse é o meu dever; uu•.,na- tercm:sc am~ent0do os Srs. José Euzebio, 
rei 1~1r:~ õ lJroj:cto s.c~ approv,td·) em ~:3"'"'dis- Fr~nCl.>co. S~, .~oao Lo~cs, Corn~!io da. Fc~
cussao como esoí~. snJmta.ndo-me, l)urém, <tO s~c,;, ~\.rt?~ta! l,ts G~tv<~~·. _ Rod~·1gues. Dor1?>, 
que a. Ca.mar:.', resober. (Aptwtos . . l \ er~nl:j,d,, ~orou, l:--odngue.~ Luuu., deredra. 

A n,uprovaç5.o tio :wt. 21, S1·. P1·e::idente, de Sa, Galva'? B~1.pt1~ta.- Julto Sv.ntos, Ber
impõê-se, porque nesse :1rtigo está. :1 -)l'OVi· n.ardu :Monteiro,. I~omdo l"illlo, Fru.ncisco 
denci.t püncip:Ll do projecto; elle é o el~o em i\Ialta, P..quwo RlbeH·o o Alí'i'cdo V arena.. 
torno do Clll:Ü gyr·t~m tod~L::l as outl't..S di;;uo- 1 ~ 
~içõt~s. - . ~~r- P~J36ldentte- Rcs]Jondcram 

<~ Cl1:1IDadn. ll o Srs. Deputo..Jos. 
O Sa. t','..VI.A RA~IOS-B' eixo que estú no H~;. numero. 

:fim. Vae-sc prosoguh· n:-:.s -votu.çõcs. 
O Sn. GAS':'ÃO DA Cu~;HA-Esüt ~n: iJ:·•,i::.o, Snbmottido ue JJOvo ;1, Totos o roferido 

f 11 h~l.SO. m·t. 21, do p1'ojecto n. 202, de 18 03, roco
n!le·2e-se ter sido aPlll"ova!lo l)Ol' 08 vJtos 
conte<1 4:3-tot ttl 111. O SR. Bmcro FrLuo-Est;:t no meio. 

Em seguida. é ta.mbem <t'):;!J.'Oratlv o se-
guinte u,rtigo: ~ 

«Art. 22. Fica.m revog:\dos o titulo II do 
regula.mento n. 3.890, de l do .janeiro de 

O SR. BRICio FILHO - Pe1•feita.mente, e 1901 (C_oliigo do . Ensino) e disposiç:.ões em 
esse artigo envoLve muita, cousa.. con trarw. » 

O S:::t. PAULA RAMOS- Depois d ::Jlle só 
existe o artigo que mD.ncla. revoga1· :.1s dispo
sições ern contrario. 

Todos estão accorda.s, SJ'. Presidente, na E' posta. a votos e regeitada a. emen,la do 
necessidade de por entravas á. marcha das Sr. Bricio Fill10. 
collegios equiparados. 

O SR. PAULA RA.niOS-E as Faculdades. 

O SR. Bmc!o FILHO-Todos se levantn.m 
no sentido de exigir medidas que ponham 
um parade]ro ao descalabro que v::.e }leio 
ensino (ctpartes); mas no momento em que 
se }WOl)Õe uma medida capaz de produzir 
erreitos vantajosos, nosse momBnto muitos 
se levantam no sentido de ímne:lil-a. 
( Al)Oiados . ) ~ 

O SR. PAI.iLA RAuros-Porque não sen·cm. 
0 SR. BRICIO FILHO-Ou-vi dizer n.:jUÍ que 

era melhor formular um artigo acn.bando 
com os coliegios cquipt\rados. 

Pois hem, a sn. discussão é cam}lO vasto 11tLl'[J. 
tal modificação; estou certo de que quando 
a})}ln.recel' uma, medicla nessas concliç:ões, }11'0-
testos surgüão de novo. (Apoia<los) 

.Senhores, a Commíssão de Instt•ucção Pu· 
1Jhca nilo pretende Hludlr a Ca.mara.. 

O fim do art. 2l é impedir que os collegios 
equiparados continuem a exercer a, mer·ctl.U
cia do ensino. 

Os que entenderem que esse estado de 
cousa.s não de1·o continuar, votem o artigo; 
e os que quizerem que a industría de fabricar 
1xtchareis prospêre, rege item -no. Sã.o estes 
os te.mnos em que ponho a questão. 

Posto a votos o referido art. sob n. 21, 
do projecto .n. 292, dl} 1903, reconhece-se 
tel'em votado a f<wor 70 Deputados e 
cc-ntra 33-tohll03. 

O Sr. Bricio Filbo (pelo. 01·dem) 
-Sr. P1·esidcnte, a minha emenda.~ a. conse
quencia do art. 21. 

O Sn.. Pr:.t::SJDJ~:-<TI;:-J;t e.>t(~ vobdo; V. Ex. 
requet• verificação? 

O Sr:.. BRICIO F nilo-A emenda. osto.tue 
que os estn.bclccimento~ pr•cr;untemonte a. 
cargo dos Estados, desdo quo ,.<,ullam a. pas
sar P•~ra. o clominio dos pa.t•ticu!ttt•os, per
dem ... 

O Su. Pu.Esrm::'\n-A materb. ,j(~ cst<t vo
to.da. 

O Sn.. BRICIO FlLIIO-M:ts é par:t V. Ex. 
vcl' que se tt'tLta do uma. emenda. a decorrer• 
mtturulmonto do art. 21, e é por isso que eu 
peço n. \'ot·itlci~çii.o dtt vutuçfio, o.sclat·ecendo 
a. Camat•u. suuro a noccssiúado úa. approvação 
du minha. omooda. 

Procudondo-so á VOl•ificação, reconhece-se 
terem votado a. fa.voL' 56 Deputn.t.los e con
tra. 4G-totall02. 

o Sr. Presidente-Não lla nu· 
mero. Vae se proceder ã chamada. 

Procedendo-se á chamada verifica-se te
rem-se ausentado os Srs .. Abdon Milanez, · 
Raymundo de l\Tiranda, Arroxeilas Galvão, 
Rodrigues Doria,Vergne de Abreu, Rodrigues 
Lima, Heredia de Sá, Galvão Baptista., Ber
na.rdo Monteiro, Francisco Mal~a c Joaquim 
Teixeira Brandão. 
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O Sr·. Presidente - Responderam 
á chamada 119 Deputados.Ha, po1•tanto, nu
mero. Vae se proseguil• nas votações. 

Comparecem a.inda os Srs. Indio do Brazil, 
Anisio de Abreu, Bezorril Fontenelle, Tho
maz Cavalcanti, Fredet•íco Borges, João 
Vieira, Neiva, Eduardo Ramos, José Mon
jardim, Lourenço Baptista., Lamounier Go· 
dofl•edo, Henrique Sa.Ues, Cn.logeras, Arna.ral 
Cesar, BcneJicto de Souza. e James Darcy. 

Em seguida é posta a votos e appro\'ada a 
seguinte emenda do Sr. Bricio Filho: 

«Accrescent9-se onde convier:-Aos esta
belecimentos de ensino secnnda.rio fundados 
pelos Estados o p&lo Districto Federal, com 
os privilegias dos estabelecimentos federaes 
congeneres, será applicado o que dispõe o 
art. 2l do projccto, desde que sejam transfe
ridos a particulares ou associações.» 

E' anuunciada a votação da. seguinte emen
dado Sr. Nelva: 

«Accresccnte-se, onde convier: 
Os delegados fisca.es de que trata o art. 4°, 

terão o ordenado de 4:800$ a.nnuaes. 

O Sr. Drieio Filho (pela o1·dern)
Sr. Presidente, :1 emenda. do illustre Depu
t..<tdo pela Bn.hi:.t, o Sr. Neiva, augmenta 03 

vencimentos dos fi.scaes. 
Om, contra. os :fiscaes todos clamam; creio 

que todos estão de :tccordo em que a fiscali
zação é mal feita, tendo sido até e3tabele
cid:.1S mcdíd.'l.s no sentido de ch . .tmar taes 
funccion::trios ao cumprimento de seus de
veres. 

Ncssa,s condições, eliWal' os vencimentos 
de quem fiscaliza rnal não mo parece justo. 
(T1·ocam-se ~a;·ios tzpal'tes.) 

Trago essas considera.ç.ões ao conhecimento 
da c~trna.ra n.tltes de ser vot:.Lda a cmcmda. 

Em se"'tüda. 6 posta a votos e rejeitada a 
referida cmunda do Sr. Nciva. 

E' o projecto a.ssim emBndado n.ppr~vado 
em 2:\ discussão e enviado á Comtmssao úo 
Inst1•nccão o Samle Publica. pn.r!l. rodigil-o 
de accÓrdo com o veociuo. 

O Sl•, ~f\.ugusto de Freitas 
(pela OJ'dcm) n -Sr. Presiden~c, o voto qu,e 
a Ca.mara acaba de dar contrar10 ao requet'l· 
mento que teve a honra. de apresentar, ern. 
de presuppor. 

Colloeada. a questão no ta1'reno em que o 
illustre representante de Minas a collocou, 
declarando á Garoara em seu discurso que a 
Commissão de Inst1•ucção já tiuha traçado o 
caminho a sea-uir, si acaso o requerimento 
fosse approv'ado, até eu,. Sr. Presidente, 
quasi voto contra o requoruuento para pou-

(•) Este discu:·so niío foi reviste paio orador.~ 

par á Ca.mara e a. mim p1·oprio o desgosto de 
a ver privada dos bons serviços que a. iUus-
trada Commissão nos ha. de prestar. · 

Não me resta, pois, Sr. Presides.te, outro 
qmtlquer recurso no intuito de regularizat• 
o trabalho de reorgonizaçã.o do ensino. A 
Camara votou um capitulo do Codigo de En
sino destacado do projecto da Commissã.o. 

Continúo a pensar, não obstante todo meu 
respeito ao voto da Ca.mara., a. que sempre 
me submetto sem me julgar melindrado, que 
é necessario harmonizar este assumpto, dis
cutindo-o em globo, e nessas condições, 
Sr. Presidente, só me resta. appellar :para 
V. Ex. 

V. Ex.. não obedeee, em seus actos coiUo 
Presidente da Camara, sinã.o a razões de alto 
intm•esse publico; V. Ex. não a.ttende a soli
citações importunas, nem dá entrada. em 
seu coração a sentimentos que não sejam de 
extrema bonhomia, consultando, porém, sem

. pre os in ~eresses publicos. (Apoiados.) 
Isto é convicção minha, V. Ex. sabe, e sabe 

que fallo com sinceridade. 
Act•adito que, quando V. Ex. retirou o 

Codigo de Ensino da ordem do dia.,follevado 
a isto por motivos de ordem pu blica,por um 
bom pensamento, e, si não applaudi o acto 
expressamente, o silencio que guat•dei de
monstra a miaha approvação dala a. este 
acto de V. Ex:. 

A razão d3ssa acto foi a autonomia. que 
se d.epJ.rou a V. Ex. entre o systema. do 
Codigo de Eosino e o projecto de univel'si
dades, trazirlo a estudo pelo distincto Depu
tado por Minas o Sr. Gastão da. Cunha .. 

Esta mesma. desharmonia existe em rela
ção ao peojccto approvado. 

O prujecto de tmi versidades, si V . Ex. 
pousou a. vista. sobre elle, devia ver, não 
admitte a OQUip:u•açã.o; é diverso do projccto 
que a Cttma.ro.. aca~a de vot:1.r o .que 
admitt.e essa. eqmpa.raQao. A mesma. anttno· 
mia entt•o o Cudigo do Ensino c o projecto da 
uni vcrsidatlo existo entre o projocto a.:ppro
vaüo pela Ca.tntl.l'a c aquello. 

Netit:\s condições, só m() rosta., como mem
bro d11 Com missão '1.:~ Iostrucção Pu blic:L e o 
mais humilde merubl'o da. deputa.çfLo ba.llianu, 
nesta. Casa, pel.ir a V. Ex. que trate o Codigo 
de Ensino C·JID o mesmo carinho com quo 
tratou este projocto, ou com o me:-Jmo 
des:1.mor com que entenda tratar a.mbos. 

Tenho concluido. 

o Sr. Presidente-A Mesa. oppor· 
tunamente tomará em oonsideraçã.o as pala· 
vras do nobre Deputado. _ . 

E' annunciada a votaçao do pl'OJecto 
n. 171 C, de 1902, relativo á. emenda desta· 
ca,dn, na 2adiscussãodoprojecto n. 17l,.do 
mesmo anno, que autoriza o Poder Elt.eCU~l~o 
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a entregar aos bispos que nelles teem resi
tlencia., os predios que, pertencendo á Nação, 
sErviam de palacios episcopaes quando se 
·dccrutou a separação da Igreja do Estado, os 
qun.es ficarão pertencendo em plena propl•ie
dade ás respectivas dioceses. 

o l~.h·. Presidente- Este projecto 
foi, a requerimento de um Sr. Deputado, á 
·Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça que, em sua maioria., declarou-o inconsti
tucional. 

O Sr. Deputado Estovão Lobo apresentou a 
este mesmo projecto um substitu:;ivo; a este 
subst.itutlvo o Sr. Deputado Thomaz Caval
·cante a.pre~entou a s2.guinte emenda:-ac
crescente-se in fi<1e do art. 6° do projecto do 
Sr. Estevão Lobo: observadas as disposições 
do n. 2, do art. ll e do§ 7°, do !.irt. 72 da 
Con!tituição da Republica. 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça não julga acceitavel esta emenda, por 
.ociosa. 

V ae se votar em I o logar ... 
O SR. GONC:ALo SouTo - Peço a palavra 

pela Ol'dem. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a palla.Vl'a pela 
ordem o nobre Deputado. 

O Sr.Gonçalo Souto (pela o1·dem) 
-S1•. Presidente, peço a V. Ex. que se digne 
consultar á. Casa sobl'e si concede preferen
cia na votação para o substitutivo apresen
tado pelo nobt·e Deputado por Mltms Geraes, 
Sr. Estevmn Lobo. 

O §r. Pre§idente-Na ga discussão 
as c>menda.s substitutivas toem preferencia 
na votação. 

Vae-so votar em primeiro logar a emenda 
substitutiva do Sr. Esteva.m Lobo. 

«0 Congresso Na.cional decreta: 
Art. L o Os proprios nacililna.es quo não 

forem necessarios pal"a os serviços da União 
passcu·ão ao dorninio dos Estados, em cujos 
torl'itorios estiverem situa.dos. (Constituição 
.art. 61, paragrapho unico.) 

Art. 2. o Náo comprehonde o disposto no 
ar fi. lo os propl'ios nacionaes do domínio 
patrimoni:ü da União. 

Art. :3. 0 O Governo organiz:1.rá um quadro 
geral dos proprios n:wionaos do que tr .. tGLt o 
art. 1°, doclaranclo quaes os necessarios aos 
,serviços da União. 

Art. 'L o Observ:tr-se-ha. igual provitlencia. 
quanto aos bens de que rosa o art. 2°, infor
mando ao Congresso Nacional sobre a. conve
nioncia do arremlamento, venda, permuta. 
ou outra qmtlquel' operaçito relaGiv<t a taes 
l.Jens. 

Art. 5. 0 Terão os Estados proferencia, em 
igualdade de condições, pa1•a. a celebr:Lção de 
qualquer dos contractos onumeradcs em o 
art. 4°. 

Art. 6. o Ficam desde já trn.nsferidos aos 
Estados do Ceará e Minas Geraes os pr•oprios 
nacionaes que servirem de séde ás respe
ctivas dioceses do Ceará e Diamantina. 

Art. 7. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

SLtla das Commissões, 17 de setembro de 
l 903.-Estevam Lobo.» 

O projacto primitivo é o seguinte: 
«0 Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autori

zado a entregar aos bispos, que nelles teem 
residencia, os predios que, pertencendo â 
Nação, serviam de palacios episcopaes GJUan
do se decretou a separação da igreja do Es
tado, os quaes ficarão pertencendo, em plena 
propriedade, ás respectivas dioceses. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

A Commissão, repito, achou, em sua 
maioria, que o projecto era inconstitucional. 
O Sr. Deputado Estevam Lobo, porém, 
apresentou a emenda substitutiva. que ha 
pouco li. 

O SR. GERMANO HA.sSLOCIIER-Peço a J:lc<.
lavra pela ordem. 

O §r. Presidente Tem a palavl'a 
pela ordem o Sr. Germano Hasslocher. 

O §r. Germano ll:'Iasslocher 
(pela 01·dern)- Sr. President.e, logo que li J 
voto em separado do illusGrado collegi1 
Sr. Estevam Lobo, concordei in totwn com 
as considerações e conclusões por S. Ex. 
expostas nesse voto, e estava no firme pl·o
posito de acompanhar üquelles que pret:m
dem suífragar o p:.trecer de S. Ex. 

Uma circumstancia inesperada, porém, 
vem collocar esta Camara deante da possihi
Iicbde de, dentro de muito poucos momentos, 
torn:tr-se inconsequente nos seus actos, caso 
approve o voto em separado do Sr. Estevam 
Lobo. 

Por acto de hontem, o Exm. Sr. Presi
dente da IU;publica vetou uma resolução 
deste Congresso, transferindo para o Estado 
do Minas a casa onde funccionou a Delegacia 
FiscaL As considerações desse acto do 
Sr. Presidente da Republica, acto que in
felizmunte não tenho, em mon [Joder, dos· 
toam pül' compte1.o das considerações com 
que ftmdament~t seu p:trecer o Sr. Estevam 
Lobo. 
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S. Ex. o Sr. Presidente d:.t Republica, 
entende que o patrimonio mCional, in
cluindo, como se acha, na, Lei cL1 Receita, 
devendo produzir resultado, em vir·tude da 
autorização legal que os manda >"ender, não 
pôde mais passar aos Estn.dos. Acha S. Ex. 
quP só devem pass11r a estes os proprios ni1-
cionaes que a 15 e depois de 15 de no
vembro, í'oram utilizados polos Est<1dos, p11m 
serviços estadu<1es. 

Dentr·o de poucos dias, a Camara tomarú 
conhecimento do velo do Sr. Presidente da 
Ropublica ; nfi.o sei si ella está disposta a 
rejeital·o on a êtpproval-o. 

Si a Cam;1ra étpprovar hoje o o substitu
tivo do Sl'. Estevam Lobo, serei tGJnbem tal 
substltutivo íhta,lmente vetado. nns est<1 
Casa affirmar<'t de modo positivo que esUt 
em plena disco~·clancia com a theoria sus
tenhda pelo Sl·. Presidente d<1 Republicano 
seu veto. Amanlü, portanto, nã,o poder<\. 
deixar de repellir o di to veto. 

Assim, é preciso que tenhamos bem pre
sente, deante dos nossos olho;;, a situação. 
Harmonizemos nossa conducta e não demos 
ao paiz o attestado de verdadeiro servilismo 
que daríamos si, porventura, nos manifes
tassomos hoje de pleno accordo com as dou
trinas do Sr. Estevam Lobo e amanhã appro
vassemos o alludido veto. 

Nestas condições, acho que o mais sim
ples a fazor é adiarmos a votação deste 
assumpto tornando este projecto {t Commis
são de Justiça, para ser estudado de accordo 
com o ve;.;. ultimo do Presidente da Re
publica. 

UMA Voz- Não é preciw. (Ha outros 
o.1Jartes .) 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Lembrei 
este alvitre, como sahida para a verdadeira 
entaladella em que se encontra a Camara. 
Não no accceitam? 

Bem, votarei em absoluto contra o pro
jecto; não quero nem posso dar o meu voto 
definitivo a uma materia que reclama 
muito mais estudo, para verificarmos até 
que ponto as razões do veto, a que acabo de 
me referir, são legitimas. 

Parece-me que ha alli assumpto pa.ra 
muita medit.::oção; não é para s.J repellir 
prima facie os consider:mdos adduzidos pelo 
primeiro magistr:.tdo do paiz., os quaes, até 
certo ponto, me parecem procedentes. 

Nestes termos, repito, vot:J.rei contm o 
substitutivo. 

Digo cont1·a o substitutivo, porque contra 
o projecto eu já tinh:_t deliberado votar, 
desde que todo e qua.lqum· subsidio a qual
quer religião que sejct, não póde ser consi
derado pelo Congresso, sob penz. de violar
mos a Constituição. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
m·dem) - Sr. Presidente, as considerações 
oppostas pelo nobre Deputado, representante 
do Rio Gt'ande do Sul, ao projecto cuja vota
ção foi ha p:mco annunciada, fundam-se nas 
razões do recente veto que S. Ex. o Sr. Pre
sidente da Republica oppoz ao projecto de 
lei que mandava entregar a um dos .Estados , 
da União um proprio que servia. de delegacia 
fiscal. 

Cumpre-me, porém, ponderar que, dada a 
nossa organizaçã,o política, os poderes são se
parados o independentes, girando cada um. 
na esphora de suas attribuições. 

Assim sendo, o Poder Legislativo nada 
tem que ver, no caso vertente. com as ra
zões do véto a que acaba tlo alludir o nobre 
Deputado. 

Mais ainda: o projecto que se vae votar, 
não encerra medida ident.ica â resolução que 
foi vetada pelo Sr. Presidente dn, Republica, 
porque trata-se apene~s de determinar que 
os palacios dos bispos sejam entregues ás 
respectivas dioceses. 

O §r. Francisco Veiga- (pela 
01·dem) S1•. Presidente, parece-me que não 
ha identidade entre a disposição do substi
tutivo do nosso illustre co!leg-a o Sr. Estevam 
Lobo e o projecto que í'oi vetC~do pelo honrado 
Sr. Presidente da Republica .. 

Creio que, sem con.tradicção ala:uma, o 
substitutivo do illustre Deputado por Minas 
pôde merecer a sancção, pois a hypothese de 
que se trata é muito diversa d:;. que í'oi 
vétado. 

Pertenço ao numero daquelles que enten
dem que só devem passar pam os Estados 
aqueltes proprios nacionaes que er::tm occu
pados por serviços publicas de ordem geral 
e que em virtude das novas instituições dei
xaram de ter occupação. 

Neste numero estão os pa.lacios de Gover
nos, as secretarias de policia, os edificios 
para o Tr·ibunal de Relação, e outros, cujos 
serviços corriam por cont:L dos coí'res geraes 
e que em virtude das novas instituições pas
saram para os Estados: 

0 SR. PAULA RAMOS-Entret:mto, o Sr. Pru
dente de Moraes vetou um projecto nestas 
condições. 

0 SIL FRANCISCO VEIGA- Era opinião do 
Sr. Prudente de Moraes, aliás muito respei
ta vel, mas eu estou expondo a minha, embora 
muito humilde . 

.Estes são os proprios nacionaes quo devem 
passar para os .Estados, em consequencia de 
terem passado os serviços respectivos. 

Ora, de que se trata no substitutivo '? 
Trata-se de dons palacios episcopaes perten-
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centes ti nação, ao tempo da mudança de re
gimen, e occupados em serviço publico geral. 

Como é sabido. no regimen decahido,entre 
os serviços custeados pelo Thesouro, figurava 
o do .culto catholico, pois o catholicismo era 
a religião do Estado. 

Por conseguinte, estes predios não estão 
precisamente ms condições a que se refere o 
veto do digno Sr. Presidente da Republica. 

As razões de veto, que hoje, ligeiramente, 
declaram mais ou menos o que estou dizendo: 
que os proprios naclonaes a que se refere a 
Constituição são aquelles que deixaram de 
ser occupados em virtude da mudança das 
instituições : aquelles que a 15 de novembro 
pertenciam ú União e deixaram de ser oc
cupados dahi em deante por serviços fe
daraes. 

No regimen vigente, os pre~identes dos Es
todos, os secretarias de policia, etc., não 
são mais nomeados pelo Governo Central, 
são eleitos e, consequentemente, os proprios 
que serviram para esses serviços devem pas
sar pe.ra o Estado. 

Ora, si os p J.lacios dos bispos eram custea · 
dos e mantidos â custa dos cofres geraes, e, 
si hoje não corre mais est:o despeza por conta 
da União, porque ella não faz mais o ser
viço do culto, parece que a situação não é a 
mesma, e, por consegu~nte, não se pôde pre
sumir que o Presidente da Republica, por 
motivo de logica, tenha de negar sancção ao 
projec;to ; ao contrario, parece que S. Ex., 
de accordo com as suas razões, não terá du
vida em sanccionar o substitutivo de que tra
tamos, qtu outra cousa não Imtnda si não que 
se transfira para os Estados de Minas e do 
Ceará dons proprios nacionaes que, ao tempo 
da proclamação da Republica, pertenciam á 
União e estavam ao serviço della e ficaram 
desoccupados, isto é, desnecessarios a esse 
serviço, porque deixou elle de ser custeado 
pelo Thesouro. 

Parece, portanto, que a Camara procederá 
acertadamente, acceita,ndo o projecto substi
tutivo. (A.poiados.) 

O §r. Thon1az Cavalcanti 
(pela ordem)- Sr. Presidente, eu pedi a pa
lélvra por estn.r em profunda discordancia 
com a opinião que acaba de ser emittida 
pelo illustre Deputado por Minas Geraes, que 
foi, na Commissão de Orçamento, relator 
deste projecto. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Não, senhor. 
0 SR. BRICIO FILHO- Não foi relator de 

cousa alguma ; não foi chamado a se pro
nunciar sobre o caso na Commissão. 

opinião vinha resolver a questão, si por 
ac<1so passasse o substitutivo do illustre 
Deputado por Minas Geraes, o Sr. Estevam 
Lobo. A Commissão, porém, julgou que esta 
emenda era de:mecessaria ; e eu desejava 
ouvir do illustre relator da Commissão ou de 
alguns de seus membros si julgava e:ffe
ctivamente a emenda que apresentei des
necessaria, por estar a questão l'esolvida 
pelo preceito consti tucion1tl, si passar o sub· 
stitutivo do nobre Deputado por Minas Ge
raes, ou si a emenda não tinha razão de ser, 
porque destoava do intuito do projecto. 

No primeiro caso, eu retirarei a emenda, 
fi.cando provado que o projecto jâ contém a 
doutrina, que estabelece ; no segundo caso, 
si o parecer da Commissão sobre a emenda 
é dado no sentido daquella, é contra tictorio, 
eu a manterei, pois desejo que fique res
peitado o preceito consr,itueional cr,ntido 
nos arts. ll e 12, não só para a União, como 
.para os Estados, pois está consignado nos re
feridos artigo:> que nem a União nem os 
Estados podem subvencionar ou fazer doação 
a culto ou igreji1 qualquer. 

Quero, por conseguinte, saber da Com
missão si a emenda que apresentei fazendo 
a recommendação de que os Estados não po
diam fazer doações a qualquer igreja, como 
succ3de â União, é pela Commissão julgada 
desnecessaria ou contradictoria nos seus in
tuitos. 

Isto é o que quero sctber, afim de poder 
orientar-me. 

O Sr. Teixeira de Sá (pela or
dem)-Sr. Presidente, respondendo á in
terpellação do illustre Deputado pelo Ceará, 
que me precedeu-não sei si a Commíssão 
assim o entende, mas é provavel-declaro 
que considero a emencla a que se refere 
desnecessctria e superflua, quer se trate do 
projecto apresentado á Commissão, quer elo 
projecto substitutivo, pela simples razão de 
que a Constituição não precisa de lei que a 
mande observar. 

Esta é clara e termin:1nte em prohibir 
doações feitas a confissões religiosas, sejam 
ellas de que especie fôr. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Dricio Filho (pela ol'dem)
Sr. P1·esidente, pedi a pal:wra pela ordem 
com o intuito, de encaminhar a votação. 

Neste momento o encaminhamento da vo
tação se faz necessario, porque delle resulta 
um esclarecimento indispensavel áquelles 
que vão delibsrar sobre a ma teria. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Mandei a 
este projecto uma emenda que, na minha 

Vole V}I 

Sr. Presidente, eu ouvi üllar ahi em en
tregar estabelecimentos n bispos; contra isto 
lavrou o seu protesto o illustrado represen
tante do Ceará e contra isto ouvi outros pro-

GT 



Câmara dos Deputados - Im presso em 22105/2015 13:21- Página 15 de 67 

' ·· sao ANNAES DA CAJ.IARA ) 

i;estos levantados neste recinto; ainda for.1.m 
feitas referencias ao veto do Sr. Presidente 
da Republic.."t. 

Quanto á ultima parte, tenho a dechrar 
que o 1>eto de S. Ex. não está submettido á 
nossa consideração neste momento. 

Nada, po1•tanto, temos que ve1• com elle. 
Quando for sujeito á apreciação da Ca,ma.r.:t, 
nós o approvarcmos ou o rejeitaremos, con· 
forme melhor entendermos. 

Outro esclarecimento indispensavel : o 
substitutivo que vamos votar não cogita de 
passar aos bispos estabelecimento algum. 

Si a Camara ler os artigos do substitutivo, 
verificará que nenhum:t disposição manda 
passat> aos bispos qualquer estabelecimento; o 
substitutivo regula as eondições dos proprios 
nacionaes com relação aos Estados, ponto 
este a respeito do qual a Cama.ra vae votar. 

Si a Camara entender quo os dispositivos 
do substitutivo são justos. approve-os ; si, 
pelo contrario. entender que não devem se1' 
acceitos, rejeite-os, na certeza de que os bis· 
pos não entram agora aqui. (Riso.) 

O Sr. GeriDano Hassloeher 
(pela ordem) requer que a votação se faça 
pelo processo nominal. 

Consultada a Camara., rejeita o requeri· 
mento de votação nominal. 

O Sr. Thomaz Ca"Waleantl 
(pela ordem)- Sr. Presidente. o illustre re· 
Iator do parecer sobre a emenda de que 
tratei declarou que considerava a minha 
emenda desnec3ssa.J•il, por ser dispensavel 
declarar-se em lei aquillo que está consi
gnado na Constituição . 

Eu quiz justamente }'lrovocar essa. decla.· 
ração, por saber que ha intuito de, uma vez 
passados para os Estados esses predios, fa
Z!:ll-os ir ás mãJs dos bispos. Em vista, pois, 
de tal declaração, peço a retirada da emenda 
referida. 

O Sr. Presidente- O Sr. Depu
tado Thomaz Cavalcanti requer a. retirada 
da sua emenda. Os senhores que approva.m 
o requerimento do nobre Deputado queiram 
levantar-se. 

Foi approvado. 
Em seguida, é posto a. votc·S e approvado o 

seguinte substitutivo do Sr. Estavam Lobo, 
constant9 do impresso 

N. 227- 1903 

O Congresso Nacional decreta: 
Art; 1.0 Os · prop1•ios nacionaes que não 

forem necessarios para os serviços da União 
pa~a.rão ao dominio dos E~tado1:1, em cujos 

territorios estiverem sit.uados. (Constitui\'.ã'.o, 
art. 64, parag1•apho unico.) 

Art. 2. 0 Não comprehende o dit!posto no 
art. I a os proprios naeionaes do uominio • 
patrimonial da União. 

Art. 3. 0 O Governo orga.nizará um quadro 
geral dos proprios nacionaes de que trata o 
art. }o, declarando quaes os necessarios aos 
serviços da União. 

Art. 4. 0 Observar-se·ha igual p1•ovidencia 
quanto aos bens de que resa o art. 2°, infor· 
mando ao Congresso Nacional sobre a conve
niencia de a1•rendamento, venda, permuta 
ou outra. qualquer operação relativa a taes 
bens. 

Art. 5. 0 Terão os Estados preferencla, em 
igualdade de condições, para a celebi•ação 
de qualquer dos contractos enumerados em 
o art. 4°. 

Art. 6.o Ficam desde já transferidos aos 
Estados do Ceará e Minas Geraes os prop1•ios 
nacionaes que serviram de séde ás respe
ctivas dioceses do Ceará e Diamantina. 

Art. 7 .o Revogam-se as disposições em 
contrario. . 

E' considerado prejud~cado o projecto 
n. 171 C, de 1902, e enviado á respnctiva 
Commissão o substitutivo approvado, para 
ser convenientemente redigido. 

O Sr. Gerrna.no Haselocher 
(pela ordem) requer vel'itlcação da votação. 

Procede-se á verificação e reconhece-se 
que votaram a. favor ·d.o substitutivo 87 
Sr. Deputados cont1•a 20 ; total 107. 

E' posto a votos e a.pprovad.o em I a discus· 
são o seguinte 

PROJECTO 

N. 221 A -1903 

O Congr.:ssJ ?\f acionai decreta : 
Art . I.o Fica revogado o art. 253 do re· 

gulamentoque baixou com o decreto n. 2.881 
de 18 de abril de 1898. 

O !!h.•. Juvenal Mlller (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de intersti· 
cio para que o projectc. que acaba de sei' 
votado entre na proxima ordem do dia. 

Posto a votos, é apprvva.do em discussão .. .
unica o parecer n. 120, de 1903, opinando }lO 
sen ·.ido do ser negado o credit~ cspec1al 
solicitldo em mensagem do Presidente da 
Republica na. importancia de 14:666$IOO, 
para cump1•imento da sentença do Supremo 
Tribunal Federal, a. qual annullou o decreto 
qJie demittiu Ricardo Barradas Muniz do 
logar de 1 o escripturario da Contadoria da 
Marinha, para o fim de ficar o m~smo com 
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·direito ás vantagens do cargo que serviu, 
e1uq_uanto n'io for elfectivamente aprovei-
tado. . 

Posto a votos é a.pprovado em dtscussã.o 
unica o parecer n. 94 de 1903, julgando 
{jUC não deve ser concedido o eredito de 
lW:518$367 pedido pelo Poder Executivo, para. 
pagamento do alferes da. brigada. policial 
Alfredo Nunes de Andrade. 

Posto :1 votos, é a.:pprovado em discussão 
unica o parecer n. 93, de 1903 , julgando 
(1ue não deve ser concedido o credito de 
33:988Sr·l!J3, pJdido polo Poder Executivo, 
.para pa.gamento do alferes da. brigada. 
policial Ernesto Pinto Machado. 

Posto a votos, é app1•ovado em 3& dis
cussoo e enviado á Com missão de Redacção 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 265 -19)3 

O Congl'esso Nacional decreta :· 
Art. 1. o Fica. o Poder Executivo autorizada 

.-a abrir ao Ministerio da Justiça e NegoQ 
·cios Interiol'es o credito extraordina.rio de 
13:897$ sendo lO: 897$ para. ind3mniza.ção ao 
Ilr. Sylvio Rome:ro, professor de Jogica do 
Internato do 6ymnasio Na.cional, da. despeza. 
com a impressão do sua obra «Historia da 
Lítteratura. Bra.zileircl·», o 3:000$ :pa.ra. pa.· 
ga.mento ao mesmo, do pt•emio que lhe foi 
arbitrado pela elaboração da mesma. obra. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
coDtrario, 

São successivamente posta.s a votos e ap
Jll'O'Vadas om 2" discussão os seguintes a.r
tígos do 

pR.OJECTO 

N. 298- 1903 

O Congresso Nacional decr-eta: 
.Art. I. o Fica creada ero cada um dos Ar

-seoaes de Guerra. da. Capifía.l Federal e de 
Porto Alegre, uma companhia. de 40 me
nores com a. denomin1.ção de -Aprendizes 
Artifices. 
. Art. 2. 0 Os menores de que tra.ta. o ar

t!go antet•ior sarão aqul.rtLlados nos refe. 
l'ldos estabelecimentos e terão direito, em
quanto fizerem parte das rn~sma.s c)m
Jln.nhia.s, a uma dial'ia pa.t•a. alimentação e 
ás 

1
peças de fardamento que forem designadas 

pe o Governo no regulamento que tiver de 
organizar. 

Art. 3. 0 Se1•ão incluidos nessa companhia 
-os menores de 13 a. 17 annos, :por ordem 

rdo Ministro da Guerra, :precedendo reque-

rimentos dos interessados, devidamente in
fo-rmados :pelos directores dos ditos a.r
seoaes. 

A-rt.. 4.~ Uma vez attinglda a maioi•idade, 
serão os artificas tran&feridos para os co1•pos 
do exe1•cito, nos quaes serão obrigados .a 
servil• durante tres annos a terão então a 
designação de chefes e a.rtiflces pyrQtc
chnicos, armeiros, coronheiros, carpinteiros, 
selleiros, ou correeiros. 

Art. 5.o Além da. aprcndizagm nas offi.
cims, h:,werã tambem um cnr<;o p3.l'c't a in· 
strucção dos menores. no qu:\l deve est:l.1' 
comprehcndida, al~m do ensino p:·im:trio, a 
p1•a.ticn, necess:.wüt para a fot•inaçU,o de um 
bom soldado. 

Al't. 6.~> O Governo polorânomNu· officiaes· 
do exercito parJ. professores instructores dos 
meoo1•es, sem que para isso percebam gl.'a.ti
ficação especial. 

Art. 7. 0 O GoV'el'Uo 1'a.rá. eX}lcdü· o neccs
sal•io regula.m~nto e abrirá. o competente 
credito para execução da present:J lei. 

Al't. 8. o Revogam-se as disposições em con 
traria . 

O Sr. Soares doe Santos (pela 
o1·dtJm)-Peço a V. Ex. que consulte á Casa 
si concede dispensa de intersticio, lla.ra. que o 
projecto que acab;t de_ ser approvado e111 2a. 
discussão ~ntTe na. ordem do di.'1 de a.Inanhã.. 

Consultad3. a Cama.ra. é concedida a. dis
pensa. pedida. 

Posto a votos, é a.pprovado em discussão 
unica e enviado á Commissão do Rodacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 295- 1903 

O Cong1•ess.> Nacional resolve: 
Art. 1.° Flcao Pl'esidenta d~ Republica. 

autorizado a. relevar da. prescripção o meio
soldo de 15$ mensaes, desde 26 de abril de 
1885 a. que t.em direito D. Ma.thilde de Castro 
Pereira. Sodré. 

A.rt. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario . 

E' annuncia1a a votação do parecer n. 128, 
de 1903, indef~rindo o requerimento em que 
o capitão Alfredo Ribeiro da Costa pede pa· 
gn.mento da quantia. de 3:027$095 do va.nta.
gens quo deixou do rocober de maio de 1807 
a. junho da 1898, em que 1'CSpondm1 a. processo 
e no qua.l foi a.bsolvido, Mm voto em sepa
rado do Sr. Soares dos Santos, m!>m~ro da. 
Commissão de Marinha e Gne1•ra, segUido do
parecer da de Orçamento, concluindo pol" 
projecto (discussão unica). 
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o S1~. Presidente - A este pa· 
rccer a Commis:1ão de Orçamento apresentou 
parecer contrario, que termina por um pro• 
jacto. 

O Sr. Soares dos Sant;os (pela 
otcletn)- Peço a V. Ex:., Sr. Presidente, 
que consulte â Casa si concede preferencia 
:Para o voto em separado do membro di ver· 
gente da Commissão de Marinha e Guerra e, 
consequentemente, para o projecto da Com· 
missão de Orçamento que est<L inserto no 
:fim do impresso n. 123, de 1903. 

O Sr. Presidente- O Sr. Deru~ 
tado Soares dos Santos requer preferencia 
na votação par:.t o projecto apresentado pola 
Commissão de Orçamento, de accordo com 
o voto em sep:trado que apresentou. 

Os senhores que concedem a preferencia, 
queiram levantar.se. (Pausa.) 

Está concedida. 
Em seguida, é posto a votos e approvado 

em 2a. discussão o seguinte 

PROJECTO 

Da, Commissão de Orçamento e eonstante 
do imp1•esso n. 123, de 1903. 

O Congresso Nacionu.l resolve : 
Art. 1.° Fica o Govm•no autorizD.do :1 

mand<~.r pagar ao C..'1pitão Alfredo Ribeiro da 
Costa a quantia. de 3:027$095, importancia 
{'tas grntificn.ções de ex:ercicio do ca1•go de ín
structor da arma de e<t vallaria da Escola 
Militat• desta Capital e criado, vantagens de 
que ficou privado em virtude de processo a 
que responden c de que foi absolvido em 
ultirna instanci::t. 

Art. 2. 0 O Governo abrirá o necessa.rio 
Cl'edito p::tra. os <levlclos elfeltos desta lei. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
cont1•ario. 

E' annunciada, a. votação do projecto n.30.2, 
de 1903, relativo á emenda do Senado ao 
:projecto n. 57 A, de 1901, da Camara dos 
Deputados, que autoriza o Poder Executivo 
a o,brir ao Ministerio da Fazenda o credito 
extl·aordinario de 104:542$583 para occorrer 
ao p'Lga,mento das gratificações devidas aos 
empregados de diversas alfandegas da Rapu
JJlica incumbidos do sel'Viço de estatística e 
revisão de despachos em 1897 e 1898 (dis
cussão unica). 

O Sr. Presidente - A este pro
jacto o Senado apresentou tt seguinte emen-
da. : -

« Onde se lê : 104:542$583, diga.·se:-
40:244$543.» 

A Coinmissão de Orçamento d'.t Camm·a 
acceitou a emenda do Senado. 

Em seguida é posta. e approvadit a refe
rida emenda do Senado. 

E' o projecto enviado á Commissfío de Re~ 
daoção, officiando-se ao Senado do occorrido. 

E' annunciada a votação do pl'Ojecto 
n. 267 A, de 1903, do Senado, autorizando o 
Poder Executivo a prorog<tr, com o respe
ctivo ordenado, e pelo prazo de tres mezes, 
.a licença em cujo goso se acha o D1•. Luiz 
Cruls, director do Observatorio Astronomico 
do Rio de Janeiro e lente da Escola Milita1• 
do Brazil (discussão unica). 

O Sr. Presidente-Declara que o 
projecto é do Senado e que a elle a Commis
são de Poderes da Ca.mara. deu parecer fa
voravel. 

Em seguida é posto a votos e ap:provado 
em discussão unica o enviado á sancção, o 
seguinte 

PROJEOTO 

N. 267 A - 1903 

~(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a proroga.r, com o respectivo orde
nado, e pelo prazo de tres mezes, a, licença 
em cujo goso se acha o Dr. Luiz Cruls, dire
ctor do Observatorio Astronomico do Rio de 
Janeiro e lente da. Escola Militar do Brazil; 
revogadas as disposições em contrario. 

E' a annunciada a votação do projocto 
n. 145 D, de 1903, relativo á emenda do Se· 
nado ao projecto n, 145 C, deste anno, que 
autoriza o Presidente da Republica a. conce· 
der ao amanuense do Tribunal Civil e Cl'i· 
minai Augusto Moreno de Alagão, um anno 
de licença, com vencimentos, em p1•orogação 
á que lhe foi concedida. em 13 de julho do 
anno passado (discussão unica). 

O Sr. Presidente-Este projeato é 
da Camara; a elle o Senado apresentou a. se· 
guinte emenda : 

«Onde se diz-com vencimentos, diga-se: 
com ordenado.» 

A Commissão de Petições e Poderes da. 
Camara. pensa que a emenda do Senado deve 
ser rejeHada. 

Va.e se votar a emenda. do Senado. 
Posta a. votos, é rejeitada a. emenda do Se· · 

nado ao projecto n. 145 C, de' 1903, da. Ca
mara dos Deputados: Onde se diz: «com os 
·vencimentos», diga-se-com ordenado. 

E' o projecto devolvido ao Senado. 
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Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado ú. Commissão de Redacção, 

. o seguinte 

PROJECTO 

N. 209-1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Ficn. o Poder Executivo au

torizado a. conceder ao conferente de 2a 
classe da Estrada · de Ferro Central do 
Brazil cidadão Ta.cito Luiz Ta.va.res, um anuo 
de licença, com ordenado, para tratamento 
de sua saude onde lhe convier. em proro· 
gação da que já lhe foi concedida. a em cujo 
goso se acha; revogadas as disposições em 
contrario. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica ~ enviado á. Commissão de RJdacção, 
o segmnte 

PROJECTO 

N. 300-1903 

O Congresso Na.cional 1•esolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au· 

toriza.do a conceder prorogação por um 
anno, com ordenado, da licença. em cujo 
goso se achtt o contador dos Corl'eios do Ma.
ro.nhã.o Ra.ymundo Joaquim Vieira da Silva, 
:para. tratar de sua saude onde lhe convier; 
revogadas as disposições em contrario. 

Posto n. votos, ~ approvado em discussão 
unica. ? enviado ú. Commissão de Redacção, 
o sogmnto . 

PROJEC1'0 

N. 301-1903 

O Congresso Nn.cional re.3olve: 
Al'tigo unico, E' o Govorno autorizado o. 

conceder ao cida.t.lão Manoel Cotegipe Mila
nez, 3° escripl;urario da Alfandoga do Rio 
de Janeiro, um a.nno de licença com orde· 
nado, para. trn.tar do sua saude onde lhe 
conv.ier; revogadas as disposições em con· 
trar10. . 

São successivamente pastos a votos e 
ap~rova.dos, em 2"' discussão, os seguintes 
art1gos do 

PROJECTO 

N. lôO A- 1901 

(Do Senado) 

O Cong1•esso Nacjonal decreta. : 
. Art. 1. o E' privilegiada a divida pl'ove

nlente de salal'ios de trabalhador agrícola, 

afim de ser paga pelo producto da collleita, 
para a qual houver concorrido com o sett 
traba.Iho, precipuamente a qua.cSClliel' outros 
creditos, salvo os que forem garau!.idos por 
hypothcca ou penhot• a.gdcola, devidamente 
inscripto o transcripto. 

Art. 2,o Este privilegio se rof:;rc á impor· 
tancia da divlda resultante do S<Lldo verifi
cado em favot' do tml)alhador pelo seu sa· 
la.rio, no ~1juste de contas elfeci;uado, con· 
stante da caderneta. ex:istentu em mão do 
trabalhador, aborta, numm·ada, l'llbl·icadn, o 
esc1•ipturada pelo proprieGario ou seu re· 
pl'cscntanto, na qual se êtehem hnvadas, nas 
respectivas datas, as pn.rcell[1s do debito e 
m•edito. 

No caso de divergoncia do ajus~~ de con· 
tas, admittir-se-ha qualquel' outm meio pr•u· 
cedcni.e da. prova d<~ <li vida, ~~l0iU IJ.'.L cad.cr· 
derneta. 

Art. 3.• Para a. co1Jranç;1 da. ~~lívida nas 
condições dos arts. 1° o 2°, o t1'i~balhado1· 
ter[~ dil'eito de us<1.r da a.cção snmmn.l'ia c (to 
embargo ott aresto assecnratorio. 

A1·t. 4. o. As disposiçãos desv~ lei só regerão 
as dividas contra.hidas poste1·iormcntc ~;. sua. 
data. 

Art. 5.• Revogam-se ttS disposições em 
contrario. 

O Sr. Pt•esicllen.te -Estão findas 
as votações. 

Continua. a 3·"' discussão do projecto n. 252, 
de 1903 (n. 56, d.c 1900), declarando que, 
su.lvo o (liSpJst.)to no 11. 4 c no § 3° do art.9o 
da C•mstitniçã.o Federal, só ê licito aos Esta
dos est:.Lbolecercm taxas ou tdlmtos que, sob 
qualquer deuominação, incidam sobre as 
met•cail.oi.'ias ostriwgeira.s ou S,Jb,·c as mtcio· 
na.es c1C~ pro(lucçã.o de outros Eshdos. qu[1ndo 
COUCOl'l'Gl\Jrtl OS COUUL~Õ(}.'l que CS~n,belece, C 
d·~nclo o a i,r .~s proviuencias. 

Con ti Hh com n. p::tlavra o s~·. DernurJo 
Hortrt. 

O §•·· Bernardo Ho:r-ta - Sr. 
P1•esidenteou ti' a razã.o allegada. neste recinto, 
para umasolttção sobre os impostos interesta 
duacs é a da Mensagem do Sr, Presidente da 
Repu'olicn, ern to pico a esse assumpto refe
rente. 

E' um f11cto, as ultimas Mensagens teem 
sa.lient<\tlo a ineonveniancia. desses impostos, 
fazendo notar a necessidade de uma resolução 
legi::la.ti va. · 

O pt•oje~to primitivo foi apresentado em 
1900, está, portanto, ha tres annos, ha tres 
sessões legisla. ti vas, pendendo de deliberação 
d<~ Camara . 

Escolhe-se, porém, o momento de crise, de 
difficuldades para a. eliminação desses im-
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:postos, c1ue tecm equílíbr;vlo os orçamentos dt' 
alguns e ao mesmo tempo para a creação, 
para o estabelecjmcuto de noves impostos ern 
todos os Estados. 

Parece que o Congrc)s~o. nüo dírei o Go
ve1•no F-:deral, acreditn que á. medida que di· 
minuem ns rendas, que as ditncul·lw..les 
augmentam no equilíbrio orçamentario da 
União, os Estados tlerem ter po:::ses cxtraor
dinarins, que seus cofres rcgorgitam de nu
merario, que é fucillirnn. a cobrm1ça dos im· 
:postos de q~te se scccorrem e por es::;as razoes 
deve C:)m a maior f,tciliJade estabelecer a, 
legislação da receita publl·~a. de modo a 
intervir na, vida eccnomica inst:tuinclo o 
assalto po.ulatino ás garantias, Ú$ preroga
tivas e'itaduae~. procurando retir·at· muitas 
das pt'incipa.es verbas tl~ receitas dos Estados 

E' necei:;tH'io certo cui<lado nesse caminho. 
Si os impostes intorestadu.aes ele iropol'

tação sã.:) inconst!tuciou:)es, pol'guntarei: 
serão r~~gaes. · constitucivnaos os de exportação 
interestadual ? 

Não; quem aceita n doutrina c.n a intt3r· 
pretação do que 0.3 impostos de importação 
interestadual são inconstituc!ow.1.es deve 
acceita.rqne o sejam t:uubemos ue exportação 
intet•estadual. ( Apoiados.) 

E' a opinião do Supremo Tribunal, que en
tende peln. rnnioria do digno:-:; e emeritos 
ministros qu•los impostos de exportação inter
estadun I ~ão inconstitucionaes. 

Mas elles existem e não sa procura nem 
8ubstituil·cs, nem supprimil-o::. 

O imposto feueral de. consumo, transibr
mado em imposto ele thbrlc:), será consti-
tucional ? · ' 

Não o é. 
O Congresso não teve e nem podia ter, 

pelo dispositivo claro que dá razão de ser a 
esse tribub, a idéa. de crear o. imposto rle 
fa.brica. ou para consumo, que é o que actual
mente se cobra., em logar do de consumo, 
que devia ser cobrado. 

Seni constitucional ·a discriminnçã.o tlo 
imposto do sello, feita pelo Congr~sso e ap
provada pelo Poder Executivo~ 

Não o é. 
Dizem muitos e nesta cnsa se o sustenta 

~Ue tal descriminação e iUCOUSGituciounl, ilw 
legal e abuziva. 

O imposto de registro ndopta.do pel:l.legisw 
!ação fe•leral é constitucional? 

Ninguern o sustentará. 
O imposto de registro é o de lndustrias e 

Profissões e pertencendo ou a . Estado ou a 
Município, de nccordo com a respectiva. Cons
tituiçio. 

Por esse m~do. c~n~eguio o Congresso fa:zer 
o que a Constxtmçao. tanto procurou evitar, 
isto e, ter em cada. logo.rejo do. Rcpnblica. 
um ·agente federal. 

Presentemente é o que se Yê, em quaiqnar· 
ponto do pliiZ, ex!ste um a!'l·ecadador do 
imposto fe(teral.de registr·o de casas commer
ciaes que queirã.o Yender e~t(} oa aquella· 
proJucto su;.;eito ao imposto do consumo. 

Esses impostos de registi'Il c d8 co:Jsurno 
estalJOiccidos em occusião de crise economic;~ 
fürçaram os municípios. a diminnirem u$ 
taX IS de industlia e prOÜSSÜGS para fil VOl'l!
c~rem ao comrnercio. 

O Sn .• GALDtNo LoaEro- Mas i~so nad~l. 
prova a f,wor dos impostos ínterest;Hluaes. 
8ct•á um abuso da. união e é que~tão para ü 
orçamento da, receita. 

O Sa. BBRNA.aoo Hon.v .. -Pois assim como 
se entende reparar um 11 buso dos E~tados .. 
na opinião d0 nobre co !lega, llevemo3 r c· 
paral' os outl'os da UnUí.o, e n:.t'la mais n:.".
tural quo · rolembral-os agora, para· que 
os competentes em oc..:ti.si5.o co:1veuiente te-· 
ubnm a iniciativa. 

Eu os ncompanharoi. 
O congresso jit rc-.sol r cu, mas ate h o~ e· 

existem duvidas quanto it justiça. dn. decisiio 
que o· Disti·icto Federal não possa cobtar in:
posto.s. de exportação. 

Absolutamente a constituição· não o pro· 
hibe ; p(de ser uma conveniencia, póde ser 
util; mas que fere de frente a autonomia 
municipal, o dit'eito que não foi prohibido a(} 
Di::;tl'icto Feder·al, não ht\ duvida. 

Temos um outro imposto federal, o de di
videndos nos estados. 

E' coustituciouul esse imposto ? 
Não o é e ontrct:tnto elle íigura na legis

lação da. União. 
O impo.sto sobre subsidio e. em alguns casos 

o que attinge os vencimentos será constitu-
cional ~ 

A duvida é do muitos e a accÇão em sentido 
contrario de alguns. 

A nova orientação parece se1• a de retira-: 
dos estados todas as prerogatívas que lhes 
fori;\,m concedidas pelo pacto constitucional. 

Por outro b.rlo os estados invadem pouco 
a pouco as attribuiçõos dos ·municípios. 

São constantes as retbrmas constitucionaes 
nos estados e em sua. maioeia com n. tenden· 
cia. de privar os municipios de atteibuiçõe:; 
que lhes competem e que decorrem da propri~ 
essencia do regimen republicano federativo 
isto ê, dn. largueza, de franquia. a da liber
dade dos principias liberaes da H.epublica tti.o 
apregoados na propagnnda. 

As restriccões á autonomi\1 ostadoa.l origi-· 
nam reslt•icções á. autonomia municipal. 

A culpa do que succederá em consequencia. 
dessa obsorpção de poderes pelo. União ~. 
quem pertencertt 1 
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Ao congresso e o orador falia e· discute 
'J)ara. tirar de si a responsabilidade dos e!l'aitos 
da nova. ot·ientação. 

o SR. MALt\QlliAS GONÇALVES-V. Ex:. 
pa-ra ser logico. do::} v e . mandar emendas ao 
orçamento da receita .•. 

0 SH .• BERNARDO HORTA - A outros, com• 
patentes em dirdito ql!e me antecedet•am sus
tentando este modo úe julgar é que compete 
a apresentação de emendas, que estou prom· 
ptoa subscrever. 

O Sa. MALAQUV..s GoNçALVES - V. Ex. 
que aponta o mal é que deve indicar o remc
dio. 

0 8R. BERNARDO HORTA.- OS deputados 
que antes de mim apontarão o mal é que 
devem indicar o remedio. 

O Sa. lVIALAQUIAs GoNÇALVE~- V. E~. 
está procedendo como o medico que fn.z o 
diagnostico e não indica o remetlio. 

O Sa. BErtNARDO HoRTA - V. Ex. insiste 
e eu tenho qtn declat•at• ter indic:.tdo o re
medio quando peb primeira. v~z f:.tlloi sobro 
o projecto em discussão comb::tteu1o a pcs~ima 
o anti-patriotica. discriminação de rondas 
consignada na Constituição. 

OSn.. MALA.QtriAS GoNÇALVEs-Então V. Ex' 
quer t\ revisão constitucional nesta parte. 

0 SR. BERNARDO HORTA.- Dccl:wei que 
nesse te1•reno acompanha v a. a b meada do Rio 
Grande do Sul, que na Constituinte te\·e a 
opinião francamente e:uittidn. pelo saudoso 
estadista. Dr•. Julio de Ca.~tilhos. 

Foi ell~3 que propoz :1 unica discr-iminação 
de rendas possível, que não davn, logar a 
estas duvida>,; e invasões, que dia.riament9 
presenciamos. 

O Sa. GALDlNO LonEro- Convem notar que 
teve voto contrario do Sr. Muniz ~roire. 

O Sa.. MALAQUIAS GoNçALVES ~A unica so· 
lução é dar aos Estados uns tantos por cento 
da receita. de importação. Is~o é o mttis lo
gico o equitativo. Estado ha que tem grande 
importação e renda. muito pequena. · 

O SR. BERNARDO HoRTA - Como o do Espi· 
rito Su:tto. qua, tendo uma renda. superior 
a 20.000:000$. não a arrecada, sendo ella 
feita aqui em sua maiol' parte. 

O nosso movimento directo de commercio 
entre o Estado a o estz•angciro ê diminuto, 
por ser o principal gyro commercial com as 
praças do Rio, Ba.h1a,, etc. 

O mesmo suc;:ede e com maior razão a 
Qutros Estados, maxim~ o de Minas Geraes 
e mesmo o dê S. Paulo, que tcem parte de 
suas rendas tederaes aqui arrecadadas. 

o . SR. MALA.QUIAS GoNçALVES- Pouca. 
T&ll vez mesmo que· o prejudicado seja. o lU o 
de Janeiro, no ultimo caso. 

0 SR. BERNARDO HORTA- Vejamos, Sr. 
i?residento, si os projectos a.presentado3 
contra os impostos interesta.duaes modi
ficam a situação. 

Além das opiniões aqui correntes vou me 
soccorror das· de orgãos de imprensa con
trarias ~L e~ses impostos. 

O Jontal elo B>·asil· de 1 de outubro deste 
nnno assim se pronuncia em artigo redacto· 
rial: 

« A proposito dos impostos· intercs
tadu:..te~ e intermunicipae:;, julgados 
por aquelies que se preoccupam com 
as cousas publicas o problema. cc~~
nomico mais importante actualmento, 
a Ca.ma.ra. dos Srs. Deputados assisr.ia 
a um tvrneio de discursos em que to
maram parte os seus. melhores or,t
dorcs, novos e antigos. 

A'quelles é descupa.vel o longo tempo 
que tomaram as sessões, porque, De
putados modernos, sem nomes firmados 
na politica geral, precisavam mostrar 
a som ma ele talentos que possuem e ?R 
conhecimentos que teem de econornm, 
politica, qtier applicada em geral, quer 
ao Bra.zil, segundo a sua constíttição 
e con veniencia. 

Aos antigos, porém, áquelles que 
não tinham necessidade de conquistar 
um nome no parlamento, ou por que o 
tem ou porque ja tivessem naufragado 
n~ tribuna, a censura cabe pelo tempo 
precioso que roubaram, em um debate 
vei'chtdt?iramente inutil. 

A questão. insistentemente tem :m
lientado o Jorna& da Brazi&, é uma 
questão pratica e só praticamente t-ód~ 
ser resolvida., se eftectivamente, como 
cremos, existe o deseJo d9 se sanar 
este mal. 

O assumpto dispensa golpes de rhe· 
torica c devaneios constitucionaes: o 
perigo é real, os Estados, no caminho 
em que vão, ameaçam guerrear.· se 
com n.s respectivas tarifas, não po· 
dendo ter ellsa luta resultados que não 
sejam funestos. Segundo a opinião 
mais corrente, a. Constituição não per
mitte, porem, tambem neto prohibe ex · 
p1·essamente Uto prejudicial cobrm).ça. ; 
logo, uma ve.: qt~e a lei basica da Repu.· 
bUca se resente ds uma falha a respe:to, 
só mn accordo entre os Estados pode>·d 
resol~Jer o p1·oblema. sem os perigos que 
pode1·r:to ad-vir de uma Zei em que o Con.· 
g1·esso p1·octtra dictar modos de procede'' 
a circu mscripçües politicas autonotna.s. 
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O debate, -por nós de ha muito jul
gado inutil, só tem servido para sur
prezas, como, por exemplo, a que nos 
foi causada pelo projecto da bancada 
paulista, elaborado e longamente fun
damentado pelo Sr. Arnolpho Azevedo. 
Este projecto, oriundo de represen
tantes de um Estado agrícola, não se 
preoccupa com o mal que taes im
postos causam á producção nacional, 
pois, não extingue o tributo, apenas lhe 
muda o nome e a occasião da cobrança. 

Os Estados, segundo os desejos da 
bancada paulista, expressos no referido 
projecto, não cobrarão os impostos IJ.a 
occasião da entrada do producto no 
respectivo territorio ; esperarão que 
elle passe da mão do importador para 
o retalhista e, então, é a mercadoria 
taxada. E' o imposto de consumo sub
stituindo o de importação, com real 
desvantagem, porquanto aquelle sys
tema de cobrança é mais difficil e 
mais dispendioso. 

Para que, pois, este projecto, si a in
tenção dos seus autores não é dar á 
questão uma intensidade tal que o re
medio se imponha e com urgencia ? 

A producção nacional lucra alguma 
causa ? Não, porque ella continuará a 
:pagar o pesado tributo, nada podendo 
influir a platonica mudança de deno
minação. 

Uma vez que o importador não 
compra a mercadoria para guardai-a 
eternamente, e que esta para ser dada 
ao consumo, tem de pagar um imposto, 
não atinamos com a razão de ser do 
projecto paulista, salvo a intenção a 
que nos referimos acima. Si assim não 
for o projecto é de uma ingenuidade 
incrível, pois que procura desviar o 
perigo de uma tributação exaggerada, 
creando gravames mais perigosos. 

Si um Estado tem o direito de taxar 
a mercadoria de outro Estado, esse di
reito póde ser exercido na occasião em 
que mais aprouver ao interessado, seja 
no momento da importação, que é o 
mais facil, seja no acto da venda para 
immediato consumo. A questão de 
saber quando a mercadoria faz parte do 
acervo de um Estado não tem nem póde 
ter, para o caso, a importancia que lh6l 
querem dar. 

Adquirida a mercadoria, transposta 
a linha divisaria do Estado, ella está 
incorporada á riqueza daquelle de cujo 
commercio vae fazer parte e póde ser 
tributada desde esse momento, uma 
vez que o Estado póde taxal-a. 

Si não póde; é logico, é curial que 
tambem não póde cobrar o imposto de 
consumo, que vae, da mesma fórma, 
crear embaraços à venda de uma mer· 
cadoria brazileira em territorio brazi· 
leiro. 

Sejam ou não permittidos taes im~ 
postos pelo Pacto do 24 de fevereiro, o 
projecto da bancada paulista é incons
titucional e até contraproducente, sinão 
vejamos: si taes impostos são legal· 
mente cobrados, os Estados não teem 
que dar satisfação da maneira por 
que fazem esta cobrança; si não são, o 
projecto é contraproducente e perigoso, 
accl'escentemos, porque reconhece aos 
Estados um direito, que actualmente é 
discuti vel. 

Assim, pois, o debate travado foi 
inutil. A questão ou é resolvida por 
meio de um accordo ou não poderá ser 
resolvida, salvo revisão constitucional, 
cuja utilidade, neste ponto, não pócle 
ser posta em duvida». 

E' essa. a verdade. 
0 SR. GALDINO LORETO dá um aparte. 
0 SR. BERNARDO HORTA- Já declarei que 

os Estados teem o recurso de crear premios 
para os seus productos, vindo a so:ffrer só os 
estrangeiros e de outros Estados. 

0 SR. GALDINO LORETO- 0 imposto do 
consumo fere a todos sem distincção de 
procedencia. 

0 SR. GERMANO HASSLOCKER -E' O carac• 
teristico do imposto de consumo. 

0 SR. BERNARDO HORTA -Mas V. Ex:. 
prohibe aos Estados crearem premias para 
a sua propria producção ~ 

O SR GERMANO HA~SLOCKER - Não. 
O SR BERNARDO Horta- Então succederá 

o seguinte: estabelecido, por exemplo, o im~ 
posto de consumo de 100 reis sobre tecido-; 
em qualquer Estado, toda e qualquer quan· 
tidade de tecidos que tiver entrada no mer· 
cado, depois ele estadualisada, pagará o im
posto, mas o Estado determinará que cada 
metro de tecido produzido em seu territorio 
terá 100 reis de premio. 

E esse será o soplli~ma. 
0 SR. GERMANO HASSLOCKER- A esse ar

gumento responde-se da seguinte fórma: 
o Estado que produzir não importa dos 
outros, porque já terá contra si a di:fferença 
do frete. 

0 SR. BERNARDO HoRTA- V. Ex., com O 
seu argumento, está de accôrdo commigo: 
a lei não adianta cousa alguma, não evita 
que o mal continue. 
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0 SR. GERMANO HASSLOCKER- Pernam
buco, por exemplo, irá importar algodão do 
Maranhão ? Não, porque não precisa. 

em Ju.cuecanga, município de Angra do~ 
Reis, para estabelecimento do A1•senal dú 
M<~rinha. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Apezar 
disso, importa ( Ha out1·os apartes, ) 

Voem ~L Mesa são lidos, apobdos e postos 
conjunct rtmente em discussão os seguintes 

REQUERIMENTOS O l::la. BERNARDO HoRTA- Consignemos 
agora o parecer da Gazeta de Noticias, cons
tante de sua chronica polltica de 5 do findo 
mez, o qual se oppõe ao projecto Arnolpho, 
dizendo que a situação peiorará considera
velmente com elle. 

Considera-o invasor das attribuições dos 
Estados e accrescenta: 

cc A pretexto de impedir a violação 
da Constituição pelos Estados, o pro
jacto Arnolpho annulla completamente 
a federação, cerceando a liberdade e a 
autoridade dos Estados. 

Requeiro que o projecto n. 237 F, de 1903, 
autorizando a mudança do Arsenal de Ma
rinha desta Capital para Jacuecanga, mun i
cípio de Angra dos Reis, seja presente á Com
missão de :Marinha e Guerra, afim de que 
esta diga sobre a conveniencia ou incon· 
veniencia da medida. 

Tendo praticamente o alcance e a 
extensão de uma reforma constitucional 
que estabelecesse a mais caracterisada 
centralisação economica.» 

Assim, para terminar, resumo a situação 
de seguinte modo: de um lado os que con
-sideram constitucionaes os impostos interes
taduaes, entendendo que elles são antipaê 
trioticos, antieconomicos e que, portanto, 
devem ser abolidos, do outro lado, no campo 
opposto, os que sustentam -a inconstituciona
lidade, lembrando, porém, um imposto novo, 
de cousumo estadual. 

Assim, alguns Estados que, presentemente. 
não taxam a importação interestadual, po
erão crear uma nova fonte de renda, que 
virá sacrificar a lavoura e o commercio. 

Eis o que quer o campo adverso. 
Pensa, porém, o orador que o Congresso, 

exercendo a attribuição de regular o com
mercio, não deve suggerir um outro tributo. 

Si a União, si os Estados continuarem com 
essa orientação moderna, enfeixando em si 
autonomia, prerogativas, direitos adquiridos 
desde os ominosos tempos da monarchia, 
não sei que melhor meio se possa encontrar 
para faltar aos compromissos por todos as
sumidos na defesa da Constituição e da Re
publica. (Muito bem, muito bem. O orador e 
comp1·imentado ) , . 

Ninguem mais peclindo a palavra, é, encer
rada a discussão e adiada a votação, até que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre as 
emendas offerecidas. 

E' annunciada a discussão unica do project~ 
n. 237 F, de 1903, redacção para nov 
discussão do additivo destacado na 3adiscussã0 

do projecton. 237, deste anno, autorizand0 

o Governo a adquirir, pelo modo que julgar 
mais conveniente, os terrenos necessarios, 

Vo!. VII 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Oliveira V alladao, 

Requeiro que sobre o pl'ojecto n. 237 E' 
de 1903, e emendas a, elle a,presentadas 
seja ouvida a Commissão de M:winha c 
Guerra.. 

S'11:::t das sessões, 13 de novembro de 190~). 
-Paula Ramos, 

Veem a :Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguinte:,: 

EMENDAS 

A.o p1·ojecto n. 237 F, de 1903 

Substitua-se o art. 1° pelo seguinte : 
Art. 1. o Fica o Governo autorizado a man

dar proceJer aos estudos nece.>arios p:J,ra es
colha do local em que deve ser estabelecido o 
Al'senal de Marinha, ora situado nesta Ca
pita,l ; abrindo para esse fim o necessario 
credito. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903 . 
- Pcw.Za Ramos. 

Substi tna·se pelo seguinte : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 O Governo transferirá para logal' 

mais conveniente, a juizo de uma com missão 
do profissionaes, o Arsenal de Marinha desta 
Capital. 

Art. 2. 0 Os terrenos julgados necessarios 
a esse fim serão adquiridos por permuta de 
proprios nacíonaes, de que não careça o ser
viço publico. 

Art. 3. 0 O Poder Executivo abrirá para. 
os estudos, construcção e transferencia do 
Arsenal os necessarios credito3. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
- Joaqttím Pires. 

68 
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o Sr. Presidente-Tem a. pala,vaa O SR. ELrsEu GurLI-JEH.:o.rr:: -Não apomdo. 
0 Sr. Oliveh•a Figueiredo. .Já disse que podia se1· dentro da bahia. 

O SR. OLIVEIRA FIGU'EIREDO - A ilha do o Sr. Oliveira Figneire(IO (·) Boqueil·ão foi afast.ad:t, da. concurrencia. A~ 
-Sr. Presidente, occupareipor muito pouco despezas eram gt•andes. :t supcrfieie pequena: 
tempo a atteoçã_o d~ Camara. '!'epho apenas e dem!Jis o!ferecia todos os inconveniente~ 
neco~sidade de .JUStificar a pos1çao do meu desde que era . uma ilha, situada dentr_o ~.b. 
di()'no companheit•o de districto,o honrado St•. ballia, de motlo que no cuso de ser est:tlDYi.i.· 
Tofxei1'a Brandão, e a minha, apresentando uida por uma esquadra. inimiga o ArsenaL 
esta. emenda que foi destacada do Orçamento não podh prcpm~t.l' os elementos de defes.é• .. 
da. Mat•inha. Punsaram . então os membros da Com.-

Dc.scle longe está reconhecida ::t · gr~n·lo missão em examinar. as enseadas proxtmas :1, 
vn.ntacren1 de so mudar o Arsenal u.~ Mi~riOha esta capitaL A sw1 attenção Yoltou-se para 
do local que hoje occup:1, :tcanll:.Ldo, som a, bahia de Jacuecanga, no município tl:~ 
propo·:çõos para o desenvolvimento da~ st!as Anara dos Reis, a, poucas hora~ do dist::mc~J. 
officinas, encastoa.do na Capital, em!lm. ln· desta. Capital. Os teabalhos de c:xplor·ação 
conveniente sob todos os aspectos. que foram feitos neste . sentido. revelaram. 

Diversos officiil.es superiores da . ::tl'madu que esta · bahia era. perfeitamcn:;e adaptu....-ül 
que teem occupa.do a pasta da Ma.1•inha sem· ao fim a que se propunha. 
pre so occupal'am com . este assumpto. 

o . nosso n.obrc collcga, o Se. almirante o· Sn,. Er.rsEu Gurr.usiu.m- Onde est5o 
Alves Barbosa, quando Minist1•o da :Ma,rinha, estes trabalhos '? · 
tratou d!3 mandar verificai' quaes· as ens!3D.· o SR. Or...IYEnu Fwm:m1mo- Oh! P0:s 
das proxima.s a esta Capital, que ofl'ereciam v. Ex. não · os conhece? 
melhores condições para alli se estabelecer Um é de um distincto alnürante o Sr .. Jolitl 
um bom arsenal. Candido · Bt•azil o outro, t.'lmbem de um úffi· 

o SR. ELISEU GuiLIJEIDIE- Porque não cial·muito distincto, o Sr. capitão de mar e 
mesmo dentro da bahia. gucna Francisco · Calheiros da Gl'aça.. 

o Sa. OLIYEIRA FIGUEuumo-Lá chog:trei. O Sr. João . Candido Bruzil chegou a, es-
Posteriot•mentc novas c .1mmis.sõos fol'am crever o seguinte, quo peço licenç3. p::tra 
organizadas . e dellas mesmo fez pa~·te o ler. (Lê.) 
actual Ministt•o da Marinhn.. o SR.. GgrnuNo H.\.SSLocnE:a ..;_ Ninguom 

Senhores, as opiniões se dividiram. Uns contesta. que o local so,ja va.ntajoso ; o qn~ 
entendiam que o .arsenal devia ser collocado se discute é si S. Francisco sertt melhor. 
na fortaleza da Ilha. das Cob1•a!\l, outros em 
VHlegaignon, outros em uma ilha da extre
midade da b:~hia. proxima á do Govorna.dor 
-a tllla do Boqueirão. 

O Sn,. OtrvEIRA FrGUEIREoo-Yiais enthu
siasta ainda desta ballia é o capitão ·de 
mar e gnet•ra Francisco Calheiros da Gra•}~-t, 
como se vc1·ifica do sou tra.lnlho apresen
tado, em 1895, ao Sr. Mlnistro.d~Ma~inhu. 
em cumprimentl) de nma comm1ssa.o que lhe 
fôra commottida. 

As duas primeiras h.ypotheses fo1•:un logo 
repellida.s. O local de qualquer destas .clua.s 
ilha,s não offereckt a c:.1.pacidaue suffictente 
para um estabelecimento . tão importante~ 
nem a sua posiÇ<1.o, em frente (t bart•a. ex· O Sa. ELISEU Gun~nER'ME-Ha outros tra
posta aos ataques de csqua.dra.s inimigas, bnlhos em contrario a estes c de profi~sio-
podia. ser um::t.. garantia de boa defeza.. nae.óS tamhom muito distinctos. 

Passou-se então a ex:unina.t• a ilha. do Bo
queirão, collocada no extremo d:t Bahia. E' 
uma ilha. montanhosa que exigiria grande 
trab3Jlho de l'emoção e de devasta.mento de 
terras, . sendo para. isso ca.lcul,'l.d.:.l. a üespeza 
em 18. 000: 000$000. 

0 Sa. ELISEU GUILIIER.~IE _;.. Mas em Ja
cuecanga. nom todos os milhões . de Iogb.-
tet•:t•a. · · · 

0 SR. OLIVEIRA FIGUF.IREDO-V. Ex. pre• 
feria talvez Sauta Ca.tharina. ou S .. Frttn-
cisco. 

0 SR.. ÜLIYEIP..A. FIGUEIREDO-A bacia,dest:t. 
bahia, tem na~ p1•oximid ~dos ·do . littoral~ 
uma profundidade de 9 a 10 metro~ c, Di) 

centro dalla,uma pl•ofundida,Ie de 18 metros. 
Isto quer dizer que esta ballia presta-se a. 
l'cceber oJ navios de maior ca.lado, sQndo~ 
além disto, defendida tanto por lést~. comi) 
pelo sul, o · cujos canaes serão facilmente 
balizados .do modo a tornar impossivel :t 
pen}tração de uma esquadl'a in·vasora. 

Por todas l).si;as considet•:tções, os offid.tes 
de marinhn :1 que me tenho l'Cforido e o Sr. 
Ministro d:.t Ministro entender:.tm que a b..thii1 
de .Jacuec.:.wga é :.t quo melhores vantagens 
offet•ece. 
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E' verdade que um nfficbl úc marinh:1, O SR.JoXo Lurz ALVES- Ninguem é cap:l.z 
alüis:nuitu d~.~tincto. opinou pel.t b:thi:L de de collocar a quC~stão ne~se tei•reno. 
S. Fr.Lnci~C•), no E~t,ado de S:wt~L Gt.th.trin.l, O SR. Or .. rvEmA Fwm~m.~no- Pois bem, 
mas, como b~m p:)rHlm·.tr.un o.'i: S:·;;:. :ümi- depoi;; <lo·todcs essc3 c.:;tudo:3, o St·. 1Uoistro 
r~urtc:.; Alve:~ H.ll'bo~:.l. c Mini~J;ro U:t 1\hl'Írlltt, <ht Marinha., que n:J~ inspira. totb. cJnfiança, 
S. Fl':tnci~co c~tá. muito .di;;t.:ulte dt C~tpit.tl em sen relatorio, apros:mtado esto anno ao 
p.n':L :-;;wvh·: ~o fim qu3 ternl)s em vi-d::t. Sr. Presidente dn. Ropublica, rocommcndon 
um.~ d..L:o; CJnltiçõc:' de pt·e~till1o tio um :tr- a ba.hia de .J<~Cl.Jecanga como a que devo ser 

~en:1J é quo ella o~toj.t p1·oximu ~L 1J cen ~ro d:L pre1'oriua para installn.çã.o do Arsenal de Ma.
acção, d:~ direcçã.o. . _ . rinha, accrescentando que entende ser tempJ 

O .Ar~e. n:.d .de _M:~r~nh:t na•) Pú.Je es .t:.~r·,dc comec:.ar .algllm serviço ncsc sontiüo. 
denl.r.:> d:L b dtL:t~ nao pvJ.·) C$hl' ~da _cng~'Y· Ot•a, cu c o meu collegn, que :i'cprasen.; 
ra.f:.tdo, ma:~ t.unhem uão dJvo ficar t.a.ü c~1s-~ t~mos o 5° districto; ondo existe o3ta b:thüt; 
t:tnte. de nudn :1, não p~dcr. cu:~1 :t dm·t(h procedemos muito rcgulurm:entc, inspirados 
p1·e~tnzn, :t·ecelJer e cumprir ori.le!1'3 üo mo- ua coufianç1 qun nos tmzi11 a opiniii.o do· 
-vimentu oude t::.tb:dhos. . Sr. Ministro da Marinha, ofl'ercccndo a 

Ol'a, S. Fr·i.tndsco offorcco os.;Q {;1'.1'\'C In· emenda., no sontido .de ser cscolhiuaaquella. 
con ven iGntc • . ·· E' d J fado um:J. ho<J. . bahi.a., localidade, q uc pOt·tonco ao nosso <.iistricto. 
rollne outl'a::-: condiçõos mtütoapl'o"·eLt·tveis .• som. entretu.nto, p:·e,jtidicar <.lc fórma. al
si h3ln que ou c:::tejil. infurm1do de qut) as guma o serviço publico. 
obras uo <:dapt:tção alli sot•:Io r:UfficilHua.s ; Eis o lllotivo da apresentn,ç:5.o. da emenda,: 
mas... concilia.r o justo interesse do nosso Llistricto 

o sa. GEn.~!ANO 1-IAssr.ocnEt-t-Acho que 0 cnm o interesso do sm•viço publico, apadri-
ll · 1 b 1 · d s r · ulw.nd·J a nossa pretenç5.o com um trecho· 

me 10r ogar é mesmo a ·· J.ll~t e · 'can- uo rola. brio do Sl'. Ministro da. M:1rinha. 
cisco· muito frisante a tal respeito. 

O Sa. 0LIYEIRAFIGUI~IREDo-Não é e~ta é O nobres D;)putados por Sc1nta. Cath::t-
a opinião qu~ 1111 poucos dias ouYi do Sr. rjna. :fic11ram um pouco contrariado~ co:n a 
almirante Alves Barbosa.. · · emenda. · 

S. Ex. di::so-mo que llavin. muito cuid:1.do- o SR. ELISEU GuiLHERME - Nãoapoiado. 
sn.mcnte examinado as dua.s ha.llin.s, reco- o SR. OLrVEIR.\. FIGUEIREDO ....,... Tanto o 
nhecendo a supm•iorida.de da de Jar.uecanga. nobre DeJmta.do quo honra·me com sua nt

Posso ass~~tu\tl' aos nobre.~ Deputado:;; que tonção. como o nosso collega, cnjo . nome 
é esta, a. opmo do Sr. Alvef; Barhosilo. · · . paço licença pa1•a citar, o Sr. Paula. Ramos~ 

O Sa. BRrc!o FH:.no- Esb diYorsiuade de toem-se manifest:tdo de modo . muito contra-
op· l·n·i.ões· . p .rovaq·u. o nãosedeY.e resol...-.crso1Jl'elrio. (L ~ru. end .. a. o o ~e. gt.rnd.o at.é fo.l·n~m~a.n .. do o V..Jcu.l. · reqner1mento para. 1r a uma. Comm1ssao. 

• . . . Venho declarar a V. Ex.. Sr•. P1•esi·· 
O ~a. OL!YEIRA I• w.ur-.aRE~o - Quu.~qo co- dente, o aos meus honrauos collegas, quo 

me~e1 as mmhas constdoraçocs. decl":l~l que não me opponho absolutamente a essJ alv-i
pedt a p1tavra forçn.~amente; sou llllmtgo tre ; votarei até parn. que 0 pro,jecto volte 
ll e occu11ar esta tr1b,ma. · · · á Com missão, vá . á Cornmissão de Marinha 

O Sn.. Barcro FrLno-E' pann.. . o Guel'l'U.. Não teoh~ a protençã.o estulta de 
O SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDo- •• _ tanto obter um vo~o da Ca,mn.ra., que não seja ber,n 

conheço que não devo abusnr . da attenÇ~o pondct•ndo (muito bem.) ; · o que q.ucro é so: 
dos mens collegus (na·o opoiados), que nao mente tol'Dal' l)em claro que, s1 a.presento1 
tenho os requisitos necessnrios oa.rtt pren· esta omonda, fil·o no int·_·resso do meu dis
dal-a. qu~. só forçado pelas cirêumstancia:; tricto, não ha duvich, mM perfeitamente 
do ser um dos siguatarios tl:.t omendu,,tomei a conciliado com o interesse do serviço pu· 
palavra para. explicm· o motivo do meu pro- blico. (Muito bc·m; muito bem.) 
cedimeoto. · Fica a discussão adiada, pola hora. 

O SR. BRrcro FILHo- Reconhecemo.; a ele· Passa·se ~t hora. dos tina.da ao expediente. 
vac:ã.o do.nuotivos quo le'.-aram V. Ex. a as· 
igo:.tt• a emenda, ma::; 1ontinumuos em nossas O Sr. Engenio Tou1•inbo (sup-
divergenc:a.. plente ele 3() &cteta1·io, ~e1·vinrlo de· i 0 ) · pro

cede á loitura do seguinte 6 SR. or,rvEIRA FwuEraEno-Ja disse que 
a.bsolutamente não cston a serviço pessoal 
(le ordem alguma. 

EX.PEDIEN''rl~ 

Officio: 
O Sa. EtrsEu GUILHERME - V. Ex:. estt\ Do Ministerio da Fazenda, do 11 do cor._ 

acima de. semallmo~e increpação. (1lpoiados.) l'ente, satisfazendo a requisição desta ca. 
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mara no officio n .. 319, de 7 do rnez proximo 
:findo-A r1uem tez a requisição. (A' Com
missão J.e Fazenda.) 

.Reque1•imento: 

f<1Un.r com a ma,is inteira imparcialidade, 
por.lwJlla. mais de 18 annos é amigo desse 
di~tincth;simo official ; mas a, verdade é que 
sna p1•omoção importa a preterição de 
muitos. outros militares com serviços de 

De Pantaleão Antonio da Silva, ex-fo- campanha, e entre elles mais de um perse
guista da Estr.·ada de Ferro Central do Brazil, I guido da. olygarchia paranaonse, .e cujo. s 
pedindo reintregação pelos motivos que al- nomes cita. 
legn,.-A.· Commissão d.e Fazenda. . Deveria da1• ~gora uma l'Osposta ao SP. 

O §r. Presidente- N:Io ha · ora. 
do1•es inscr•iptos. 

Entra em discus~ão o raquorimonto do Sr. 
Alfredo Varolla apresentado na sessão de ll 
do co1•rente. 

Depnhdo Carlos Cavalcanti; mas. estando 
S. Ex. ausente, considerará sob outro aspecto 
o assumpto que o trouxG á tribuna. 

Depois de historiar o modo por quo enca
minho!! os seus . at:.tquos á olygarchia. do 
Paranú. na Cam~tra, cu,jo Zeacle1· não lhe · fa
cilitou um meio de sahil•-se dignamente da 

O Sr . .il.lCeedo Vat•e:na - Peço a situação om que ficJu · collocado diante das 
palavra. violencin.s com que foi l'ccehido pela maioria, 

• • . ohs~rva que de um corto momento por de-
O S1. PresHlente-Tem a palavra anto o debate se encaminholl ele um modo 

o nobrJ Deputa.do. · mais ra.zo:.wel e mais set•eoo, sem duvida 
. ... . . f porque um animo mais magnanimo e mais 

O . Sr . .t-'\.Irr·edo "areia (mov~- despl'ovonido- reconhece..;.o com satis-
?íWI}to de attençc~o) untes d~ .entr:w .n~ m::t- fação-se dispoz a olhar para o orador não 
terw, do. requOL'lmento pedu·a porm1ssao ao como p::tra um desqualificado, que aqui 
Sr. PresLdentc d;t Camara para fazer um ontrassn indebita.mento. mas como p:.tra um 
b1•eve commentn.rio sob1•e ü1cto que neste colleO'a a todos iO'ual · 
momento muito o impressiona. . o ' . o · . 

Refere 83 á, .·noticia publicada por um ~efm·c-sc ao Illustl'c Sr •. J~sumo Cardoso, 
jornal de hoje, de que so e!fcctuou m:~is uma ?~IJO nomo profel'e cJmmov!d~rn~nte, . q.ue 
perseguição contt•a um distincto milit<tr: foi .Ju. na cruel_ o rnemoravol _sessao u~ 1<1 dera:. 
transferido de curity1m 0 CitpitfLo Isidoro Dias don~onstraço9s do ~levada tole1·a~cut quando 
Lopes, o mesmo officin.l a quem se referiu ped1a. b·~ra.q~~as e hbm:Jade de tr1~u?a _P~~~ 
quando pretendeu capacitar a casa de que 0 o orad~1,. 1~~~ em m,e:o de uma veuladen<~~ 
sr. Pt•esidente da, Repu lJlica 0 v.uxilia. ia em te!11pe8ta·d·~'. e q uc l~cns tarrle,. dofenden.do ~ 
tempo no plano de s;.~ne::tmonto pulitico qne S~. Bcrna~.dm~ de Ca,mpos, fel·o om termo~ 
se impoz c qne intenta, do E:st::tdo do Pa- d1gnos, produztndo calorosa,monte u.c1uC:lla dc
raná. ' ' · fes:.:., m<1~ sem de ~eohnm modo mamfestar 

Do Sr. Pre.:;illente da Ropublica obtiyora o pl:op.os!todetermmaclo de tth
1
at01• um com

uma . carta que impediu que a ?lyg:J.rchia P~?:~mr~ O'd~ ~ra~alhos, C?rre~~o de tu.ll~a
que llUJ?Cl'a uaq~efla t:n·1·a. da.lh a.fttstu.sse n~,u,..,,.~dron'- "' c,t,h"J?a ~ ~lscys·;~~~ que apos o 
a~uello lllustre mü1tar; porém, agora acabu. d!Scm~o daquoUc 1Uustr.~ ropr"'scntante do 
ella, de con:;eguir 0 c1ue pretendeu outr"ora e Esta~o c~cS.Paulo a.pproxtmou-sedo ponto ~m 
sem motiv-o que 0 justifique vem do ser quo s. Ex. se achava o lhe. estende~ ~ ma.o, 
transferido para longinquo Estatlo 0 C<tpitão q uc elle <\,portou com a mttxtma cordmllda.dc. 
Dia.s Lopes, que tem um C.'ime: o de ser Que prova i8S.> ~Que a Camara esi;ava sem 
amigo pat•ticulal.' do orador desde o tempo direcção, as bancadas som mando .o orienta
em que frequentou a Escola Militar. . çã.o ; e desde ctue S. Ex. tomou a iniciativa 

E' dolorosíssimo. isto; e o Governo n-o de assmuir o eommando das hostes, que ha
comprehende o mal que faz assim proce- via.m perdido a.quellc quo tinham anterior· 
dendo, porque com os actos desta ordem vae mcntr: escolhido, viu.-so que os traba.lllos as· 
inb•oduzir a divisão . no seio de uma força sumiram uma feição m<tis regular e. cessa
que, sobretudo hoje, convem que perm::mcça ramas violentas disputas que tantos eles· 
unida,. att€'ntos os perigos que corre o sys- agr::tdos vinham produzindo. 
tema repulJlicano. . . Dirâ. agora que o impressionou seriamente 

Vai m·rada a direcção dos negocios da a defesa que o Sr. Jesuino Cardoso produziu 
pas~a da guerra ; e ainda. agora mesmo, as em fav-or do illustre presidente de S. Paulo; 
queixas .d~vcm snr tão g1·andes como as dil·o ele coração aberto, lealmcn}e, assim 
pez:segmçoes a g.uc acalJa de se referil•, com a como declara que em absoluto nao lh~ sa
ultlma promoçao que elevou ao posto de te- tisfez a do Sr. Azevedo Marques, que etudou 
nonte-coronel o distincto major Luiz Antonio m::tis da sna p}~opria pessoa do quo da defes11 
Cardoso.. Neste particular o orador póde de seu amigo. 
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Refere.se ::tind<~ <.'L violenta aggressã.o de que biU de indemnidade. No actual regimen 
foi alvo por parte. Ju S.1·. Fernando. Prestes1 ·1. não.· tem o Executivo ta. 1 arbítrio; ag.e .dentl•o 
em que reconhece um cn.v~·.lheiro digno, c dos limites constitucionaes c pal'i.t os seus 
que se habituara a ·. respeitar, e . ú. attitude I excess0s hl.l. a lei de responsabilidade. 
nobremente delicada. do f:ir. Francisco Malta., Passa ao terceiro ponto da accusação, de 
cujo ollmr placido teve occasião de encon- que se occupou o Sr. Jesuíno Ca1•doso: di· 
trm·, quundo orn meio de um tripudio uni- nheü•osillegitimamente retirados do Banco 
versal . de doestos, buscava repou:-;a.r seus dn. Republica. . . . . . 
olhos sobre olhos menos hostis, ntJssa atlilos- AinJ.a uma v~z declara · que niio e~posou 
phera de pertm•b:J.ção generaliza.da. ta.l accusaç~io, nem de sua.s · pala.vras se iu-

F<.~lla com sinceridade. Ii11prcs .. ;iouou-o a de- fere que o Sl'. Berna,rdino de Campos hou
fesa do Sr. Bernardino de Campos, e relendo vessc rol.iraJ.o para si t:tes dinheiros, mas, 
as notas tachygr·a.phica5 de seu discm·so, vú. segundo por ahi se diz, par~t fi1vurecor cor
que póde t.1.gora, repetir o que então disso : ll'upç~ão pditic~t. 
que, apr~.sentn.ndo o seu requerimento de in- ·. Ci.Llou-llle no animo adefe.~a., porque S.Ex. 
1'orm. ações absoLutamente não. osp. osa.Ya neml trouxo.corno argum.ent·o· no .. '. ~o . a.palaYI'a h.on
fazia suu.s as accusaçõJs formnht.das coiltl·a. ·,·ada, do Dr·. Aíl'unso Penna. a.pezar de não 
aquello admiubtrador-o!ferecia um eüs·e.io haver o Sr. Jesuino Cai'doso lidei a ca,rta, 
de dar combate á campanha de .· dimtmaçào I mas lonvara.-se a.penas . na palavr<1 de um 
contra elle a.bertn.. . · . amigo . . Declara-se s:ttbfeito com o testemu-

Acha :;cceitaveis as explicações l1_o Sr. 1 nho trazido :l C a mal' a o a.té agora não des
Jestl.ino Cardo;:;o e convém om que tenha mentida pelo SI'. Affonso Ponna. 
sido modica a porccnta,gem offerecida ao Essas solemnes pal:wras ni'í.o impedem quo 
advogauo e está · capacitado de cgw o Sr. a calumnia continue a lastral'. Lê alguns to
Dr. Carlos de Campos não teve parto al- picos do seu discurso do 10 em que se l'eferii1 
guma no contracto. Bttstava para isso o ao leade1· da Casa. 
depoimento aqui, com tanto calor prestado Dissel'<1 que o Sr. Dino Bueno entendia 
pelo illustre chefe da bancttd.a mineira, o que a Camara. não pouia intervir no Bt1.nco 
Dr. '\Venceslau Braz. Accrosceuta. ainda da Republic:t; mas actualmente o Banco está 
que de todas as indagações a que tem peo- em condições excepcionaes,fóra da acção lis·· 
cedido, sempre ouviu as mais elogiosas refe- calizadorttdos aecionistt~s e sob a immediata 
rencias ao Si·. Dr . . Carlos de C<~mpos. d.irecçãu do delugado do Governo,de modo que 

E assim. sem pl'OVtts, som um indicio si- o Estado é o responsa.,·el pelo Banco durante 
quer, não pôde, com pra.zor o diz, manter o prazo dtt lei e como póLle <1 administração 
a accusa.ção nesti1 pa1•te. Lamoutu. apenas trazer encargos ao Thesouro, e não ha res
um erro d.o Govm•no de S . . Paulo: foi o de ponsahilidades do executivo que não incidam 
não ter pensado em tudo e eYitado que sob a tl.~calização do Congres:::o. 
tremenda c1•H.ica r-:o levantasse por ser seu Si os accionistas não são os fisca.es do 
íilho do oscl'iptul'lo coPJ que se fez e:~se Banco, que outros são sinão o Congresso da 
cout1•acto; foi. umi1 imprudencia. . acção governativa nosse p:.trticular - per-

Tem pOI' preciosa i1 dechração do Sr. Be1•- gunta o oraJor; continua a ler o seu di:5-
nardino de Campos na parto de qne não fhi curso anterior e commenttt~o. 
o Dr. Carlos de C[tmpos c1ue procur.ou com- Refore-se a precedentes n:t Europa da no
panheiro para. o Dr. Azevedo Mi1rqucs, mas meação de commissõe:; de inquel'ito parla~ 
este que como amigo procurou o Dr. The- meotttr congenercs (~que peU.e, as quaes de-
odoro de Carvé1lho. . ram rezultado, qual por exemplo :.t que foi. 

Passando tL segunda pi1rt,o da accusaçfio, feita por Giolitti. 
disse que o seu attricto com a banca.da pau- Git~t ainda aopinião de alguns constitucio
lista foi porque se re.ferira ao a.rbitl'io em nalistas, como Brunialti, sobre aconvenien
s. Paulo, onde um Presidente retira di- ela de taes commissõos o bem assim as de 
nheiro do erario publico para favorecer um Pitt, Foez e Robort Peel que sanccionavam 
banco. Fôra tão cuidadoso que dis~cra sim- essa doutrina. · . . . 
plesmente arbítrio e não bom ou mau Em seu reqnerimcnta. restringe a acção da 
arbítrio. Tem defeza na propt•ia declara~ão Commissão a nomear, que não Yai desvendar · 
ao Sr. Jcsuino Cardoso de que não fora a vida intima do Banco, mas· simplesmente 
fundada em lei a deliberação do Presidente sob dous aspoctos. 
e mais diz S. Ex. agora que . fora um . bom Vai terminar;. antes porém, pede á ban· 
arbit1·io, pois, trota va-so de salva1• um es- cada pa.ulista, que o tem ouvido hoje com 
tabeleeimtlnto de ct•euito. Acceita a justi- tamanha b::mevolencia, que lhe faça um 
:licação, não pelos precedentes do impsrio, appello. Em uma. época em quo naua se · 
porque então o Executivo tomava delibera- respeita, nem mesmo a vida intima dos ho
ções dessa ordem e vinha depois pedir o. mens publico$, em <1ue se d:.t pasto ao escan~ 
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·dalo c a malidicencia. deve-se uma vez por 
:todas confundir a calumnia. que procura tis· 
nar os homens mais eminentes do paiz e im
:pedh• que prosiga essa obra do sapa que 
mina, os alicerces da.Repuhlica. E' miste1• que 
corajosamente se ponha a administração á 
vista de todo o mundo o se sujeite ao ox:ame 
·universal. Accusado infamemente teve a 
,coragemde vir á tt•ibuna. desmascarar a ca
lumni:.t; se não o fizesse, ella rcsurgiria. E' 
nu.tural que as calumnias contra os ·homens 
puulicos resurjam; o orador mesmo as l'e
novar:.t; bGin ou mal é este o nosso Patm
mtlsinho. Appell:.t para os precedentes da. 
Erança quanto . á questão do Panamét e de 
Dreyfus. · Nã.o se sente bem emquanto pelas 
ruas ouvir que este é um paiz de corl'om
pido~. Não tem carinho por uma Republica 
que assim seja e tem saudade _· do l'nspeito 
-que cercava uma certa zona da admiuis· 
tração do Imperio. Conclue, entregando a 
sorte de seu l'cquerimentó · :.t propt•ia. ban
cada paüli:::ta, pede que se devas~e o Banco 
da. Republicu. e espera que a Republica. sa· 
hir(t iHesa e se possa dizer c1 ue clla entrou 
.na casa de vUro de Platão e todos a viram 
pura e feliz. 

O S1.•. Gern1ano I-Ias~Iocher 
(mo "imenlo de atten.çtio) ( ·) - ·Sr . . P1·esideote, 
a situação crea.da pelo · .rcque1•imento apre
seota.do a estn. Casa. pelo coUeg~t que acaba 
de doix:tr a tribuna, encarada com :.t frieza 
in.dispon~avel pa1•a se1• ·bem percebido o seu 
alcance~ não pôde deixar de levar esta Ca
mara a . UJ11 pronunciamento unanime. rc
pellindo este reque1·imento por ser ellccon
.trario é1 missão do. Parlamento. 

Comprehendemos todos, comprehende o. 
Nação inteira, que o GoYerno da. Repuhlic.'1 
está n:t estricta obrig:.tção d~ dar as .sa.tis
fa,ções as mais completas de . todos os seus 
.actos, . escla.recendo pet•fcitamente o destino 
que dá aos dinhoh•os publicas confiados tt su.n . 
. guarda 

Accnsado de haver feito pagamentos in
·devldos por intcrmedio de um estltbeleci
mento b:.tnca.rio, cujos destinos lhe foram 
-confiados em virtude de um:.t lei da Cama1•a 
dos · Depu ta.dos, desde o ·momento em . que 
-essa accusação tome co1•po, que em sGu 
,;tbono surjam circumstancias que determino, 
'Pelo menos, a possihili•lade . de se1• a.credi
tadll. pt•ovisorittmente, cabe a.o Congresso, 
.não rest.t a menor duvida., exigir os mais 
·completos escl:wecimentos :.t l'espeito. 

,Ent.!etanto, Sr . . Presidente,. convém que 
'DOS nao nos perturbemos, quo não confun
,damos nem bara.Jhcmos a.s attribuicüos que 

nos competem com as que competem ao 
Poder Executivo. 

Nós nos achamos, é certo, doante de um 
banco . que tem provisoriamente os seus 
destinos entregues ao GüvoPno; . mas e3te 
banco não deixou de ser um ·estabelecimento 
particular, soccorrid0, em dado momento. 
pelo Governo da Republic:t. que via na sua. 
intervenção, quando elle se n.cllou <í.s portas 
da bc1,ncarotn., o dever que · lhe cumpria uc 
evitar uma verdadeira crise · economica, que 
muito seriamente poderia compromettcr o~ 
interesse; gcracs do paiz. 

Dalü o facto do Governo ser investido, om 
vü•tude de uma loi, da attl'ibuição de ad
ministrar, por pessoas da. sua immediata. 
confianQa, este mesmo banco. 

Não é preciso, Sr. Presidente, que o banco 
tenha fiscaes junto de si, desde que se sabe 
que os tres directores são do ·. nomeação do 
Governo. nessoas do s:ua immedia.ta con
fiança; é cõmo que o prorrio Governo a ad~ 
ministrar osde~tinos da.(luclle instituto de 
credito. 

Mas elo (JUe um fiscal. a directot>itt é a 
competente para dal' ao Governo conta, dia 
por dia. de todo o movimento . do . banco, de 
fór-ma ru estar a. Nação officialmentc esclarc.;. 
cídu. da fôrm;t por que vu.o sendo cumprida 
a lei que regulou avida do Banco da Re
publica, as::im como do n:iodo po1• · que tem 
tido a.ppl.tcação o soccono do com miL contos 
em insct'ipç-.ões com garantia d:) Governo. 

· Logo, a exigcncia. ou a accusação ou a 
altegação de que o banco não ê ftl)calizado 
cahe por terra iloante desta. simples evo
cação do facto de set• o banco administrado 
dil•ectmnente pelo Governo, porquanto seus 
dh•ecf.ol'es não são sinão mandu.tarios do ~o
verno. 

O SR. ALFn.Eoo VARELLA-V. Ex. ffi:) pet•-
mitte um aparte? · 

o sn~ GERMANO HA.SSLOCUER- Pois, não. 
0 SR. ALFREDO VARELlA- Não ha acção 

go\'ernamental que não seja fi::calizadu.. 
O SR. GER~IANO HAssr~ocnER - Exacl.a

mente; vou entrar no ponto essenciM. 
. Estando, portanto, il Bane.o da Republicl 

entt•egue ·a administradores . nomeados pelo 
Governo, sendo, pol' assim dizer, o Sr. Mi
nistro . da Fazenda o fiscal do banco, por
quanto a S. Ex. são dad~\S contas diaria.s de 
todo o movimento do mesmo banco, era des· 
necessario que · existisse . mais um funccio
nario com o titulo de fiscal, o que serb. uma 
verdadeil'a suparfectação e inutil. 

Agora, não resta a menor lluvida de que a 
nús, representantes da nação, a quem in
cumh3 legislar sobre. o destino dos dinheiros 
que tL ella pertencem, cabe, indiscuth·el .. 
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mente, desde que clleguP. a.o noss~ conheci
mento quo <lmtl'J d.·J b.tnco so praticam 
<.l-busos, reclamar a re~peito as · informa.çõe s 
nccassaría8, para. que po::;sa.mos agir na con· 
for midade <las a ttri lmiçüi3S que a Constituição 
:;os traçou. 

Do que fünn:t, por(~m? 
O banco não deixou de ser ba.n·.;o, est.!.belc

dmcnto p:n·ticular. e. portanto, resgm.trda/.lo, 
del accol·~lo com tJd.t.~ a.s loi~ eommarcia.e~ 
erá vigül', C·Jntl'J. ClU~l.e1'iquor de,·a~sa~, ao 
ab::ig·) tb.s c1ua.e:-: . estã.o todo . .: os · conuner
cian V>.s, todos os e~ ta beie·:;i men tos com mor
ciae~, iadustl'iac~, ot~, que exbt;,;m no Brazil. 

0 SR. A.UTtED0 VARELLA-Assim tumbem 
o Ba,nco Romani), e, entt·cta.nto, sujeitou-se ;;i. 
dc·1tassa. 

O Sn.. GEn~rANO HASi:n,ocnER- Sr. P1•usi· 
dente, a.nos:-;a.lci .ê ·d.et:1ln:1tnrezac1ue um 
dos :trtigos do no~so codigo chega. a declarar 
c1ue nenhum juiz;,nenllum ·Gribun:.tl, nenhnm:t 
u.utol·idadc, ~ob pretexto de ordem algum::, 
poder{L ordena.l' qu~ .· ~e pr·oceda. · a l!ma •l~
vassa em e:::tabelecunento commel'CLal, seJ~t 
elle qual for. 

Os livros de um banco ou de uma ca~a 
commercial pódem a.p:Jmts . ser levados aos 
tribunaes, no caso dcHtigio de um individuo 
contl·.~ o estabelecimento, mt p~trte refePento 
exclusiv:unente aos interesses que se li(Fti
dem nesse momento~ exame de uma Ci)Ut.;!, 
corrente, · relativamente aos interesses em 
litigio. 

atuado e mais lcpido é cxactamenta o que 
mais depressa triumplw .. 

Assim, nenhum negocia.nto gosta de faze1• 
conhecidos a fórma por que sua vjda com
mercta.! é dirigida, q uaes os meios ou re
CUl'SO~ Llc quo dispõe, até que ponto vae o 
seu cre iito ou si est<L esgotado. etc. ; e 
nc~bs condições, nenhum cornmcrciant·~ pro
curat·<:t, nai;uralmente. um banco quu esteja. 
de um momento paraout1•o, expo . .;to a uma. 
devassa p:wlamentar, e ist•J, sem uma rota. 
determinada, sem que se liinite até onde 
t0m de ser f'eitn. ... 

O Sn. ALFREDOVAR2LLA- Perdão ; o~tá 
limitado isto no meu requerimento. 

0 SR. GER~IANO HASSLOCllER- .... pOl'· 
quanto, para se indaga!' de operações que. 
p..~rventura, tenham sido feitas dcntt•o do~te 
banco, sm•ê:L necessu.l'lv passar em revista 
toda'J as folhas ... 

0 SR~ . ALFREDO VARELLA.;..... Todas as contn.s, . 
nã0 apoi:1do. · · 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-••• to las as 
fvlhM, digo eu, todas as paginas de todos os 
seus livros. E um banco nã.o permittirâ 
semelhante cons:t, po1•quanto é mra de du
vUa qu3 este olha.r pesquizador pode·l'ia 
snrprehender indiscrcções, na p1ssagem. 
quando andasse á cat:1 de transacçõ 'S que, 
porventura, se digam feittts dentro do estabe
lecimento e se constit!tam em outros tantos 
elementos de accusaçã.o c.:mtra o Governo~ 

Ha,via. o ha um mo~o para se chegar a, . este . 
O Sn.. ELOY CHAVEs-CasJs concretos e e:::· resultado, sem, entretanto, constituirmos o 

peciaes · Congresso em fiscal do banco, abriudo do-
O SR. GER~IA~o HAS&LOCHER-Sim. senhor. vassa na snn. oxistoncia. ini,ima po1• meio 
Po1• out1•o lado, Sr. Presidente, com o que do commissões parla.mentares. 

se quer, o Congresso iria desfazer, por suas A suluç-ã.o é esta: o Gove1•notem feito pa.ga· 
prop1•ias mãos, a obr:t do lJvantamento do mentos indevidos por intermedio do Banco 
creuito do Banco da Republica, s~, porven· <la Republic:t. Quem conhece a nossa Consti~ 
tura, nós o expuzes::;emos a essa deyassa. ttiição, e o autor do requerimento a conhece 

Este argumento não é mú suhtcH;fugio, não perfeitamente, porque sobre) ella. escreveu e 
·ê umrccur::;o do occasiã.o para dourar uma. pas~a pol• um constitucionalista,autol' de um 
situação falsa.. Não ; nós sabemos. que o tra.tado de diraito constitucional, sabe que 

t . nas . relações do Congresso com o Po,....er Ex-
Banco d:.t Republica é um es aoelecimento ecui,ivo, para. se chegar ao conhecimento de 
11 ue, par<t so manter, nocessit:t. do credito factos desta tmtul'eza, ostão tr..Lçaú.os os 
dos mutuarios que . Ie·,•am seus dinhch•os milios na Constituição. 
para os deposites que constituem o fuodo Um requerimento p:tra que 0 Governo, 
com qGe elle fuz as oper<tQõ~s na. P1'aça.. pelo :Mhüstcrio d:1 Fazenda., informa si o 

O commercio vive, na época em que nos b::~.nco f8z pagamentos, a quem, em vil'tud.e 
achamos, como em toda.s as épocas viveu de cpw lei, era uma cousa; . perfeitamente 
sempre, <lo m:.tior sigillo com que cerca suas acceita,-d. · 
operações:. c hto, sobretudo; no momento O SR ... Ar.PREDO VAREt.LA- Mn.s si o Go~ 
actual, em qu;) o tolegrapbo, os meios de . .• 
commun icação mais prompta, tornando mais vcrno esi.a. em causa ~ 
intensa a vida, obrigam os homens a. pa&sa· . O Sa. GER~IA~o IiAsstocnER- O Governo, 
r~m de surpresa em. sul•pt•esa, podendo se .l u}na. vez que u. Co.mara o.pprove um requc
<hzel' quo o commei.'ClO so transformou em r1mento uesta na1,nreza, · é forc;ado a <lar 
um vcrd·~deiro jogo de azar, em que o mais uma resposta, a dizer si houYc ou não esses 
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pacramento.s. Si o Governo fez pagamentos 
e 1';esponde que não os fez, o Governo é cri
minoso, e, · nesse caso, a solução está na 
propria lei. que é a responsa,hHido.de do Mi
nistro que praticou o acto. 

0 SR. ALFREDO VARELLA- Mas qual O 
meio da prova ? 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - A prova 
não se pódo obter pela fórmu. po1• que quet> 
o auto t· do requerimento. No ca,; o de haver 
uma accusução formal, apresontruh ao trl
lnmal, a esse tribunal incumbida, para 
escla1·eclmento ch causa · e mesmo üenüo da 
:propria lei, orueoar uma syndicancia, um 
exame de livros do banco, na pai'te cot't'es · 
pondcmtc aos pontos da aceu~açio e verificar 
si de facto o Governo fez pagamen t;o3 in,levi
do~. Então é que c.~mpcte n.o Congresso res
ponsabilizar o Governo. Por emqnanto, este 
assumpto é pttra ser discutido em pr·ctorio 
tli!ferente. Ninguem contcstartt · que esta é a 
solução. Agora, si nós vamos dar importancü1 
a uma uccusu.ção vaga, que não menciona 
sjgum· o nome do individuo a quem foi feito 
o pa.gn.mento ..• 

0 SR. ALFREDO VARELLA.- Infdizmente 
J?Or ahi se falltt em nomes. 

OSR. GERliiANO HASSLOCHER- 0 requeri-· 
men to a.prcsen tado á · Camara não . men
cionu. nomes, nã.o menciona datas, não fa.z 
sinão referencias a factos Yagos: impuéa.ções 
vagas que em todo tempo existir-am, quer no 
Imperio, quer nn. Republica., 

. 0 SR. ALFREDO VARELLA - E' iSSO mesmo 
que eu quero impedil•. 

0 SR. GERl\IANO HASSLOCHER-:- Mas não 
·podemos impedir, si começarmos por acolher 
uma accusa.çil.o que lance a, su:,peição contra 
o Gove1•no, que até hoje mereceu a completu. 
e absoluta confiança da Camara, (.4poiado.:r .) 

Não podemos, nem devemo por 1o1·ma . al
gum~t acceitar,com est:_t fa.cilid.'tdn,a,ccusações 
tão gr.:tves. A mesma razKo nos levaria 
amanhã .a reclamar t~:tlvez um ex:1me nos 
livros d.:t cas:.t Rottscliild & Comp., do 
Londres, com a qual. temos tra.nsacções 
colossaes. 

Neste paiz, tem-se · dito que essa casa tem 
feito pagamentos escand.ttlosos, indevidos, 
-por conta do Governo Brazileiro. 

Ora, a casa, Rottschild é . um lxmco, como 
o da Republica. E' verdade que não está 

.sob · a dependenc:k1. do . Governo Brazileiro, 
mas pelo menos nós poderiu,mos levantal', 
nesse sentido, uma, ba.llcl:" egunl a est.·t, para 
reclamarmos · ·que · Rottschild viesse dar 
todas as info1•mações quo se lhe pedissem 
como agente dq Governo Brazileiro, em 
Lond:res, quando elle al)solutu,mente não 

tinln que :.tttender aos mais violentos pro
testos do Congresso Na,cional, ao ll:lsso que 
o Governo é . obrigi1do a prestar qrutlquer 
informa,ção que, porventul'Lt~ peçamos rela
tivnmente aos· manejos de dinheiros po1• 
intermedio dos nossJs representantes em 
Londres. 

O SR. ALFREDO V,\.RELLA- o co,so não é 
o mesmo. 

0 Sn, GER:\IANO HASSLOCIIER - 0 caso 
é o mesmo ; . o Banco da · Republica é um es
tabelecimento bancaria; elle !lão perdeu ab
solutamente o . ca,ra,cter com que sa consti
tuiu, com que se fot•mulou e com que se 
formou. 

Elle é o mesmo Banco da Republica, sacie· 
dade anonyma! provisoriamente entregue á 
ad.ministraçiio do Governo. 

O SR. ALFREDO VARELLA- E' uma depen
dencia do Thesouro. 

0 SR. GERMANO . HASSLOCHER ~Não, se· 
nhor. Continua a ser uma sociedade ano
nyma, com suas acções cotadas na pt•aça, 
vendidn.s diariamente na Bolsa . . Portanto, 
nom em liquidação está; seus titulas são co
tados, são · vendidos. 

Eis a situação. 

Agora, S. Ex . . argumentou, no correr do 
seu di;:;curso, com opiniões que, invocadas 
por mim, veem simplesmente soccorrer a 
argumentação de que estou lançando mão 
para combater o requerimento que S. Ex. 
<:~Jpresontou ~" esta Casa. 

Quando RoberG Peel dizia que indubit.'Lvel
mente ao parlamento e ao governo na InM 
gla,tel'l'a c~tbi:.tiJedh' contas a · empreza,s au
xili:.tda~ lJOLos cofres ·publicas, este dizia uma. 
grande ,,.erdade. 

Nós não pedimos contas ás estradas de 
ferro, que recebem garantias de juros, a to- . 
das as emp·i·ezas que são ostipendiadas polos 
cofres publicas? 

Existem os relatorios, os contractos, n. fis
calização, . representantes do ·Governo e ao 
Congresso prest::tm-se s:Jmpre as informa-
ções solicifudas. . . 

Fttcto · identico, perfeitamente identico a 
este que se está dando presentemente aquit 
tentou-se fazer em França, logo após a 
queda do gabinete Ferry, em que um 
Deputn.do, accusando o Governo de haver 
facilitado o credito a varias membros do 
parlamento francez .. no ·.Banco de França, 
teve a ingenuidade de mandar á Mesa tun 
requerimento, -pedindo que se nomasse uma 
commissão para . verificar, .·. nos livros deste 
banco, quaes os Deput:.tdos que tinham com
promisso, ,junto a esse estabelecimento. A 
Me&'\ declarou que não podia ser objecto . 
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-de deliberação semelhante . requerimento 
e não houve p1•otesto~ nem mesmo dos com

. panheiros do autor do projecto, quo desde 
logo reconheceram que semelhante medida 
iria. comprometter o creJ.ito de uma das 
primeiras illstituições daquelle . paiz, iria 
attingir a um estabelecünento que repre
sentava, por assim dize1•, o peão da vida 
economica do p:üz. 

0 SR. PRESIDENTE~ Devo declarar ao 
nobre Deputado que a hora está termi· 
nada. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHim- Neste caso 
proseguirei amanhã. (Jfuito bem. J.1:fuito bem, 
o orador e felicitado.) . . 

Fica a discussão adia,éL.'t pela hora. 

O Sr. Presidente..;.... Antosde en
cerrar a sessão, devo declarar t'L Gamara que 
uma commissão . direetora da ·Exposição . de 
Apparelhos a Alcool veiu a esta Ca&'t con
vida.r a Mesa e os Srs. Deputados para visi

··tarem es&'t exposição, e a Mesa, eorrespon-
dendo a estecon vite, ir::t amanhã ás 8 horas 
da noite, convidando aqnellesSrs. Deputados 
que a queh·am acompanhar nessa visita a 
esse grande ce1•tamen industrial, que tantos 
applausos tem colhido da imprensa e do 

,publico. · 
Foram apresentadas na sess o de 13 de no

vembr·o d.c 1903. ao Orçamento da Receita 
Geral d:t Republica, pD.pa oexercicio de 1903 
. as segmnLes 

E:\'IENDAS 

Onde convier: . 
Fica elevaéL.'t a 10$ a tu.xa pela . inscripção, 

em .cada m;.~.teria, dos exames de prepara· 
tor10s. 

Pelo certificado de cada exanie será. co-
brada a taxa de 1$000. . · . 

Sala das sessões, 13 de novembro de i.-s03. 
Fer1·eira Braga. 

. . 

Onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado na vi-

gencia da presente lei a entrar em accordo 
com os Governos dos Estados, quando o 
julgar conveniente, afim de transferir-lhes 
a verba do art. 1 o, n. 66, p:.tra conservação 
e melhoramento de ancoradouros e portos, 
desde c1ue se obriguem e possam realizar os 
serviços respectivos (lei n~ 953, de 29 de 
dezembro de 1903, art. 2°, n. 6.) 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903 ~ 
-Soares dos Santos.~Ju,enal J.1fiZler.- Ba1·· 
bosa Lima . -M·a,·çal Escobar. - · ,;lngelo Pi· 

· nheiro. -Germano Hasslocher. -Jam,es Darcy. 
- Vespasiano de AlbuqHerque.- Diogo For· 
tuda. -Campos Cartier. -Homem de Oa1·· 

-vaU~o. 
Vol. VII 

Onde convier: 

Art. Continua em 1•igor a disposição 
C, n. 7, do art. 2° da lei n. 953, de 29 de 
dezembro de 1902, acerescentando-se: e bem 
assim sementes e exemplares de plantas 
vivas,de reproductores firros d'e gado vaccum, 
cavallar, lanigero, muar e suino, suppri· 
miudo-se o paragrapho unico da referida 
disposição. . 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
Soares doa Santos.- Jtt'!;enal .MiUer.- Bar
bosa Lima;- i.'Ua>·çaZ Escobar~- Angelo Pi
nheü·o. -Germano Hasslocher .-James Darcy. 
- Vespasiano de AZú·uquerque .- Diogo Fo1·
tuna.- Campos Cm·tie~·~- · · Homem de Car· 
valho. 

Onde convier: 

Continua em vigor, na vigencia da pre· 
sente lei, a llisposição do art. 13, da. lei 
n. 953, de 29 de dezembl'O de 1902, accres
centando-sa.: e bem assim as lat:Ls esta.m
pacL.'ts destinadas a servirem de vasilhame á 
banha. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
- Soa>·es dos Santos .- Juvenal kliller.
Bm·bosa Lima.- Marçal . Escobar.- Angelo 
Pinheiro.- Ge,~mano Hasslocl~er.- James 
Darcy • ..;.... Vespo.siano de Alln.tqtHwque.- Diogo 
Fortuna.- Campos Cm·tie1·.-:-Homem de Cm·• 
valho. · 

Continua em vigor o disposto na lettra. C 
do n. V li, do :1rt. 2° da lei n. 953, de 29 de 
dezembro de 1902, substituindo-se na parte . 
que diz : e tambem os arames farpados para 
cercas- pelo seguinte: e tambem o arame de 
qualquer qualidade ap1•opriado á construcção 
de · cer·cas, ... supprimindo·se o paragrapho 
uni co desto. disposição • 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
Soares dos Santos.- Ju1Jenal J.iilZer .- Ba,·
bosa Lima.- 1.1farçaZ Escobar,- Angelo Pi· 
nheiro.-Germano Hasslocher.-James Darcy. 
- Vespasiano de Albuq~tel'que.- Dior;o Fo,·
t·una.- Campos Oartie1·.- Homem de Car .. 
'!;alho. 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado, .. na vigencia. da 
presente lei, a conceder isenção de direitos · 
de importação p:1ra o .material destinado a 
vias fcrre:.tS e pontes esiia.dU:19S e municip:1CS, 
quer eonstruidas por conta dos Est.'tdos ou 
Municipios, quer subvencionadas por um ou 

()9 
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po1• outros. dispem:.Jndo a requi:-:i~~'ão ao Mi
nisterio d:.t Fazeddn em c~1 d'.t c:.t8o occurrentc. 

Sttb chs sessões, 13 de novemb1·o de 1003. 
. -Soares .. dos Santos-.!wvenal jlfitler .~Bar
bosa Lima,-Jfa1·çal Escoba1' .-Angelo Pinhei
,·o.-Ge;·?;wno llasslocher.---.James Darcy.
Vespasiano de illbuquerque.-Diogo l<'oi·luna. 
-Campos Oai~tie1· .-Homem de Cr.o·vcdho. 

· Onde conv-ier: 
Art. Fica. abolido o imposto ele consumo 

solJre o sal n:1cion.ale estr .. mgeiro, bem como 
reduzido a cinco réis o imposto de importação 
sobre o kilogramma do S..'tl estrangcitiJO . . 

Sala das sessões, 1:3 de novembro de 1903. 
-Soa1·es dos . So.ntos,~Juvenal 1líillet.-Bm·.;. 
bosa Lim,a.-Ma;·çal Escoqa;·.-Angelo Pinhei
,.o. -6e;·mano Ilassloche;· ,-Jàrnes · Dm·cy. 
Vespasiano de Albugue>·gue, -Diogo Foi·ltma. 
Campos Ocwtie;·.-Ifomem de Cco·valho. 

Ao art. 15, n. 52, accresccnte-se~ «e bem 
assim os preparados.de sebo em mistur<1s com 
outras substancias oleosas, veget:.ws ou ani
maes que se destinarem á alimenta,ção pu
blica, como substitutivos da banha de porco». 

Sala d:ts sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Som·es dos Santos. ~Juvenal Mil! e1·, -Bar
bosa Lima.-Mm~çal Escobm·.-Angelo Pi
nheiro. --Gel'mano Hasslocl!e;·, -James Da;·cy. 
- Vespasiano de · AZbttqueí·que.-Diogo For
tuna,-Oa;nlJos Om·tie1·.-Homem de Car
'l:aU~o. 

AccrescenteM.se: 
Ao art. 15, n. 136 da. tarifa. em vjgor: 
Vinhcs não especifica.:los~mais lO o/ o ~i.s 

taxas ostabelecidu.s. · 
SuJa das sessões, 13 elo novembro ele 1903. 

.....,..Sor.wes dos Santos. -.Juvenat .Mitte1·. -Ba:~
bosa Lima.-Mm·çal E:~cobw·.- Angelo Pi 
nlwiro.-Germano Hassloclter.-.Tames Da;·cy 
- Vespasio.rw de Albuque1·que. ·· Diogo Fcn·tu;w 
-Campos Om·tiei·.-Hornem de Carvalho. 

Accr2sceute-sa onde convier: 

Fica o Governo autorizado. n:.L vigancitt ó:. 
presen Le lei, a lsen t:.Ll' dos impostos de in::~ 
pol'taç·ão o . ntatcrial nccessa.rio p:.t1':t obras 
publicas csr~tduaes ou municipaes de :Lb:.ts
tecimento d'agua., construcção do esgoto:~ 
sub tcrr.! ncos e illuminação elcctric<.t. 

S.:.l:.tdaí' se~sõcs, 13 de novembro de 1903. 
-SocTes dosSanlos.-.Javenat MiUe;·.- Baí·
bosa Lima. _..;. Jim·çal Escobm·. ~Angelo P~
nhe-ii·o.-Gei·mano Hassloche1·.-.Jam.es Dm·cy. 
Vesposiano de Alót~qHe;·que.--Diogo . Poi·lw;a. 
Cc:mpo.~ Cm~tie1·. -li omcm, de Carvalho. 

Ao :.wt.l.o Accrcscente na rccoita.- Inte
riol'-o seguinte: T;.tx:.t de a.ferição de hydro
moh·os i0:000$000. 

Sala, <.hs sessões, 12 de novombrodc 1903.. 
-Caloge1·as. 

Ao :trt. o. o Supprimam-sc as p:.Ll~vras
e aos me~mos u.nncxad:ts cópitts dos ditos con·· 
tmctu~. 

Onde convier: S.thL das scBsÕJ~, 1.2 do novembro de 1003. 
Art. Fico. elevado de 120 n. 150 réis "por -Caloge;·c·s. 

ldlog1•a.mma o imposto de importação de 
xarques. Ao <'.rt. 1:1.-Substitu:.L-se pelo seguinte: 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Soa1·es dos Santos.-Juve~wz. lVIiller.-Ba?·~ 
bosa Li?na.- 11Im·çal Escobm·.--- Ji11gelo Pi
nheiro.-Ge;·mano Hassloclte;·.-James Darcy. 
Vespasim~o do Albttgue;·gue.-Dioyo Fo1·tuna. 
-Oam.pos .Oartie;·.-Ilomem de Cai'!)C!lho. 

Onde. convie1•: 

Fica, n.bolido, na vigencia ua presente lei, o 
imposto de 10 réis sob1•o o kilogramma de 
trigo em grão importado. 

Sala. das Sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Soa;·es dos Santos.-.Juvenal Mille1· .-Bm·
bosa Lima.-Mm·çal Escobm·.- Angelo Pi
nheiro.-James Darcy.-Vespasiana ele Albu
guergue. -Diogo Forttma, -Campos Cw·tier. 
-Homem de Carvalho, . 

O Gov-erno nomcc.tr<t uma commissãD que: 
estud;u(L o l'Ogimcn actu:.~l cl.~s c:.tix.:.ts eco· 
nomica:;:, suainflucnci:.t sobre o desenvolvi
monto d~t fortuna publica e suas rebçõos 
com o ·Thessuro. · 

Findo este estudo c publicados os resuL
tados colhidos, ser<L p1·oposto pelo Governo 
ao Cong1•csso Nacion~d. na. proxima soss;l'J 
legishth·a, o plano de reorg-.1niz.tçã.o d:t,s 
caixas fe.de1•aes. 

S:.tl:.L das sessões, 12 de novembro do 100~~. 
-Caloge?·as.- Tosta . ...:.. R:~tacio . Coimb1·o..~ 
Clwistino Cr11.:: .-Oo.ndiclo Rocli·igucs. 

Onde . convier: 
Ficam elevadas de mais 25% as taxas de . 

importa~ão das conservas, de qualquer modo 
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preprtradaa (sy,stemn. . Appert), .· de peixes, 
C3.rnes, t•,vcs . ·e legumes, bom como as de 
que trata o n. 91 da tarifa em vigor. 

. Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-.M. de Escobar.-lJiogo· Fortuna.- Homem 
de Cm·valho.-Ju.,enal Mille>·.- Campos Ca1·
tie1·.~Jaw:es Darcy.- Angelo Pinheii·o.-S· 
Santos.-Vespasiano deillbuqueJ·que.- Bar
bosa Lima.--Gàmano Hassloche1·. 

Onde conYier: 
Al't. Fica o Guverno autorizado a au-

xiliar a Exposição Internacional de Pccnal'ia 
e instrumentos para a lavourD, que se rea
lizará · nesta Capital em 1905 por iniciativa 
das Sociedades Nacional de Agricultura . e 
Jockey Club. 

Sala dns sessões, ll de novembro de 190:3. 
- .Joaqtd1íi P~res.- Tosta.- ·n:-cmde?~le!l de 
Jllendo11ça.- Angelo P·inhei1·o . .:-C. C;·u~. 

Snpprima-sc o n .. 31 do ar+.. 1°, ex-'IJi ~o 
projecto n. 12, de 1891, approvudo por e.;;~a. 
Casa e ora em discussão no Senado. 

O imposto visava as casas de sport que 
aquelle pro,jecto equiparou as de . tavo
lagem. 

Os clubs de regatas, corridas · e . outros 
semelhantes, que rião tiram de seus diverti
mentos lucro algum monctario . para sens 
associndos e sim nnica.monte em beneficio da 
Naç~uo, não podem set· sobrccu.rregados com 
mais este o nus, além dos r11w já te nn. 

Demais est,e imposto é de naturezn. muni
cipal, não podendo, por isso, permtmccer no 
orçamento, . ta.nto mais quando elle, tendo 

· . sido creado em favor da Escola de S .. José, 
ora a cargo da Municipxlidadc, não mais se 
justifica. 

Sala das sessõ3s, 13 de novemhro de. 1903. 
- JocrqHim Pi;·es. 

Onde convier: 
Fic~t o Govc1•no autorizado . a cobr~r. nas 

1•cpa.rtições adu:..1,neiras d:1 ltopublic.L, addi
ciona1 de 50 °/0 ad valm·em sobre todo e 
qua.Iquer urtiga <lo importação f'ranccza,, 
sem prejuízo dos dh•eitos qne actualml3nte 
pagam. · 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Joagy/m Pi1·es. 

Art. lo n. 31, !lccrescente-sc: contimm.ndo 
em VigOl' o art.so do regullt.mento n. 2~559, 
de 22 de .julho de 1897. 

Sa.l:1 das sessõos. 1:3 de novembro de 1903. 
-J. Cruuello Cavalcanti.-Vil·iato Mascm·e
nlws.-Be1·nm·do. ·Nonteiro.-Cm·los Otloni. 
-Jotto Luiz.- Po.rlHa Re~endc.- Olegat·io 
Maciel;-Car'IJalho Bl'itto.-Bueno de Paioa. 
- BernM·das de Faria.-Jotto Bo.ptisla.
Ilenl'ique Bo1·ges.- Olit:ei;·a Ji'igHei>·edo.
GasUio da Cunha.- Si!-ca Cttsh·o. 

Onde convie1\: 

Continua em vigor · o art. 16 da Lei 
n 593, ·de 29 de dezembro de ·!90.2, na. parte 
referente ú. ison<;ão do imposto de impor
tação para todo material destinauo ü con
strucção de . um mercado nos . terrenos da. 
Praia, de D. Manoel, na Capit~tl Federal. 

Sala das sessões; 13 de novembro de 1903. 
-Co1·rêo. Dut~·a. · 

Considerando que a união da chsso a::;ri
cola ·por .· associações que, multiplicando · n. :c:: 
suas forcas, alentem e prestigiem economic:~t 
e commercialmonteos ngricultoresaté agora 
enf!·aquccidos pelo isolamento, é a a8pira. 
ção da. lavoura nacional o o meio sC'guro de 
melhorar o substituir os processos 1•otineiros; 

Corisidera.nuo que o Congresso . Nacion~'J ele 
Agt•icultura affirmou peremptoriamente:. · 

« E' mister que os agricultores com· 
p1•ehondam, em geral, as vantagens da. 
união o cooperação como fa.ctores de cre
dito e elementos podet•osos de orga.ni· 
zação cconomica e busquem :praticai-as 
como os unicosi reaes o seguros com.c1nc 
elles devem contar nos djas bons ün 
mãos quo tiverem de ::~.travessar os intet'· 
esses c d.estinos da lavoura. E" assim q_tte 
ell:.t aconselha, : a) a união dos agl'ict~l· 

· toros sob a fórma do :;;yodicntos a~ri
colaslocaes; b) a organiza.t~·ão . de syndi· 
catos centraos na Capital Fedei·al e n:.s::: 
ca,pitu.es dos Estados» (Cond. 21a.) 

Considerando uc o Cüngrc~so Nacion~-.!. 
accudindo ao reclamo d<t laYonra, foi ao on
contt•o do Congresso de Agricultura o decre
tou a lei · n. 979, do 6 do ,ja,nioro d.e 1903, que 
f;.~cilita a formação dos syndicatos agricobs. 
e dá. gara.ntías aos lavradores syndicat.'tdos, 
que encontram nessas associações Y~\nta.gens 
inconcussas, som renunciarem a indepcn· 
dcncia pessoal e liberda.lle ele n.cçã.o,bastandu, 
para dellas serem . socios, que · contribtmm. 
com diminuta cotização annu<tl; 

Considerando que os auxilias indir~ctos . tL 
lavoura, consistentes em favorus, concessões, 
reducção ou isenção de direit0s. que o Es· 
tado ·dev-e ás classes · productoras, em . um 
paiz . essencialmente agricola e em plena.. 
crise ec('\nomica, pôdem ser · pt•estados ~tos 
agricu1tores.aggremiados em syndicatos, com 
mais proficuidade para estes e segurança para 
o fisco; 

Considerando que, em um paiz de habito ~.; 
officiaes em quo as id~as as mais sãs c vigo
rosns e progressistas carecem do bafejo tu.,.: 
telal' do Governo para medrarem.~ a concessão 
do auxilias indirectos do Esta.do á. lavoura, 
por intormcdio dos syndic·,tos ott coopera ... 
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ti'vas a"ricola~, · impulsionará · o movimento 
cooper:tivo, com:peHirá. os agricutiío~es a se 
aggremíarem, como tanii? se faz ~1stér ao 
desenvolvimento econom1co do . Brazll ; 

Considerando que entre os favores, de que 
tanto precisa. . a agricultura p<lra melhorar 
os methodos do trabalho e apeJ.•feiçnar a cul· 
tura, . a isenção ou reducção dos direitos de 
importação se impõe como uma necessidade 
incontrastavel em relação a cerGos instru
mentos, apparelhos e objectos que. a jndus
tria. indigena não fornece n.os a~r1cultores ; 

Considerando que alei da tarifa n. 3.617, 
de 19 de maio do 1900, isenta do . imposto de 
importação certos objectos em ·beneficio da 
lavoura, mas sujeita-os--:ao. exp_:diente ; . 

Considerando que a d1stmcçao entre ltn· 
postode imporr,ação e expediente, para. o fim 
de isentar os objectosde que necessita a la
voura do primeiro e sujeital-os ao . segundo, 
burla quasi completamente o beneficio, por
quanto a taxa do expediente sendo lO% sobre 
o valor ofllcial (no qual incluem-se as dcs.; 
peza.s de transporte), ha casos em que é pre
.ferivel pagar o imposto como · succede com 
al~uns apparelhos dest.inados ct.s app. licações 
innustriaes a alcool ; 

Considerando que a isenção do imposto de 
. importação depend~ de l'eqf.!.Bl'imento ao M.i
nistro da Fazenda, 1nfoi•maçoes. da Delegacia. 
Fiscal nos Estados, que por sua vez recot•re 
a pro:tissiona.es para emittil•em juizo sob1•e a 
applicação dos objectos incluidos Di:\ lista .que 
acompanha o requerimento, o que retarda 
enormemente o deferimento do pedido; 

Considerando que o processo a que se sub
mette o pedido · de isenção é tão moroso que 
muitas vezes, a.pezar da diligencia da parte; 
a concessão é . dada. depois da. .·época . apro-:
priada para a montagem do machinismo 
destinado á colheita das plantações; 

Considerando que o E::;tado . auxiliará mais 
proficuamente a lavou1•a sujeitando os . ob,je
ctos de que ellt\ necessita. a uma taxa. modica 
ad -oalorem, sem dependcncia de requerimen· 
to e despacho do Ministro da Fazenda; 

Propomos a seguinte emenda ao orçamen
to de receitu.: 

de conformidade cOm a lei n. 979, de 6 da 
janeiro de 1903. 

Provado quo o syndicato, prevalecendo·se 
do favor da lei, importou os objectos men· 
cion<tdos com a reducção do imposto pat•a 
vendei-os ou · eedel-os a pessoas extranhas ú. 
associação, será. imposta a multa de :3:000$ 
aos importadores, · sendo pelo pagamen
to responsaveis solidariamente os asso
ciados. 

No caso de reincidencia, a multa será do 
dobro e o syndicato será dissolvido, a reque· 
rimento do procurado1· da Republica. além 
das penas em que incorl'erem os infractores~ 
nos termos das leis . criminaes. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-~Ignacio Tosta. -Ch1~istino · C1·uz .;.._Rebouças 
de Garvalho.-Lourenço Baptista.-Silw: Cas· 
tro.-Estacio Coimb>·a. - Caloger"as.-Tolen· 
t::no dos Santos.-A. CfJ.ndido RodriguP.s.
Bulclío Vianna ,.;_Eugenio Tourin1w.-111arco
lino .Moura. -Freitas. -Joúo Luiz Alves.
Galvão Baptista.-Betna;·do Horta.- Ve,·gne 
de · Ab>•ett.-Nei.,a.-Rod,·igues Saldanha.
Felix Gaspar.-.Paran1ws 1lfontenegro.-Castro 
Rebello.-Satyro nias. - Paulino Carlos.
Edu,ardo Rarnos.-Rodi·igttes Lima .-Domtn· 
gos Gu~rnarães. 

A.ccrJseente-se onde convier : 

Ficu.m gosando de f1•anq_uia postal, na vi· 
gencia desta lei, os relatorios diplomaticos o 
consulares publicados e distribuidos pelo Mi
nisterio das Relações Exteriores. 

S:"la das sessõe3, 13 de novembro de 1903. 
-Bricio Filho. 

Foram apresentadas · na sessão de 13 de no
vembro de 1903, ao Orçamento da Fazenda · 
para o. exercício de 1904, as seguintes 

E!I1ENDAS 

Ao art. 2° aecrescente-se : A permittir 
que. na vigencia ~esta · lei, o conselho 
fiscal da Caixa Eco no mica de Porto Aleg1•e 
despenuu. até a quu.ntia de 150:000$ para 

Oncle convier: acquisição . do terreno e construcção de um 

A . p . ·- 'm te 3 o; ..) a'o•·e?n edilicio u.dquadoao funccionamontodn. mesmt\ r1. · agarao so en . 0 au, tl " ' · · d · d · d 
de irnpo~to de importação na . Alfandega os caixa., correo 0 essa, espeza por conta os 
machinismos e insti'Umentos pa1•a a lavoura, recursos propl'ios . desse estabelecimento. 

(Lei n. 957, do 3 de dezembro de 1902, inclusive locomoveis a. ~rico las, os . adubos t 26 16 ) 
chimicos, sem exclusão cto salitre do Chile, ar · n · · 

. o arame farpado, os desnaturu.ntes e carbu- Sala. das sessões, 14 de novembro de 1903. 
:.reta.ntes do alcool,os tonneis de ferro estanha· - •11. de Escobar.- niogo Fol'tuna.- Bar· 
>-do pa.ra o transporte do alcool e os appare- bosa Lima. - Som·es dos Santos. - James 
lhos destinados á.s applicações industt•iaesdo Dm·cy . ..;..... Jutlenal J.11iUe1'.- .A.n,qelo Pinhei,·o. 
alcool~ quando estes objoctos fore1n impor- - G. Jia.sslocluJl'. -Homem, de Ca,·-.,alho.
~a.dos por syndicatos n.gricolas, organizados Campos Ca,.tie,·.--Vespa.~~ano dtJ AlbuguerqtH~. 
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Onde convier: 
Auamenta.clos os vencimentos dos serventes 

da sain, do expediente da Alfandega da Ca
pital Federal de 20 % para. os empregados 
que contarem mais de 10 annos de serviço (;' 
de !O% para os que contarem menos tempo. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Germano Hassloche1·. 

A' l'Ubr-ica 33 - Ob1•as : Accrescente-se a. 
quantia nocessaria para conclusã.o do ~ditic!o 

• destinado á Alfa.ndega de Paranagmt, .cu.JU. 
construcção se acha.· iniciada. 

Sala das sessões, 13 de novemhro de 1903. 
- Alencw· C'TUima?·{íes .- Carlos Cavalcanti.
Candido de Abreu. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 38 B- 1903 

33 

Augmente-se de 120:000$ par:t o estabele
cimento de uma estaç.1.o sa.nitaria. em Porto 
Murtinho, no Estado de Ma,t~o-Grosso. 

Sala d:ts sessões, lO de outubro de 1903.
Lindolpho Ser1·a. -Aqui no Ribei1·o. -Benedi
cto de Sou:::a.-Costa Neto. 

A· Com missão não desconhece a vantagem 
da emonrla. pensa, entretanto, que a despeza 
que elltt consagra póde ·ser adiada • 

4a. 

Reluz.:.t-se de 120:0JO$ a 60:000$ a verba 
para o. Instituto Serotherapico Federal· (In
stituto J.e Manguinhos). 

S:tla das sessões, 22 de outubro de 1903.
co,·,·êa Dut1·a. 

A Commissão não acceita e3h emenda. 
Os trab:.tlhos do Instituto de Ma.nguinhos 

Pa1·ece1· sobre as emendas offe,·eciclas na 23. são de bl ordem eimporktncb .que a pro-
discussão do p1·ojecto n. 38, deste anno, pria verlm de 120:000$ nã.o é exaggerada. 
que ?·eo1·go.nüa os serviços de hygiene 

5
a. 

administ?·ativa da UnUto 

O projecto n. 38 A, do cori.·ente anno,po sto 
em disc11Ssão,contem diversas emendas,en tPe 
ellas algumas refe1•entes á de~peza e tendo 
sidoelle remettido á Commissã.o de Orça
ment:.> para dar seu parecer sob as mes mu.s 
de · sun. competencia., esta pn.ssa a ._offer ecer 
os pareceres que se segu-em : 

Ja. 

.A:' tabella pessoal- Inspectoria d~ Isola· 
mento e Desinfecção-onde se diz: auxiliar do 
administrador, 6:000$,.... diga-se:-6:800$000. 

Sala das sessões, li de outubro de 1903.
Americo de Albuque1·2tte.-Joüa · Viei1·a. 

A Commissãonão acceita esta emenda. 
Os vencimentos propostos pagam sufficien

temente os serviços que competem ao refe
rido· funccionario. 

2:1. 

Na p:.trte referente a-·Hospitaes (projecto 
Mello Mattos)-onde se diz : «dous directores 
a 9:800$ - 19:600$ » -diga-se : dous di
l'ectores a 10:800$- 21:600$. O mais como 
estâ. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1903.
:Felisbello F1·ei1·e. 

A Commissão não aceita. esta emenda. 
Parece exaggerado o augmento proposto, 

sendo muito razoa.veis os vencimentos fixados 
no projeato. 

A' tabella de yencim.entos (projecto Mello 
Mattos): 

Na parto relativaa IIospitaes, onde se diz:. 
um vicc·dieector i:200$, diga·se: . um vice
director 8:400$, o mais como se n.cha. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1903.
Luiz. Domingues. ~ Vi>·gilio Brigido - LeotJe
gildo Filgueiras.- Jose Jlon}ardirn. - Eneas 
!11m·tins.-Larnenha Lins. - Joa.quim, Pires • 

A Commissão.não acceita a emenda. 
Os vencimentos dos f1mccionarios devem 

ser propo1•cionaes á natureza do~ serviços e 
á categvria administrativllo, e a ter-se de· a.u· 
gmentar os vencimentos do vice-director, 
dever-::;e·hia tambem augmentar os do direator 
proporcionalmente, o que acareetaria accres· 
cimo no orçamento· sem vantagem para o 
serviço. 

Supprima-se o art. 4°. 
Supprimam-se no art. 8° as palavras se

~uintes: além do patrimo. nio. do Instituto 
a.e Manguinhos.-Hem·ique Saltes e outros. 

A Commi~são acceita esta. emenda porqne 
traz grande economia e refere-se a melb.o· 
ramentos que podem ser adia los. 

7.& 

Serviço de terra : 
Em vez. de 65 inspectore3 sanitari os a, 

9:000$, diga-se:- 75 inspeatores a 9:000$. 
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Se1·viço de propl1yiaxia da f~hre amarella: 
Em vez de 10 auxiliares a 10:800$, diga-se: 

~ 10 auxiliares tit·ados dentre os iuspectores 
sanitu,rios, com a gratificação annual d9 
1:800$000. 

inspectores, etc.-diga-so : <tjudani.ie.:; uo di
rector geral, etc. 

S::tla das sessõ3s, li de oatubro de 1903.
Pf.mla e Silva. 

Saia das se~sões. 24 do outuln•o de 1903.
Jlosannah de Oliveii'a.-Passos de MiJ•anda.
Rodrigues Saldanha. 

A Commis.;ã.o nã0 ac.::eita. e~t:t emenda' 
pJl'que não vê conveniencia n:t. proi.10St·.t. 

A Commissão ac()eita a emenda. 
ua. 

A classificação dos funccionarios propostos· 
f:i m1is razo'.lovol qu3 a do projecto, facilitando 
::t escolha do pessoal de auxiliarJs ~egundo a 
aptidão dos inspector•es. 

Inspectorla do serviço ele i-sob..rnento e 
desinfecção: 

Q;.tanto ao referente a. despeza, não ha 
:Jenhurn accrl3~cimo sinã.o o melhor modo de 
nomear os mt.!smos funccionarios. 

8.a. 

Serviço do porto : 
Em vez de cinco iuspnctores a 9:600$, di· 

ga-se-seis inspectores a 9:600$000. 

Sala das sessões, 8 de outulJro de 1903.
Jose EH::eb!o.-Angelo Net·o.- ChristinoC,·u::. 
-J. A. Neir:a.- Celso de Sou::a.- lndio do 
Bra.:;.it.- Eugenio Tow·inl~o.- Benedicto de 
Sou::a,- J.lfello J.li'attos 

Pes.soal: 
1 inspecto1• ...•.•..•.• 
1 administrador •.. ~. • 
1 auxiliai' do ad.minis· 

tt•ador .......... · ••. 
2 esc1•ipturario.s a 

4:800$ •••.•••••..•• 
1 · auxilht• de escripta. 
5 chefes da turma. a 

3:600$ .•..•.•.••.• 
2 encar1•egados · de · se

cção a 3: 000.$ •..•• 
1 depositaria ........ . 
1 porteiro ........... . 

Pessoa.Isem nomea-
A Commissão acceita. a emenda. ção: 
Em vista dos sel'Yiços a cargo dos iuspe

ct.ores e a natureza do~ mesmos ; o . numero 2 contínuos a 1 :800$·. 
lO desinfecta.dores de ue cl!~co inspectores, não ê sutnciente. 

. 13 class3 a 2:400$. 
15 desinfectadores à.e 

2a classe · a 1 : 800$. 
Nll'Ubr>ica.-:-Ho3pita.e.s -Pessoal sem no 1 ma.chinista ........ . 

· me~':ão, onde se lê : 2 foguistas a 1:500$ •• 
1 foguista •••• , • , .• , • • • • • • • • • 1:080$000 l feitor de cocheh•a.s .•. 
1 ajudante de cozinha~ .• ,.... 1:080$000 2 ajudantes de ·. feitol' 
1 ser,•ente.. • • . • . .. . .. • . • • • • 1: 080$000 a. 1 :800$ • ·, • • • .. • • • 

----- 20 coc!1eiros a 1 :500$ •• 

Diga-se ; 
1 ajudante de phal'tna.cia ..•• ~ 
l foguista ••••.•••.••..•.•.•• 

s:24o.sooo 
1:800$000 
1:080$000 -----
2:880$000 

Sala das se5sões, 17 d.e outubro de 1903.
E.eredia de Sd. 

A Commis~ão não acceita., porque deter· 
mina as funcções que devem ser exercidas 
:por um ajunda.nte de cozinha. e um servente 
sejam preenchidas po1• um ajudante do 
pliarmacia o que não se comprehend3. 

10:" 

20 serventes a 1:200$ •• 

Material: 
Sustento e fer1•agem de 

animaes ••••• -•••••. 
Combustiveis e lubrifi· 

cantes ............ . 
Desinfcctantes e desin· 

fecções .••••••••••• 
Conservação do mate· 

rial ... . · ........... • · 
Expediente, a!lseio e 

evontuaes ••••••••• 

Somma •••••••.••• 

14:400$ 
8:4'JO$ 

0:000$ 

0:600$ 
2:40J~ 

18:000.) 

G:OJO$ 
:3:000$ 
2: •100.~ 70:200$ 

3:600$ 

24:00J$ 

27:000.$ 
2:400$ 
3:000$ 
2:400$ 

3:600$ 
30:000$ 
24:000$ 12J:OOO$ 

43:200$ 

4:800$ 

36:000$ 

36:000$ 

6:000$ 120:000$ 

316:200$ 

Na ta.bella de vencimentos, na pat•te rela· Orçamento de 1903, 316:200$000. - li·e·. 
tiva-Serviço do porto - em . vez de ·: cinco de1·ico • Bo)·ges. 
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A Commissão não ncceitu. esta emenda. 
Parece preferível a classificação ao modo de 
pagamento proposto noprojecto. · 

12!1. 

Na rubrica-Fiscalizaçã.o das pharmacias: 

Reduzt\m-se a 150$ os vencimentos de cada 
um dos 70 auxiliares academicos. 

Reduzam-se a. 100 o numero de capatazes. 
Supprimam~sc os nove chefes de turma. 
Sala das sessões, 2t · de outubro d'3 19:)3.-

B,·icio Fill~o. · 

Reduzam-se a 400$ mcnsaes os vencimentos A Commissiío acceita. a emenda, menos 
de cada um dos tres phal'maceuticose na parte que recluz ~t 100 o numcrv elo,; c:t

Na rubrica- Engenharia sanittu•ia: patazes. 

Reduzu,m-se a 700$ ml'nsa.es os . venci- 16" 
mentos de cada um dos tres engenheiros sa- Na rubrica-Serviço. do port·): 
nitarios Reduza-se a quatro o numero de inspecto-
. Na rubrica-Juízo dos Feitos de Hygiene l'es. 

PubUcn.: Sn.la. dn.s sessões, 2-l de outubt•o de 1903 • ..,---
Reduzam-se a 1:000$ mensal os vencimen- BJ·icio Filho. 

tos do juiz. · Pl·ejudicaua com o parecer.(~ emenda. do 
Sala das sas.sões. 24 de outubro de 19)3.- Sr. Josê Euzebio o outros. 

Bricio Filho. 

A Cummissiío não acceita a emenda com 
relação á. sua primeira parto, ma.s acceita 
com relação ás duas outras que pz•opõem a 
reducção dos vencimentos dos engenheiros 
.s:mltarios e do juiz dos Feitos de Hygiene 
Publica. 

13n. 

· A bbel.b, do vencimentos, na parte rola
ti v a a « Serviço de porto » em vez de-cinco 
inspectores elo porto a 9:1500$-:-- diga-se: 
cinco inspecto1•es do porto a 10:800$000. 

Sala. das se3sões, 28 de outuln•o de 1893.
Paulo e Sil~a.- FJ•ancisco Sá. 

A Commissão não accêita.a emenda, porque 
t:·az a.ccresci mo do despcza. sem vantagens. 

14a. 

No Instituto Sorotherapico Fedm•a1: 
Reduz<t·se a 90:000$ a. verba para. o seu 

casteio. 
Sn.la. das sessõ3s, 24 de outubro de 1903.

IJ;·ic;o Fill~o 

17a. 

Na. rubrica-Secção demogt•apllica: 
Reduzam-se a 700.$ mensaes os voncim·3n· 

tos do medico damogril.phista. 
Sala das sessões, 24 de outubro de 1903. • 

Bdcio · P'ilho ~ 

A Commi$são a ceei t:t a emenda. 

1sa. 

Na rubrica-Secc~ão demographica: 
Reduzam-se a 600$ mensn.es os vencimen

tos dos dous .medicos adjuntos. 
S~tla das S03SÕeS, 2c1 de OUtUlJrO (lO 1903. 

Bl'icio Filho. 

A Commissfio acceita esta. emenda, 

1911. 

Na, rubrica-Ser\"iços de terrtl: 
Reduzam-se a 650.$ mensae~ os venci

mentos de cada um dos 65 inspectoros sani
tarios. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1903. -
B1·icio Filho. 

A Commissão não acceita. a emenda, porque 
Esta emenda está prejudicada pelo pare- não acha. sufficiente os vencimentos pro-

cel' dado á emenda do St\ Cot•rê~t Dutra. · postos~ 

15& 

Na, rubrica ...;.. Serviço dJ prophylaxia dn. 
fJbre amarela.: 

Reduzam-se . a l: 000$ mensal · os vencimen
tos do inspoctor do serviço. 

Reduzam·se a 800$ mensaes os Yencimen
:t.os de cada um dos lO me..ticos auxiliares. 

2011. 

Na rubrica-Serviço de terras-faça-se a 
seguinte modificação: 

Em vez do lO delegados de saude . a 
10:800$ ~diga-se 10 delegados de saudc a 
800.$, mensaes cada um-06:000$000. 

Sa.ln. das sessões, 26 de outubro de 1903. -
Bdcio Filho. 
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A Commissão julga esta emenda prejudi
cada com o parecer . dado á. . emenda ·dos 
Srs. Hosaona.h de Oliveira e outros. 

Sala das Commissões, 13 de novembro de 
1903. ~ Cassiarui do Nascimento, presidente. 
-Co~·nelio da Fonseca, relator. - U1·bano 
Santos. - Laurinclo Pitta. - Da.,id Cam
pista. 

Emendas otferecidas ao 2n·ojecto n. 38A, de 
190.'3, sobre as quaes a Comn?issao de Orça• 
rnento neTo emittiu parece1·. 

1& 

Fica. o Instituto incumbido da p1•eparação 
de sôros therapeuticos tuberculina e vaccina 
da peste e carbunculo. 

Sala das sessões, 22 ue O] . .ttubro de 1903.-
0orrêa Dutta. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. · Ninguem ·poderá ·ser vaccinado 

contra sua vontade. 
Art.. Sob · pretexto de molestia ·conta-

giosa ninguem, contra sua Yontade, poderá. 
.ser internado nos hospitaes ou separado de 
sua família. 

Art; · ·Os est.ragos c'-\usados ·na proprie
dade p:t.rticular, movei ou immovel, pela 
acção de . · desinfectantes e, .· em . geral, . por 
quaesquer pl'ovidencias ·ordenadas pelas au
tol•idades sanitar1as, serão indemnizados pela 
Fazenda Publica., dentro . do ·prazo maximo 
de seis mezes. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1903.
Barboset Lim,a. 

g:~. 

O art. 1° seja assim redigido : E' reorga
nizada a Directoria Gera.! de Saude Publca, 
ficando sob sua competencia, além das a.ttri
buições actuaes, tuao que no Districto Fe
deral diz respeito, etc. 

Supprima-se o art. 5°. 
Noart. 10 supprima-se o seguinte trecho 

final: No cn.so, porém, da extincção da febre 
a.marella. os novos funccionarios serão con· 
servados com os vencimentos constantes da 
ta bella anne xa. 

O. n. VI do art . . 6° seja .· substituido pelo 
Segttin te : . . . 

Instituindo como penas ás imposições &'\.· 
nitarias multas até 2:000$, que poderão ser 
convertidas · em prisão até o prazo mn,ximo 
de t1•es mezes, bem como cumuladas ou não 
e mesmo como medida preventiva, a.ppre
hensão e destruicão . de · gene1•os deteriorados 

ou considerados nocivos á saude · publica,. 
sequestro e venda de animaes ou objectost 
cuja. existeocia nas habitações for prohibida, 
cass:.tção de licença, fechamento e interdi- 
cção de predios, obras e construccõns. 

§ 1. o A apprehensão e destruição de ge- 
neros deteriorados ou considera1os nocivos á 
saude, assim como a c:.t.S&'1ção de licença. e 
fechn,mento serão feitos por simples acto da 
autol'idade administrativa ; o sequestro e 
venda de animaes ou objectos, .cuj:t existen
cia nas h'1bitações fur prohibida, depois da 
competente apprehensão pela . autoridade 
administmtiva, serão feitos pela autoridade 
,judicial por meio de processo . que for esta.
belecido. 

§ i. o A declaração da in tel'dicção de p1~e- . 
dios, obras e construcções por parte da au• 
toridade administrativa, terá. por effeito 
quanto aos predios : 

1 o; serem olles desoccupados . amigavel ou 
judicialmente pelos inquil.inos dentro de um 
a oito dias, confvrme a urgencia; 

2°, serem repa1•a.dos ou demolidos pelos 
seus .· propriotarios . no prazo que lhes · for 
assignado ~ · · · 

Si ·13stes se recusarem a fazel-o, as repa· 
rações ou demolições serão feit::ts á sua custa, . 
ficando em um ou out1•o caso o predio ou 
terreno por . elle occupado legalmr.nte hypo
thecado para garantia da despeza feita desde 
o dia da declaração da interdicção. Quanto 
ás obras e construcçõesterá por effei ;o: 

1°, serem ellas immediatamente sus
pensas; 

2°, serem reparadas . ou . demolidas nas 
mesmas condições e com os · mesmos onus 
que os predios. 

Accrescente-se onde convier ·: 
a) Em cada po1•to principal dos Estados 

ma.ritimos e fluviaes haverá um hospit:tl de 
isolamento com desinfectorio annexo, desti
nado ao tratamento dos enfermos de moles· 
tias transmissiveis o ao expurgo dós oh,jectos 
susceptiveis procedentes de · navios infeccio· 
nados ou suspeitos. 

b) De accordo com os governos estaduaes, 
a nova regulamentacão promoverá a substi .. 
tuição do regimen quarentenario, como me
dida systematica, pelo da vigila.ncia. medica. 
dos desembarcados e pelo isolamento dos 
enfermos; cumprindo aos mesmos governos 
uniformizar os. procussos administrativos de 
hygiene urbana de modo a. ficar assegurada 
a.q uella vigilancia. 

c) O serviço de saude dos portos será re
gulamentado na conformidade das indicacões 
precedentes, attendendo-se oi convenieucia. 
de melhorar as condições do pessoal e do 
material e de fixar-se as relações que os. 
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funccionarios federaes hajam de manter com · c) O serviço ·de saude dos portos seráregu
os estatutos em épocas de epidemias e nor· lam'3ntado na conformidade das indicações 
maes. precedentes, ·attendendo-se á ·conveniencia 

Sala das sessões, i de outubro de 1903.- de melhorar as condições do pessoal e do 
Henrique Saltes.- Saty>·o Dias.-:- Jllatrt.quias material e de. fixa1•-se as relações que os 
Gonça&ves ~-Jose Bonífacio. _ Mello Mattos. funccionar i os federa os hajam de manter com 

os · esta.duaes em épocas de epidemias e 
no1•maes: · 

4a d) Haverá um Codigo Federal de Saude, 
· · · no qual se incluam todas as regra~; e preceitos 

Supp1•ima-se do art. 2° a parte concernente de administração sanitaria., quer em relação 
á obrigatoriedade . da. vaccinação e revacci- d t · · t t '- 1 
nação anti-variolica, fi ~ando reservada esta ao serviço os por os, quer no ocan e a lY· 

giene da Capital da Republica: · e nelle se 
ma teria para o bjecto de. um l)rojncto do lei ostabelecet•ão as condições no~essarias para 
especütl. que se realize a intervenção dos Poderes da 

Sala das sessões, 21 de outubi·o de 1903.- União nos actos da administração sanitaria 
].fello :Jlattos. local, segundo a formula do art. 5° da Con~ 

50. 

Onde convier : 
Para as vagas que occorrerem de ajudan

tes do di1·ector e para as nomeações effoctivas 
ou em commissãoserão preferidos (1S actuaes 
funccionarios effectivos ou em . com missão . da 
Directoria Geral de Saude Publica, habili
tados em concurso para o cargo de inspector 
sanitario de navio, de accordo com o decreto 
n. 1.031, de 22 de . agosto de 1889. 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1903.
Joüo Lopes.-He>·edia de Sá.-Angelo Neto.
Eloy de Souza.-Pe1·eira de Lyta.-F'1·eder·ico 
Borges.-Tavares de Ly1·a.-Fonseca e Sil'Da. 

· ~Edua1·do Ramos. -Cast1·o Rebello.- Rodri
gues Saldanha.-JoseMonjardim, 

O Congresso Nacional .resol Ye: 
Art. l. o O Governo reorganizará. os ser

viços federa.es de saude publica, incorporao· 
do-lhes ·os do policia · sanitaria, assiste o c ia 
nosocomial o isolamento . e desinf6~ção na 
Capital da Republica, nos termos dopara
grapho unico do art. 58 da. lei n. 85, de 20 
de setembro, observando as seguintes dispo-
sições: · · · 

a) Em cada porto principal dos Estados 
marltimos e fluviaes haverá um hospital de 
isolamento. com desinfectorio annexo, desti
nado ao tratamento dos enfermos do moles
tias transmissíveis e ao expurgo dos objectos 
susceptiveis ·procedentes de navios infectados 
ou suspeitos ; . 

b) De accordo com os . governos estaduaes 
a nova regula,uentação promoverá a substi
tuição do regimen · qua.rentenarlo, como me
dida systllmatica, pelo · da Yigilancia melica 
dos ·desembarcados e pelo isolamento dos 
enfermos; cumprindo aos mesmos governos 
uniformizar os processos athninistra.tivos d.e 
hygiene urbana, de modo a ficar assegurada 
aquella vigilancia; 

Vol. VII 

stituição; 
e) No citado Codigo poderá o Governo com

minar as penas de multa, de 50$ a 1:000$ eo 
dobro nas reincidencias e prisão de tros dias 
a seis mezes, para as infracções. 

Art. 2. 0 O Governo submetterá á. appro· 
vação do Congresso Nacional, em sua proxima 
sessão, a relorma de que trata esta .lei, e o 
Co digo· Federal de Saude, sem prejuízo dn. 
execução·respectiva, que devorá iniciar-se a 
1 de janeiro de ·1904. 

Art. 3.0 Emquanto po1• lei ordinaria não 
forem votadas os fundos precisJs p:tra o 
cust3io dos novos serYiços, abrirá o Governo 
os creditos necess!1rios pela verba de Soccor
ros Publicas, tanto para as installações. que 
houver de determinar! como para o mesmo 
custeio. 

Art. 4. o Revogam-.se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 9 de ontnbL•o de 1903 • ....:.. 
Rod1·ig~tes Lim.a. 

Accrescente-se ao art. 10: 
Os funcciona.rios actuaes, :J.inda que sejam 

nomeados para cargos Cl'eados por este pro
jacto, serão considerados como funccionarios 
antigos. 

Sa,la das sessões, 24 de outubro de 1903. -
Hosannah de Olivei1·a e outros. 

sa. 
Ao art. 1 •. Accrescente-sc, entre as pa

lavras-E' ot•ganizada a Directoria Geral de 
Saude Publica, ficando sob a sua competencia, 
além das attrihuições actuaes, tudo que diz 
respeito- c as palavt•as __;,.á hygiene domici
liaria-as palavras-n-a Capital Federal . 
. Art. 2°. Supprimam-se as palavras- afim 

de to1•nar atrectivas as notificaQões de moles .. · 
tias . infecGuosas, a vacoina.ção e revacci-
naçã.o. 

':0 
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Ao art. {i0 • Accrescente-se depoi:s das pa
Javras-Codigo Sa.nitario-as pa.lavras- na 
Capital Federal-mantido a.litts o disposto no 
n. III deste artigo. 

Suppríma-se o n. IV deste artigo. 
Sub3titua-se o art. 6o n. VI pelo seguinte: 

-lnstiLuindo, como penas ás infr,tcções sani· 
tarias, multas até 2:000.~, que poderão ser 
·convertidas em prisão, até o prazo maximo 
de 60 dias. 

Podet•á igua:tmcnte cass >r licenças, or
denar o fechamento e intet•dicção de prodios, 
obras e construcções, destruir b(}nS appre
hendidos, respeitadas as leis do direito 
·commum, com a.s limitações rigorosas da 
Constituição art. 72 §§ 11 o 17. 

Ao art. 7°-Accrescento se: -sómente no 
que disser respeito á hygione internacional 
·OU marítima. 

Ao art. 11.-Accrescente S3, logo após as 
palavras- E' instituída.- as palaYras- na 
Capital Federal. 

Supprima-se a. parto relativa á Justiça 
Sanitaria. 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1903.
Genllano Hassloche1·. 

N. 286 A - 190:1 

A Commissão de Orçamento vem da.r o seu 
parecer sobre as 144 emenú.as oifcrecidas 
para a 2a discussão do projecto de orçamento 
·do .Ministerio da. Industria.. E para melhor 
methodo do estudo e da vota1;ão, g:.·upal-as-ha 
·segundo as rubricas:~ que se referem. 

N. I 

Ao art. }o, n. 1, Se~rehria do Estado: 
:Modifique-se a. redacção da tabella explica
tiva. de modo a não sa da1• a c,·eaçãci do 
-empregv novo permanente, pela fórma se-
,guinto: · 

1 :Ministro do Estado (Vencimento~ 24:0008 
(Representaçao 12:0.JO$ 

Pessoal do gabineto (technico e au-
:xilia:·es) .. .. • .. . .. .. . .. • .. . .. . . 24:000$ 

'l contmuo....................... 1 :GOO$ 

Sala das sessõ JS, 3 de nov~mbt·o de 1903.
Calogel·as. 

Não ha. no projacto, nem na propost;~. do 
-Governv a que elle se conformou, craação de 
.empregv .. Um _e outl'o apenas consignam 
uma gratttlcaçao para remunerar. serviços 
-e~tr•aordinerios, desempcnha1os em commis
,gao, sem c:tt•actcr do permanencia, sem ti-

tufo tle nomc:1.eão, s!Jm vencimonto3 pagos 
em folha. 

Não ha, pois, razão para a emenda. 

N. 2 

A' verba. 3•-Co:·reios : Agentes, ttjudan
tcs, etc., diga-se·: 2.150:000$000. 

Sala das sessões. 31 de outubro de 1903.
Hosannah de Olive.ira.-Co.1·los de Novaes.
Passos Miranda,-Ri!Jel·iode Miranda. 

A consignaçiio da lei vigante é de 
l. 600:000$; a da proposta do Governo 6 a 
mesma.. 

O pt•ojecto th Commissão elevou já o:sa 
importancia a l.8U0:000$0DO. 

A emenii:L tmrí.t a ess.L arubric:t um excesso 
sobro :t lei vigente de 550:000$ e sobre o 
projectu de 350:0!0$000. 

Com os outros accrescimos auctorizados no 
projoeto, o total da vcrb:t C01·reios, seria 
elevado em rn:tis de 800:000$000. 

Não é prudente tii.o avultado augmento em 
um serviço só. Demais, não é intlispensnvel. 
Em 1902, a dcspeza. attingin a 1.493:595$:338. 

Com 300:000$ a. mais, pnssivcl será at
tcnder, siuão a todas, ás mais lll'gouto.> neces
sidades que o serviço das :tgenci:ts rocl:una. 

A' verba. 3a Correio:>, do projecto n. 281i' 
de 1903, accrcscentc-se á consign:tçã.o Matof! 
ri:tl a sub-consignação : Pat•a. acquisiçã.o do 
um pt•cJio destinado á Administt•ação do
Correios de Maceió. 

Síl.la das sessões, 31 de outubro de 1903.
Eazebio de .1ndrade.-1Tiandel'ley de Men
donça.-Arroxellas Go.lD!To. -Raymundo Mi
l'anda.-llngelo N to. 

Não desconhece a Commissão a. n3cessi
d:tdo do predios p.1ra as admiuistr:tções pos
taes em Ahtgô:ts c em muitos outros E.c;
t:tdos. 

De numerM.'tS reclamações, nes>e sentido, 
tem conhecimento. 

Em alguns, como S. Paulo, é o Governo 
obrigado a p.tgn.r avultado aluguel pelo 
predio que occnpa para aquello set•viço. 

Fôra, porém, impossível attonder, do uma 
voz, a css:1 e :.1 muibs outra.s necessidades 
de que se rcsentem as n.dminis~rações pos
ta.es. 

ToJos os a.nnos o o orçamento dos Correios 
soifre grandes e inevittwois accrescimos. 

No que :.tgor.L se discute para. 1904, só o 
projecto vaen.lém da lei vigente n;t impor
t:.tnciu. do 572:29.2.'$000. 

Só foi nellJ a.ttendidn. a necessidnde da 
construcção de um predio, porque, á falta 
deste, so dá a anomalia de funccioilat• a ::td· 
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ministeação fór:L da capit::l.l, com viobçã.o do 
reguhmcnto o perturbação <lu serviço. 

Só ao.~ JlOilC:.>!; se pod•:lr<í. it• p1·ovidcncia.n.lo 
pal·a melhorar as installaç::):},; do CorL·,Jio, 
como de outro.~ :\:erviços publicos. 

P;Lrece, pois. que d:Jvc se~· :vli:tJ:L p;Lr.L 
outra opp:Jrtunhbde :.L mcdid;.L pt·opJ .~t.:.L n.L 
emenda,. 

N. -i 

Ao n.rt. 1°, n. 3 -Cot'l'.:::ios da ltopublica: 

qual c:J:npete á administ1•açã.o provm•, pois é 
attribuiçiio conferida p~lo J>orlor Le.~islativo 
ao GoYcrno fazer a classiflcaçio da.s agencias, 
do que depende a dbtdbuição por estas das 
dobçõos orçamcnta1•ias. 

.,. Rest:1bcloça-sc a. vcrblt da propJSt ·. para. a 
conducçã.o U·3 m1-h-: pJr atlmiois traçã.o on 
po1• contnteto, etc . , d.iminuin•lo·sc assim de 
200:00 $ o pl'oje -.: ~o. (~m 100~ ga.stru·a.m· 
~>e mono~ de 1.300:000$ cum osse3 serviços, 
diz o relatm·io, c oito houve di~SeDI'olvimcnto 
de sorviçJ que ju$tili1uc um au.~mcuto de 
despezas de I.000:000$00J.) 

A quarta. p~rte reduz a vcrb:t da agencia 
de Parana.guá. Os vendment.os U.os carteiros 
o servenk:s uupenúem da cl11.ssltica.ção deste:> 
c d:\ su:.L distt•ibuição pelas a.genci:\s. Isto é 
feito biennalmcnto om uma tn.bella organi
za.<la. pdo Governo. Par<J. oxecuç,ão dos.;a ta. 
!Jella, f'oita em virtude do lei, ú que o orça· 
mcnto consigna as vol'has comv a de que se 
trat.tL. Não deve es~:t. pois, se: tliminuitla. 

Ao art. to, n. 3-Corrcios): 
Augmont:J·SC, n ~ vcrh:t-Mato:·ial,-do 20 

contos a ~no consignaçiio «<lluminaçã.o», des
tinado csso <~ngmcnto cxcliiaivamente á. com
pt•a de la.mp~tlas a alcoul em sabstituiçã.o 
das uc pctrv!co, u.ctualmo:Jto empregadas. 

, 

Reúuza.-sa a. 84:000$, como n·J excrcicio 
COl'l'enta, O CUSteiu d<L~ SUCCUI'Sll.C$ da Cu.pital 
u1~ Republica, custo c conse;•vac;ão de vehi
eulos e a.rrdos, diminuinJo-sc de 5~:0 _. 0$ o 
projecto. 

Acct•es~entem-se 600.-íi na. vct·ba. de a. .wncias 
sujeita.~ á. Administra-ção dos Corrdos de 
Ouro Preto, p:u·a a dístribuiç.Io da. corrc
spomlencia. em Ponto Nova. 

Rejuza-se de 1 :566.~ a. Yet•ln dcsLinada á 
agencia de PtLraoaguá, qua.nt.ia que I'Jpr·e
senta uma. elevação de ,·encimentos a. car
teiros c a um ser vento. 

Sala d.as sessões, 3 de novcmbi'O de 100:3 . 
-Calogeras. 

Sala das sessões. 3 de novomhro de 1903. 
-C a logcr(!S.-Tos la. - Candid o Rodrigues.
Chl'istino Cru;;. 

A sub-~·ubrica <4: Illnmin::~.ção » do Correio 
o:>tá. su!ficicntemcnte dotada. com a. impor
hncia de 100:000$ pa.ra compor"-tr o melho
ramento a que a om~n(la. se rerere. E pa.ra 
realizai-o, é o Govct•.to :wtorizado om outra 
emenda a que :L Commissã.o d<i. o seu plrecer 
f<~.vora.vel. E', portanto, dosnccessario o qu) 
aqui se dispõe. 

N. 6 

contém esta emenda quatro partes, ~obt•e ReJija-sc do s~guinte modo a sub·consi· 
cada umll. das quaos tem a co:nmissã.o de gnaçã.o «Gratificação <tos chef'.!s do tur·mas da 
s 3 prvnunciar. Directoria. Geral, ot-:1. 2a0:000$000 »: 

Na primeira se propõe relu~ir a v.wba. Gratificação aos chefes de turmas da Diee-
do pt•ojecto p:l.L'a conJucçio d3 malas de ctot•ia. Geral, aos da Aminisk.~<:ão do Districto 
2 300:000$ a 2. 100:000.~ . como cs!.ava n:J. pro- Fedcr·al e aos cla.viculJ.rios, observada a por
posta. A elJvação resultou do tct··so vcrifi- cGn~agem do a.rt. :HO do regula.mento tlos 
c:Ldo insufficicntc a verba. do actual exercício, Correios ; dita por dia:·i:\, aM 3 °/o do3 re · 
o q uc tornou nccc::>sario um pedi lo de credito spectivos vencimco tos monsaes, a dous em
supJlemc!lta.r. A uosp~za. feita. por cs~a. l'U- preg:tdos dtL Directoria. Geral p:J.ra inspec
bricJ. em 19J2 clJvou-se a l.8t!5:392$428. cioaar as administrações postaes, a dous cm
TJ·ata.ndo-se de um serviço pr.>gres3ivo,s:mdo pregados de cala. a.dministL·~çio de la classe 
inevitavel a ct•eaçã.o de novas linhas, não é e a um dos domais, dcsignatlos pelos adminis
muEo que em dous annos se vcri:lque o au- tt•a.lor.:s, para inspocciooa.r as agencias re
gmento proposto no projecto. spectivas; dit:1 do 60$ mens:1e.:> ·a cada um 

A segunda parte propõe qu.::l se reduza a dos encarregados do ser·viço postal marítimo, 
84:000;$ o cu:;telo d:.tS succur:la.C::l. Sundo C:lsa dita. aoil agont·~s ombJ.rcados e p.;t• outl'o~ ser
mesma a importanci :.~ consignada na propostJ. viçJs oxecut:\dos em com missão ou fóra das 
e acceita. no pt•ojccto, nã.o ha. ra.zão p:1ra ser llor·as do cxpeJiente ordinario, fixada. de 
a emenda. a.ccordo com o art. 27 da. lei n. 500, do 1898; 

A terceira parte m:wda. accrcsccnb.r 600~ uita. por substituições, 220:00J$000. 
á verba da agencia para. occorrer á dist!'i· Nas sub-consignações : 
buiç-ão da corrcspondencia em Ponte-Nova.. Reparação e c.mset•vaç1io, etc., om vez de 
A verba é de 1.800:000$ e não pre~isará da-,-40:000$-diga-se: 30:000$000. 
qu<Jlle pequeno accrescimo para. attcnder á Publicações post'13S, etc., em voz de-
necessidade a. que este se destina c sobre a. 50:00J$-jigll.·se: 4'):000$000 ; 
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· Combustível, etc., em vez de 60:000$-~ N · 8 · 
diga-se: 40:000$000. . . · · . . . b. · 3 · ·(c . · ·) · 

1
· . · b 

Com ·a economia . de 50:000.$, . resultante . Na !er a :~.. or~e1os e. e_V'e-se n. su ·C?n-
dessas a.ltarações, redija-se do seguinte modo stgna._ça~ «Gra~t~caçao add1~1onal a carteiros 
a . sub-consignação « Gratificação addicional/ e a diarm ad. d.ic10. na.l a c.ar1mbad. ores e ser-. 
a carteiros etc., 50:000$000 · ventes» a 100:000$000,. . . _ 

· . . '.. · · . · . · ' . . . Reduzam-se as segmntes sub-cons1gnaçoes: 
. Gratr.fi~açao add1c1_onal a cartewos e d1a- «Reparação e conservação de edificios . das 

r1a. _add1c1onal _: ,caru~.badores . e serventes repartições postu.es c mais dependencias» a 
100.000$000. » FredeHco Borges. 3o:OOO$· «Publicações postn.as» · a . 40:000$; 

A primoi:·a pa1•te da emenda. redige de «Comb~stivel, lubrificantes, etc.» a réis 
modo mais amplo o claro a sub·consignação 40:000$000. 

~:cfa~ti~~â~~s ~iv~d~c~ão D~~e ~~g:o1o)ro; Sal~ das sessões, 4 de novenihro de 1903.-
'220:000$, que, segundo a despeza feita nos Franc1-sco Sa. 
annos anteriores, seriam insufficientes para A emenda está prejudic::tda. 
os fins . da rubrica. 

Concorda tambem a. Commissão com as re~ N. 9 
ducções propostas, na segunda parte, para as Na verba ga. do orçamento da dcspeza do 
sub-consignações <c Reparação e conservação, Ministerio da Viação, accrescente-se ft sub
etc. », <c Publicações postaes » e « Com-
bustível». . . consignaçã.o <cGratificações diversas»: . . . 

4:800$ para o fim de tornar-se extens1v:1 
Por ultimo, pensa ·que deve ser elevadu., aos empregados que se1•vírem como auxilia

como a emenda propõe, a sub-consignação re~de gabinete dos · sub-directores g1•atifica
« Gratific::tção adüicional a carteiros, etc. » ção igualá que percebeo que desempenha 
a 100:000$000. Com efieito, lia vendo a lei esse ca1•go junto ao dit•ector. . 
n. 896, de 5 de novemhrtJ de 1902, reduzido 
de 15 a 10 annos 0 tempo de serviço para a Sala das sessões, 30 de outubro de 1903~-
grati:fica~·ão de que t 1·ata 0 art. 335 do regu- - Heredia de Sá. -Sá Freire. -Bueno dr:; 
lamento, torna-se insufficiente a verba. de Paiva. 
50:000$. pelo que já no corrimte exercício se 
tornou necossario um c1•edito supplementar 
de 49:912~530, concedido pela lei n. 1.068, de 
9 de outubro deste anno. 

N, 7 

Na verba 3:1. Correios) redija-se do seguinte 
modo <t sub-consignação «Grti:fi.cação aos 
chefes de turmas, etc.»: <<Gratificação aos 
chefes de turmas da, Directo1•ia ·Geral · e . da 
Administração do Districto Federal e aos 
c:k"tvicuhtrios, observad.'1 a po1•contn,gem do 
art. 340 . do regulamento dos Correios; dita, 
fixada de accordo com o art. 2i da lei n. 560, 
de 1898, a. do tis empregados designados · pela 
Directoria Geral pa.ra inspeccionar as admi
nistrações postaes, a dons · de cada adminis
tração de 1:1. ·classe e a um das .· dema.is desi
gnados pelos administradores para inspec~ 
cionar as agencias respectivas; dita de . BO$ 
mensaes a cada um dos empregados enca1•re· 
gados do serviço . postal ·marítimo; dita aos 
agentes embarcados; ditas por commissões e 
se1•viços determinados no regulamento e por 
substituição, 2.30:000$000. 

A diS}Josição do pro.jecto a que se faz aqui 
refercncla, não cogita, expressamente de 
gratificações a.qualquer officíal de gabinete. 

Mas na sub-consignação de . <cGratificacões 
diversas» se incluem de modo gerai aos 
que devam . remunerar «commissõôs e ser
viços determinados no regulamento». Ahi, 
cabem as que forem julgadn.s neces~a.rias pel~t 
administração par(l, os trabalhos de gabinete. 
E não se trata.ndo de serviço normál, perma
nente, sinão extraordinario, não ha razão 
para se designa1• uma gratificação fixa. 

A emend..'t . é, pois, desnecessart:t. 

N. 10 

A' rubrica. 3~-correios: 
Accrescente-se (., sub-consignaç~o <cGrati:fi. ... 

cação aoschefes de turmas, e.tc.}> :«dita a, 
seis fieis em commissão nas succursa.es, de 
accordo com o arti. 341 do regulamento dos~ 
Correios e aviso de 15 de oq.tubro de 1902, do · 
Ministro da Viação. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Heredia de . Sa. 

Sala das sessões, 4 de novembro .de 1903.
Francisc:> Sá. O art. 34l .do regulamento não se refere· 

a commissões como a que desampenha,m · o s 
A emenda · estú, pt•cjudicaçl:1; o que nella fieis das succursaes. 

se prOJ?Õe consta da emenda anterior ta que a O que . elte dispõe é que «aos empregados 
Comm1ssão deu pa1•ecer fa,voravel. incumbidos de quu.lquel' commissão denliro .. :ou 
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f6ra do Estado onde tiverem exercício serão 
abonadas passagens para si, uma ajuda de 
custo até tres mezes de vencimentos e uma 
diaria até 5 ·o I o do seu vencimento mensal. 

Não se trata, é claro, de empregados da 
administração que, em vez de trabalh:.trem 
na · séde da repartição, á . rua Primeiro de 
Março, trabalb..:1.m em outros pontos da ci
dade, pelos quaes se desdobrou a mesma re
partição. 

O regulamento que creou as succursaes 
impoz aos empregados do Districto Federal 
a oôrigação de nella servirem (art. 310). 

Não é, pois, uma abrigação nova, que novas 
vantagens exigisse. 

Si justa é a medid:J, proposta, opportuno 
será attende1-a na reforma. do serviço. dos 
Correios para que o Governo é autorizado no 
projecto. 

N.ll 

Fica o Governo autorizado a mandar pagar 
aos fieis ~1m commissão nas succursaes do 
Correio, de aceordo com o art. 341 do regu
lamento postttl vigente e aviso do Ministro 
da Viação, de 15 de outubro de 1902, a gra
tificação que deixaram de receber por falta 
de consignação no orçamento vigente. 

Sala das sessões, 4 de novembro do 1903. 
- He1·edia de Sà. 

A emenda está preJudicada. pelo parecer 
dado sobre a anterior. Rejeitada esta, de
verá ella considerar-se rejeitada ; si, porém, 
for aquella approvada, tambem ella o de· 
verá ser. 

N. 12 

Verba ga.- Correios: 
Na sub-consignação - «Gratificação aos 

chefes de turma, etc.»,. depois das palavras 
..:do Disl.ricto Federal» accrescente-se: "'e aos 
empregadus da .Directoria Geral que servem 
de archivistas, de mais de cinco annos.· 

Sala das sessões, 4 de novemb1:o de 1903. 
- J. .IL .Nei"'a. 

O que a emenda propõe não é uma grati
ficação especial por serviços extraqrdinarios, 
.gratificação que não tem o c:.tractet• per ma 
nente. E' sim um 1. vantagem a mais con
cedida a empregados com certo tempo de ser
viço. Caberia, si fixada no regulamento, na 
sub-consignacão destinada a gratificações 
a.ddicionaes. Nem n. vo1•baa que ella se ra
fere, já. muito SObrecarregada, compOI•taria 
o augmento de despoza. 

Parece, portanto, que do assumpto de,rerá. 
cogitar-se, não ao vot..'tr o orçamento, mas 
por occasião de ser decret..1.da a·· reform:.t dos 
Correios. 

N. 13 

Accresc.ente-se <'L rubrica 33 - Correios . : 
«Autorizado o GoYerno a estalJelecor, du

rante· o exercicio, uma gratificação de 15 a 
25 % sobre o que percebem actualmente e 
na r.azão inve1•sa do quantum do vencimento, 
para os empregados de todas as categorias 
da Administração do Correio do Amazonas.» 

Em consequencia : 
«Augmente-se de 1 i:OOO$ a respectiva ver

ba orçamentarht», ou com o que for· conve
niente. 

Sala das sessões, 4 de . novembeo de 1903. 
-AtH·elio Amotim. - Sd Pei[);oto. - Eneas 
Martins. 

Os empregados do Correio do Amazonas 
já gosam, em virtude da lei n. 360, de 30 
de dezembro de 1895, art. 6°, n. 5, da van
tagem excepcional de uma g1•ati1icação do 
40 °/o sobre os seus vencimentos. Ainda,sobre 
os vencimentos assim augmentados, · p1•opõe 
a emenda uma elevação de 15 a 2.5 ofo· 
Accrescimos meno1•es, pedidos por grande 
numero de repartições postaes, teem . sido 
recusados pelo Congresso Nacional. 

Parece que qmmdo houver de deliberar 
sobre a reforma geral dos Correios, que, 
segundo se dispõe no project.o, terc'L de ser 
submettida á sua approvação, tel'<.t o Poder 
Legislativo opportunidaae de l'eVel', si jul
gai• necessario, as tabellas de pessoal e de 
vencimentos das diversas administrações. 

Para então deve ·ser adiado o exame do 
assumpto de que trata a emenda. 

N. 14 

Fica o Governo autorizado a installar luz 
e força electrica no edificio dos C,)rreios, 
nesta Capital, a. brindo para isso o necessa.
rio credito . 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
- Heredia de Sa. 

Trata-se de melho1•amento ha muito recla~ 
mado por quantos conhecem .os embaraços 
com que, por insufficiencia de illuminação e 
de força, luta o serviço dos Correios. 

A Commissão acceita, pois,a emenda, limi
tando-se o credito autorizado a 80:000$000. 

N. 15 

Onde convier: 
Continúa em vigor o n. VI do art. 22 da 

lei n. 652! de 23 de novembro de 1899. 
Sala das sessões, 30 de outubro de 1903.

Gal,(io Baptista.-Lou1'cnço Baptista.-OlU
"'eira Fig'IJ,ciredo. -lfenl'i'J.Me Borges. _...Fidelis 
AZ,es.-Jocio Baptista. 
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A disposição que a emenda l'cvigorJ. ~~a que 
a.utoriz:.t o Govorno a . fazer a adaptaç::io do 
ptoprio nacional . onJe funcciona o Telegra.· 
pho, em Gampos, pat•a o fim de noUe in., tal· 
lar a Agencia · do Correio. 

Trata-se de nccossithtle ,j;_t reconhecida 
pelo Prdor Legislativo, qual a de melhor 
aproveitar um cdificio de propriedade üa 
União, cuJts condições se peestarã.o perfeita
mente ao fim que se tom em vista o cuja 
adaptação trará. ·economia, suvpr·ünindo a 
dospeza do aluguel de um prcdlo para o 
Cor1·eio. 

. . . 
.A emenda deve, pojs, ser · a.ppt~ovaLla. 

N.lô 

Ao art. 3° do projccto. Accre.scentc-sc: 
inclusivo se1•viço · posta.l no i.n tcrior · dos. Es. 
tados e no Districto Federal. · 

Sala das sessücs, 3 de novembro de I 903.
Lu i.:: Dom i11 gues. -Joi d Ett.:: ebio • -'- . C/1 ;·is tino 
Cru.::. 

A em onda .é desnecessn.1•ia. 

O ::trt. 3° do l)l'Ojocto, autol'izando a re
fol'ma de todos os se1•viços e repal'Gições 
subordinadas a.o Ministerio ela Industria; já 
autoriza tambem a elo sorviço postal. 

N. li 

AccrJsconte-se onde convier 
Fica o · GoYcrno autorizado a. reorganizar 

a Admini,.;tt•ação do:~ CQ.l'l'cios de S, Paulo, 
augmentando o pe.:;sJal c marcando-lhe os 
vencimentos, submettendo a reforma, á au-
provação do Congresso. · .. 

S. R.-Sala das sessões, 4 de novemb1•o de 
1903.-A.zc1>edo Marques. 

Pelo art. 3° elo projecto, o Governo é auto· 
rizado a. reorganizar os serviços c r.:Jparti· 
çõos a ca l'go do Ministorio da Indus tria. 
Entre estes e dos q uc mais estão a reclamar 
uma reforma,, se i·1cluo o dos Correios. O 
que a emenda propõc Já, ost<t, pois, no pi'o
jecto, sendo desnecessario approYal-a. 

N. 18 

Fica o \Jov Jrno autorizaclo, clm'ante o ex.:. 
crcicio da presente . lei, a ligar a linhn. tole· 
graphica. do circuito do Salgueiro a J::ticós, 
podendo pa.rtt esse fim despend o r n.té 
60:000$000. 

Sala das sessões, 31 ele outubro de 1903.
B,·icio Filho, -Jose Mal·cellino. ~Julio de 

f .il!ello.-E;·1ni1·io. Coutinlw.-1llalaquias Gon
çalves.-Celso ele SoH:a.-Ji:stacio Coimb1·a. 

De accor.Io com o . ~cm pensamento já · m~t
nifesbdo no p:1.reccr ,justlficati'N do p1•ojccto. 
nã.o jul.~:a a · Commissão conveniente especi~ 
fic;at• na lei ::t:3 Hnlns telegea.phicas a con
struir. Scr-llw-hia, preciso o · acceitar todas 
n.quella::; que são propostas no grande .numero 
do emendas quo tem sob os olhos, o que 
tra1·ia a completa do:wrga.uização do orça
mento, ele fazer on :,rc ellus a escolhn. das que 
obedeçam ao piaria gcr:.tl de communica.ções 
telegrnphicas internas, caso em que se acha
rilo muitas, como :J, de que trata a presente 
emenda. Essa e.;colh:.t, porfm, não pode s~r 
feita sinfto sob um cJ;iterio technico,em ViSta 
elo dosmn-olvimeoto do serviço, o que só· 
mente ca.be na a.cção admini.stra.tiva. 

A esta. emenda, portanto, e a todas as se· 
guintes de ns. 19 a43 propõe a Commissão 
o seguinte SU1)Stitutivo: 

«Fica o Governo autorizado, nos . limites 
d:t · vci·ba decretada na presente lei, a. con
steuir as linhas . telcgraphicn.s destinadas a 
f,~cha,r os circuitos intol'lores d<1 rêde fe· 
dera. L» 

N. 19 

Telep;·ctp!I.Os 

Onde convier: 

Para coustrucção de um r~tnml telegra· 
phico da ciiJade de Taubaté cL do Jambciro~ 
pi1ssando pelas cidn,des de S. Luiz elo Para,
hytinga, Rcdempção e P.arahybuna, do Es-
ta.tlo do S. Paulo, 50:000;;;000. . 

Sala, d:.~s sJssões. 31 de outubro de 1903.
Domingos de Cast1;0.-.A. Cand-ido Rod~·i

gues. -Uebouças de Ca1·valho .-Jesttino C co·· 
d.oso.-3Io;·ci,·a 'da Silva.-Alvm·o de . CaniG· 
lho .-·Paulino Cm·!os.-Es'te·I)CfO Lobo.-Galelro 
Ca1·valhal,- Rodolpho i\Rro.nda.- Fa1·;·ei'i'Ct 
B~·aga. 

Est::t émonda est;i prêjndicn.da p:?.lo parecer 
dado sobre a antm·ior. 

N. 20 

Onde convier: 

Contim'ra. em vigo1• a disposição do orça
mento que manda const1•ttir as linhas tele· 
gr·aphicas . de Bolém pn.ra Vigia. Cm•uçt'i. . 
S. C;_wta.no de Odivella.s e S. Mign~l do 
Guam:.i.. 

Sa.la. das ses~ões, 31 de outubro de 1903.
Hosannah de Otivei;·a.- Ca;·las de Novaes. 
-Indio do BJ"azil.- ..-1.nlonio Bastos~--- Ro· 
ge1·io de J.iil'anclc<, ...;_l.~a.ssos de .:llil'o,nda, 

P1·cju~J ica.d.J .• 
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N. 21 

Onde convim• : 

N. 26 

N. 4. ·Tdog?a.phos. 

A1·t. Flca o GoYcl'oo :.ttÜtii.'izn.do a mandai' P·• -.... hon"'lt1 ~~ 0 d" r1·nll" tnl 1 · ' ""1.~ •.; ..., ~.... ...., -~ . .., egrap uca ue 
concluir os sct'Yl(:os do · prolongamento da Bn:tuirn a. Simão Dias, passnnclo pelo L:J,Q"::tl'-
linha telcgraphica do Ociras a.tó Paran:J,gml. to, ~0:000$000. · · · ~ 
pass:1ndo por S. João. S. .lb:vmm::do e Gur~ 
gueia; tutlo no Est.ad.) <lo Piu;ihr. I Sal:.t lia,;: ses.!ões, 30 de outubro de 19(•3. 

Sala nas sessões. 31 de on tn b;_·o de 190:3. _ . ·1~~~n.!.~.~w,.dc Ca~·vltlh~: ~ Rodi·i ?:t~~ Do1·ia. -
R .. A1·tlw1· .-Joaquim. Pire$. O ... ~; e ., "' 1 al!adao.-1 eh~bello 1, e~1 c. 

Prejmlica<la. 

Ao n. 4 (Telegraphos) : 

Para. . const1•ucç~ão dos ramn.es de Picos a 
Valença, Floriano :.1. Jerumcnha.. Peripcri a 
Itamaraty. no Estado do Pütuhy. i5:000$000. 

Sala d~ts sessões. 31 de outubrJ de 1903.-
R ... ü·thto·.- Joaquim P-ií·es. 

Projudicad11. 

Fic::t o Governo autorizado a prolongar:.\ 
linha telegraphica da cidade de Campin::t 
Grande, no Estado da. Parah.rba. ligando-a á 
da. cidade de Souza, no mesnio · Est:tdo. e 
despender com esse ·serviço :.t tê 60:000$000. 

Saln. das sessões. 4 de iloven:bro de 1903. 
-T1·ind(rde.-PaHla e Silva. 

Prejudicada. 

N. 24 

Na vigencia desta iei fic:t o Goyerno :1Uto
riz.udo a mandar prolongar a Unha telegra
plncn. de Guaranhun a Aguas Bellas,passando 
POl' Bom Conselho; abrindo para isto o ne-
c.essario credito. · "' 

Sa.la. das sessões, 31 de outubro' de 1903.
J·uliO de 1\fe!lo- Josd .t.'Ylr.::·cel!ino - Estaci.o 
Coimbra. 

Pl'ejnclicada. 

N. 25 

Inclua-se onde convier o snguinto: 
.A.rt. Fica o Governo autc-rizado a 11brir 

o c1•odito · ncccssa.l'io . para ultimar n. con· 
strucção elo ramal tolcgraphico de ·.Pão de 
Assucar a SanfAnna do Ipanema. . 

Sala dns scssÕC'1, 3 do novembro de 1908.
- Raynnendo de lrlit·anda - A;Toxellas 
Galvao. -Eu~e.bio de Jli1d}·a.de. - .1Yandel'ley 
de Meíulonça. 

Prejudicada. 

Prejudic~~.dn.. 

N. 2i 

Ao n . . 4 do art. 1·\ n::t consigmwão-Con
strncções o reconstrucções-accrescente-se :a. 
quantia . ele 50:000$ pal'a . o prolongamento, 
atú a cidade de Lençó~s. da linha. que passa 
pala os:.ação Machado PoL·teU,L, da Estrada 
de Ferro Central da Bahia. 

Sahulas sessões 31 ele outubro de 190:3.
Aw:n~sto de F;·ei!as. - Bv.lctro Viamw. -
EclÍ~m·do Ramos,-Domingos Guim.araes.~R. 
Saldanlw. .~ Ve1·gne de Ab;·eu._;_ Alves Ba;·
bosa.-JJim·colino Jfow·a,_;.Tolenti;10 dos San
tos.-Pw·anhos Jlontene!Jl'O,-Folix Ga.~par .
-J . . 1. 1.Veiva .-Leodgildo I''ilguei;·as.-Sa
t?JI'O Dias. -Cast1·o Rebello. ~I!Jnacio Tosta.
EH!JOn'Ío Tow·inho .-Rod;·igues L-:'m !~ . 

Prejudic~\da. 

N. 28 

Accre~c3nte-so tL verba de 300:000$, cvnce
dida <t Repartição . Geral do~ Teleg1•apho'! 
pn.r:t construeçües c rJconstl'ucçõc,, a quan
tia de 80:000$, · destinada . ti. construcçã.o de· 
uma linha que, pcln.s margens do S. Fl'an
cisco, ligue as estações <le Carinh~nlla o Jon.
zeiro. 

Sala ela; se::sõe~, 29 de outubro de 1903.
R. Sa.ldo.nlta.-.. 1H,Qusto de F1·eUas.-Saty;·o 
Dias.-Po.1·ardtos .Mo11 teHeg;·o-:--Bu.lccro ViMma. 
- Ve1·gne de Abi·e~h-EHgenio Tow·inho.~Ro~ 
d1·igues Lima. · 

Prejudicada • 

N. 29 

Accrescente-se onde conviel' 

Fica o Governo autorizttclo a prolongar a 
linha telegraphicn. da cidade de Nazareth á 
cidade Lle Areia. Esto.do da. B:thiu. estabele
cendo estl\ções rias cidades de Santo Antonio 
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de Jesus e Amargosa e em S. Miguel, Nova 
Lage e Jequiriçá. · 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
-FeUx Gaspa1·.-Eugenio Tow·inl~o.- Au
gusto de Freitas,- R. Saldanln.- Ignacio 
Tosta.- Tolentino dos Santos.- Pw·anhos 
Jviontenegro.- Bulctto Vianna.- Leovigildo 
Filgueiras~-Satyro Dias.-Vergne de Ab,·eu. 
- AZves Barbosa.- Domingos Guimarltes. 
--J. A. Neiva.-Castro Rebello. 

Prejudicada. 

N.· 30 

Accrescente-se onde convier: 40:000$ para 
construcção da linha telegraphica do Ca· 
choeiru do ltn.pemerim á Villa do Alegre. 

Sala das sessões, 31 de outubro do 1903.
Galdino Loreto.-Moreira Go,r.es.-Bernardo 
Ho1·ta • .,-Jose J.11onjm·dirn. 

Prejudicada. 

N. 31 

Onde convier: 
Fica o Govel'no autorizado a construir uma 

linha telegraphica da cidade de Macahé · á 
de Santa Maria Magdalena. 

Sala das sessões. 29 de outubro de 1903.
Silva Castro.-Lourenço Baptista.-Olivei1·a 
Figueiredo.- Galvtío · Bp,ptisla.- Joüo Ba
ptista.-Iienrique Bo~·ges. 

Prejudicada. 

N. 32 

Acc1•escente-se onde convier: 
Fica o. Governo o brigado a ligar pelo 

telegrapho Jaguarão ao Herval, no Rio 
Grande do Sul. 

Sala das sessões, 3 de novemb:•o de 1903. 
· -Gennano Hassloche1·. 

Prejudicada. 

N. 33 

Accrescente-se onde conv-ier: 
Fica o Gove1•no autorizado a construir a 

linha· telcgraphica entre Bello Horizonte e 
Villa Nova de Lima. 

Sala das sessões, . ·1 de novembro de 1903. 
--Vú·iato Mascarenhas. 

. P1•ejudicada 

N. 34 

Fica o Governo auto1•izado a estabelecer 
a linha telegraphica entre Sete Lagoas e 
Tabolciro Grande, no Estado de Minas. 

Sa.la das sessões, 4 do novembro de 1903.
Viriato ]lascarenhas. 

Prejudicada. 

N. 35 

Linhas teleg1•aphicas : 
Art. Flca mantido no presente exercício 

orç::tmen r.arlo o creJ.ito vota.do pa1•a a linha 
telegt>aphica, no norte de Minas. de Santa 
Anna de Ferros á cidade de Guanhães. 

Art. O Governo fica autorizado a des-
pender a quantia de 15:000$ com ·o prolon
gamento do telegrapho ua cidade de Gua
nhães . c't de Peçn.nha., no Estado de Minas, 
passando po1• S. João Evangelista. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
Ca1·los Ottoni. 

Prejudicada. 

N. 36 

Ao art. 1 o n .. 4-Telegraphos: Onde se diz: 
«Cnnstrucções e l'econstrucções» accrescen
te-so, in fine-inclusive a ligação das cidades 
de S. José do Rio Pardo, Mococa, Monte 
Santo, S. Seba.sti:io do Paraizo e Santa Rita 
de Cassia, nos Estados de S. Paulo e Minas 
Geraes. 

S.1l<t das sessões, 30 de outubro de 1903.
Rodo~pho Paixtto. 

Projudicada. 

N. 3i 

Accrcscente-se onde convier: Fica o Go
verno u.utorizn.do a mandar· construir uma. 
linha telegraphica que, partindo da cidade 
de Itabh•a de Matto Dentro, vá á cidade de 
S. Domingo~ do Prata, em Minas Geraos; 

Sala das s7Jssões, 31 de outubro de 1903.
Carvalho Bl'itto. 

Prejudicada. 

N. 38 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a man

dar prolong<tr a Unha telegraphica·da es· 
ta.ção de Soleda.de, no Estado de Minas Ge
raes, a ti! a cidade de Ouro Fino e da cid .do 
de Itajubâ (~ de Bragança, no Estado de São 
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Paulo, passando por S. José do Pa.raizo, c~ão de noval) linh,~s telegraphicas á.s cana.-
Cambuby e Jaguary, lizações que fecharem circuiGos e áquollas 

d · 3 para as quaos tiverem r.ido fornecidos ro-
Sala das sessões, 30 ·) outubt·o de HJO .- cu.rs. os. pelos Estad.os intere~sados. 

Bueno de Paiva.- Antero Botelho. 

N. 39 

Ao art. 1~», n. 4. Telegraphos: Accres
ente-se á rubrica « Construcções e recons
Btrucçõcs », in fine. o· seguinte:;- inclusive 
construcção da. Jjnha · qttoP. ligue a villa de 
Poços de Caldas á cidade de Caldas. 

A medida. que importa. om pequena des· 
peza, completa o. plano de communicações 
ra pida( com as estações hydro-mineraes. 

Sala das sessões, 30 de outub1•o de 1903.
Jotlo Ltti.: Alves. 

Prejudicada. 

Sala. da~ sessões, 3 de J'l.ovcmbro,de rgo3.
Calo!Jetas. 

Prejudicada. 

N. 44 

Rubrica 4n.-Telegra.phos-:- Consignação
Construcções e · Reconsi;rucções : · Eleve-se a 
dotaçãode ·300:000$ para 500:000$000. 

Sala das sessões, 3 de novomb1·od.e 1903.-
LvJ~ DO?m:ngues.- Jose Ett; c~>io.- Cltristino 
Oru.z. . · 

Não concorda, a commissão com tão avul
t:tdo augmento da verba do blcgrapho. 1!'!' 
certo quo no exorcicio actual a sub-consi
gnação destinada a constrtL'i;õos e recon- . 

N · 40 strucçõe.) fora elevada, a 45u: 000$, foi . isso 
Ficao Governo a.utot•izado a mandar pro- devido á necessidade d.e reconsr.ruir . grande 

longa r a linha telegraphic::r. de Poços . de extensão de linhas tt•ansferidas pol' adminis
Ca.ldas até .a. cidade de Ouro Fino, passando trações de Estados e do estrada~ tlc ferro á. 
pela cidade de Caldas, no Estado de · Minas. Repartição Geral dos Telegraphos. Não teom 

Sal" d"s sessões, 30 de outulJro de 1903.- ha.vido novas .· transferencias ; . e a. . impor-
.., "' tancia consignada. no pl'CJjecto blsta para 

LeoneZ Filho.-B?Jeno ·de Pai.,a. attender ás novas constrncçõcs mais urgcm-
PrejuclicJ.da.. tea. 

N. 41 

Ao art. 1°, n. 4-Telegra.phos: 
Onde se diz « construcçõos e reconstruo· 

ções. etc.:. a.ccrescente-se, in fine:-inclusive 
a construcção de linhas que liguem a cida
. de de Ara.guary ás da Bagagem, Monte Car
meHo e Pa.racat11 e a dê Ubá ás do Fructal, 
Prata e á Villa Platina, tudo · no l~tado de 
Minas Geraes. . 

S:tla das S3S)ões, 29 de outubro do, i903.
Rodolplto Pafa:üo. 

Pr~judicada. 

N. 42 

Ao art. 1 o, n. 4 : Accresconte-se á rubrica 
~:Construccões e reconstrucções» o seguinte: 
-inclusive o prolongamento dr11inha telegra.
phica do Soledade a Caxu.mbú. · 

Sala das sessões, 3 de novembt•o de 1903. 
-.Ante1·o .Botelhn.-Bueno de ·Paiva. 

P1•ejudica.da. 

N. 43 

N. 45 

Ao art. 1°, n. 4--:Telegraphos: 
. Augmente-se na verba ma.teriaJ de esta.

ções, de 20:000$ a sub-consignação-Moveis, 
utensilios e despezas miudas-destinudo o 
augmento exclusiva monte <í compra de Iam.
padas a alcool em substitu:.ção das do pe
trolco, actualmente usadns. 

Augmente-se, pn.ru. o mesmo fim, de cinco 
contos a sub-consignação-Moveis, . utensilios 
e despezas miudas-do material para os es
criptol'ios . dos districtos. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
Caloge,·as. -Tosla.-Chris!ino Cru::.-Oandido 
Rodrigues • . 

Em outra omonda j;1. o Govet•no é autori
zado a substituir nr~s repartições federaes o 
petroleo pelo alcuol ;o a forma de autori
zação I'espeita a liberdade quo deve caber á 
administração em assumptos da economio. 
das repartições. A presente omomla 6, pois, 
desnecossaria. 

N. 46 
Art. . Na ,·igencia desta lei, o Governo Accrescente-se onde convioL· : Fica elevada 

s,ó poderá. applicar a verbo, pa.ra, constru- t\ 8$ a diQ,ria. de cada um dos carpinteiroi 
\'ol • ''11 71 
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do a.lmoxMifi1do da. Dil'cctorh Ger<1l dos Te- assumirh p.:~lo Governo do Brazil pa.r;t com 
legmphu.s. as ;t~huini::;Ge.'tçõcs tclegra.phica.s u.,tru.ogei-

Sala das sessões, 29 J.c outuul'o de 1903.
Heredia de Sd. 

E' uma rno.litla de justiç~a a. que se inclue 
na emenda ; c já. ne:;to sentido se pronun
ciou o Governo em iafol'm:tçã.o pt•esta.rla á 
Camara, a 9 de s~tem bro do anno pa~s<.t.do. 
Os cal'pintGiros dú almourif<.t.do da Repar
tição Gel'al do.-; Tolegi·aphns são dous e per· 
cebem u. diaria de 6$ em 300 dias; na mesma 
repartiçii.o o::~ oporarius do 2" clu.s:;e d<t 
offlcina vencem IO::; diariu~. A cmend·\ at· 
tonüa assa. ue.:;igua'I•Iado, olerando a. do-;
peza. somente em 1:200;~;000. 

)I'. 47 

Augmon te-se do 2,1: OU08 <t >'el'ba. rohtti v;t 
a.o pessoal d•t linha da Rep:wt.ü.~ào Geral dos 
Telegraphos, ficando elovauo i~ 20 o numero 
de inspectores de l"· c! asso. 

Sa.ltt das sessões, 20 ele outuiJl'u do l!J03 .
Fen·eiJ·a B1·oga.-.:t. S a lrlanha.- .ll. Pereira 
Reis. - Rebouçt.(S de Carvalho.- A1·nolpho 
Atevedo.-SeJ·gio Sabo{a. -C(rr/os ele Novues. 
· 1lngelo Neto. 

O projecto consigna ve1·b;t p:ti'a 16 inspe· 
ctores rlo i a classe. Senflo 17 o llU111Cl'O dos 
districtos, devem aqueltus ~f>t' oh\'ados a nu
mero tgtutl. Com olfoii.•J, o t'dgul:unonto th 
Ropar!.içiio Gcral1lus TeL•J!, t';.t,p!t ••S de~ot•mina 
em o sJtt ttrt. 331 u s .·guin:.: :: «i'<tN ·~a:.l:t 
distl'i•Jto sel'<í. desi:.;n:r,d:J um iil~p :l!t·H' de 
1" chsc;o.» E o a.l'G. 33fi dispõ.: ; «<J nu
moro do distl'ictos c o ele in:;pc:JtoL·es, 
feitores c guu.rJa-fio;i de caJrL urn d..:lles 
sel'[t annualmeni.e tlct:Jrminarlo pel:.t diru· 
ctoria.» Pelo que pro11õa u. c.~ : amisiiiO que 
a. emenda seja substüuitla pelo scglliut<.:: 
<<augmentom-se 6:000$ nu. sub-con.-;igmtção
Inspectol'es do l"· classc-elel'antlo o numero 
de~:~ tos :.t 17. » 

N. •18 

Accrescentc-se onde convier: 
E' o Podcl' Executivo autorizado tt abrir o 

credito preciso pam se liquidarem tiil'octa.
mente entre a H.9partiçKo Geral do::~ Tele· 
graph?s e as diversas administrações tele
gra.phlca.s as taxas de telegl'a.mmas otficiaes 
tra.ns11tittidos sob o rcgimen do trafego mu
tuo c que se referirem n. exercícios já encer
rados. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
-Francisco Sd. 

A providencia indicada na emenda ê o 
Ut'gente cumprimento do uma obrigação 

ra.s. 
Fol o1l<.t racbmad:t pela Dlrectoritt dos Te

lographo,; om officio do 19 de jnnh.o do :tnno 
Jl:1Ss:.t<J.o, cujct te.tn~crlpçã.o b:tsta p.trtt justi
tlc..'tl·:.t plen~1.mcntc. 

«Pelo dJcreo;o n. 0.701, Jo l do outubl'o de 
lil77, ad horiu o Govm·no rlo Brazil á. Conven
ção Te!egmphi!:t lntcrn:tcional Je S. Pcter
sbnrgo, n.ppi'JVctnJo pelo Jecreto n. 2.5E9. 
de8 de,jlloho 1iJ 1807, o re;;u·amento olabo
r:tclo C·Hll as noGific:.tr;õl3; provenientes Ja, 
Revisão de B•tdttpesth, om 1893 e expctlldo 
p.1 r. t a •.lxecuçfio tlas disposições d<1 mesma 
convonç;lo. 

Do~::o rogul:tmento, na pal'te rehti m á. 
contabili•b.dc, t>:: dcpl'ehonde quo n ajusto 
definitivo das conta:; de trafego mutu ,, p:~rtL 
o Clu;,Ll o fl•.tnc;) ::lot•vir<i. de unirlado ruone· 
ta.t•i:t, s;dvo ac~urd•J om cunti'étt'io, deve ser 
l'eltr1 pol' pOl'.i'ldO de Íl'll$ IUOZQS do aurniniS· 
t:·açã.o p;u•a. a:lmini~tmçiio tolegraphic<L, 
vonccndo ttS snmm:~~ <hwid:ts por uma. ti. 
ouGt·a. o .iut•o de 5 °/o an anno, si. a. rospectiY:t 
liquLlar;âo ni'i.o se l'ealizar dentro Jo seis 
sem;tn:,,s subsoquontes ao dia d:t :tprcsenta
c,;ii.o das cont:Ls do ultimo mcz do tt•imostre. 

No sentülo exposto pL'oilcdou sompro esta 
rep:~r·t.kiio ;~tú que, n:L verba-Telogra.phos
ilo 01·çamet1l' t tio Ministorio th InrlustdtL, 
Viar;!iLil o rJb!'.lS Publicas, se incluiu o c ·e(lito 
·.io -!:J'! :OOD.) p:u•,,, rH! t! tll'l'Cl' áquell.t liquitlação 
qu.J p.• . .;inn ;,, -~ et· clliJ .JLu.uh tlil ThtJsotu·o l"e· 
ilnr.d p_..·h l'ugimuu d::, cl.LS·.iiic:tção O!'Ça· 
munkt:'l::,. 

Dusde logu viu-se que t~quelle cxpetiicnb 
er<t inacaio<t\·ül, por n:io se tt•ata.r de dospeza. 
;t pagar, e sirn de s.mples resLituição de kt· 
x~ts rle teiog1'J.tn:lla.:J recebidos pela Repa.l'ti· 
y<tu p~r conLa. do outt•as administrações, 
mcl.ustVJ ttf.l companhias, c:1ja impurtancia, 
V<ll'lavcl pdu. natureza üo serviço, não podi<~ 
representa.r--s~ por uma pt•evisão exacta, 
como na. pt'a.ttca. ficou demonst ·ado, não só 
pela insu tficie2cüt do credito v o ta do, mas 
t;unl.Jmn pelos e~hamços que se origina-ram 
dessn. dehberaçao e que só com a interfe
renci:t d.o Cungresso Naciona.l puderam sm• 
remo vid<\S. 

DespL·ozado eutão semelhttnto cxperlicnte, 
atl.<Jptou-sc o 5ystema de se eJfcctwir no Thc· 
sou,·o a liquidação por meio de balaneotes 
o que aliá::! nã.o constitue o molhvr alvitre e 
a~~cs contribuo. s~b~emodo pu.r<t a impossi· 
b1hdar_le da. restlt!-1-Jçau no pt•azo estipulado, 
pela cH·cumshncJU. de que alêm da vei'ifica
cão e de:;;criminação das taxas dos tele"ra.m
mas e do levantamemo dos bi.t.lancete; tt·i
mensaes, que exigem o mu.ximo cuidado e 
tempo, tornam-se precisos mais dous pro~ 
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cessos que tambam dem·mrla.m tempo nn. sc
eret= ~ria desse Ministerio e no Thesonro. 

A isto ac··re.;ce que a importanch das 
taxas dos teleg :·ammas offlciaes, que, se
gundo o citado regulamento, deve ser re
stituído âs diversas administraçlõos o com
panhias conjunta.monte com a doi despachos 
particulíJres c diJ, imprensa, foi cxcluiJo 
deS't~ l'egra convencii>n<Ü pa.ra set' ;,ntistb ita 
por meio dos ct•eJit,os votados a. ca.da um dos 
MiQi:;;t.erios nos qnaes faz so l]üsl,er remelbt· 
os respectivos documentos p;r n:io podcw esta 
repart.içãu liquidai' pül' si arplillo qn.:~ <L 
lei considerou despeza:s elos allutliLlus Minis
torios. 

Quebrou-ao assim, a unifor111idado cstabe· 
lcci;J,a para a. liquidaçãq 4as ·cont~s 4e tra
fego mutuo, passap,do-se 1!- ent.reg:tr IJ<Lt'cel 
Ia.damento, o pelo proces$o do ].Jag-amontos 
sujoitos a exot•eicios finclos, no c~so do insuf
ficiencia d~S CI'CLiil.os, <L ronda pel'tencouto 1L 
torcqiros, pollt c1ual ficou rcsponsn,vcl ;.t. ad~ 
miuistt·a~·ão telegraphica br·azilcira uo::dc 
quo, po~· seu hltermedio, foram tra.nsmitti,.. 
dos os t~lt:gr. •mllHIS á adiJ)inístl'ac;ão tele
gra.phica. limi~rophe. 

A este respeito de,-o dizer quo ha contas 
de telngramma.s ofticiae.-J d r1 col'l'cnte anno c 
de antor·iorcs, quo estão ainda pitl·~~ ~;dJar 
com as divet•sa.:; administl'ações, em impjr
tancia supel'iot• a lOO:QO .. •$ (com coutos de 
réis) o que vos communico sómente para 
patrmtear n morosidaclo dessas liquidações, 
cujo processo está. exiginrlo. proropta refórma. 

Nas iuclusas ctemonsr,raçiies que vos ro~ 
mot~o n.cha.m·SC a:s dHas conta.:; dL;c!'irninadas 
com indicação Ll:1s repn•tiçõ~s devcdoms, 
faltando a. apuração do segundo sorqcstr·o 
corl'OllLe, o quo me impo[!.o ele vos propor-, 
cionar os dados completos. 

E, no intuito de sa.n<w os inconven ientes 
qne, manifestamente, resultam do que deixo 
cxpo~to, venho propor as medld'.~s que ao Con
gt·e~~o Nacional convem P'Lir p:tra que esta 
rept~rtiçã.q possa a.tt!3n•!er, com a maior pon
tualidade, tt:> obrigq.çÕeJ rolativ;1s ti Conven
ção e Rogulamouto internacionaos, (iUe' o 
Gove1•no acceitou para. o serviço de quo se 
trata, a saba11: 

I.o Ficar o Govemo autorizado a abrir 
pelo Ministerio d• ~ Fazenda, á vista das re
quizições uo da lndu<>l,rin., Viação o Obras 
Publicas, o credito IU'ectso para se liquirln., 
rem, directamente, entre a Repartição Ge1•al 
dos Telegraphos e as diversas administra
ções con"uncres, a-, ta.x •S de telegra.mmas 
otHciaos o transmi ~tidos sob o regimen do 
trafego mutuo e que se referirem t~ exerci
cios já encerrados. 

2.· Sendo a renda dos Thelegraphos reco
lhida ao TlH~souro Fodor!!ol e ás , Delegacias 
nos· Estados !lO.njqn()taJ.llente com a do tra~ 

f ·go mutuo entre as outl'!!-S administrações, 
p:u•:1 ser do pois ver i lica.da e d iscr imina.da. 
pc!a Gunta.dol'Üt da. Repa.rtição conformo o 
sou t•ogula.mento, 1i1~a.rá e::;ta. autorizada n 
rcquizii.ar do Thesouro, por c:mta da.quelle 
recoliJimcntu, a entrega, para a restituição 
;Jl'omtün e compler.a ás n.llu•iírlas adminis, 
Íl'açõt•s, ri<L pa1·tc que, re~pecbi vamen te, lhes 
pm·t.Qncm', á vist~ dus balancetes trimensa.es 
ot'g:Lnit.adus par:.t o [!justo de contas, sendo 
que, u.curca. dos tclegr·amm•1s officin.ecl dcverti. 
c;ulaMiniste;•io ah .·ir,no decurso do exercício, 
o credl~o que Sel tm·na.1' p1•eciso pa.ra indcm
nizat• u. H.epa.I·tif;ão dos Telographos, das 
taxas qu,_. l'es ~ituil• po1• conta. deUc ás rafe
t'idlti a:lministraçõcs e cuja impm•tancia ser<i. 
es ~!l'iptm•ada como ronda dos Tclegraphos, 
que1· na Repal'tição, que1· nJ Thosouro, por 
jogo de contas. 

3. 0 O art. HJ, da. loi n. 3.018, do 5 do 
novembro do 11:!85, não se <tpiJlica aos con· 
t,ractos pal'a. o tt·a.fego mntuiJ telegrapbico, 
nem a ouf;t•o::; cuja. cJtecur;oão dependo do 
maior pl'azo peht tmtut·~ztt do serviço quo 
nã.o sej;1 fornocimen tu ti.::! repartições pu
blicas. 

-L u Como no caS•) das dívidas roclama(las 
pr- lo~ e.H'1'eios cstra.ngcieos por serv:ços e;ti
pu i:1 .us na. Co11venção Postal Universal. não 
serão igua.lmrnte applic(J.vei::> ao traf. •gu 
mutUi) telegruphico, pelo t•cgimen d:t. Con
veuç~o Intm•uaciunal de S. Pctersbm•go as 
dispOsições do decreto n. 10.1 ~15, de 5 de ja
neiro de 188fl, repruduz!tlas polos arts. 31 e 
3'2, da il'i n. 490, do 16 de ~l!Zcmbro de 1897. 
-Sawle e fra.tat•nid;Lde. -Sr. Ministro da. 
lntlustria, Viação e Obt•as Publicas.- Ga~ 
iJrid O::otio rfc illmeidc!, Direcr.or Gorai.» 

N. 49 

Art. O Governo é autorizado a. despender 
por in lermcdio deste Ministcl'io, até a. quan
i.ia do 5W:OOO$, para auxilíat· nos Estados e 
no Distl'icto Federal, a í'und::t.çü.o de estações 
i1gronomic~~s o wnologic::ts, campus de expo· 
rienci<~ o UOJU;m.;tc: ~çii.o o pu~ tos zootechni· 
cos, quo a inicitLtiva. particular, represen
t:~•ht pot· syndic:Ltús agi'icolas, s J propttzer a 
crcar corn o intuito d<} aporfeic;ou as tlivcr· 
S<LS culturas e a crottção do gadu. 

~:>n.ragra.pho unico. Para a concessão do 
auxilio é nece~sario o preenchimento das Só· 
guintcs condições : 

a) que o synuicato agricola, orgánizado P.e 
accordo com a lei n. 979, do G de janeiro do 
1903, tenha pelo meno:; seis mezes de ox:isten
cia. t•eguiar, a. cont.u• da. datt\ do t•egístro dos 
rt)spectivus estt\tutos; 

b) que o syndica.tu apre$ente previamep.te 
ao Governo o plano de fundação e o respe. 
ctivo orçamento, disMiminanflo a. quota d.J 
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auxilio estadual, af:m de sor dotcrminad11 a 
· irnportaociu. do n.u.xilio d!!, União_;, .. ·' 

cj no ca:::o do d!S::>oluçf.!o do syl.dJCato, o 
material existente l-!Cl'á t1·ansfe:ído para ou" 
tra associação congcmere ; . 

ri) o Governo dcvcr:t resrJr\·ar p:trn. st o 
direHo de fiscalizar o funccionamonto <h m
tação afJ'ronomica ou cn.mpo de exporiencia, 
eté~, nobmcando em commis~ão pessoa idonoa 
para esse esse fim. 

Sala das sessões, 30 de outubrJ de 1903.
Ignacio Tosta.-Joviniano Carvalho.-Herwi
que Borges.-A. Ccmdido .Rodrigues. -:-~e
bouças de Ca,·vaUto •. - Frettas.- J. Te~xewa 
B1·m~düo.-Felisbcllo Frei,·c.-Be1·-nardo Hor
ta.- Estaci? Coimb1·o..-Uh1·istino Cruz.- .To
lentino dos Sanlos.-Cu.loge1·as. - Go.lvr1o Ba
ptista.-B. Saldanha.~ Padtta Rezcnde.-B. 
de Souza -Lcovi9ildo Filgtteiras.~ Wander· 
ley de Me1tdonça~-Eu.;ebio de .tndrade.-Eu· 
oenio Tow·inho. - ·Pattla e Silv,t. - Cruv~tlo 
Cov . .rlcanti.-Ribei,·o Jungueira. -A . .Nc~'IJa. 
-Rodolplw Paixüo,.....,;.Om·vallw Britt~. _;,.Mell.o 
J1Jattos.-BezC1Til Fontenetle.-Dommgos Guzw 
mareies. 

Destinadas a facilitar a di.trusão do ensino 
arrricola elementar c pratico, c a se consti· 
t{i'irom ~entros de melhoramento da indus· 

· tria pastoril, as insr.ituicõcs a; quo a e.menda 
se refere toem tido notavel desonvolvrmento 
o prestado assignalaclos servicos em m~itos 
}Jaizes e nomeadamente nos Estados· Umdus, 
França, Belgica, Suissa, Dinamarca, Chile e 
outros . . Mais efficazmente do que :1pparatosos 
instHutos de ensino 'theo1•ico, . hão de ellas 
influir na urgente trn.nsformação de nossa 
economj a rural. 

A . Commissão esUt, pois, · de inteiro . accordo 
com a emenda, e pt•opõc que depois das pa· 
lav1•as «postos zootechnicos» S.) accresc.ente: 
-«inclusive o Jardim Zoologico do Rio do 
Janeiro». 

N. 50 

Onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a subven

cionar o Jardim . Zoologico destn Capital, 
fa.cilitando~lhe os . meios para promover ex· 
posições de anima.es . puros das melhoras 
raças bovina, suina, ·lanigera e . outras de 
reputada. utilidade, depois de acclimatadas. 

§ Esses animaes terão isenção de todos 
os direitos aduaneiros, mesmo o de expe
diente. 

Sala das sossões, 31 do outubro de 1903 • ..,.. 
Joaguim Pi1·es. · 

Esta. emenda está. prejudicada . peh sub· 
menda proposta pela · Com missão á. ante· 
iOl'. 

N; 51 

0:; ftt v ores de que trata o n. VI do · at•t. 2~ 
da lei n. 957, de ::>0 <.le dezembl'o dol902, 
que o pt•ojccto mantém, sã.o extensiv?s aos 
animaes quo forem tt>ansportados ass1m do 
pa:izc . .; estrangeiros, como de qualqner ponto 
da Ropublica,, para ser~m oxpJstos n<? . ?cr
tamon pecua.r1o a . reahzar-so . no muntc1p10 
da Escada, no E:.;tado de Pernambuco, pro
moviuo pelo Syndicato Regional dos M~ni
cipios do Esca.da, Amara_gy e Gam~lle1ra, 
po1• occa.siao da Con ferencta Assucare1ra da
quetle Estado no correr de 1904. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1903.
Ianacio Tosta.-Jovi?~iarzo Carvalho.- Jie,?.· 
,·igue Boi'[Jes.- Rebo·uças de Car~allto.-.T. 
Tcixci1·a Bmndcio.-FcU.sbâlo Frewc.-Be,·
nm·do HorÚt.-Estacio Coimbra.- Christino 
C1·u=.-ToZentino · dos Sa1~tos .-CalO!JGI'liS .
Galvão Baptista.- Pt:tdt~a Rezende.-B. de 
Souza • ..,..Leovigildo Fil[]ueiJ•as.- ·wanderley 
de .:.1IendoHça.~ Euzebio de Andrade.-Et~~ 
genio · Tow·:n!Lo.-Oliveim Valladllo.-Ga1·
:,alho Britto.- Rodriaues Do,·ia.- Beze1·1·U 
FonteneUe.- Freitas. - lllellfJ .illattos.-Do· 
min!JOS Gúimarltes .-.t1. Candido Rodrigttes. 

Por ninguem são desconhecidas as vanta
crens das t'eirasde animam:, como a de que 
~qui se · trata. E' justo, pois, . que se lhe 
estendam os . favores · conced.i<los no projecto 
á. intt•oducção de animaos . de raça desti
nados a estabelecimentos agricolas e pas· 
toris. A Commissão concorda com a. emenda. 

SulJ~emonda ~i. emenda dos Srs. Ignacio 
Tos ta e outrus: 

Da quanti~ de 500:000$_, destinada á fu.nda.
ção de estaçoes agt•onomicas e aenolog10as, 
campos de. exparimen~ação e demonstraç~o 
e postos zootechnicos, se deduza. . a . quantia 
de 25: 000$ para cada escola. agricola, já. 
funccionando regula!·mente nos Estados, o 
por estes· su bvencionadus. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903 . ..
Rod,·igues Doi·ia.-0&-::,eira . Valtadão.-J. A. 
Neiwr.,· 

A medida. que aqui se alvitra, desvirtuaria 
o pensamento da emenda, aue . é o de au
xiliar estabelecimentos de ensino pratico o 
experimental, fundados pela iniciu.tiva da 
classe mais immediata.monte interessada. 
Aliás, desde qmr as escolas agricolas dos 
Estados se adaptem ao mesmo regimen, go~ 
zarão do mesmo favor. Não .· ba, pois, razão 
para ser a emenda approvada.. 

53 
Art. Na vigencii1 desta lei, fica o Go· 

verno autorizado a desenYolver os set•viços 
8.. ca1.•go do Jat~dim. Botanico, de modo a 
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sal'cm ahi estud::tr:los e selecionados os f8r
mentos alcoollcos, o clistrilmindo-se gr,\tui
tamento pr,los lavrJ.dot•es as culínr:ts as;sim 
obtidas. ParJ. o fim deste M•t.ig<J porhwá o 
Governo contr•acta.r pessoal idoneo, dentrJ 
ou fúN do paiz, a.b1•indo o necessario cre
dito até o limite maximo de GO :000$000. 

Sala das sessõe~. 3 ue novembro da 1903. 
-Galo.Qc>·as.-Tosta.- Ch,·istino Cntz .-Can 
di do Rodrigues. 

A· Commissão de~ seu voto n. emenda snb· 
stituinclo-se as. palavms . depois . do <<pod.cr(t 
o Governo» polas seguintes: «abrir o CI'C· 
dito neces~a.rio a.té 30:000$000». 

N. 54 

A' verba 5a, na. sub· consignação «.Jardim 
Bota.nico» accrc.:;cente se 5:000$ para dcsa
pr'lpriaçõe.::. 

Saln. das sessões, 4 de novembro de 1903.
Francisco Si!. 

A medida t; reclamada. pola admini~tt•ação 
pul)lica para remover do .Jn.rdim Bota.nico 
proprielarlos que lhe são prejndiciaes. 

N. 55 

Onde conviet• 
Para publicaç5._o de um boletim cplinzen,tl, 

que gozat'(L de fran!],uia postal. a cat•go da 
Sociedade Nacional do. Agricultm•a, e sua 
ampla distribuição no paiz e no estr.tngeit·o, 
contendo informações, monogeaphias, ostndos 
e trabalhos do qualquer no.turezn. o dados 
est:ttisticos, necessarios para,: o exacto conhe· 
cimento dos mercados productores e comm· 
midorcs e lln.ra o desenvolvimento da agri· 
cultura c industrias correlativas e aperf~i
çoamento dos seu~ proces:;o~, 50:000$000. 

Sala dassossõe3, 30 de outubro de 1903.
H~uriguc Bo1·ges.-lgnacio Tosta.- Jo,iniano 
Cm·vatho.- Butcao Viam?.~. - J. Teixeira 
B;•a11dllo. -Rebouças de Carvalho,- FeUsbello 
F1·ei;-e.- Christino Crtt~. ~Ber nm·do Iforta. 
-Estacio Ooi·mb1·a.- Tolentino elos Santo.~.
CaZoge1·as, -Gaz,ao Baptista. -. J.11eUo o~lfattos. 
-Padu.a Re::;ende.-B. ele Sou.;a. -Be:erdl 
FonteMUe.- Leovt:gildo Filgu.ei·1·as.- \Van~ 
aerley de jl-fendo~~ça.-Domingos Gu.im,artíes.
Eu::elJio de Andrade. - Euganio Tou?·inho.
Roclrigttes Do1·ia.-0Zivei1'.:~ VaUmlão.-E'clH· 
drdo Ramos.- 1l.Canrlido Rorlrig~t~s.- R. 
Sa(.(lrmlm, -Cm·valho ll t'·.'lto. 

J:l o projcdo rlo Ol'Ç::tment0 cnn!ignu nmn. 
Yerb:t do 50:000.~ p:u'[L pu1Jliect.ç0es scien
t.ific.t:~. Deixando d~ di-;cf·iminn.t·U, como o 
f<tzian1 leis a.ntr•rioros.. fui prn:-;amento d:.t 
Commissão roset•vn.t• ao critm•io do Governo 
n. e.3colha lltts publicaçõos que se rolacionam 
com a missi'io a cu.r·go do Ministerio da In
dustria. 

Paroco, . com cffoito, que a administração 
pu.blicn., mais do que uma a~sembléa legis
lativa., csttt ha.bilitada a apreciar e dotar
minar as condições de direcção, pulJlicidade, • 
distribuição e preço. a que devem obedecer 
aquelles trabalhos. Destes nenhum, sem. dn
vidn., serc.t .mais ntil do qne nn: holntim de 
propaganda, n.gl'icola., a cn.rgo üo uma socie
dade n. c1nc jii, drvo relevantes sm•viços ::t la.· 
voura. bt•azilcüra. E isto, ccrtn.mento, ter(L 
em vista o. Govm•no, no applicn.t• a vr.rba 
po-..ta :l su:t disposição. 

Para. melhor ai;tendet> ao fim que teem em 
vista os signatarios da emenda, não hesita a 
Commissão em propor um n.ugmento na.
quella verba. 

Abstem·si3 de tomar em consium·a.ção o 
quo a emen.la dispõe sobt•e concessões ele 
franquia postn.l. O lagar de disposições re
ferentes á diminujção de taxas c1•eadas na. 
lei da receita é a ll'i <la, roceitn.. Tão licito 
soria1•egular a franquia postal no Orçameni;o 
da, Inrlustriu, quanto fôra prescrever nostas 
reg1•as sobre tarifa.s tnlegraphicas o sobre 
di roi tos aclu::tneiros. O quo em sentido con
i;rario se tem pt·aticado e abuso em quo não 
devemos reincidir. Domais convém lembrar 
quo já. go:m.m de franquia postal no territorio 
da Republic!t a corrr.spondoncia e public 1çõcg 
da Sociedade Nacionrtl do Ageicultltra. 

A omondn. ampliaria. n l';tvur :t distribt~kã.o 
foiti.l. no extoriot•. r-.bs isso imoorta,rin. violar 
o art .11, n. 2, da. Con venç5.o Postal do \V:ts" 
hingtou, subscripta em 15 dn junho de 1897 
poln.. nossa o. por gran1lo numet•o do naç~ões : 
alli se dispõe qno as corrospondencias om
chtes relativas ao sorviço <los cot·reios sorã.o 
<< as unicas isent~s de taxa~. 

Harmonizando, portanto, o pen~a.mento da 
Comm1ssã.o, traduzido no pt•ojcJto, com o pa
triotico intuito da. emenda, prt>pomos a esta 
o seguinte substitutivo : . · 

«Na verba 5:L, redija-se a. sub-consignação 
c. PublicaçõJS scientift-co.~ » n.s;:;im: « Pnbli
caçõos sciont.ificas e technicas, 70:000$000. » 

N. 50 

Emcnd:t n.o n.rt. 2. 0 : 

Mantenha-se o n. VIl do n.1•t, 22 du. lei 
n. 957, de 30 do U.oze:n hro do 1 9:)2, quo con
cede lhtnquin. po~tal par.:t a, cot'l'esponuoncia, 
puhlicaçõ~s o somrmtes cli:;tribuidas poln.s 
~odcdttde~ Nitci.)ll:l.l ün /\gril':'ttltnra, Alagoa,n:J,, 
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Auxiliadora de Agricultura de Pernctmhu ·o, 
Paulista de Agricultura, União AgricDla 
de So!'giiJC e Estadual deAgricultum do 
ParanCt. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1903.
I,qnacio Tosta.- Joviniano de Cw·va/ho, -
Hem·ique Borges.-Rebottças de Om·valho,
Be~erril Fontenellc. -J. Tci:-.·eira Brandao, 
-Felisbello F1·ei-1·e .-Mello Mattos. -Ch!'isti11o 
Cru;;.- Bernardo H01·ta ,- A, Candido Ro
d1·ígues.- F1·eitas.- 1'olentino dos Santos.
Oatwio Baptista.- Padua Re;;ende.- B. de 
Sou::;a,-Leovigildo Filguei1·as.- 1Vandel'ley 
de Mendonça.- E11.;;ebio de Andrade.- Eu
gen•:o Tottrinlw. ~ Oliveint Valladao .- Car· 
valho Britto.- Ro:ldgues Dorta. - Domi»JOS 
Guimarães, 

Som desconhecee a utilidade du, morlida 
Jn•oposL<J., entendo, porém n, Comri)issão que 
só na lei da receir.a é que cttbem isenções de 
taxas. 

N. 57 
Sub-emenda <i, emenda dos Sr3. Tosta e 

outros, relativa ao art. 2o: · 
Accrescente se in flue: e Sociedade de Agri· 

cultura de Florianopolis. 
Sala das SPSsões, 3 de novembl'O de 1003.~ 

Elyseu Guilhenne. 

Prejudic~\da pelo parecer dado sobre a 
emenda precedeu te. 

N. 58 

Ao art. 1°, n. 5 (auxílios á agricultura): 
Restabeleça-se <L discriminação da ta\>clla 

quanto a publicações scientificas, isto~. cvn· 
trllmição para a Flora Bra.ziliensi:l 10:000$ e 
publicações ~cientificas periodicas, indntôr
minadarnente 40:000$, pagos por prestações 
mensaes á proporção da publicação do:> nu
meros. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903 
~ Calogeras. 

Incluindo em uma só rubdc:t, indiscf'imi· 
nadamente, as sub co)lsignaçõee destinadas a 
subvencionar ptiblicações scientific<J.~, foi in" 
tuHo da Commissão deixar ao criterio do Go· 
verno a escolha destas e a verificação das 
condições a, que devam satisfazor. Mollwr 
c<the i8So, com e:ll'ei to, na espher<t . da acção 
administrativa. Dem;t:s, é o meio do cohibir 
a tendencia, 1ão natural em um. c assembléa 
legislativa, de multiplicar o:J favores dessa 
natureza á medida dus solicitações. embora 
bem intencionadas, ou da apreciação dos in· 
tuitos patrioticos que os inspit·em. 

Pat'ece, pois, á Commissao que não deve, 
nesse ponto, ser modificado o projecto, como 
o quizera a emenda. 

N. 59 

Accrescen le-se onde convier: 

10:000$ para. auxiliar a impressão do jornal 
Le Brésa, que se publica om Pariz. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
R. Saldanha, 

Segundo o JH'ojecf.o, ao Governo mtbia PS· 
colher 0.s publicações qne mereçam sub· 
venção. · 

A emenda não deve, pcis, ser acceita. 

N. GO 

Onde convier: 

Fica mantida a disposição constante do 
n. IV do art. 18 cht lei n. 83!, de 30 do 
dezembro do 1901. 

Sala. das sesJõos, 4 de novom1H'O do 1903. 
-Fr·ancisco Sà. 

Tendo em vist:.t a necessidade de alargar o 
consumo dos pl'oductes brazi!eiros, attra· 
hindo sobre elles a attençã.o e capital estran
geiro, o Congresso Nacional desde 1899 
tem consignado nos OJ'Ça.men t0s recursos p:tra 
auxiliar a propagtn :a dos me~mos. No or
çamento vigente não fm'am incluülos. Sem 
uuvid:1, :\pplicado criteriosamente, o credito 
a e~se fim destinaclo pud<mi produzir os 
maiores beneficios. 

A Commissão, acceitando a emenda, pro
põe, entretanto, que se lhe accre:;ccnte~ ((fi· 
candJ recluzido o credito a 200:000$000». 

N. 6l 

Accmscente-se onde conviel': 

Art. N<t vigenc1a deskt. lei, o Governo 
entmrá em accordo com os arrendatarios 
das estradas do forro fodrw .. es para o fim do 
ser substituidtt ncllas a illuminação a pe
troleo pelas lampadas a alcuol. 

Para, facilitar esse accordv, poderá o Go
verno admittir que figuro n compra dessas 
larnpadas nas contas do custeio. 

ArG. Na vigencia dcstn. lei, o Governo 
enwarâ em a.ccordo com <t.s emprezas do 
osti'adas ·de feno concedidas pela União o 
que go~wm de favo1•es pe,mnmrios, pará o 
íim de promover a substituição do petroleo 
pDlo alcool na illumin't~·:lo das esmçõ,ls, 
depositas, otficinas e depondoucias. 

Para facilitar esse accordo, podm'li o Go· 
vorno admittir quo figuro a compra das 
Iam palas nas contas de custeio. 

Art. O Guvet·n<> mandará proceder á 
subôtltuição do petrulcJ pc o alcool em todas 
n.s rep:wtíções lederaes, como sejam hospi
tacs, qnarteis, capitani:ts de portos. 
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Paragrapho unico. Serão feitos os noces·. JUizo que para a ric[ueza nacional traz a 
sarios (•studos pelo Governo para a substi- exportação do mi.nerio bruto. 
tuição do prtroloo pelo alcool m illuminação 
dos pharóes. 

Art. Na, vigencia desta lei, mandartt o 
Governo proceder á substituição nas estradas 
de forro federaos dos motoros :.L gazolina ou 
a patro!oo pbr motores a alcool. 

Stda das sessões, 3 de novembro de 1903.
Calogeras.- Candído Rodrigues.- CMistino 
Cru.:> .-Tosta. 

Jú. o Poder Legislativo manifestou, subven
cionando :t expodção de apparelhos de 
alcool, o seu proposito de fomentar o desen
:vol vimento das f,tpplicações industriaes da
quelle producto e do âuxiliar o renascimento 
do mu dos principaes ramos de nossa in· 
dustria agrícola. As lnodidas propol'ltas na 
emenda obr-decem ao mosmo intuito o são o 
resultado daquella exposição. 

E' certo que pela propria natureza das 
fun~ções ndmmistrativa~ quo lhes incumbem, 
estao o Governo e os seus agentes habili
tadós a adaptar, segundo os credito8 que lhes 
sejam con<·edid ,s, o melhor processo para a 
i Hum inação d<·S estabolecimentos publicas. 
A emenda vale como ~1m0. suggestão, ariir-
mando u prup situ do legislador do auxiliar 
uma util industria. Devo, pois, ser <1ppro
vada, propondo, entretanto, a Commissão 
que no cumeço de cada período se diga: 
«E' o Go':orno autorizado a.,.» mudifi-
cando-so a redacçKo. · 

N. 62 

E' o Poder Executivo autorizado a mandar 
ostndar, do ponto do vista geologico indus
trial, os depositas do monazita existr-ntes 
t;Jm terl'enos do tlominio federal, ele müllo a 
verificar a sua extensão e possança e o teor 
meta.llico das areias. Sómente á vista de:>se 
estudo, o Governo estabelecerá as condições 
do exploração, por arrendamento, fixando no 
paiz as installações neceasarlas para a e:x:
tracção dos oxydo.3 metallicos, 

Sala das ses~ões, 4 de novembro de 1903.
Francisco Sá. -Calogems .-Se1·gio Saboia. 

Além do arrendamento das jazidas mona
zíticas do Espírito Santo, que já foi posto 
em concurrencia., em virtude do ampla au
torização dada ao Governo, outras, do igual 
sinão maior importancia, deverão tambem 
ser arrendadas. P1•etende a emenda que, ao 
fazel-o, o Governo tem em vista., 1°, o exacto 
conhecimento das riquezas cuja exploração 
vae entregar á industria particular; 2o, n, 
i111pr~scindivol necessidade de n:10ionalizar a 
industria da preparação chimica e metal
lurgi<)a das areias, evitando assim o pre·· 

N. ô3 

E' o Po,ler Executivo autorimdo a despen
der até 60:000$ com a iostallação do um 
laboratorio destinado a experiencias de ele
ctro-metallurgia no logar que julgar mais 
conveniente. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
Francisco 8d.-CalogeJ•as.-Se1·gio Saboia. 

A emenda se inspira na importancia. ca
pitttl quo tem para. o nosso paiz o problema 
da electra-siderurgia. Em razão da escassez 
de mattas na região atravessada pelas es,
tradas de ferro e da carestia do combustível 
minora~, não ha pos.;ibiliJ.ade de desenvolver 
no Brazil os processos metallurgicos ordi
narios, apezar da incomparavel abundancia 
e superior qualidade de seus minerius, prin
cipalmentR dos de ferro. Ora, o processo 
electro-siderurgico, exigindo quantidade re
duzida de com busti vel e depen ,endo de 
força motriz hydraulica., abundante e barata, 
encontra em nosso paiz as condições neces
~ari .s ao seu desenvolvimento. Nenhum 
paiz, dos que marcham na vanguarda do 
movimento industrial do mnndo, hesita em 
fazer todos o~ sacrificios para reconhecer e 
divulgar pela exper1mentaçâo vS melhores 
methodos lle aproveitamento dos seus recur
sus naturaes. E' nos laboratorios e nas pes
quiza.s scientificas que a Allemanha, Ingla
terra e os Estados Unidos teem forjado as 
primeil·as armas com que retlliz:tm a con
quista cornmorcial do mundo. 

O resultado das experlencias qno se fize· 
ram em nosso paiz h:1 de tr~zOl' o estabele· 
cimento entre nós da electro-metallurgia 
e cuntrilmir, podero::amente, par·a o ail
gmento da riqueza nacional. A approvação 
da emenda scrtí, pois, obra de patriotismo. 

N. 64 

AccrosceLJte-se onde convier: 

Fica o Governo autorizado a despender 
até a quanti:t de 400.000 francos para enviar 
â Europa profissional brazlieiro encarregado 
do proseguil· ás exporienclas mallogradas e 
acautelar os interesses e direito:> de invenção 
do aeronauta Augusto Severo. 

Sala das ses:,ões, 29 de outubro de 1903.
M. Pereira Reis, 

Diversos creditas teem sido jé\, votados pelo 
Congresso Nacion;1l com o iutuido de esti
mular e tLuxilia.r as exporiencias de aeronau
tica. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:21- Página 49 de 67 

~68 ANNAES DA CAMARA 

Parece prudonte .aguardar o resul&1.do doe 
sacwificios já feitos a.ntes de decreta1• novas 
despezas. Deve. 'POPtanto. ser adiada a me
dida que a emenda consigxm. 

N. 65 

Ao Ministerio da Viação: 

Augmente-se na. ve1·ba 7o. da proposta do 
Governo as seguintes subvenções de que tra;t..'t 
o art .. 21 da lei n. 957, de 30 de dezemlJro 
de .1902, que fixou a despeza geral da Repu-
blica para o corrente an ao: _ 
.Ao serviço de navega~·ão 

entre o po1•to de Mc~ceió o 
os portos da Europa •.. ;... 80:000$000 

A' Companhia. Pilarenso para 
:t navegação das l:tgoas do 
Norte e Manguaha. •••• ~ • • . • 30:000$000 

Sala das sessõe~. 29 de outubro de 1903.-
.wandel·ley de 111endonça.-Ettzebio de And,·a
de.-A. Gal,tio.-A1tgclo 1Veto.-Raymundo 
de ..tlii1·anda. 

Em dous annos successivos, o Congresso 
Nacion::tl incluiu a primeira sub-c~;>nsignação 
no Or~mento. Nã.o teve ella., porém, até 
agora applicação, por não t31' ·podido contra 
ctar-se o serviço. Attendendo a esse facto c 
rospeitando aquelle voi;o, ·a Com missão ,julga 
que a primeira parto tl::t emenda, relativa. á 
navegação entre Maceió e os po1•tos da.· Eu
ropa, deve .ser approváà~t. 

A 2a., porém, refere-se a um pequeno se.l'
'·ico, de interesse exclusivamente local. que 
não cabe entre nquelles que, dost.inados n. 
fa.cilitar commnnicacões entro ·os Estados, a 
alargar-lhns o circulo das rolações commer· 
ciaes. teem sido por isto, snbvoncionados 
pol:.t União. 

A cst.a parto nã.o pôue a Comrni:O:siio dm• o 
seu voto. 

N. t16 

OndJ convier: 
Fica o Governo autorizado a innovar o 

contracto com a Companhia. <le Navegn,ção a 
Vapol' do Mat•anhão pelo prazo do. cinco 
::tnnos, l'ospeitadas as clau:mlas do dito con
trac·to c elevada a subvenção de mais 
120:000$ a.nnuaes, augmentando as ''iagens 
a seu cat•go e n.batendo n.s suas tat•ifas 
actnaes, tacs como estão no corpo da tabolla, 
de 50 °/o para os generos de prodncção na· 
cional o 20 o 1 o para . os dema.is, fazendo as 
ditas viagens da ma.neh•a. seguinte: 

a) Linha do Sul - Primeira· viagom do 
mez :~.s.:Luiz, Tutoya, Cu.mocim,. Aracahti, 
Fortaleza, voltn.ndo pelos mesmos porlio9. 

Segunda viagem : s. Luiz, Tutoya, Ca
mocim, Fortaleza, voltando pelos me.m10s 
portos. 

Terceira viagem: S. Luiz. S. Jost; do Riba
Mar, Primeira Cruz ou Mil•ítíb::t (quando 
pudet•) e Barrcirinhas, voltando. pelos mes
mos portos. 

o) Linha do norte- Primeira viagem: 
S. Luiz, Guimarães, Cm·urupú. Tury-assú, 
Carutapéra, Viseu e Belém, voltando pelos 
mesmos portos. 

Segunda. viagem : S. ·Luiz,· Guimarães, Cu
rurup(t, Tury-assú, Carutapéra e Belém, vol
ta.ndo pelos mesmos portos • 

c) Linha. do centro- Quatro viagens men
saes direct.v.: do S. Luiz a S. Bento,.voltando 
ta.mbem directamcnte a S. Luiz. 

Duas viagens mensaes dil•eeta.s de S. Luiz a 
Alcantara, ·volhndo tamhom directamenta 
a S. Lmz. 

d) Nas viagens da linha do sul, a compa
nhia fará escala pelo porto da Amarrn.ção 
t.t•es vezes pot~ mez, podendo ser na. ida de 
S. Luiz a Fortalcz3., ou no regresso, . confor
me as marés o permittirem. 

e) ·A subvenção dada á companhia será. an· 
gmcntada com a do 15:000$ por viagem 
qu!tndo a companhia se. promptiticar a fazer 
viagens regulares entre os portus de Belém, 
s. ·Luiz,· Fol'Laleza, Recife e Rio de Janeiro 
em vapores adequados, com. accoiUmo::lações 
para 40 passageiros de ré e 300 de convaz e 
(le marcha sufficiente para fazer a viagem 
doRio ao Par(t. pelas escalas indicadas, no 
maximo, em 10 dias. 

Sala das sessões, 3 de novembro do 1903. 
..:-Jo~t! · Et~z;ebio .-Oh1·isti11n Cru~. -Lui~ Do
min[J!.U!~.-U>·bono Sm~f.()s. 

A companhis. de na.vogaQão do Maranhão 
é actnalmente subvencionada com 200:000$, 
em vil•tude do contracto colebrado a 25 de 
,junho de 1902 e autorizado pela. lei n. · 834, 
<le 30 de junho de 1901. O prazo deste é de 
cinco annos. 

A emenda, propõe que sejam impostas á. 
compa.nhi:1 novas ligações. já augmenta.ndo 
a, extensão d:ts viagens, ji lhe impondo uma 
t•ed ncQãO il e i'ret.es q na · vn.e n.tê 50 11 / o p.'lora, 
os generos (le prod.ncçã.o na.ciona1 ; o como 
compensação i\.08 ··novos onn~, Q].eva do 
120:000$ ~t subvenção. 

At;tendendo <t situ:tção prec~ria que atra· 
vcss.t a l::tvourn. n::tcion:l.l e p:.trticularmente 
r~ situação rios Estados servidos por aquclla. 
navega.ção,. a diminuição de . frotes que a 
emend:1 propõe á medida . p.~.triotica e neces
swia. ; e a subvenção torn:1~so, de facto, um 
auxilio indirecto ás classes productoms. 

P01• isto, não noga a Comm issão o sou v-oto 
á emenda. w 
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Como, porém, d•we se1• a subvenção pro. 
porcion:1,da aos serviços accrescidos, pensa 
deve cll:tr. ser· reduzida de .120:000$000 a 
1"()0:000$ o a subvenção eventual par:1 as 
viagens do Belém ao Rio do .Ji1Doiro a 
10:000$ ; que mtr alínea e, em voz de dizer 
« sl?rá c1ugment:1d:t » digJ..-se : .g poderá ser 
augmentada »; e que na alinea, d se suppri
mam as p:1lavra.s «conforme as m:tis o pcr
mittirom.» 

N. 67 

Acçrescente-se onde pat•cccr melhor: 

E' o . Poder Executivo autoriz:.tdo, na. vi
gencia desta lei, a con tt•actar com a em preza 
ou companhia de . naYegaGãO . 3 va.por que 
maiores vantagens ofrerecer arealização de 
tres viagens mensaes entre os portos do Rio 
de Janeiro e de Maceió, no Estado das Ala
goas, com escalas. na ida e na volta, }>elos de 
S. Sa.lva,dor, na Bahia, da Estancia., de Ara
caj(L e Vllla-Nova, em Sergipe, e de Penedo, 
em . Alagoas, tocando em uma ·de lias no de 
S. Christovão, em Sm•gip:,; a importancia 
da subvenção que fo1• ajustada será deduzida 
da cunsignada para o Lloyd Brazileiro, em
preza esh que não tem feito o sorvjço de 
que se trata de modo [• satisfazer os inte
resses do cornmercio, da lavoura e da pro
pria administração ·publica. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.-
0Zivei}·a Valladtío . ...;....Rod?·igues Do,·ia.- Jo.,i
niano Ca?·MZ.ho.-Felisbello F1·ei1·e. 

A Com missão acceita a emend:1 ; o serviço 
a que ella se l'efor.e, já tom sido autorizado 
nas leis rle orçamento, podendo o Governo 
contractal·o com o Novo Lloyd Rt•aziloa•o, 
ou com qualquer outra empreza. A despeza 
não é augmenta.da, pois se in,clue na sub .. 
venção. já consignada na lei. . 

N. 68 

Ac\!rescont.o-se ao n. XV do a.rt. 2°: cde
vendo a subvenção ser paga proporcional
mente á distancia percorrida, c a contar da. 
Barra .:o Paracattl para as nascentes.» 

«E' o Governo autorizu.clo a. c:Jncedm• u.té 
10:000$000 de subvenção <1 Empre~a. Viacão 
do Br;:.zil, por viagem mansa. I dt3 iJ.u. o volta 
que durante os meze~ de cheia, realizar a 
referidn, emprczn,, n, partir de .Juazeiro, no 
S. Francisco, atéo ponto mais convenient,e 
do rio Paracatú, acima da barra do rio. da 
Prata., affiuente do mesmo PartLcatt't, regu
lando o Governo no contracto a,, tarifas, os 
hora,rios o as mais obrigações da emprez lo, 
referentes a essa mLvegação.» 

Essa disposição foi pr()posta, o anno pas
sado, pelos Srs. Deputados Eduardo Pimentel 
e Olegario Maciel. 

Em· gn. discussão foi-lhe ofrerecida emenda, 
obedecendo ao mQSmo pe. nsamen to da q ua 
agora é apresenta.da. 

Impugnou a a Commis.;ão o foi elh reti
rada.. 

Pelos mesmos motiv.os n?io lhe dá agora o 
seu voto •. Ella. supprimiria o ponto terminal, 
ficando a extensão do serviço a. juizo da em
pl·eza. Não hav:riasuccessão regular. perio· 
dica dos vapores, o que crearia sérias ditli
culdades ao commercio. 

Ficaria inutilizado o fl.m que a disposição 
tom em vista, que é o do fiLVoreceL' {~ popu
lação ribeirinha do Param~tt1. 

N. 69 

Onde convier: 
E' o Governo autot•iza ~o a conceder ~ts 

empreza.s que façam navegação regular 
entre portos de mais de um Estado todos os 
favore·; de que tem gosado o Lloyd Brazi· 
leh•o, exceptuada a subvenção. 

S3.1:1 das sessões, 4 dn novr.mtro (le 190:1.
Ft·ancisco Sei. 

A mnondu. visa dosenvolvcr a~ cnmmuni
cações nnt.ro os Estados, sem n.ngmnnto de 
despeza.. 

N. 70 

Onde conviGl': 
Fica, o Governo autorizado a auxiliar por 

subvenção, como ach:tl• mais convenientr:-, 
a navegação ent ·a vs pr·rtos <lo sul do ~~~tado 
do Rio de J~mniro e o do Districto Federal. 

Sn.ln. dn.s sossõos, 31 de out.nbt•o rio 1003.
.!ose Om·lo.~~ Teixei1·a B,··m1dtio,-C'(li'los A1t .. 
gHsto de OUvei1·a Fi,qtMi)·edo. 

Sala das sessões, 4 do novembro do 1903.
R. Saldanha.-Paranhos Jrlonteneg1·o.- BHl· 
erro Vianna. - F'eUx Ga~'ar. - Vergne de 
Ab1•eu, -I. Tosta. -Filgueit·as. - Do·m.ingo.ll 
(htimartíes.-Eu.genio To1winh.o.-Alvas Bar
óosa. - Jotio Lui:: Al.,es. - Cm·los Ottoni.
Bemm·do Montei,·o.-Car'l}alho Rritto.- Ole· 
gario Maciel.- W. Bra~. 

A Commissã.o, attemlon,]o ú. utiliua.dc do 
serviço e :t impossibilidat.l.e em que se acha o 
Estado do Rio de .la.neíro, de auxilia.l-o, é de 

A disposição a que emenda se refere, in· parecer que a emenda. seja approvada., su?· 
cluida n. a lei de orçu.monto vigente e mnnM 1 stituindo·se as pahwras «COm() achar mn.1::1 
tida. no pt•o,iecto. ê a segnintn: · conv0niente» por estas: catl~ 40:000$000:.. 

Vol, VII ':'2 
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N. 71 

Ao ~u·t. Jo, n. 9 (Estrada de Ferro Cen
ti•al): 

Co1•rija-se um engano d:l. talmlla,, na IJa,1•te 
relativa á 4n. divisão- Officina.s do Engenho 
de Dentro - o inscrevam 13 o não tres ser· 
radores e ajuJ.antes. 

Cort•ija.-se o numero d '. fundidores e a.ju
dantes, quo são 58 e não 38. 

Faç:~m-se as mesmas cori·ecções em toda a 
tabella da,s otncin:ts, qtie ostú. errada em 
muitos pontos. ~ 

Substitua~se a cpigt•aphe da consignação 
~Acquisição de mate1•ial rodante o de tracção 
-pela seguirite:..;;;..Aéquisição de matei•iâl de 
transporte c de tra.cção. . . 

Na 53 divisão-Linha da antiga EstNtda. dé 
Melhoramentos no Braiil-e.limine-.m a ta
heUa proposta. 

Sala dtts sessões. 3 de novemlJro do l9Q:J._;.. 
Oaloge,·o.s; · 

Consta dé tre~ pJrtes a einenda. 
À primeira coi•rige diversos erros i.ypo

pogl'aphtcos, resultantes .da. deslocação de 
alg:~rismos . na imp1;es~ão da proposta do Go
verno. Deve ser approvada. . . . 

A segunila dá, molhoí· I'edaccãb á rubrica 
-Acquisi~'io de material de transporte e de 
traccão. 

A terceira supprime toda a parte dó pi•o .. 
jecto t•elativa á antiga Estrada de Melhora
mento~:~ no Braz;!. 

A Commissãô ,já oxpoz. os motivo~ que a 
leva rum. a incluir no · pl'Ojecto v<ü•ba ·. para 
essa linha; o respeito ao troto do Congl'essu 
Nacional que, contl•:.t o dó relator dôste pa .. 
l'ecél', sailccionou a compra daquel.la via
ferrea e autorlzou o seu custeio. En trotn.n to, 
~em adaptar a medida. .. t•adica.l proposta. . 113. 
emenda, poder1 . evitàr-so o mal da con
curroncia ftütn, entre ti•é§ estradas da Uniãó, 
a Central do Brazil. n Rio do Ouro o ii. M~· 
lhoramontos, intercahtda entro as duas. abu.n
donando-se o trecho dcs ·é, do. pouco mais de 
50 1\.ilometros. desde a ostacã.o inicial até as 
proximidades de Belém, o substituinuo-o pela. 
Rio do Ouro; entt·o Sauditde o ilha das Moçil.~. 
Pn.ra éhegar n. este resultatlo. propõe a Coin· 
missão, como substitutivo :t torcoit•:t párte 
da emen.Ja, o seguinte: 

« Fica. o Governo autorizado a construir a 
ligação entt·e a Estrada ri e Ferl'o Ceni.ral do 
Brazil, na estação de Belém, o a Estrada de 
Ferru Rio do Ouro, na estttt;'ão de Saudade, ou 
outro ponto mais conveniente, a.prGvoitandu 
na segunda o trecho, que ficará ahandona.dn, 
da. gstratl.a. Melh01·amenr.os no Brazil (linha 
auxiliar) entre aquella ligação e a ilha das 
Moças, par:t o que poderá abrir o necessario 
credito.» 

N. 72 

A' verba ga (Estrada de Ferl'O Central do 
Brazil) na sub-consigna~.ão ~Estações do 4 .. 
classe»-, em vez de 365:000~, diga·se 365:100$, 
alterando-se a somma. 

Sala dns sessõo~, 4 de novoínbt•o de 1903. 
_._JJ,~ancisco Sá. 

A emenda corrige um erro <lo somma que 
escapou nu projecto. 

N. 73 

A' verha. 9• (Estrada. de Ferro Central do 
Brazil) c.oi·i'ij(t-se a súb-consignaçã.o «Tracção:. 
pará 1. 248: 159$350, alterâda a de «Pessoal» 
para 998:159$350. 

Salá dás segsões, 4 de no,teinb~o de 1903. 
_;,;.F1·attcisco Sâ. 

A emenda co1•rige um erro de somma. 

N. 74 
dndd ·c'Orivier: 
Na. 2"- _ di visão~ Tra.fe~o-Escriptorio Cen.;. 

trai-seja accrescido de aous o numero de 1 0.11 , 

2~~. e gos escriptura ·ios; assim. em vez de 
quatro 1°~, quatro 2os e quah•o 3° 11 escriptu
rarios, fier'1rão seis 1 o; sois 2°R e seis 3°11 escri
pturaJ•ios. 

Sala das sessões; 3 de novembro de 1903. 
-A-nun-ico rle Albttque1·q-ue~-Gonçalo ·souto.
Augusto de Vascuncellos.-Sd Frei1·e. 

Estalido autorlzàdâ nô . projectoa reforma. 
dos sérviços c . repartições su hordinadas ao 
Ministerio (ta Ih(histria~ o sendo a Estr .. ~da. 
dP, Fei•ro Contrai cliJ B11:izil dàs, que· má.is re
claim\.nl essá i•erorina, nfsta caberá a medida 
rle qüe emenda cogita, desloéacLi oinlci aii
mm. 

Pm• isto lhe nã.o d:t o smi vo-to a Commis
.!.ão. 

N. i5 

Estrada de Fcrt•o Cont1•al do R1•azil: 
3'1 divisl'i.o: 
Onde convier: 
Existindo 15 sill.H~ccçõo:: na In. soccão da 

3"' di \risãti1 di rígidas por su h-chefes, lJgares 
estes qti:J não constam do quadro annexo 
ao regulamento approvado por decreto 
n. 2.4L7, de 28 de dozernbro do 1896, mas 
que são exercidos por e;,;cr iptur.trio~ tirauos 
üo refm•ido qu;tdro, accresceute-se ondo con
vier: 

Ao quadro dos empregados da 1n. secção da 
sa. divisão d~ Estruda de . Ferro Central .do 
Hrn.zil, 15 Jogares d.e chefe de sub .. sec~ão 
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com o vencimento n.nnual de 5:400$, em vir· 
tude da e:dgcncia. do serviçl), 

Sn.la das sessões, 3 de novem b1•o ele 1003.
Ame,·ico de Albuque,·que. -Goriçolo Souto. 
-:A:upusto Ya .. ~concellos. - Sri F1·eií'e.-J. A. 
.~.\·en:a, 

Pi•opõo a emenda á Cl'ea,ção de 15 empre
gos. eft"eêtivcisi, augmehtando n. despoü1 ch1 
81 : 000$000. 

Não cabe a, medida ~m lei or~aniP.n.;. 
taria, tanto mais quanto, autorizado o Go
verno a. reõfiganizar o ser·viço, terá. ó Con
gresso Nacional de pronunciar-sP• opportu
narnentc, sob:·e a reforma do pessoal da 
Estr:.~da de ~...;erro Centi•ai do Brazil. 

N. 7li 

Estrada do Fori'iJ Ceriti•ai-3n divls5.o. 
Gratificação . aos chefes das sub-secções o 

enca1;rogado do escriptorio, 50$ mensaes a 
cada um. 

Sala das sessões, 30 de otituhro de 1903;
sa Ft·eii·~. 

Os cargos de chefe de sub-secções a que a 
emenda. se refere, ·não existe no q uallro dó 
pe,;;::;oal da Estr a.da. de Forro Ccntr<tl. A gra
tificação propost:.t não tem, portanto, razão 
de sor. 

N. ii 

Onde convier ; 
Ficam eqUiparados. par~ã todos os elfoitos; 

á. n.gentes . de I a classe tis-ajUdantes d~ ~sta~ 
cões.espeaia.es da Esti;adii de Fot•t•o Cerih•a 
do BraziL 

S:ila. das sessões, 29 dL) oiltllbi1o «lfl Ino:~.-..,-
H. Bm·{le.-; .-C1··w1:-ello Gttralcnilti. -. 

.O projecto autoriza o Gov~l'n.J. a. ·í·eot•ga
~izar os servioos a cat•go'. (lO. Ministerio da 
Industl•i:t. Viação o Obra~ Public1s. Ent:·e os 
que prel!isam de sm• reformados esüi. a Es· 
trada de Ferro· Central tlo Brazili quo se 
rege por um regulamento do 28 do dezembro 
de 1896, que nem corresponde ~i.s m.ot.l.itl~ 
caçües feitag em leis or~·amoh t:.n•ias; nem ao 
dtsenvolvimento daquella via-ferrca. . 

A reforma autorizada, dependente ela a.p· 
p1•ovaçiio do Congrc~~o Nacional, ofl'ornccr:L 
opportunidade para so tôinnrcm em consi~ 
deraçfi.o disposições rclativ;;s :t elas ificaç·lio 
de funcciomtl'ios c nltcl'~r,:5o de Vlmcimrmtos, 
«Jlie não c:tboriam .em l1:i nnnun. 

A eméhda não doVe. pob, r:et• apprê'vnda 

N. 78 

A' vet'ba. da. E$trada de Forro Contr·al, 
acc1•escentê·sé no ·Joga. r convnniento : a ti-

gnemte-se 600:000$ á verba pa1•a acqui· 
sição de mar.crial, applicttndo-so o a.ugmento 
;:t compra de vagões motttllicos para a bitola. 
larg:.t de lotaç·ão . supm·ior a 35 toneladas, o 
que sn destinem :.L especiulizacão do trafego 
de minorios c, no retorno, ao das demais 
mercadorias. 

Sala elas sessões, :11 elo outubro de 1903,_.;.o 
Cal oge,·as. 

No pro,jecto de orçamento a yerba para 
n.cqnisição elo maturiul rodante e de tracção 
é de 13.00:000$. igual á da lei vigente. 

Está a Commissã.o informada do que a im· 
portancht autor .zada par·ao actual cxercicio 
deixa.-·:i, gPantle saldo; puJ•quanto as encom .. 
mondas feitas não porlerão ser pagas em 
tempo, e assim irão subreca:·t•egal' o futuro 
exercíCio. Eni vista disto, l,\C tot•na.rtt insuf· 
tlciente a consignaÇão do pl•ojecto •. havendo 
necessidade de adquirir locomotivas e 
ca,rros. sem o (1ue ficará comp1•omettida a 
rcgula.ridade do serviço .. Por este motivo, a. 
Di1•cctoria da Estra.da pt•opoz ao Governo a 
elevação dn vel'ba a 1.650:000$. Entre as 
nccessirl :.dcs a que o augmen to deve atten· 
der; estú. prevista a de acqulsiç·ã.o •lo carros 
para o ti·unsporto de minerius cuJa. expor
taç?.b tem avultado consirferavelmen~e e 
mai~ não tem cre:3ciJo, ::t folta de material 
de transpo1•te. 

A Commissão n.cceita, modificada. a emen
íJ~t. sem indicar o typo dos vagõ.,:s, . o que 
é da, cumpe~encia da.· administração. Assim, 
propõJ que à. vm;ba para acquisição de ma
t}riall•oda.nl;e c de. ti·acçã.o (inclusive o des
tinado ao transporte de minerios) sn,ja elo
vttdn. a 1 . G30: 0005;;000. 

Aô n.rt. lo, n. 9 (l~~~f;ra.dn. do Fert·o Cen
tral) : 

Na. 41\ divisão (lol!omocão), rc«li.ia.-sc a v~rba 
pn.r:t rnaterl'itl, corno segue . : comlmst1vol, 
lubrUicantes, estopa, sendo 20:000$ pat•a a 
acqnisição de lttmrJadas a alcool destinadas a 
sUbstituii• a actlial ilhnninação a petroleo 
dó 1 depositos, o filei nas, etc., 5.000:000$000, 

Sala das sessõJ~ •. :1 do nov-em~ro de 1903. 
- OaÍplJe''a,r:.-1'oslo. -Gandirlo Uorl1·igues.
Cl!i·islino Oi·u.:. 

O quo n. mnend:t dispõe j::t osttt previsto 
e1n uuti•a. sob n. fór'Jll:t. rmtis convenionto, de 
aui;urizaçã.u du.da ao Governo para substituir 
o potroloo pelo · alcool na illnminação . das 
reparLiçõcs fllderaes. E estamos informados 
do qne .]á na l~:strada de. F~l'!O C0.1trnl SO 
ostà r,mt.:tndo dessa sub:'tttmçao. A on:endu. 
é, poi:.;. desnecl~ssaria.. 

Ao m•t.. 1°. n. Y (E:->trada de Fel'l'O Cem· 
tral): 

Na 21\ div-isão (t.l'afego), redijn·so a verba 
p:.tl'::t m::ttnrial como sAguc : expcrlinnto, dr>s-
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J>JZaS rnit!d~..S, publicações e O Oecessario para 
todos os scrvi.;os da 23 divisão, inclusive o 
seL•viço cheonometrico e 40:000$ par~ a 
acg_uisição de lampadu.s a alcool destinadas a 
sulistituir a.s actu·~o.; Ia.mpadas -a potroleo, 
70G:000$000. 

Sala. d•'S Sll3õ~s. 3 de novembro do 1903. 
-CaZoge,·as. -Tosta, -Camlido · Rodri[Jues.
Christ·ir10 · Cnt~. 

EsM, o~·ta cn1enda no mesmo caso da. ante
rior. E', com:) esta, desnecessaria. 

N. 81 

Na vorb:~.9a (Estrada de Forro Central do 
Brazil) rounam-93 as sub·consignações rela· 
tivas a osta.ç0cs com os ta redacção: 

«Possoaldas estações espcciaes das de ln., 
2'". 3a, 4n. o 511o classe~, das paradas e postos 
telegruphicos, 4.194:700$000. 

Sala. da;; sessões, 4.de novembro de 1903.-
Francisco Sd. · 

A excessiva especialização do pro,jecto im
pede a. administração de moJificar a distri· 
buição do pessoal rlas estações, quando causas 
eventuaos, como o augmento do movimento 
de qualquer dellas, o torna necessal'io . Este 
facto se verific ~. · todos os a.nncs por occasiã.o 
da safra de café, principalmente nas estações 
Maritim~, Serraria e Porto Novo. 

Al6m disto, a classificação das estações 
deve sor revista, conforme as alterações que 
na renda dellas se verifiquem. 

Taes . o.~ fun tam,entos da emenda quo vem 
n.lteral' .a despeza consignall:t no projecto, 
torno. mais facil redu?.il-a n::t pratica. n. düi.xa. 
mais Hborclaclc :i acciio administrativa. 

N. 82 

N. 83 

Estt•.1da de Fi:>t•ro CentJ•.ü do Rrn.zil: 
Omln conviet' : 
Aos omp1•egados de tr•em de qualCJUOl' ca.· 

to~oria serr."t. abonadi.l. ·uma. · diarb de 3$ a. 
5~~;"'' quando destacados no interior. ou qua.ndo 
o prazo de ·suas viagens exceder de 24 
horils; . sendo tambem concedida. como ajuda 
de custo, uos empregados de estação quan,Lo 
removidos "Por exigencia do serviço, a im
port:tncia do 15$ a .20$000. . • 

Taes gratificações serão proporc:onae~. 
Sala da.s sessões, 3 do . novembro de 1903~ 

- ..-tmm·ico de JLUn.uJ7.te1:que- Gonçalo Souto.
Augusto Vo.sconctT!los.- Sá F>·e i,·e.- .T. ,t, 
Neiva. 

Os vencimentos dós empregados de tt•am 
são fixarlos em l'cgulamento, tendo em vista. 
a. necessidade de viagens a. que s?ío obrigados. 
Nem outra. 1'uncção lhes ca.lJeria. 

Aos empregados removidos já é · actual .. 
mente, e em virtude de disposição regula· 
mentat•• concedida uma ajuda de custo e a.M 
superior <.t que a emenda propõe. Esta é 
pois, desnecessaria. 

N~ 84 

Estrada do Fort•o Central do Bra1.il: 
Onde convier: 
Fie·'.. rcsta.belecida a todos os opet•aríos a 

porcentagem J.e 20 % sobre seus · salarios 
logo que contem mais de · 20 annos de ser
viço cll'ectivo nesta estrada. O tempo ser<t 
con1iado desdo a entrada . para. as dh·e1•sas 
officinas dn. citada estrada, ainda, qno co
mecem o cxercicio de suas proflssõe~ pelo 
aprendizado. 

Sala d:ts sessões, 3 <lo novembro do 19tH. 
Onde convier: -.Ame1·ico de Albuqttc,.gue.- Gonçalo Sattlo. 

- Augusto Vasconcello.-:,- Sd Jt',•ei1·e.- J. A. 
Os empregados da Estrada de Fo1•ro Con- Neiva. 

tral do Brazil gozarão de passe gratuito 
quando em serviço, ou quando, morando em · E' justa. a metliJ.a que amplia. aos opa
pontos servidos pela mesma estra.da, tenham ra.rios vantagem de que já gosam os outros 
de pot• olla se transportar para o exercício empregados. A Commissão acceita.a emend:\ 
das funcç.õos de seus ca.rgos. com . estas modifica~ões: em vez tte « fica. 

Sala das se~~sões, 3 de novembro do 1903. restabelecido.», diga.-so « Fica. ·o Gove .·no 
-Amm·ico ela Albuque1·quc. -Auyu.~to Vascon.. autorizada a conceder », e em voz <le «Ser
cellos.- Sei Frei1·e.- J. A. Nei.,a. viços ol.l'octivos »diga-se: «em serviço» mn 

VOZ de « 20 °/o » diga•Se: « 10 °/o »• 
Os empregados d:\ Estrn.dn. cl~ Ferro Cen-

tral do · Brazil.i:t gosam de um abatimento N • 85 
de 75 % nos preços de . suas passagens. A Esi.radt\ elo Ferr•o C<:lntral do Brazil: 
gratuidade agora. proposta., sobt·e tt•azor um 
grande desfalque na ren:la.. ·daria logal' a Omlo convier: 
abuso. s, torna. ndo dcsncce~su.l'io o . requet·l· A gratificação concedida em geral a.os em· 
ment.o ~ ~ue . a.ctna!tnc,!lto são obT•igados o P1'Jgados dost..'t estrada que contarem mais 
que fnclltt.n. a. flscahza.ça.o. · . ite 20 u.nnos ele serviço ter•,t, <'st.c pct•iotlo t·o ~ 
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duzído a 15 ano os para os empregados do mo-· do saldo da. mesma estrada,, dm·nnto o oxel'w 
vimcnto~tl'eDs e estações. . cicio. · 

Sah das sos~ões, 3 de novembro Je 1903. Sala das sessões, :31 de outubro uc 1903.-· 
-Americo de .·Hbuqt(C1'qtte. -Gonçalo Souto. Jottqttim Pi1·es. 
-ilH!)ttsto Vasconcellos,-Sà Jiroi1·e. 

A emenda crearia uma . desigual dado não 
justificada entre os empregados do · mesmo 
serviço, a Estrada de ·Ferro Central do Bra· 
zil; traria extraordinario augmento de des
peza,e, reíhrmando U.isposição regulamentar, 
não ficaria bem collocada. em lei orçamen
tarüt. 

Esta eme.nda cst:1 Pl'ojudicadrt pelo pa.rocol' 
daclo sobre a n.utm·ior. 

N. 89 

Onde convior : 
Para desobstl'ucção do leito do rio San 1.a 

Anna, desde o logar denominado Sa.ntu. 
Branca até a · sua coniluencia ·. com o lU hei rão 

N. . 86 das Lttgos, necessaria para u. cnnsorvaçüo do 
leito da Hnha anxilia,r, 20:000$000. 

Estrada de Ferro Centt•:tl do Brazil: 
Sala das sessões, 20 uo outubJ•o do 1~"~03. ·-

0nde conv.icr: Hcnriqtte Bor oes.-Ualvlio Bt~ptisll!. ·-,..-J, G1·u- . 
At.tendeudo ao dosonvolvimen~o que tem -vcllo Cavalccmti.- Olivcirt~ Pigu.!Jircclo. ~ 

tído nestes ultimos annos a gstrada. de Ferro Low·~nço Baptisll.!.- Jotto Baptista.- Uo
Central doBrazil, com o pt•olonga.mento de dl'i!Jttcs Lima.- .. .:llcr:s JJm·úrJsa . - Jleli:J; 
suas linhas, inauguração de est3 ções, pontos Gaspar. -Ma1·coUno .!llom·o. -Leovi!Jildo Fil
de parada~ serviço de officina.s e do electri- .rJuoi1·as.- Domi'1·!JOS (;uinumíes.- 1'osta.~ 
cidade, c ainda l)lais com a annexaç~ii.o da ex- 1'olentino dos Santos. - Pinto Dat1t,rs • . ~ 
Estrada elo Ferro Melhoramentos no Brazil, Olega1·io J.llaciel.-Edttardo Ramos. ~J. A. 
fica, o Poder Executivo autorizado a ref'orrna.r Nei'Ua. 
o t•egula.mento dessa. importante repartição, A desobstrucção do rio Sant'Anmt 6 }H'O
attendendo tambem .:is respectivas tabellas videncia. neces::;a.ria á prescr·vaÇ<"i.o do leito 
de vencimentos. da Estrada de Ferro Melhoramentos no Bra-

Sala, das sessões, 3 do novombro do 1903. zil, ho,ie pt•opl•iouade da · União. E', pois, a 
...,-.4.mer~·co de Albuqtterqtte.~R. Saldanl~a.- Commissão de pétrecer que a · emend't seja 
Gonçalo Souto.-Sà Freire. - J. A. Neiva. approva.da., com esta. substituição : «~'o Go

vcn·no autorizado a ma.ndt\r proceder á des-
Aautot•iza.ção aqui inserta já .o está no obstrucçã,o do leito do rio Srmt' Anna, na. · 

art •. 3o do Pl'ojecto, com a diíferença de que pa.l'te quo intet'e$SU. á cvnservação da Estrad~~ 
neste as alterações de vencimentos ficarão de F'erro Melhoramentos do Brazil, podendo 
dependentes da. apprúvação legislu,tiva. A despender a.tê 20:000$000.» 
emenda é desnecessaria. 

N; Si 
Prolongamento cto ra.mal de ~nta Cruz 

a, tê Ita.curussá. 2. 000:000$000. . 
Sala das sessões, 29 de out11bro : de ·1903.

OJ•ttvello Ca-valcanti.- Henrique Bo,·ges.
Julio Santos. -Sà Fl·ei,·e. -Gal-vrto Baptista. 
-Oliveira Figuei,·edo.-He,·edia de Sà • ...:._ 
Erico Coellto.-BeU:a,·io de Souza. 

E.,tando já o Governo, pelo pro,jecto, auto
rizado a constt•uh• os prolongamentos das es
tradas de fel'l'o fedel\~es, a, emenda, é dosno
cessaria. 

N. 88 

Onde convier : 

N • . 90 

Onue convim• : 
Consigne·se a verba de 712$800 pa.t•a pa· 

gamonto a José Poiro dos Santos, escrivão 
da thesouraria da Estrada. de Ferro Central 
do Brazil. quo deixou de receber om 1902, 
para quebras. . 

Sala das sessões, 4 de novembro do 1903. 
-Ame,·ico de Albuquergue.-Ileredia de Sd. 
~Etysett Guill~e,·rne. -Sà }"-reirc. 

Não cabe no orcamento para 1904 o · pa
gamento de despeza t'eir;a em 1002, salvo 
pela verba -Exercicios . findos- que se não 
inclue no projecto «:'m (liscussão. 

N. 91 

Onde convier: Art. Fica o Governo autorizado a. pro
longar o ramal de S:\nt.a Cl'UZ da Estrada do E' o Governo auto1·izado, na vigencia. da. 
Fel'l'O Central do Bt•azil ao porto de . It:t- presente lei, a abrir os creditos necossa.rios 
curusstt, tttiliza,cdo·sa PM'a t:ll fim de 10 % para o custeio da E~trada de Ferro Oeste dQ 
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Minas e ligação do tr•ocho des.in linha f;l~·rea 
cntr·e as estações de Paula Freitas o Falcão. 

Sala das sessões, 29 dfl ou '.ubro de 1903.-
Lamottnie1· Godo{l~edo. · 

Em outra, rlisposicão, de ordem gel'al, é 
o Governo autorizado ·a · 6.brir os cr•editos 
n3cessarios para o custeio tias e~t11adas rle 
ferro pot• elle adquiridas en1(pianto nã.o fo-
rem arrorrd:tdas. . · 

Noart. 2° do projecto é elle . ~utorizado n. 
reallzn.r. nos limito . .; do creditp qne ~he é 
concedido, os prolong~tn.en tqs d11,s . esi.t•q.das 
de ferro federaes. . · 

A emenda, é~ pois, desneces~q,r~a. 

N. 92 
Accrescente-se onde convier: 
«Art. Fica. o Governo autorizado a man

dar pt•olongar a linha ferr•ea ~at·t~a: M~~ris<!o 
~~ Catalão até a cid •.do d<t. Formtg~. abl•mdo 
desde · j:l o c1•cdito para osso fim nocessal'io.:. 

A medida proposta. nesta emenda impot·t~ 
em pequena, despeza, a.ttundendo·se a que 
o prolongamento . se limita á ~cquena dis
tancia de vinte tJ . poucos JnJvmetros e 
que ·o leito da. linha acha~se todo foi to. 
dependendo apenas de ligeiros rep(!.ros, . es
tando feitas as obras ·de arte e existindo o 
material neaessario· para .. a~ prjntes· ... ~e pe~ 
quena importancía, qlle teem qe se~· asse~-
tada.s. · 
. . 0 ODCargo insignificante flUO tr-at•ia pa~·a a 
União essa pequena. despoz:t se1·~ purameut~ 
nominal, visr.o cJmo os rendimentos com 
quo concorrei•â o commercio consumidr,n• Q 
oxportauor daqueUe ml!nicipil) e de qutros 
que o circumdam e que se Jirigirào para 
aquelle ponto. serão mais que sufficientes 
para fazer face a esse encargo, além de que 
a natural oxpansã' que lev1Ll'ti. aquella via· 
fet•re:.t · ·a tão fertil ·e promissora região do 
nvssi> E$tado será gat•antia scO'ut•a da com
pensação ti. esse beneficio. . . . .·c 

Do parte o pensa,mento que porventura. 
tenha o Governo da.ltepuhtica sobro os des
tinos a dat• á Estrada de Forro Oésta de 
Minas, pensamos que, mesmo no caso de u~n 
a.rrendt~mento, esse ·serviço tet•á a varJta
gem ·de valoriza1• aq uella. . p1•opriedacle na
cional, porque seus trilhos sel•iio lcliados 
ªtê um centro populoso . dos do maiqr lm· 
portancia daquella . zona., estendendo~sc para. 
~tlém do ponto em que so acllam, qt.le é loga1• 
(\espovoa(lo, ermÓ, onde noahurnu, CdQlllOdi
dad.c . e · nenhum conft,l'to podem set• encon
trados, sendo de tliffit:il accesso, mormente 
mt estação c h u vosu.. 

Sala das sessões, 3 de novemb1•o de 1003. 
-Be)·no.des · de Fa>·ia.~Oar-los Ottoni.-R. 
Paixrto • ..-V'i1·iato Masca')'enhas. ~Jtr~to,1io ·. Za~ 
~ari,!s. 

Do accôrdo. com o parecar dado sobre a 
emenda. anterior, ,itilga a. CumJ!lissão nece~
sa.rio o que na presente so dhpoe. 

N. 03 

Onde. CODVÍCl' : 

Fica. o Governo . aut.orizado a mand •r pr•o· 
soguir os tr ; ~.balhos de · coristrt1cçao rla ·Ks· 
tt•ãda· do Forro OéstJ de Minas, · no trecho do 
Rio. Claro ~ Angr.~ ~o.s . R.~!s, i~Qr~l}dQ v~ri 
isso o ~rodito ~oce~::;arr(). . 

Sala. das se)SÜGS, 31 de outubl'O do · 1~03. 
-Josd Cm·lo.r: Teixeir-a Brandcto;- Carlos 
Augusto d tJ O li v eira ·· Figteeú·edo. · 

Está a preseo te emandu, no mesmo caso 
u;1s duas precedent.Hs e, como. (3S,tas, é ~~~ne· 
cessaria. · · 

N • . H~ 

gstradadu Forr'? oest.o !io Nina~: 
§O Governo fica autot•iza.do a pr.oloilgat• a 

Estrada de Ferro Oeste de Minas·; do 11onto 
que fot• julgado mu.is conveniente até n ca.~ 
pital do Estado, na hypotbeso da ficar a 
carg-o da União a. m~~ma ost1•ada. No ~aso 
de arren,LU.menttJ, f<trá incluir no .· contca.cto 
qne for lavrado a clausula. do mesmo pro-. 
lQn~am~n~o. 

Sala das ses)ões, 4 de novembro de 1903~ 
-Ca,·los Oltoni. 

Pelo mesmo motivo j~ . ex pendido sobre 
outras emendas 1•elativa.s á EstracJa de Fe:·ro 
OestJ de Mimt..;, não acônselha. a Commi~~ão 
aapproVí1Çâ() desta. 

N. 95 

Onde convier: 
A adopiiar o ~.vitre .Cl~ julg~~· n~~tis co~· 

veniente, illclustve cmtssao de tttulos da. d1· 
v:da fnterna, para conclqir o Pl'~longamp{lliO 
da Estx~ada de Ferro de Porto Alegro "' Uru~ 
guayana,-exécut~r ó ra,ri:uí~ cl.~ S;1.11t'.t\nua do 
Livvu.mento e o alargamento ·da bitola. da 
Es&rada. d,~ Fe1~ro ç~ntr•~rdQ Brazil de· Tª'u· 
baté a S. Paulo, o rama.! da Penha. não po
dendo du.rga1'-<.1.nt:a ~e juros, nem s·ubvenção. 

Sala das--sessões, 29 de out.ubro t:le ~903. 
-A. Candi.do Rodrigues.- Alvaro CarvaUto. 
-Jo::e Lobo.-Valois de · . Cast,·o. - Fc1·rei,·a 
B1·aoo..-Galeao Om·vt;!U~al.- Gel'mano Hass· 
locher.-Dit·!JO Fc))'hm.a.-11Ioreira da Si/.<tJa. 
~J>au.Zin-o ca,·los. - Z.)·ancisco Romeii~O. -
Ar-tiolpho A:e"cdo.~Jll. de fj,'scoba,·.- Vespa• 
s1a?lo de Alb~gwwguc. ~ Cq;>tpos Ca1·ticr ~ ~ 
Domingos .J11ascm·e11has. ~Homem (/,e . Cnr• 
~alho,;;.....TH-,tmitl J.fillCl'. - Jcsuino Oarif,oso, 
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A primeira ias medidas consignadas na 
emenda já. tem sido incluída em diversHs 
leis orçn.meritarias e está sendo · e~ecu ~ada.. 
Cumpre, pois. ser mantida. 

A segunda é um molhor~111Cnto 4e estt•ada. 
de ferro federal c1ue se mclu9 ~ntre a que a 
lei vigopb e o p~·ojecto ~utori~am. 

A emenda origina· fól'ma rriais efilca:z; e 
menus unerosa para. executai-o. Deve, pois, 
ser approvada. · 

N. 96 

Sub-emenda á emenda dos Srs. Candido 
Rodrigues e outroS:' 

Depois das p~lavras «!tª'!l!al d:J. PeQha» 
accrescell.te-sc --::-:-~ proJopgamentq P-a !!!strada. 
de Ferro Therezas Christin:L a,tê o porto de 
Massiam bt.'L. » · · · · · · 

S<t,l::J. das sessões, 3 UOllOVC·lUhro do wos.~ 
Etyset~ Gu~lhe1·me. :-F. To&entiHQ. 

Está. no mesn10 caso da pmcllda lll'~ce~eq.te 
e, COlD,O OS&~, deVj3 se:rapprovada. . . 

N. 97 

Onde conviOl' : 
Na vigencia da presente I~i fica o. Gov 'rno 

antoriz..1.do a concluir o prolonga.mento da. 
Estrada de Ferro Cen tt•al de Pet•nambuco até 
Pesqu~ira, do modo que julgar mais conve
niente, P,odendo ,l)U.ra, ésse 1irn ·,•brir o c\'edito 
nccess~Lrlo . 

Sa.la. das sessões, 4 denovembl!O de 190:3.
Jttlio de Metlo. -Jose Ma,·ciUino. - B1·icio 
Filho.-Malaquias Gonça~ves. - Esmeraltlino 
Banrlei~·a.-Estacio CQimln·a. - Ermido Oou· 
tinha.-. Teixeira de Sà. - Uelso de Souza.
Affonso Costa. - Pe>·ei>·a de Ly>·a. -. João 
Vici1·a. 

A Commissão, coherente com õ votodadn 
sobl'e as e~enr\as n. 95 e ~o,· ~de parcicér 
que esta seJa advptada. · 

N. 98 

Onde convier : 
Fica o .Governo autq+·izp,do a despender 

600:000$ com o prolopga,mentoda Estràd~ 
de Ferro Cunde d'Eú, nq Estado da Parahyba, 
~. cid~de do Campina Gru,ndo, nu mesmo 
E·~· . 

Sala das sessões. 4 de novembro do 1903. 
Abdon Jllilanez • ...-Paula ~ $il1;ia~ · -· · 

A Commiss'iio a.pprova esta emenda, nos 
termos em que se pi•onunciou sobre as tres 
anberiol'es, isto é, dizendo ::;e, em vez de
«dasp~nuer 600:000$ com •.• » o seguinte :
c~doptar o al~itro. que julgar mais donve .. 

niento, inclusi te omi~são de títulos da divi•la, 
intol'n:t o excluída, a gar:.tntia. de juros ou 
subvenção, parv. rcalizu· ... » o mais como 
está na emenda. 

N. 99 

Fica, o l}ovot•nq a.utori1..:ulo a proloogJ.r, 
pelo modo que 'achar niais conveniente, o. 
Estrarla de B'orr.o Conde rl'Eu até a cidade de 
Ca.mpina. Gt•ande, no 8stado d:t Pat·~thyba, po
dendo despender nesse serviço, no corrente 
exercic.io, até a quantia de 500:000$000. 

Saladas sessões. 4 de novombro de 1903. 
-'frind(fldo. · 

Projudicad~t, pelo parecer dado sobre a 
emenda anterior;· 

N. !OU 

Accrescen te-~e onge ec.nvior: 
Fica o Podel' Executivo autoríb;tdo ~~. ucs· 

pender até a qu:.1.ntia de 1.000: 000$' na. vigen
ci~ d~ presente lei, com ~ execução do ramal 
do Mundo Novo, ná Estrada Centr;Ll d:t Ba,hia., 
adopta.ndo o tr•a.çaqo já estud;tdo e approvado 
desde. 18~5, ou. m•mdaudo ii.tzer umtL va
l•iante, quo, .partindo da estação'd:t Feira do 
Sa~t,' An~:t, na mesma estrll,da, v~ ter ~tquolle 
p,.mto, passando pel[tS cidades de Ga.misão e 
Baixa Grande. · 

S<J.la ll<1s sJs:;ões, 4 de novemb:o de 1903.-
Vergne da .:1'n"Ju. · · · 

A Commissão acceita. tt emenrla pelos 
mesmo~ mutivos o nos mesmos termos das 
a.nterioL~es, supprimindu~se as p:.da.vras desde. 
<< aduptando a tr,Lçado » u.té ;w Jim, o substi
tuindo-se . as pttla.vras « despender até a 
qn~ntia de 1.000:000$000 ~ n:.L vigencw, d~t 
presente loi, com ••. »·pehs seguinties: a.dop
t:tr o alvitre q_ue. i tlgar mai:; conveniente, 
inclusive a emi .. ~são do titulos da divida in· 
tern<! o exclusiv~ gn,rantitt ele juros, na sub
vençao, para .•. » 

N. 101 

Accrescentewse omle convier: 

Fica qPod.er Executivo ~utoriz'l~o ~ appli
~ar uma pa.rte dos s:tldos \llsp-,~ALVeis da· ex
plor.tçãJ da E::;tt•ada Ferro Central e outras 
linl~as f~deracl) q.o desenvolviment.o da rede 
de via;ao fet•rea, nus ~stiJ,do!) dQ Nor~e da 
Repugli~a, pe~iodica~onte flageUad.os pela 
seca. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
Vc,.gne de A~rcu. 

Ja em outras dispo~icõ~s do pro,jocto e em 
outr~LS emendas se attend.eu á noccsshlado 
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cuja sa.tisfação é o patriotico intuito da pro· entre Ga.talão e Araguary, concedendo a este 
sente emenda,, tornando-se osta, por dosne· trecho o.~ mesmos t'avore; de que goza a 
co~sJria. linha de Catalão a Palmas. 

N. 102 Esses fayores poderão ser concedid' s ú, 
Estra.Ja, de Fer1•o Mogyana. actual concessio· 

Accrcsconte-se onde conviet' : naria da cstt•ada ou, mediante desistencia. 
desta, ú, em preza cossionaria da linha de Ca

Art. Fica o Poder E4ecutivo autorizado: talão a Palmas. 
1. o A fazer construir estradas de fet·ro que, 

ligando-se ás existentes, nacionaes, · cstaduaes 
o particulares, facilitem . . n. locomoção de 
passa.geiros e o transporte de cargas cu tre o 
extremo no'rte o o extremo sul da H.epu!Jlica., 
e ontrc esses extremos e as sédcs dos govet·· 
nos tlus Estados, com as ramificaçõs q uc 
julgar a, bem dos interosscs nacionaes~ 

2.0 A mantet• c a desenvolver, com o 
mesmo intuito, <L navoga.çã.o costeira e 
fluvial. 

3. 0 A melhorar, com o mesmo intuito, os 
portos maritünos e·Huvia.es. . 

4. o A p1·emia.r com J 00:000$ a cada pl'i
meiro individuo singular ou collectivo que, 
em cad~~ Estado. da. Requblica, empregar 
etrectiYamente, a juizo ·do mesmo ·Poder 
Executivo, em explot•acão de mina de cat•vão, 
quantia não inferio1• á do. dito premio, e 
com 200:000$, ta.mbem, a cada. primeiro . in· 
dividuo singular ou collectivo quo em cada 
Estado da Republica, ·mostrar possuir mina 
do carvão . que o habilite etr~ctivamentta a 
fornecer a consumo umcer•to numuro de to;.. 
neladas de carvão, fixado pt•évi:.uuente pelo 
mosmo Podet• Executivo. 

Podendo para os .fins mencionados fa.zet• 
as aquisições, revisões do contractos e con
cessões convenientes, e mandi~r fazer ob1•as 
por administl•ação ou po1• contracto, ou por 
um e outro modo, emittir · titulos de cre
dito em ouro e em papel, com tanto que 
não despenda, no exercício financeiro de 
1904, por conta. da divida que coutrabtr, 
in ais que lO. 000:000$000. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
A. J.l1orei1·a da Sil'Da. 

· ·As ·medidas a que a emonda se refere, sem 
a amplitude vaga que nella. se nota, já são 
objecto de disposições do projecto e de outras 
emendas, que determinam aquollas que de
'Vem ser execut~tdas o os meios que a esse 
fim se destinam. 

Assim, de modo mais . pratico e elficaz do 
que se pretende na . emenda., poderá ser leva. 
dos a e!feitos os melhoramentos autorizados. 

N. 103 

S:1la das sessões, 3 de novembro de 1903. 
-Oo.log::ms. 

A linha entre Araguary o Catalão é 
actua.tmentt1 objecto de conces:5ão feita .-.i. 
Companhia Mogyana, concessão que dentro 
em poucos mezes estará .caduca. 

A construcçrão · daqucllo trocho, na exten· 
são de 95 kilomctros, é, entretanto, · indis
pensa.vol partt que possa sc1• lovada. a ctfcito 
a da Estradi.t de Catalão. a Pttlma,s. A 
emenda collocu. as du<Ls no mesmo rogimcn. 
e providencia para que, por ctroito da cadu· 
cidade, não fique indefinidamente adiada a 
execução de um grande melhoramento, de 
alto interesse polttico e comtnercial. 

N. 104 

Onde convier: 

~·ica o Governo autorizado a despender• a tê 
a quantia do 200:000$ pa.ra o fim especifi
cado no paraJl'apbo unico do art. 1° do do
ereto n. 183, de 20 de setembro de 1893. 

Sala das sessões, 29 do outubro de 1903. 
-Jocuntim L. Teixei,·a B1·andrr.o. -Bernardo 
Antonio. -He,·menegildo de J.llo1·aes. 

A. lei a quo esta emenda so refere, dispõe 
o seguinte: · 

«0 ·Governo empregará os officiacs e pra· 
ças do exercito no estudo e construcçã.o da 
Estrada de Ferro · de Catalão a· Cuyabá, pas.;. 
sando por Goyaz. . 

Pat•agrapho unico. No . orçamento do Mi· 
nisterio .. da Industria se consigna.ril verba · 
para offi.ciaos e praças neste set•viço em· 
pregados.» 

A emenda p1•ovidencia. para o compri
mento daquella disposicão . o habilita o Go..;. 
vorno a iniciar os estudos de uma via-ferrea 
de gra.nde importancia est1•atogica e eco
nomica. · · · 

Deve, pois, ser approvada, reduzindo-se a 
quantia de 200:000$ a 150:000$000. 

N~ 105 
Ac..:'l'Osconte-se onde convim• : Fica o Governo autot•izado n. oxocuta.r o 
Art. Fica o Govarno autorizado a pru alargamento da. bitola da. Estrada de Fe1•ro 

rooYer o, const1•ucção da, Estrad!\ de Ferr·o Centra,l do Brazil entile · as estações de Tau ... 
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baté e Norte, abrindo p11ra isso os neces- orçamento que a emenda autoriza, já foram. 
sarios Cl'editos. feitos pela. emp1•ezn. Viação do Br<tzil. 

Sala. da,::; sessões, 4 de novembro de 190:3. 
-Azevedo Jiw·ques 

Prejudica.da. pelo pu.recer da.do sobre a 
emend:.t antm·ior. 

:N. 106 

.A.ccresccntc-se onde convier: 

:N. lOS 

Onde convier: 
Fica o Gover:Jn :J.utorizado n; fa.zer con

stl•uir um ra,mal ierreo, que. passando pela 
cida.do de V<~ssonr~ts, ligue ~L linh<t auxili:w á. 
Est1•<tda . de Ferro Sapucahy e~ . 8i os julgm• 
ta.mbem convenientes, outros que liguem 

Fie~ o Poder Executivo a.uto1•izado a. ues- esse ramal du,linha. auxiliar á.s estradas de 
pender, do sai dó apura.do pela · Estra.d:1 de F9rro União Valen~ia_na · c do _Commerci_o ·e 
Forro Conl;; ·al do B1•azil. as quanti.as de RIO das Flores. _no .~:.Sl!lL~lo do Rw _de .Janmro. 
1 :~00:0~0$000 com ajptm·cala,ção de um tel'-1 po_~.e~do p:1:ra Isso abrn· os crednus neces
celro trllho na, p:.wte uo 1·amal de S. Paulo~, satlo:s. 
comprellondida entre Taubaté e . esta. . C:1,- Sala. das sessuc~. :)O de outuln•o de 1003.
pita,l, de modo a podm·em circular em tod.o Hem· ·: que Bo1·r1es. -Ciét,,f.o · Baptista.-l'ideUs 
elle t-::cns .,a, bitola, de um met1·o; e 1.000:000~ .:1lves.-Carlos Tei:>;eii·ct, B1·andcio.~Ccwlos AM· 
com <L a.cq_uisiçio do material de tracção no- .r;-usto de Otivei1·a Fi!t<~eiredo .-.Jotío Baptista. 
cessa.rio, inclusive os c:.tl''l'OS dormitorios. - Lo;,~;-enço Ikptis ~a. ·-'- .!, C1·Hvelto CavaZ-

Fica. igualment~ o Poder Executivo au- cc.nti. 
torlzado a. emittir para es:Se fim, e na, . pro· . .. 

9 
. . ·..: • 

porção que se fizer preciso, títulos da divida No _ar~. - 0 ~o pro.;ecto ,J<t est<t o Governo 
p~blic~ interna., caso sejn. dqfi.ciente a. pa.1·te 1 a~tor1zado a f:1~e~· -.O? P.r?~ongam?ntos e ra· 
dlspontvel do saldo da Estrada. · ~ maos uas · estru.cb~ a e _1er r o. feder a.cs, entre 

_ · . 1 as quu.es se com:pr-ehcnd.e esta.. A emenda é, 
Sala. U,ns sessoes, 4 de novembro de lU03. i pois, d::snecGssn.rl~L. 

-R. So.t,danha. 
N. 109 

A medida . aqui . consignada. esti:"t em cnn-
tradicção com <1 que o Congresso Naciomtl,jê:L Accrescente·se o ::;e;uinte no art. 2°, onde 
tem autorizado. e ainda o é em emendas an- convier: 
terio1·es-o alargamento da. bitola do ramn.l « Ficando ex.tinctos; desde já, todos os con~ 
de S. Paulo. trn.ct•JS celebrados . a titulo · procar•io entre 

Sem ennar agora na discussão technica. o . Governo Cl.a. Uniã.o c us ar1•enda.t~rios das 
da prefercncia entre os dous systemas, pensa 1estrada.s de ferro encampadas.» 
a Oommissiio q~o a cont;inuid:.tde a · quo deve Sala das sessões, :30 de outubl'O de ·ID03.-
obodecer tt accao do legis_!ador e do G-overno, Leoviu~'ldo Filuueiras 
desa.conselha a, a.pprova.çao desta emenda. · 

N. 107 Não hesita aCommissão emaffil'mar os in· 
convenientes do p1·ocesso àe arrendamento 
provisorio das estradas de feno, cu,ja. con
demnttçã.o ê tamlJem o pens:tmento da 
emenda. Nesr.e mesmo sentido j(L se Pl'O
nunciou, .. da tribuna. dt.t Camara, o relator 
deste pa.recer. 

Onde convier: 

§. O Governo, pel~ verba do prolonga· 
monto da. ~stradn. de Ferro Cantra.l do Bra· 
zil, manuar·á estudar e fazer o orcamento 
para a liga,ção. no ponto que for .ju!gado 
mais conveniente. das estrada:;; de ferro Cen· 
tral do Brazil e Est1·ad.a. de FerroVictoria 
a Din.mantina .• 

A re:::ci::;ão d<3lle~. por;··m, é regulada. em 
l'espectivos contractos e pode ser feita 
qua.ndu . á. administrar;üo publica aprouver. 
Si.1be, ali<is. n. Commh::;ão e tem prazer em 

Sal:t fltts se.::;sões, 4. de novembro de 1903. infurma.r disso a Ca,rJ.J. :~ra., que o Governo esti 
-Ca1·los OUoni, procodenuo aos estudos necessarlos para. ef· 

A lig~çã.o ue que se trata. ú, . sem duvida, 
uma neces~id:tde. EUa completará o plano 
de commun icaçõos inter.iorcs · tt que obedece 
a Estradt~ de Ferro Contt·a.l do Brazil. 

Estando, por<}m, ainda longe o prolonga
mento dc::;ta de at-tingir ao ponto üc onde 
devert:'t partil• a. liga.çflo, é cedo para se cogi
tar de realizal-n.; E q_uanto n.os estudos e 

Vol. VII 

fectuar o arrendamento definitivo das es
tra.U.as. 

Rescindir os contractos provisorios, por 
acto legislativo, . cr(lar-llte - hi~ <lifficulda.rJes, 
nã.o lho deixando tempo de providenciar l)ara 
uma.explora~~ão vanta.jostt das linhas c CJllo· 
ca.l'ia e;:;tas em um regimen tra.nsinorio. em 
que seria. forçoso ficarem sob .tt admini~
traçã.o official. 
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Estas considerações levn.m a Commissão a 
discordar da emenda. 

N. 110 

A terceira medida quo a emenda autoriza .. 
qne é o acabamento da const.rncç:Io das e~: 
trad~s, .o!Jdece ao pu.triotico pensamento que 
tem msJ;nrado, desde m:üs . de meio secul.o, 

A o.utoriza.çã.o constn.nte do n. XX.Xl do os es~ad1stas de nosso p~.iz, qual seja a cuns
ai·t. 22 dn, lei n. 957, de 30 de dezembro de trucçao das gra.ndes llnhn.s ferr~~a .. ; rlcsti-
1902, f~ca substituida pela seguinte : nadas :1. c.~treitaros laç~os da união nn.cionar 

E' o Poder Executivo autorizado, na vi- e a facilitar as permutas entre zomts de con
gencia desta lei, a encampar as estradas de dições economica.s di!fertmtes. 
ferro que gosemde garantia. de juros, om·o, e Cmnpre notar cpte mantido o ::tetu::.l re
'tenham construido mais de 50 ki!ometros, gimen, essa construcçã.u terú de f:1wr-se no.~ 
mediante o pagamento em tiGulos da mesma tormos dos contrn.ctos. isto é, p:1.!fando a. 
ospecie, cujos juros e D-mortizaçüo não exe- União o juro de 6 % ouro, a.ngmenhndo o5· 
dam t:. 4 % . e 1/2 °/o respectivamente; c a seu:; encargos, de anno pat·a. anno, sem poder 
contractn.1· mediu.nte o pagamento em . ti- moderai-os, nem regulai-os :.:m -vi:·; tu. do;) 
tulos da mesma especie a constrt.:.c~·ã.o e 0 contra.ctos. Segundo o rcgimcn da, rend::~. n. 
subscquentc arrendamento definitivo. por rcsponsabilida.de dó Go,:-erno flosccrü a · 4 \:~ 
:prazo não m.aior üc 40 annos, con tn.rlL;s ela dü .1nros e l/2 a f o rl e n.mort.iz:\ção : etle te~á. 
conclusão do ultimo trecho das mesmas . os- o direito ·de accelerar ou ret~n·dar a cons
trada.s, dos · prolonga_ny~ntos e r:unae~ jú. de- trucção, conformo ao imnerio da. necc.-.;sid:odc 
cretados ou nece8sarws p:.t.ra a ligaf;-'~o com e dn.s condicõss fl. nn.nccil~s. 
as est:::arlas em 1.r·afcgo; hem assim a ar- Demais,a.r.rondttdrts as e-:tra•J:~s. á mcdiàa 
rendai.·, defl.nitivau-.ente. as estl'adus adqni- fJ.UO i'úl' avançando a 8iU1 cons1.l'ltCQâ.o. n.5i con
l'idas pela União. Pa:·a e11stear lH'o\·i:;ul'Íi.L- tribuiçõcs do a.rrcnda.mento ir5.·:; (Jiminuintl:.} 
mente, emquanto ni:ío forem definitiva.m c· me o~ onns C!Jrrespond::mtos au ::nrviço \~os 
m·rendadtts as estl·:J.d:.ts rcsgat.:tdu~ uu p~.Jl' 1 t1tnlo:-:. :\:-;. c~:trada.s :"ií.o a.Iérn di~:so! Jesc~o· 
outr~L forma. adquü·idas, poum·ú o Go'v"(H'iJO logo, propr·wd.ades tlu. Unlilu ; emqttnntu que 
abrir os Cl'ectitos precisos. Ficam autori- D<.ts conces!"ões de ga.t'antüt. de ,jnros, algurÍmti 
zadas . as operações de credito nccessariu.s nnnca reverterão tLO dumiuio nacional. outras 
para .~ execuç-ão do presente artigo. ficarão em pod.er dos concessionarios pelo 

S 
l'' d - 4 d 1 . . ('\ ..., longo prazo de 90 u.unos. 

a ... a.s sessoes, e novem Jro ue l.:.·O.J. Nos limite~ des·to parecer e nn. urQ'encia d,.. 
- Fi·an.ctsco Se&. · - o .. , u ::tpro~ental-o m.to cabe o b1·go <.lesen \"OI vi· 

Tros medidas da muis alta . rclova 1:cla. são momo que con~por~.a a demon:::traçã.o das 
autorizadas n::t emenda' : . vau"t_?.gcns que hao do resultar d:t tr::~.nsfor-

1~~. 
0 

. SO' t d·) ·t. (' , d .~ · maçao propos·t.:t na emend.a. O debate per~:.nte 
~. } e.: o~ e . .... s o.) l~L .:~Ls c !Crro.com ga-1 a Ca.mara. dcpara:·U. pa1•a. isto mcllwt• oppur-

rantla a.a JUlOS em ouro , t.nnidade. 
2\ o seu a.!'t•cndu.ruento ; 
3o., o acalnmento da ::;ua. construcção. 
Das duas primeh':l.s . operações não precisa 

a Commissã.o, neste momento, relembr;.u· as 
vantagens, ji.i. sufficientemente experimen
tadas e que alüls, opportunarnente, em mais 
largo debate, poderão, si necessa1·io, set•de
monstradas. Elias se encadeiam, consti
tuindo um sy.stema, devendo ser ·uma o l'C· 
sultado da outra. Obedeceu a um plano 
cuja. execução foi injciado pelo Gove1·no pas: 
sado, com os mais br.ilha.ntes resultados. 
Destes basta, por agora, recordar : 
. lo, a avultada diminuição das responsabi

lidade do Thcsouro, que só considerados , .s 
Juros a pagar annualmentc, attingiu a 
·i: 247.551 ; . 

2.~ o pr(~_ç~ vantDjoso por que ponde a 
Umao adquu·n' a plena propriedade das es· 
tradas; .. 

3o, o inicio da constituição das grandes 
l'êdes, que uniformiz~1ndo o regimen e sim
plificando a, direcção, multiplicam . as v::tnta
gens do publico. 

N. 111 

E' o Poder Executivo u.utol'izatlo :.t rovJr 
os contractos de arrendamento · d:~_s ostr:td:.ts 
de ferro foderae::s, alterando os onus reci
procos, para o fim de rcaJiz:w a construcçüo. 
dos prolongamentos o ramn.es necess:wios. 

Sala d:.ts sessões, 4 d.o novembro de 100:3. 
-Francisco Sà. · 

. Vem n emr.:nd:t por fim h..~obilit:.tr o Govei.'no 
a aproveitar :.t oxpcrioncb result:mte th <.>x~ 
ecução dos contt>:wtos de arrendn.mentos 
p:.~l';.t, modilie<1oclo-os, como o interesse pu.: 
bhco aconselhar, con;o;oguir maio1•cs va.nkL· 
gons, so,ja no ponto de vi~t:.L U.o de:;envotvi
mento da.s estr~tdas, sejo; nu ponto de vista. 
da l'oducção dos fretes. 

N.ll2 . 

Onde · convier: 
Fica o Governo autorizado n. entrar om . 

accordo como governo do Estado tto Minas 
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c as Comp. anh~a.s Mnz~mb. lnho e S:tpu_cally.l Por ·estes.· m.otivos, parece á Commi.5são 
p~tra o fim de mcorpor~l' arpa~lla.s a Mmas e que a emenda deve sc1• approvad.a. 
Rio, e resgua.rdar os mteresscs do . tru.fego . . . . 
desta ... ;ia-fcrrc:t na zona em que. a Sa:pucv.hy N. lU 
lhe é actun.lmentc tribnt::.rla:. P~~ra estes fins 
e para regular os direitos Lla Uniã.o e do 
Est~tdo Jc Minas Geracs n:.t Oeste de MiniJ.S, 
o Governo rar:.L :ts exigencb.s quo convcnll<tm 
e os prolong:unontos. lig<tções e arrenda.~ 
mentos ouo forem aecert:.dos, f'azend:) as 
operaçõc; de credito noccss:.1.rhs. 

Sa.b das s~:ssõos, 4 de noYcmln·o de 100:~ .-
1V. lh·o.:;_.- Jo~ro D~1::: Alocs.- Adnlbe1·to 
}·'ei"í'a:.-LrJOí~el Fi!ho.-Cu!or;r:nJ.s.-1. JJo
nifacio.-li .. ~·alles.-Carlos Ottoni.-.1. Ld::. 
-O?enw·io J!aci.et.-Ca~"nci;·o de Be::ewie.
Can:~;Ího lJtitln.-flueno de Pt!;'l)a.-Ribcil·o 
.JunfjHeú·o.- Ester:am I.oi;o.- ~Vormein.:.
f:ast{!o dt~ c~~;?.hc.-Peixolo Fill~a .-J·~·um··isco 
Be;·nc~.;·âino.- Antonio Zaca;·ú.:s. - Pcnido 
Fial!lo.- Bernnlo Jllónteiro. 

A mcdid:.L que est:1 emenda consig:1a _é uti
lissim:t, e é um primeiro passo no sentido de 
um objcctivo muito mais vasto, do qual não 
descurar~l a Commissão e mo1•ece sm• gener::t
lizado a todoo tcrritorioda Reuuhlic:t: n. uni
ficaçfio das vb.s-fm•ru1s em rêéles de àrona.
gem comrnerci:ctl dos productos. 

A Com.missão, portanto, n.cccit:~ a cmenLr;.:.; 
dizendo-se em vez de « :J.q uelbs » «os tas 
estrad:ts >•, em Ycz dn « fhr:.t ~LS cxigcncbs '' 
est u,belccel'C~ as condi(.~·ões >-'. 

N. 113 

Ao n. 1 O do Ul't. lo <Lo projecto n. 2SG
Obr:.ts fmlcraos nos E~tados-lett1·a A: 

Onde diz: Ma teria!, 160: iGO$, diga-se : 
material, inclusive uma dr:1ga de sucç~fi\..1 , 
280: 1608000. 

Sala u:'.S íiCSSÕOS, 30 de outubro de 1903.
Tavm·es de Lm·a.-El011 d.'3 8oH;a,- Fonseca 
e Sil'l;a,-JI,"pe,·ei?·a Reis. 

Está a Commissão infol'IU:::tda de que a~ 
obras de melhoramento d.o porto do Natn. 
não teem tido o necossario desenvolvimento' 
á falta de meios :para um serviço regular de 
dragagom. Nem se cornprchendo, sem isso, 
como conseguir trabalho e:ll'ectiYo de des-
o bstrucção de um porto. · 

De sorte que, a não tomn.r-se a providencia 
indicada na emenda, as obras que em Natal 
se estão executando proseguirão morosa, 
irregular, inefficazmonte. A despeza votada 
annualmente pelo Congresso não ter<.t provei
t~sa applica~~ão. Estendendo-se po_r . mais 
dilatado tempo· os gasto:ii geraes, c~trissrmo e 
pouco satisiltctorio serú. o resultado conse
guindo. 

Onde convier: 

Fica o Poder l·:~;:ocutivo antoriz;:.do, na vi
gcncia da presente lc•i, a c:ntr:u· em n.ccordo 
com o gove1'no do E:; :.~do da Rio Grawlo do 
Snl, no sentido de anro::::.:;a.r :1 eonclu.-s~o d:t:-; 
obras da ba!'rn. do· mosmo Estado, podendo 
pa.m tal fint cuncodcr :t cobranç:J. das taxf.l..s 
do qnc tr:.:.t.a o pa.ragl':J,pho nnico do art. 7u 
da lei n. ::~.314, Llo ll::i d!3 uut.ubt·o de ISSG 
(lei n. 9Gi, do ;:jiJ du arzemb:·o t1e 1903,art.22 
n. XXVII). 

Sa!a.tl:ts :~c~::;õr.s, 3 1le novomb1·o de 1~!03.
Som·es do.~ Sanlo:~.-'-JI.''VImd },JilteJ·.-JJm·bosa 
Lima.-Jla?·çat F;.-:colJal·.--.1ngelo Pinhc·i;·o,_:_ 
Ge1·mano Hassloche;·.-Domingos Jfascm·enlws. 
-James Dw·cy.-Vcspasiano de 1llúuqu.rwque. 
-Dio:1o Fo,·tuna,-Cf).mpos Cartie;·,-llomem 
de Cm·w.tllw. 

Vem do !ois <tnteriores oest<t na vizento a 
disposição aqui l'oproduzidtt. Tendo por 1im 
aeceJcr<tr o hl'as de ;:ra.ndo interesse para o Rio 
Grande do Sul c p,lr~~ a União, con•.rctn se1• 
approvada. 

N.ll5 

Ondu conv!r)r: 
Fic<:t o Porlor 1~x:~::.:uth'IJ autJrizarb, n::t 

vige.ncin. da p2·cscnte lei, a c:;nccd:Jl' ao::: 
govcrnus Oi;t<.:.dn:.ws. quo peotcndOl.';lm ex
ecutar as obrr.s de mc.!hvl'amoutos do portus 
dos :;_·es1x:ci,ivos Estudus. St'!g:mdo vs planos 
a.ppruvedu~ uu quo forem n.pp1·ovados pelo 
Guvorno Ff'dc;·al, os fa.vorcs constantes das 
lei:~ n. 1.6-16, do 1:1 de outubro de 1869 e 
n. :3.314, de Wdeuutubro do lHE8, indepen
üente do cuncnrrcncb C!ot n. 957. de 30 de 
dez ombro de lOU2, art: 22, n. XXVI). 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
-8oa1·es dos Santos. - .Juvenal l.:lWo1·. -
Bm·bosa Lima. - J.1Iarço.l Jtscobar. - .:lngelo 
Pinhei1·o. - Ge?·mano Jlassloche,·. - Dom.i.n
gos Mascw·cnhas.- Jauws . Darcy. - Vespa
siano de Albuquerque. - Dio.r;o Fm·t~tno., -
Campos Cw·tier.-llornam de Um·'l{o.llw. 

A Commissão acceita a emenda., cuj:1 uti
lidade, mais de umu. vez, tem sido u.ffirmada 
pele voto do Congl'esso Nacional. 

N. llô 

Ondo convier: 

Fica. ma.ntidn., na vigencin. desta J,~i, :1 dis-
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posição do n. XXVI do art. 22 da !ai n. 957,' 
de 30 de dezembro d•J 1902. 

N. 119 

.Accrescente-se onde convier : Sal<::. da,s sessões. 4 de novembro de 1903. 
-.Júlio de Mello.-B1·icio Fillw. -.José. .:.1Iar
Cellno.-Teixeira de Sá.- Cetso de Souza.
Estaicio Co·imbra,.:._Ermir·~o Cotttinho.-Mala
IJUÍr.!s Gonçalves • ...;_Pm·eú·a de Lyra.;_.r1ff'.Jnso 
Costa. -,-]oito Viei1·a. 

.Já. a Commissão deu parecer favoravol a 
outra emenda no .mesmo sentido desta. 

N. 117 

Accrescente-so onde convier : 
Fica o Governo autorizado a entrar em 

accordn com a Companhia cessionaria do 
Porto da Bahia, para facilitar-llw os recursos 
compreh~nllidos no n. 25 da lei n. 957, de 30 
de dezembro de 1992. mediante as m.odifi
caç~ões tio coutracto que forem convenientes 
para levar a e.ITeito a realização dn.quelle 
melhoramento. 

Sala da,s sessões, 4 de novembro de 1903. 
- R. Saldanha. - Tolentino dos Santos."
.·lUgltSto de Freitas .-Leovigildo Fil,r;ueiras.
Butcao Vianna.-Vergne de Ab,·eu.-Tosta.
Eugenio. Tourinho.- Dom.ingos Guimarães.
- João Augusto Neiva.- Felix Gaspcw.-Ro
dl'igues Lima. -Alves Bm·bosa. 

O melhoramento do porto da Bahia é de 
indiscutivel urgencia. Contractaclo com uma 
companhia, não poude ainda ser ·levado a 
efi'oiLo, tendo-se feito necessa1•ias sucees~tvç.,s 
prorogações de prazo. 

A emonda propõe que :1quella obra s2 
appliquem as med.idas que n. lei vigente esta
beleceu para a execuçãc., dos melhoramentos 
de portos. Com-vem, puis, ser approvada. · 

N. 118 

Onde convier : 
A l'ealizar a construcção do porto de 

Belém, adaptando os typos convenientes u.os 
trechos a constl'nlr-so entre a ponte do 
Arsenal . de Ma.rinha e o porto do Pinheiro, 
.fazendo os contractos nec8ssarios. mediante 
os 1•ecursos o favores comprehendidos na.s 
leis em vigor ou applicados a portos da 
Republica.. 

Sala das sessões, 31 de outubro d.c 190:3.
Passos Mi1·anda PUho.-Cm·los de Novacs.
Ilosannalt de · Oliveü·a.~ Antonio Bastos.
Roge,·io de Mi1·auda.- Indio do Brazil • . 

E' o Poder . Executiva <mtol'izaclo, na vi
gencia desta lei, a despender até a ·. quantia 
de cem contos de réis ( 100:000$) coin a acqui
si(;·ão de um rebocador destinado ao serviç:o 
de meiho1•a.mcntos dos portos e barras do 
Estado ·de Sergipe, serviç~o este que ficará 
provisoriamente a cargo da Capttania . do 
Porto do mesrno Estado, applicanrlo-se ·ao 
seu cus~eio a quantia de 24:000$, incluída 
na •verba 73 do orçamento ·para subvenção 
do serviço de rebucagem a cargo da Asso~ 
chção Sergipense. 

Sala das sessões. :3de novembro de100:3.-
0ili.,;eii·a 'i"alladrro. - Rodrigues D01·ia. -
Jo-dnimw Ccrr-r,alho. -Felisúello Frei1·e. 

Na concessii.o de creditas pa1·a o melhora
mento de diver.~os portos e na de subvenções 
a empl'ez:ts de navegüç~ão, teem os poderes 
pu blicos federaes . manifestado o patriotico 
proposíto Je facilitar a communicação dos 
E:stad.os ent1·e si e fomentar o· desenvolvi
mento das suas relações commerciaes. Destn. 
vantagem tem estado, quasi ·por completo. 
pl'ivado o Estado de Sergipe, pela . difficil 
accessibilida.de üos seus portos~ E' incontes
tavel a necessida(le de molhoral·os ; · e justa, 
pois, a app;·ovaç~ão da emenda. · 

N. 120 

Na rubrica 10\ lettra G, in-fine, depois das 
palavr:.ts- contra os . e!feitos d:1s seccas
accrescente-se: inclusive as que facmtom o . 
tr~msporte por terra e por agua. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903.
Lui; Domiiwv.es.- Jose· Et~zeuio.--"- Clt1·istino 
Cn<.: ·· 

A Commissão acccita a emenda. 
Razões ,justific:.ttivas : 

As calamidades 1•egultautes das continuas 
seccas que teem assolado os · Es~u.dos do 
NortL~ nesses u!timos annos. estão pedindo 
com instante solicitude a attenção dos 
poderes pn bHcos para a execução das medi
das que tendam, pelo menos, a minomr, 
tanto qu::Lnto possivol, o soil'rimonto dos nos
::;es cuncidJ.dã.o.-;, tfto perseguidos pelas mú.s 
condições metereologicas .du.quollas regiões. 

Com as seccas do norte tem o Governo 
Central deSl)endido, principalmente no an-

A emenda manda applicar ao pm·to lle tigo regimeD, dezenas de milhares de contos 
Belém o que j:1 está disposto na lcgislac:ão de réis, quasi em pur<":. perda, porque em 
vigente para. a construeçã.o dos portos da logar de empregar tn.o avultadu. quantia em 
Republica e perrnitte m:.tis a .:.dopçã.u do typos const1•ucç0os do ob1•as perm.anentcs que vies
dift'ereutos, conforme as condições locam;. l sem melhorar asituação aflHdiva u~tquelle~ 

Deve, pois, se1~ approvadDt. Estados~ n. ·tem distribuido aos individuas a 
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titulo de soccorros. salvo uma pcqncna pa,rtc Tomamos a deliberação de apresentar .;. 
:.1pplicada n:t construcçã.o de ~d.:.rurn.as ob1•as consideração dn. Cama.ra. ·a. seguinte 
no Estado do Ceará. . Emenda 

Onde c ou vie1· : 
A construcç~ão de estracltt:~ de ferro, açudes 

e poços oa.quelles Estados tem não :;ó :1 con
veniencia. de empregar utilmente o dinheiro 
preciso para soccorrer as neces:;idadc:-> da- Fica o Poder Executivo autorizado: 
quella •. h?ro~c.a, po1·ém infeliz . população, s.: 1." A to111ar as sco-uintcs mcdida.s no in-
?O~~-a .~lg~nfl_cJ. .. ~~·ansfurnnnd_o o:-> soecorrol: tufto de a,ti;enu:tr tant~) qu mto pnssivcl os 
mdn ld ... acs, .. JUS~c._.nento C0?Stdcrados comJ I ciTei tos das seccas nos Estados do Nurte: 
esmola.J. em :'~~x~.ll.os ~ater.li1C~·1 ·:~~.~no com I o. construir a.çuries o poços nos Estaqos 
pensaçao <lo tr .. tk.lno, :-:;cmple no•n.l ... Nnte. . ns~>olados peli.ts soccas, de accortl.o com as m-

Os S'JCcorros dados directamentc <L . cada sGrucç~ões que furem expmlidas ; 
indivüiuo t~m ao conüario a d.es>"antagem 2°, prolonga1• a. Estl'aun. de . Fer1•o do B3.
do nenhum hen:)ficio material trazer para a turité ao Cr~tto. a de Sobr·al :ué a. ciJadc de 
União ou IXtra, o; Estados :•ssolados pel;_:, 'Fhcrozina, e o ramal ue Cn.mpimt. G.rand.c até 
secca, alé!n do grande inconvenicntl~ tlü inci- Ba.talltã.o ou out1·o ponto mai~ convcuiente ; 
tar as populac,:ões dus .logares a,mea.ç:ulos po1• 3". const;t•uir no E~taclo do Rio Granfle elo 
este mn.l · a cmigt•:.trem para a.s ca.pitae:-;;, em Norte uma Gstrad:.t do ferro que. partindo elo 
procura de soccorros, onLio ;), . a,g,! . .domeraçã.o ponto o mais conveniente do litoral, vá ter 
de tan·ta. gente tem sido funesü:::;sim:.L, tanto á regiilo mais a.ssolad<L pela sccc<:. ; 
paru. os emigTa.ntes, c0mo p::'.l'él. .· seus hahi· 4°, construir estradas de ferro c melhorar 
tu.ntes, e como exemplo cita,remo~ os factos outras vias de commtlllicação que liguem os 
de tristissim::ts recor,ações das :-jCccas ante- pontos é1l!cctados p<?las seccas aos de facil 
rim•es, c.:;pccialmonte no . !~stado do Ccarü, cummuoicaçã.o com os melhores mercados e 
então provincia elo mesmo nome. :ws centros prod.ucto1·es ; 

Em vist11do exposto, convirü (1ue 0 Poder 5~>, premiar aos cid~uãos que construirem 
Legislativo, secundu,ndo as bou.s intenções em terrn, de suu. pl'oprwcla,dc pcquc!1t:!_S :Lçudes 
tlo Execü :,i v o, abra-lhe novos ho1·izontcs pa.ra. ou p~ços, de :wc0rdu com :1s cond1ç:oos esta
a su::t a.cção o dê-lhes os meios necessa,rios bclocttl.as pelo Governo. 
para novos cmprehendimentos, no . intuito § 2. o Pn.ra. a execução das medida.s acima. 
de minor:w os e:ITeitos da, cahtmiJ.u,do que especifici1cl:.ts o Poder Exccuti vo dcspen·.lerá7 
ameaça actnalmento os Esb.clos (lo Norte. a.lém das verbas que !orem consigna.da.s no 

Assim, pois, considern.ndo que ~.s e~tradas 
de ferro, além de augmentar ~t riqueza n:.t
Cional, trazem va,ntagf}DS de ordem indus.:. 
trial, fa.cili tando o transporte de todos os pro
duetos nn.turacs e· artltlciaes, C-'peciatmenta 
nos Iog11res assoln.clos . pela socc11, · onde du
rante essa calainidado h11 completn. escassez 
de meios tl.e transporGe, em vista cih falt11 dl.l 
agua e pastagem para os anima.es.: 

Considerando que os açudes conveniente
mente d.estribuidos tcem a, propriedade não 
só de fornecer a agun. necessaria á alimen
taçãoanimal, como de conservar mais ou 
menos fertiliza,cla uma, certa zona. ,já pela 
infiltraçfi,o dn,s aguas no solo e j::'t, nol11 eva
pül'açã,o das mesmas orvalhando Õ;, lagares 
vizinho~; 

Considern.ndo que os poços auxilin.m van
tajpsi1mcnte os açudes, visto que! si estes ad~ 
qmrom a,gu::t com. a~ chuvas, aquellcs po
derão sem pro· fornecol-n. do modo fn.cU e 
economico, com o aproYeitamento ·dos ven
tos constantes naquellas regiões ; 

Consid.crn.ndo, finn.lmente, que a n.cçiio do 
Governo pôde ser effica:~,mento auxiliada 
pelos particulares, r.om a construccão de pe
quenos açurlos e poços. meU.iante compensa
ções monotarias sob o titulo do premias: 

orçu,mento, até a quantia de mil contos de 
réis, em condiçõesoràlnn.rias e a,s que furem 
necessa.1·i:.1.s, em . Ci.tSo de cuJamida,do, prove
niente da secca. 

Sala das sessões. 3 do novemlJro do 1903.~ 
Thoma:; Cavalcant"i. 

Não precisa a Commissão . ele insistir em 
demonstrar a necessidade, por tod.o::; reco~ 
nhecida, do organizar um plano systematico 
d.o defes:1 das regiões tl:.tgellu.das por frequen
tes cttlamidi1des meteorologic:J,s mais ou 
monos periodicas. A falta de continuidade 
da . n.c<~~ão a.d.ministrativ:L e de execução 
methodica do obras subordinadas áquelle 
plano c proiJosit;o, tem reduzido gt•ande 
numero de ~stauos ao depreci:.uncn to de 
todas as · forças de resistench e obrigado 
:.1. Uniio a extraordina1•ios e. inut.eis dispen
dios. Obras iniciadas no momento de an· 
gustia, som ordt~m, sem tempo de serem 
convenientemente estudadas, convortidu.s em 
centros de accumula.ção do povo indigente, 
executadi1S at:.tb:tlhoadamente, custam rios 
de dinheiro e . são n.bandonada.s a,penn.s · se 
annuncia ~t terminação . d:t · sr,ccn., em pouco 
tempo se n.rruimtm, ficando · inutilizadas as 
~tvultadas dcspezas quo custa1•am. 
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A emenda propõ:1 um conjuncto de medi
das que, iniciadas no proximo exe1•cicio e 
executa das com perseverança, valerão para. 
<Lttenuar o eifeito das futuras crises climato
logicas e para. poupo.r á União grn.ndes e inu
teis sacritlcios. 

Eis porque lhe nfio recusamos o nosso as
sentimento. 

Propõe, entrehnto. :1 Coromissão que a 
em~nda. seja diyidid~L em duas partes. A pri
mem:t parte. relativa ás cst1·ad~ts de ferro, 
comprchenderá os ns. 2 o :3 do§ I o e fical'á 
assim redigida: 

«E' o Poder Executiv-o autorizado a ad
optar o alvitre quejulga.r mais conveniente, 
. inclusive omissão de titulos da di vida in
ternJ. e exclusiva g~Lmntitl. de juros ou sub
venção, para pro1ong~Ll' as cstr:Ldu.s de ferro 
de Ba.turité ao Cr:.tto, de Sobr:tl a Therezin:t 
e construir no Estado do Rio Grande do 
Norte uma estra.da de ferro quo, pn.rtindo uo 
ponto o mais conveniente do littora.l, vá ter 
(L região ma,is a.ssolad:t pela sccca.» 

A segunda parte comprehenue os outros 
numeros c paragraphos ch emend<L e deve 
tambcm ser l.qlprova.üa, substituindo·s3 a 
palavra « despenl!erá » por « ê a.utoriz:.tdo a 
despender». 

N. 122 

Ao n. 10 do art. l 0-0bras federa,cs nos 
Esta.dos-lettra _q: 

Eleve-se a. 1.000:0008 a verba para con
strucção de açudes, poços o outras obras 
contra os elfeitos da,s seccas. 

S. R.-Sa.la das sessões, 4 de novembro 
ue 1903.-TaV(!l"CS âe Lyl·a.-Eloy de So~t:;a, 
-111. Perei1·a R~is.-Fonseca e Silva. 

Diminuta. é, com eifeito, a verba. do IH'O
jecto para attendor a grande numero de 
obras variadas quo devem ser levadas a 
etfeito em diversos Estados. A elevação pro
posta pela emenda. me1·ece ser a.pprovada. 

N. 123 

Onde convier· : 
E' autorizado o Governo a a.dquirh· a 

propriedade e a edição de 1.500 exemplares 
publicados na Imprensa Nacional, ua. obra 
»Repertorjo da Legislação sobre Dócas e Por
tos Maritimos e Terrenos de Marinha», por 
Antonio José Caetano Junior, 1 o officiat da 
Secretaria do Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas, mediante o abatimento de 
um terço no preço da venda. avulsa a 15$; 
e bem asssim dispensar o autor do paga
mento da despeza. com aquella publjcação, 
como premio do seu trabalho. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
R. Saldanha.-Se1·gio Saboya. 

A maioria da Commissão não julga conve
niente nem opportuna. a. a.pprovação da 
emenda. 

N. 124 

Fica o Governo autor:zaJ.o a rescindir o 
contrt~cto feito com a The National 81·a:;·:lian 
Ha;·bow· Oompany, Limíted, para a coustr·u
C('ã.o do porto de Jaragut'~. Estado de Alagúa~. 
pagando uma indemnização que julgar con
veniente, de accordo com a mesnn com
panhia., rnra. o que abrirá o necJssa.rio cre
dito. 

Sala das sessões, 4 de novembt\:> de 1903 • 
- vVanclerley de Jfendonça. 

A maioria da Commissão não a.cc·:üta a 
emenda. 

N. 125 

Fica o Poder Executivo a.utorizauo a :-esein
uir O COll ti"U.CtO celebrado om VÍL'tUUC do 
decreto n. 904, de 18 ue outubro de 1890, 
p~tra as obras d!l melhot'n.mento do porto de 
Ji.Lragmt, faz.;nllo para is~o as necessarias 
operações de credito. 

Saladas &o~sõcs, 4 de novembro de 19)3. 
-Lmwindo Pitt1'. 

Prejudicada pelo parecer dado sobre a 
emenda n. 124. 

N. 126 

Ao n. 10. (Obras Fedcr:J.es nos K;tn.J.os.) 

Augmente-se: 
~!elhoramentos p:l.l'a a ll'tYeg.tção do So

limões, Ma.ueira e Purus, com a arrebon
ta.ção de petlra.s c rectificação do ca.n:.l.l m.s 
pedras do P::tr.tqueq_uár;.t,; nas primeir<Ls de 
s~mto Antonio e n.:LS primeiras da Ca·:hoeirn., 
80:000$000. 

S:.ll t das sessões, 4 G.e novembro de 1903. 
:iurelio Ji?nol·im. -Sá Peixoto.- Eil(J(:s Jlar
tins. 

A' Commiss5:o não pareco conveniente au
torizar-se uma despeza. não fund;tda em 
elemento seguro. 

N. 127 

Ao art. 1°, n. ll (Obras Publicas na. Ca
pital Federal): 

Na consignação da 1" divisão (Pessoal) 
reduza.-se n. seis o numero de engenheiros, 
feita. a deviili~ correcção na verba, a.fim de 
não crear-se emprego novo. 
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Faç . .t-se corre~ção igual no calculo das 1 ~abilida:cle, apesar de limitado ao consumo 
diarhs. mdustr1al d<~ agua. 

s:~la das sessões, 3 de novembro de 1903. Em l89D havia 418 hydrometros, e a renda 
- Oalogeras. correspondente foi de 75:809$700; em 1902, 

o numero de engenheiros de districto de 
ob1•as publicn.s é sete. fixado no art. 16 do 
re:;pectivo regulamento (dem•eto n. 364, de 
:!6 de abril de 1890.) Esse é tambem o nu
mm·o constante da proposta o do projecto. 

Não ha., portanto, crea.ção de emprego. 

N. 128 

Para abastecimento de agua om Sepetiba, 
Gun.ratiba, Ilha do Govel'nador, Penha e 
~antis~imo, fica. o Governo autorizado a des
pender até a somma de 500:000$000. 

Sala das sessões, 4 de novombro de 1903. 
-- Sà Fl'eire.-;imel·ico de "llúuquerque.-AH· 
yusto de Vasconcellos. 

:t~Iantcndo disposição da lei vigente, o pro
jecto autoriza o Governo a. abrir os credites 
neccssarios para melhorar e desenvolver o 
l'on·iço de ab:tstecimento de agua desta Oa
uital. 
• A amplitucle da autorização ab1·ange 
todas a:; obras que a realização de um sup
pl·imento completo possa. reclamar. 

Niio ha, pois, necessidade de especificar 
~ervlços locaes, que hão de ser execut::tdos de 
accordo com um plano geral, que não con
n:m perturb::tl'. 

N. 129 

VerlJa 11• - «Proseguimento da rêde de 
llistribuição etc.» 

Onde se diz : «Pessoal e material para 
este serviço, 200:000$», diga-so: «Pessoal e 
material para osto serviço, despenuendo-se 
40:000$ p::tr:.t canalização de agua no Vigario 
Geral, em Irajá, 200:000$000.» 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903. 
- Heredia de Sà. 

A emenda pôde ser approvad~l., de accordo 
com o voto ,jl'L proferido pelo Congresso Na
cional, nus termos ela disposição constante da 
'lei vigente, isto é, substituindo-se a nella. as 
pJ.laV!'as :- despendendo 40:000$» pelas se
guintes: «podendo despender até ,10:000$000.» 

N. 130 

Aci)rescente-se onde convier: Fixada a 
diaria dos fiscaes rl.e hydrometros em 8$ ; 
alterando-se a respectiva sub-consignação. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1903. 
-Jlcllo Mattos. 

O serviço de fiscalização de hydrometros 
tem crescido em import:.tncia e em respon-

aquelle numero subiu a 1.802 e a rencl:1 a 
3.2G:816s750. No anno corrente jú. ha instai
lados l :0.22 hydrometros. Uma fiscalização 
operosa e assídua, que evite reclamações, 
precis:t de remuneração que a não obrigue 
a desviar a sua ac~ividade e lhe i.tSSegure a 
intlependencia. bto justifica a emenda. 

N. 1:31 

Na verba ll"' (Obras Publicas da Capital 
Federal) reunam-se as sub-consignaqões re
lativas a guardas e trab:dhadores d:J. vigi
lancia de mananciaes e conse,·vação de flo
restas em uma só, nestes termos: «guardas, 
feitores e trabalhadores do Tingu<t, Rio do 
Ouro e outros, rio S. Pedro, floresta d:t Ti
juca, Paineiras e Jacarepagu<í., 7.2:702$500.» 

Na mesma verba, na sub-consignação 
«E8trada de Ferro do Rio du Ouro» accres
cento-se ao pessoal da tracç[co: 1 mi1clüni.sta 
de 2"' classe, 2:1908; l foguista. de .2" classe, 
I :4G08 ; 1 graixeiro, l: 0058; ao pessoi1l das 
officinas: 1 torneiro, 2:555S; 1 ajustado r, 
1:8008; l caldeireiro, 2:555$ ; 2 carpinteiros, 
3:GOO$; apl'endizes :3:000.~000. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1903.
Francisco Sá. 

A l" pa.rte da emenda tem por fim per
mittir á administração distribuir o pessoal 
operaria pelos mananciaes e florestas, de 
accordo com as nece.;sidadcs, de sua natureza 
variaveis. 

A 2"' parte habilitará a direcç·ão da Es
trada de Ferro do Rio do Ouro a a ttcnder a 
exigencias do trafego e a regularizar o ser
viço de rcp:.tração uo materii.tl. 

N. 132 

E' o Poder Executivo autorizado a trans
ferir á a(lministracção do Districto Federal 
ou a contractar com quem melhores vanta
gens oll'el'ecer, sem onus p<1.1'J. ~L União, os 
serviç~os e obms a que se l'Ofül'Olll o decreto 
n. 1.079, de 18 de setembro de 1890, e as 
instrucçõcs do Ministerio da Industria, de 5 
de setembro de 1801, potl.endo moditicar os 
respectivos planos ; e a abril· os creditas ne
cessa1·ios até 20:000$ para a conseevaçã.u 
das ohri.tS feitas, emquanto não for e1fectua
da :_t transferencia. 

S:üa das sessõJs, 4 da novembro de 1903. 
- Cassitmo do Nascime11to, presidente. -
Francisco Sd. - l•i·ancisco Veiga.- Galecio 
Carvalhal. - Cornelia da Fonsew, -Urbano 
Santos. 
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Os serviços o ol)ras de que trata. a; emenda, dadas), como idemnização ás vü.L.r;ens que 
são os relativos aos melhorarilentosda lag .. tL · ~ão obrigados a. fazer, não sú em inspecç::í.o 
Rodrigo de Freitas. de que era . conccssio- Jas cs1;radas, co mona dos engenhos ccntra.es, 
naria a Companhia Melhoramentos da Lagoa uma uia.ria corrida.. pa.ra 360 dias nu anno 
e Botafogo . .B.:ssa conco::;sã.o foi adquirida. pela, ou :30 no mez. de: 7$, para 0 chefe da fisca
Fazend.a Federal; e eUa comprehende, além lizaçã.o da. rêde · fiuminense da Leopoldina 
do que se refere ao saneamento da cidade. R~Lilway, 6$ para o engenheiro-fiscal da 
uma esr;ra.da. de ferro elevada liganuo o Esr,r<~d<t de Ferro de Santos a Jundialty c a 
bairro de Botafogo á 1•ua P1·imciro de M<Lrço. de 5$ pa1·a os tres ajudames da rêuetlumi
A interrupção absoluta . dos . tra.balhos que ncnse e 18 engenheiros-fiscaes, nos limites 
alli se faziam e Jn·incipallli.entc o abandono dn. ímportancia. total com que as companhias 
da conservação dos atcrr·os e d;.:. llmpez : ~ das couhibuom annua.lmcntc pa1·a a.s despezas 
margens seria de conscqu8ncias funestas pa.r:1 de sua lisca.liz:tção . 
.:.:. s:.tlubridadc publica,. · Sa.la das sessões, 29 de outuln•o d31903.-

A emenda procura. cYitrtr esse mal, auto- f!etwique Bm·ges. 
rizando o Governo a proYidenciar sobre o E' contrario a esta emenda 0 voto da 
proscguimento das obras e conserval-:1S em- mu.ioria . da Commissã.o, que cons:dera suf
quanto não for adoptada resolução defi- ficientcmente remuum·ados os engonheiros-
nitiva. fi~caes . pa.ra o de;:;cmpcnllo du. tarefa q_uc 

)J. 1:33 lhes incumbu. 

A' verba n. 12 do m.·çaii1ento da Indus:. 
tria-Inspccçã,o Gel'::tl da,:; Oh~·as Puhlii:!u.s
accrcscente-se : 

Diaria aos u.uxiliares de escripta :3$000. 
Sala das sessões. 4 de no·.-embl'o de 190:3.

Gonçalo Souto. 

O accumulo de tl'aba.lho da :1rlministrn.çã.o 
central devido aos serYiços novosque es•.ão 
sendo feitos para melhorar o i.1b<:tstecimento 
de agua, exige a · collaboração transitori:1. 
sobré cuja remuneração a emenda. provi
dencia. 

N. 134 

N. 136 

Fica autorizado o Governo, n:1 vigencia da 
presente lei de or(:amento, a conceder aos 
engenheiros e auxiliu,res .empregaclos na fis
calizaç:ão da Companhia Uio de Janei1·o City 
1ntprovements, Limitecl, uma diaria · Jo 5$ ·a. 
ss, como indemnização ás despezas n. que 
são obrigados nas constantes vhgens que 
fazem . para :fi.:;calizn.ção <lo sot•vi1,:o · . a seu 
cargo, sendo essa. · dospezn. feita por conta 
do saiJo da consignação do 80:000$ com 
que a. companhia entra p:.tr<t os . cofres pu
blicas destinados ao pagamento da sua fisca
lização. 

Sala Lias sessões, 3 de novembro de 1903. 
Ao art. 1°, n. 14 (Fiscalização): ,- Thoma::: Ca'!Jalcanti.. 
Diminua-se a consigna,ção ·de GOO$, cor- .. . . , . ,· . _ · . 

l'espEnllente ao En()'cnllo cent1·al de Quis- A .. ma.roiia da Comm1ssao parece que. os 
sa.ma. o vencunentos do~ o~pregados de que trata a 

- . . . ..., . emenda se destmam exactamente a remu-
Sp.lot elas sessoes, 3 de novemoro ele 190.:>. nerar os serviços a que ellu. so refere. Não 

-Calo9e>·as. ha, . pois, razão que justifique o augmento 
Só no fim deste annno termina 0 pra.zo du. corre:;pondentc :ls diarias p1•opostas. · 

garantia de ,juros concedida ao Engenho Cen- N 13 ... 
t1•al de Quissamã. As . contas devem ser to- r • · ' 
madas n.os primeiros mczes do anuo futuro. Fica o Governo autorizado a arbitrar, na 
Foi por isto que a Commissão, emho1·a sup- vigencia desta lei, aos engenheiros e demais 
primindo a garantiu. do .juros, mantovea empregados da fiscalizaç~ão do serviço a 
ajuda de custo a. que tem direito o empre- cargo da City Impro'IJements · Company, Li
gado incumbido da tomadu. de contas, cu,ja m,ited, uma diaria corrida como indemni
ta.refa tem · de ser · desempenhada em 1904. zação :ts constàntes ·viagens · quo são obri
Não ha, pois, razão para accei ta. r-se a gados a fazer nas suas circumscripções, não · 
emenda. excedendo os limites da importtl.ncia. com . 

N. 135 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a abona1• aos 

que contribue annualmente a mesma. com~ 
panhia. 

S. H.., 3 de novemb1•o de 1903.-Bm·bosa 
Li?na. 

engenhciros-fiscaes da.s ostra.da.s de ferre A emenda. está prejudjcu.da pelo voto enun .. 
:fiscalizadas pela Uniü.o (cxcluidas as u.rren- ciado sobre a emenda procedente. 
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N. 138 

Emenda. :.t ruhl'ica. 12a.-E.~gotos àa. C<Lpita.l 
F8der:.l.L: 

Fica. ::.tntorizado o Governo a conce,ler ao 
pessoal . d<t Reru.rtkã.o Fiscal do Governo 
janto (L Companhia Rio dt} .Janeiro City Im
provements! limited, um::, diarin. de 58 a. lOs 
sendo essa. despcza.i'dit.a por conta, do saldo 
du, consignu.ção de 80:000.) com qnc a, com
P~Lnhia. emL'u. para os cofres publkos! des ti
nada. a.o pa.ga,mento U.n. fiscalizu.çãc. 

Sab da,s sessües; :3 de novembro d•J 1~103.
J. A • .:..Yeivc. 

jornn.loiros. Na fixa.ção das horn.s de traba. .. 
lho Ler,se-ha. em conta. a nn.turezn. e conve
niencia. dos so1•viços e dos serventuarios, a, 
idaue c soxo destes. 

Asregea.s que para este. lim for~m estv.
belccidas poderão. ser ada.pbdas ao.-:: demais 
serviços da. União. 

N. 141 

· Continú;.t em vigor a dlsposiçãü coni;itht no 
n. XLlii do ;.tl't. 22 da lei n. 057. cie 30 de 
dezembro do 1902, estendendo o l';.tvor alli 
contido aos contínuos e co1·reios d~ c·;.tmarJ. 
dos Deputados c do Sen,Ld.o Federal. 

·Prqjudlc:~d.:L! por se tr~1.tar· do me:::mo as- '~m :3 de novem1H'O de l!J03.-.T . .:L ;_Yciva. 
sm11pto <hs Ól:1S emend~tsa,ntel'iOl'C':i. IIossaHah de Otiveint.-.:lntonio Busios. 

A' verba, 14(1, a.ccresccote-se m~l.is 9:600~ 
pm·~ a tisc~tlização do ramll.l J.e S. Fr:tncisco·: 

Sala das sessões, 4 de novembro d.c l9CJ:3.
Fí·ancisco Sá. 

~ão tinlm sido prevista. uo projecto :1 ne
cessidade d:1 fi;:;c::tlizaçõ.o d.es::!ct vi:.:.- fGl'l'CLl, 
objecto de um contracto, sobro cujo. cxceução 
tem o Governo de velar. A emenda pl'eeu
che ess~t l::1Cuna. dcvenJ.o, porém! n. sub con:
siguuçã.o propostu. ser reduzida a. i::S5o.sooo. 

N. 140 

Onde convier : 

Art.. Os emprogll.dos que ficll.rom ex-
cluidos por effeito das reformll.S ou tr3.nsi'J
rencias . do reparti~:.ões autoriza.das nr~ pre
sente lei, serão considerados adLLidos si ti
verem 10 annos de serviço publico, com di
reito n. aposentadorht. 

Sala tl3.sscssõas, 3 de. novembro de 1003. 
-Ignacio Tosta. ., · 

Si as reformas de serviço:· autoriz:.tdn.::; no 
art. 3° do projecto contemplarem extincçü.o 
de empregos, o que sobre . isto fô1• disposto 
terá de ser submettido oppor·tunamente a 
deliberação do Congresso Ní.tcionll.l. Terá este 
então occasião de 1lecretar as . providencias 
consequentes da extincção, que só depois uo 
.seu voto será definitiva. 

Desde agor:1. porém, julga a Commissão 
conveniente que ao ::trt. 3° do projccto se ao
crescente a seguinte emend:..t : 

Os direitos e vantagens . de a.ctividade e 
inactividade dos empregados de ser•viços ou 
em prezas . custeadas polt\ União, serão regu
lados pelos dn.s demais l'epartições publicas, 
estabelecidas as relações · convenientes entre 
.a situação dos empregados . dos quadros e so 

:Vol. VII 

A emenda. mantem a. disposic,:;i.o da lei vi
gente que cuncet.le uma. 1·educç:ãu de 75 °/o 
nas passagen:) em trens de suburbios aos em
pregados da. Estrad..'t de Feero Central doBra
úl, Jo correio ambulante c do tclcgl':t.pho, c 
extende a. mesma. concess5.o aos continuos e 
correios das clmts Casa.s do. Cvngrcsso. l\'Iili
tando em fa vur de todos a. mesma 1';-~zã.o. é 
justo o qu:J se propõe, dizendo-se em vez ·de 
«contínuos e correios da Camara. tlos Depu,.. 
ta.dos e do Senado FeJeru.l>) o seguinte: «con
l.inuos e correios d<.ts repartições 1'elloraes.>.'> 

~. 142 

Ao art. 2°, t~ccrescente- ."e: _:.o XLIII e 
XLIV do mcsmu artigo da Lo i n. 957, de 30 
de dezembro J.e 1902-mantendo :.tssim os 
passes com i5 o f o ::tos emprcgadtx; do Gorreio 
ambulante, carteiros e · esta.íet:.ts dt.>!'l Telc
gt·aphos e. ás pnssoas de 1'amitia. dos empre· 
g<tdos du.Estrad::t de Fe1•ro Central do Brazil. 

Sll.la. das sCJssües, 4 de JJovemhro de 19r'13.-·
J1?ne,-ico de ;llbttqHe1'1Jt~ :: .-Sâ Fí·eií·e .. -.1?-t
gusto de Vasconcellos. 

Prcjudicad:.t pelo. emcnd::l. ::tnterior. 

N. 143 

Aoa.rt. 2°: 
Em vez de n. XV, diga-se: n. :XXV. 

Sala das sessões, 4 de no·vumbro de 1903 • 
Jii·ancisco Sd. 

E'. :1 correcção do um er~ro typographico o 
que a omenilit propõe; · 

N. 144 . 

Ao art. 20: 
Corrjj;:t,-se um erro de . impressão que al

teri1 o sentido das i1Utorizaçües; entro os al- . 
'7.S 
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ga.rismos XXII e XXVIII escre:va-so: XXV em 
"f"'eZ deXV. 

S;Lla das sc.ssõJs, 3 de novembro de 1903. 
-Caloge,·as 

. Já. o que aqui se propõo estú, attendido pela. 
emenda precedente. 

Sala das Commissõ~s. 12 de novembro de 
1903 • ..:..Cassiano do :Nascimento, presidente. 
-Francisco &i, relator.-Francisco Veiga, 
com restric~~õcs.- Law·indo Pitta. -David 
CamJJista.-Urbano Santos, vencido na em'3u
ih n. 110.-Jini.:io de . . A.b1·eu, com restri-

. cç~ões. qu:.mt.o aos ns. 6:3 e 110.-Galed·o Cm·-
1)etlhal,___.;.Oornelio da Fonseca. 

N. 308- 1903 

M.a;tda. ?·eve1· os p1·ocessos pw·a pr:;?·ccpr;!70 llo 
montepio e me{.o-:~oldo, postei"io;·es aos de
C/'etos n. 1.388, de 21 ele {eve1·eiro rle 1891 
e n. 1.0.5"1, de 20 de selcmb;·o de 1892, 
z;aút OS (i.m, de SCI"Cm ObSCi"VWias . C1S il:'spOSÍ• 
çües dos mesmos · dec1·etos 

A' Commissão tle Fazen~h c Imlus"tria foi 
presente o requerimento em quo D. Tullia 
Teixeira Ribeil•o, viuv:L do general de divisão 
Fred~rico :::iolon de Sampaio . Ribeiro, pede, 
pela segundt~ vez, ao Congresso Nacional 
para · m:wdttr pagar o montepio . correspon
dente ao meio-soldo de · ma.reclw.l, a que tem 
direito, por ter pn.go as respectivas quotas, 
éi.e accôrdo com o decreto n. ·1 . 054, de 20 
de setembro de 1892. 

Da prlmeir:~ vez .em que :1 peticion:wh se 
dirigiu a.o Congresso, obrigadu, pelo Tribunal 
de Cont:Ls, quejulg:.tl'a inconstitucional o ci· 
ta.do decreto, o Senado. emend~tndo o projecto 
da, C:.m1ar:.t, afim de evitar uma, lei })essoa.l 
~ue, J)Or eqnülttde, terb de ser repetida mn 
c:.tl:;OS idcutic:;~, a.pp1•ovou o projccto seguinte: 

O Congresso Naciou:Ll dec1•et..1.: 

· . «Art. 1.0 N:..t liquicl: tç~Ko do tempo de ser
viço ]nr.~ :L conce~sã.o do meio soldo e monte· 
pio ni:i.o ser<í. da.-;conti.do :~qu ,~llo que for pa.s· 
sado no goso do licenç.L p:.~r:t tr~tta.monto · de 
s~~t:_do, fic:.Lndo outrosim em . vigor :ts uispo
Slçoe . .:; do decreto n. 1. 388, de 21 de fevereiro 
de 1891 e 1.054, do 20 de setembro de 1892. 

Tendo vindo do Senado a emenda que · ré
solvia o po !ido feito por D. Tullia Teixeira 
Ribeiro, <~ Commissão de M:trinha e Gul~l·ra 
desta Cama~a assim t~t·r~inou o ~esp3ctivo 
parece~·: «F~tta.s est:.Ls hg01r~1s consHlerar:õos, 
api'O'I:Ctlavets como elemento histo1·ico ;Jelos jui· 
~es qHe hout,el·em de jtt.l,qar as lesões de d1:1·eito 
o1·iu~~das de in,oúsef'vancia, por parte do Tl'ibu
rml ae Contn.s, <lo art. 10 e do ontra.s disposi
«;õos vigentes, relativas á. espccio do que se 

trata, a . Commissão opina pela approva
çU.o <In. emenda do Senado, motivadoril. do 
p1•cseote pa1•ecer, po1•quanto, r•esoh·endo ella 
o caso previsto na proposiç[o da Camara, o 
fe.: com mais amplitttde, <.lechtrn.ndo em pleno 
vigo1• c com fo1•çn. tle lei os decretos ns~ 1.388 • 
de 21 de fevereil•o de 1891, e 1.0/54, de 20 
setemJ.n·o de 1892. 

Approvada a . emen<la por esta Camar·a . e 
tra.nformada mt lei n. 937, de 27 de .dezemhro 
de1902, impetrou u. peticionaria, a revisão 
do processo de montepio. 

O Tribunal de Contas, que havia n:1ga~Lo á. 
peticionaria o monte.pio de marechal, sob o 
fundamento de sc1• inconstitucional o citado 
decreto n. 1.054, de 20 de set.cmbrv de 1892, 
vendo· o reconhecido po1• dons dos m·ü~ altos 
poderes. da Republica, indefc.l'iu o pedido de 
revisão, allegando ser o dccret•J legislativo 
cstatuitlo qnc ficava em vigor, e não conti
nmtr em vigo1• o supr~~cita.do decreto. 

Não c<Jntaram. cerbmente, os legisla
dores cp1e o Tribuna.l de~ Contas, abando
nando os el.ementos historicos . . t:lo clcuivi
<len"tcs em favor d:J D. TuUitL ·Teixeil'a lU
beiro, . mt confocçã.o desstt lei, e que devia 
influir na sua applicação, cs fosse apegar a 
uma retroactividu.de sem jutificação, por
que, como .diz hem a peticionarüt, citando 
Vigié: «A lei nova. rege as ~onsequencias 
dos factos produzidos sob :~ lei antiga, toclsu, 
as vezes c1ue sua applicação não de;o,;truu. di
reitos adquiridos». 

Nem precisava a peticionaria ir buscar 
um jurisconsulto est1•u.ngeiro, quando o emi
nent~ Dr. H,uy Barbosr.t j<i. disse: «Pelo canon 
constitucional d<~ irrctroacth·idadc d.as lois, 
o que se veda é a retroD,cção em ma teria. 
penal, e, em matcria. civil, das que so oppu· 
zcrcm a direitos adquiridos ou rompel'em as 
obrlgar.~õcs dos contractos>>. 

A · Commissfto de Fazenda c Industria, no 
intuito de terminar com uma. interp1•etação 
que não cor::.~esuonde aos int.uitos que leva· 
ri.~m o Congresso a considel'ttr em plono vigor 
os citados decretos,porque seria interromper, 
por pequeno h1pso de tempo, com gt•avo f~tlto. 
de equidade, os benefic.ios de uma. lei, su1J
mette á consid.et·aç-U.o do Congre~so o seguint~ 
projecto: 

O Congre&:Su Nacional àec::.·et:.t: 
.Art. 1. o Serão rovii;tos os processos pn.ru 

percepção de montepio e müio soldo, poste
riOI·es aos decretos ns. 1.388. de 21 de feve· 
reiro tlc 1891, c 1.054, de 20 de setembro de 
1892, . para o fim de serem observados na
q_uclles quen\.io o foram as disposições dos 
mesmos,. decretos. · 
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Art. 2. 0 R~voga!n.;se as dlsposiç·õcs em 
contrario. 

Sala lias Commissõcs, 12 de novembro de 
19?:::1.---,J. ;L J.V'eiva, prcsidcmte. - Juvenal 
.Jl!t~lcr, l'elatol'.- Riúei;·o .Junqttei1·a.- Vil·· 
[J il!O B;·igido.-Ennii·io Couti,?lto. 

N. 300~1003 

Redacç(io pa1·a 3 11 discusst:to ,za e~nenda des
tacada na 2" discuss.t.io do Jn·o.fecto n. 179, 
de 1902, decla1·ando aptos pw~a .app;·ot;açito 

. de_ tes.tamcmto o.~ escro1:va:cs . das p1·etn1'ias, n.o' 
D_~slncto .Ferle;·at, dent1·o das 1'e::pcct-ivas 
Ct1'CWnSCl"tpções 

O Congresso N'aciona.l decreta: 
Artigo unico. Dentro das respcctiv~.s cir· 

ct~ms~l'ipçõcs os e:5cl'ivã.cs das pretorias, no 
Du;tl•1ct.o F~deral. são aptos para approYuçã.o 
de t_csb!llcnto; revogadas as disposições em 
contrarw. 

Saladas CommissõJs, J3 do novembi'O de 
!9~:3 ·:-:-fJa;-anlws HontenerJ;·o, . prcsidente.
Teto;e'l,l'o. de Sâ,-llosannal~ de Ot·Sveil'a,-l'i·e· 
de!·ico Bm·ges. -'-Angelo Pinhei1·o • ..;_I.ui:; Do
mmgv:cs. 

N. 3l0-l903 

Reclac~:cio pr.o·a a 3"' discttss(iO do rn-ojccf.o 
n. 179, de :1.902, rlesig;~ando os (UJ/os em 
que os esc;·eventes jlt>·arnentados do Jui:;o 
Ferle1·al pode1·r.ío sul.Jstitui1· os 1·espectivos 
csc;-ivcies e dando otd1·a rwovidrmcü' 

(Vide prqj-ec to n. 179, de i902) 

O Congresso Nacional decreta.: 

~rt. 1. o Os escreventes :~rn.mcntado.~ do 
.• Tmzo FoJot>al poderio substituh· os escl'i
vães: 

.l. o Em todos os actos de SLm o meio in
clusi\·e n. inquü·ição .dc testemunhas c ter~uos 
nos a.u to-3, subscrev-endo o escd VÜ/J, 

2. o Nos . impetlimentos occasionaes, por 
designaç:\o üo juiz fedet•al. 

Al't. 2." No Dbtdcto Fedcl'al as :Jppella
c;õcs recebidas em ambos os elt'eitos sc.rão 
expedidas nos pr;pdasa.,utos indep.mdente do 
trll.slado, media.ntn carga emprotoc.:ollo es
pecial na superio1· instancia. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contr.:trio • . 

Su.l::t das Commissõcs. 1:3 do novembro Je 
1903. - Plww1hos Jlontener;ro, presiden:;e.
Te•:xcint de S(L-Hosunrwh de Oti·vein<.,_;_ 
Lui..: Domingues.-F1·ede1·ico Bo,.ges,-.ingelo 
Pinheiro. . • 

O Sr. Presiidu~ute-Tcndo da1Io ::t 
hora.. · designo par·a, amanhã., t~ seguinte 
urdem do uiu.: 

V.Jtaçã.o do projccto n. 107 A, de !903, 
com o p::treccn· sobro as emendas offel'ecidas 
na. 11iscus .. são unic<t do projccto n. 107. deste 
annu, que rd'orma. a. lei eleitoral p::tr ;.~ as 
eleições fedcrn.cs (discussão unica.) ·; 

2:1 discussão do projccto . n. 221 A, Ge 1903, 
rovoganuo o art. 253, d.o regulamento que 
baixou cJm o decreto n. 2.881, de 18 de 
abdl da 189S, 11om parecm• dtt Commissilo 
da ilía.rinha c Guerra ; 

3.t discus~ão do . projccto . n. 298, de .·1903, 
crean:lo em ca.da um dos .Arsenacs de Guerra 
da. Cr.tpit:!.l Fo.lora.l e do Porto Alcgr·e, uma, 
com}J:tnllia. de . 40 m:~nol'CS com [L denomina.· 
ção d.c-:lprendizcs .Artificcs; 

Discussã.o · unica. <las emendas do Senaclo 
ao proj:Jcto n. 147, deste a n.nno. que llxa 
a despezu. do Miuisterió dé1 üuerrJ. par<J.. o 
cxercicio · de I ~10 -1 ; 

Continua.ciío d::t u.iscussã.o unicu. do pro
jec to n . 2:37 F, de 1903, rela.ção pa.r:1 :.: ova 
discussão do :.td•li üvo destacado na. :3:.. dis
cussão do pi·o,iccto 237, tleste anuo, aut;)l'i
z~mtio o Governo a adquit'ir, pelo mo;Lo que 
julga.r mais con n~n i co te, os terrenos necus
sa.rios, em .Jacuecanga. municipio de Angra 
do~ Rei:-;, pa::.·í1 cs:;abolecimento do Arsen::tL 
do · .M•:.rinha. 

Levanta.-:;e a sess"lo ás 5 horas da t:J.::.'de. 

l3ln SESSAO Ell! 14 D~ l~O·v:Eillt:SRO DE 1903 

P1·esidencia do St. Po.ula Guim,cwr.ies 

Ao meio-di i\ procede-se tt ch~tmad<\; . a. que l Antero Botelho, . Sit Pcixot·J, Am•eli() Amo
l'cspond.om os Sr.~. Panla Gnirnarlí.es, Alencal' 1 rim. Hosn.nna.h de OliveiL•a., Luiz Doming~v~s, 
_Guimae:te~, Thomaz Accioly, \Vande1•ley de j Thoma.z Java.lcn.nti, Gonç:1lo Souto, Eloy d.o 
Mendonç:~, Jou.quim Pü·es, l!:ugonio Tourinho, I Souza, Pereira. Reis, Paula. eSilv<~. Teixeira 
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U.e Sél, Ermirlo Coutinho, Celso tle Souz:t, 
Bricio . ·Filho, Euzobif> d:~ And.1•n.de, Arl'O
xcllo.s Ga.lv;}.o, .Joviniano de . Carvalho, Felis
bello · Freire, Domingos Guimari:í.es, Tust:.t, 
Vergne J.eAbrou. AlvesBarbosa, .. TJlentino 
dos Santos, Par:1nllos ~Iontonogl'o. Rodl'iguos 
Saldanha, · Hornu.rdo Hortl1; Horediu. do S<l, 
Americo de Albucll-ICI'ItiHJ, .Jo:'í.o Baptista, 
Silva Castro. .Julio. Santos. Mauricio de 
Abreu, Oliveira. !<'iguoirodo, Virhto Mascu
I'enh<J,S, .JoJ.o LUiz, H.ifJeiro . .Junqucira, C:1r
neiro do . Rezende, Aualberto Fcrr:tz, Ber
nardcs dcF:.tria, Henrique S:1llcs. Camillo 
Sou.res Fillw, Carlos Ol.toni, Oleg:nio Maciel, 
\.Vencesl:•rl Bra.z, Padu:1 H.ozondc, Morcir·:1 
da. Silva! Dorni ngt1cs de Ca.sti·o, Fran~isco 
RomeÜ'o, Rebou1,~as de Ct11•valho, Fernando 
Pre:;tcs; Eloy Ch:1VC:) , P:l.ttlino Carlos, Fl·an
cisco M;l.lt;_l,, C:.~mlido . R.ourigacs, Hcrmenc
gildo do r llOl'él.CS 'Filho, .JoacplÍ!ll Teixeil·a. 
Brand:Lo. Pa.uh · R:.:.rno3, Elizcu Guilherme, 
Soares <lus So.nb.;s. Germano Has:-.;lochcr, An
gelo Pinhrdro. Cu.ssiano do .Nascimento, Vm:
pn.sitmo de Aibuquerq_t;e, Campos Cu.rticr 
.e Homem úe Carvalho. 

Abre· SG n. scss:Lo. 
E' lid:1 e sem deb:.~to approvad:1 a actu. ua 

sess~io antcc:~dcn te. 

ORDEM DO DIA 

O §r. PresSde:n:tc- ::\ão havendo 
num<.:ro le;:;·al pa.1•a. ~e proceder tl votaçil.o da 
ma teria constante da ordem J.o dia, passa-so 

· ú, ma ter i.a ·em discussU.o. 
E' sem de h:~ te encm·ru.du. em :2a. tliscnssão o 

al'tigo unico do projecto n. 221 A, de 190:1, 
revogando o . al'L 253 tlo ·regulamento que 
baixou com o decreto n. 2.881, de 18 ,te 
abril de 1898. com o parecer du. Commissft.o 
de Marinhu. c Guerru.. ficando adiu.d.a. a vo-
tação. · · · · · 

E' annunci::vlu. a 3r. discussi"io do projecto 
n. 298, üe ln03, cL·ea.ndo em cadit um dos Ar
senacs de Guerra da. Capital Federal e de 
Porto Alegl'O, uma companhia de 40 menores 
cam a denomina.çi"i.o de Aprendizes Al'tificc~. 

nientu, os torNlnos neccss:J.rios, em .J<.Lcue
canga, rnunieípio ue Angra dos H.eis, pu.ru, 
esta.IJe!ecimcnto do Arsenal de M;1rinha. 

o Sr.. PI"esãden-te -Tema palavra 
o S1·. J·:llseu Gullher·me. 

Clb §r. Elizeu Guilhermc-Sr·. 
Prcsidonto, peço <1 V. Ex. o ob.:;cquio de 
rnar.dar-mc o · projecto comas emendas. 
(Pwt:w. Oararlo1· d satis(dla.) 

Sr. Presi<lantc, quando lwntcm pc~<ll a pa
la.vra para tr<.Lt:.Lr do projecto em discussão, 
aehu.va.-se ausente o meu preclaro compa
nheiro de r·cprescnt<.Lç~ão, St·. Dr. Paul<.L Ra
mus, ::tutor do um requerimento no sentido 
de ser· o mesmo p1•oJoct.o romettido :l Com
mis:;ã.o de Ma.rinha o Guórra; c o fiz para 
evitar o encerramento ela di:;cussã.o. 

Aotrs, occupar:J, a tribunao J.lstíncto Depu
tado pelo Rio de .Janeiro, Sr. Dr. Oliveira 
Figueiredo. . . . · 

Sr. Presidente, as palavras pi·ofe!'idas pot• 
S. Ex. nã.u fora.rn conkaei.a~ ao requci'imento 
J.u meu nolJI·e amigo .•. 

O SR. OLIVEIP.A .FIGUJ::IP,Eno-A.poia.do. 

0 Sn. ELTSEU GUILTIERME- ••• O, ao con
tra.:·io, S. Ex. concoruou e.:n que o projccto, 
p11r se tratar ue assumpto relevantissimo, 
demandando gt·andes c aG1u·ados estudos, 
devia. ir üqueUa .. Commissã.:J. 

Não posso, cntreta,nto, deixar de fazer al
gumn.s considm•açõcs a respeito dos argu
mentos c pondcrac,~ões de S. gx, sobre u. mu-
teria du pro.]ccto. . . · 
Lo~o aos meus prim:eiros apartes, contes .. 

tando ulgumas J.e suas proposições, S. Ex. 
perguntou si eu q ncrla levar para o meu 
Estado, pa.ra. u porto de S. Francisco, o Ar-
senal de :M:.~ri.nha., . ·· 

Sr. Presidente. :1 :roprcscnt<.Lção de S<.tntil 
Cu.tharina, é preciso dizer·, não tem, ,j;1mais 
teve, a pretenc;ã.o de conseguir pa,ra o seu 
Esi;ado obra~ tão importantes, melhoramen
tos de tal monta. 

Santa Catharin<L .é um Estado · pequeno e 
pobre ... 

Ninguem petlindo a pi1lavra, é onecrrada a O Sn.. Bn.rc1o . FILHo-Mas é 1•ico em ho-
discussfio o :.tdiada a votaçfl. o~ · · mcns de merecimento. 

. Sü.o successivamente som doJ.,ato cncot 
ra.das em discussft.o unica. · as . emendas do Se
nado ao projecto n. 14i, uoste anno, que 
fixa a, despcza po Ministorio da Guerra. para. 
o exercicio U.e 1904, ficando adiada a votn.çào. 

E' annunciada a continuação da. discu:ssão 
unica. do projocl;o n. 237 F, de 1903, ro· 
ducção para. nova. discussão J.o additivo des
tacado na 3a discnssü.o do p1•ojecto n. 2:37. 
deste anno~ {l.utoriz(l.ndo o Governo a ad.:. 
qui!'ir, 110lo modo qno julgar mais conve-

0 Sn. Er.rsgu GUILIIERME- Nos antigos 
tempos, foi uma das provincias mai.s · ahan
úonadas, mais descuradas do enteo · as do 
extincto Imperio. Emqui1nto outras avança
vam, . pl'otegida.s. impulsionadas pelo Ccntl'o, 
na. . senda vu.sta do progl'csso e <los rnclhora
mcntos, Santa Catharina . ficava. ao abandono, 
esquecida, porque então ella não pesu.va nu; 
balan(:a politica dopaiz. 

Hoje, apcza.r da situaç5.o sor outra, apoza.t• 
da igualdade oro que o novo l'egimen collo-
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cou os Estados, ella, não .obstantG os csforç~os ro.r melhor do CtUG em qualquer out1·o logal'y 
de seus filhos o principalmente de sua re- pat'<t a m:Lis completa, a Ulais . efficaz de:.. 
presontaç~ão em todos os tempos, não obstan- fesa do p~üz. 
te os seus elementos e recm·sos, nü.o tem o SR. PAuLA RA:-ros-Apoia.do. 
siuo muito mais feliz. E isto ~tcontece apezar 
tambcm d.clla ter tido, desde o inicio da O Stt. I·:r.r~;Eü GliiLm:IDn:-Estrategica
Republica, :í ü·ente dos seus destinos e por n:nntc nenhum outro por~o se impõo,Sr.-Pre ... 
dia tl·:thalhando sem cessar. um:.t das m:.Li:~ stdcntc, como S. Francisco, para. um cst::t
brilhantes fi~lll'a.S no p;Liz, um estadista de llJcleciruento desta Ol'iLI ~ lTI. 
raça, que e~l:.~ se g~ori:.t ~~e ~er· como. flllw, . O SJt . . OLIVEiltA F'IGüEIRI:no-~ão dizem 
o ~ctua.l Mtmstro da \i Ia<:,~ao. (Apowrlos ; isto tl-~~s respeita reis almir~nt(;S. 
mutto bem;) 

Nestas. condír)jes, nós não podemos ter a 
pretencão, que nus a, t1;rHmiu o i!lustr(l re
presentamo do Rio de .Janeiro, a quem apm· 
veito ~ uccasi:to para dizel-o, ern tribn1.o ás 
homenagens da minlta consicler;tção. do me11 

· respeito, pelo seu reconhecido e precla.ru 
i;alento. pelo seu ca.~·actct· immaeulad.o c pela 
sua illustl'a.ção. (Apoiados; muito úem.) 

0 SR.. OLIVEIRA FIGUEIR~vo- Bonevolci1· 
cia de V. gx, 

O SR. PAULA LA:"IlOS- .Jusl;iça,~ (.1poit.ulos.) 

O Sn. ELISEU GUILTIERME - Mi.LS, f'orç~a. é 
dizer, si . nó-: nã.o temos· esta prctcnç~ã.o, 
entretanto, os fi.l.ctos, as condiç~ões, . a n<ttu
l'eza qua:)i a impÕ í_!ffi. 

Antes de · se peocura1• qu::tlqum· loca
lidaue par:.t o eshlJelecimonto de um 
grande arsenal, como sem duVida procis:.t o 
Brazil, ani;cs disso, devemos uveriguat• si 
u.quellc import;ante por1;o, no snl da Repu. 
blica, o maior, o mai~ profundo, o mu.is bom 
defendido peta natureza, nã.o estú. nu.s con
dições <lo St.!rvir- :.to fim que temos em 
vista. 

o Sn.. PAULA RAMos- Apoiauo. 

O Sn. ELJSEU GUILIIERME---..,~enhores, são 
os factos, são as leis naturaes, sohret;udo as 
leis cstra.tegicas r1ue impoem talvez esta 
preferencia. 

Mas, ou n::Lomo proponho a:;oru u. demons
trar as van ;tgcns do porto de S. Francisco .; 
f<tltam-me nosto momento os .J.ados . necessa.
rios, ell<LS, porém, são rcconhccid.a~, são pro
clamadas em documcntos.officiaes.Noproprio 
Almiru.ntaJo ingloz o porto rJe S. Fra.nciscu 
!"! considerado um dos primeiros; o souinfor· 
mado que · as cartas inglczas do port.o de 
S. Frnndsco, são mais complclias o . procisa.s 
do que u.s propL·ias carti.~S brazileiras. 

Trata-se do um porto desti.nauo ao m:.tior 
futuro, a.o maiul' engl 'n.ndeoimonto, quando 
nm dh es:.a nação a.ttingir aquelle desen
volvimento a que som dll\:ilta cllega.rú.. 

Profunclissimo, a.bJ•ig:ttlo ao :1111JlUl'O UC 
qualquer al;aq ue, ulli um arsenal ou uma 
esquadra ficar(~ collocu.do . em posição do opa-. 

O SI~. Eus1~u GUILI!EI::\m-Mas dizem~no 
os 1.li..,;tinctos a.lrnil·antes · Proenc?t, Pinto <la 
Luz c outros. cada, um dus ouaes. c:-.om a com
petuncia que todos lhe rec-unlwecm. accres
ccnta CilW nem com miluõcs se poucrá. esta
bcl!lCCI' no porto de .Ju.caoc:1ngí1 o :.~rsena.1 que 
se projeda. 

'Ma.s, Sr. Pl'esid('.nf.e, o projccto nem s·:. 
quer :tutoriZ:~ <~ mutbn::a . do arsenal desta, 
Capit:11 para :.tqucllc jJOnto, ou outro qual
quer. Nãoa,utoriza. e d.csde rpw esta, autori
z:r.~~ão nem si,1uer existe, corno é quo, sem 
est11tlos. sem tr:.tb:.tlhos tcdtnicos. v;unos 
desde jú. determinar, e:\orllitandu de nossas 
attribui,;ões, 'lne se atlc1uira om .Jacuccangn. 
um terr·eno para o a,rscn:tl de Marinlm ·~ 

Sr. Presidente, :tntcs de tudo, cumpre 
l'a.zm· cs·:e~ estudos c o proprio Sr. :\Hnisi;rn 
da. Mal'inlm, segundo sou inL'tH'Ill<Ldo, o pro
prio St·. a.Imir::tnte Noronha., Cill cuja.s mãos 
tão bem salvngua.1·da.dos so ach:.tm os iotc
rc:if:Ws dessa dupa.r1;amento da :tdminüstraçã.o, 
em reunifw de airnir:tutes, tr:.:.tu.ndo-se du 
~1·senal, disse qun n;'í.rJ ::.c podi~ re.:;olv~r 
dc1initivament;e su!JI'O o loca.l . ou porl;o para 
es . .;c fim, sem antes se c:mmiuar pel'l'eita
meni;e o pmto do S. F!·anciscu. 

i•:ste facto me J'ui hoje :t·cvclado por um 
disl;incto .nfllcia.l da arm:.tda., que rnuitu es
creveu sobre as vantagens dw1uelle purto. 

O Sn.. O LI YEIJlA F'lG m~m~-:uo -. E no rola
to rio do::: te :.tnno u Sr. .:vfiiJistro re1cl'o·sc u. 
isto. 

O S1:. Er.Ysrm Gurr.m:1nn: - 1·:· cxacto, 
no SCll rela.tol·io dcsto nnno S. Ex. cu1dirm~~ 
o J'actn q 110 estou notando. 

S. Ex. dis:-;c : 
« Esco!hidu. d4ini.livrwwnl.e ~ tnwlidadc, 

<hvcmw; sem domnra. adquirir o tet'l'C!lO. » 
I •,n•guntcJ eu : ,j:L roi cscolltid:.t a loca.

lidade t 
Não ; si não f'oi, eomo (~ r1ue nús. que não 

temos :Lttri buiçõcs oxecuti vas, q uc nft.otemo~ 
dados tcchnicos n. ruspcHo da m:.tteria, vamos 
desde Já. ant:~s 1io tudo, autorizar a cornp1·a 
do turrenú '! ! 

Permitta.-me V. Ex., ~t·. Prr.sidcntc quo 
ou nwa. uma ligcir~L ob...;ervaçütJ S · .Jlm~ o sy~
tem~t de legislarmos por meio tl'J c:neurüs ;w~ 
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6r~a.mentos, cmcndi1s que depois são sepa.
ra.das pnr:1 consti tu irem projectos. 

Por ta.l fôrma, nfio sofl'L'em ·os assumptos 
mais do uma discussão alterando-se assim a 
norma regular, e ado}1t;tcltl, por todas as lo· 
gisbções, de se fazer as leis. 

0 Sr:.. THOMAZ CAVALCANTI-Então V. Ex. 
mande uma emenda .. a•) Regimento. 

O Sr.. Er"ISJ;;u Gun.lJErDIE- Pois o Rogi
mento nesta parte é dcfoituosis:;imo, c deve 
ser rcformu.do. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-O Reghnento 
dispõe qtte os pt•ojoctos q:.w vêm · de co.J:n
missõe.~ ou do Governo so tcc'n tlmts m:-5-
cussõr~s; port11nto, é preciso reformar tudo. 

0 SR. ELYSEU GUILUER:,zr::-0 caso não é 
o Inr.smo, os pl'o.iecGos qne vêm de Com
missões toem SÓ í.lllaS uiscu;~:SÜCS, j)O!'qUC :pre
sume-se qüe elll!sjê vêm cstuda,J.os, j:1. es;.u.s 
reconheceram n. sua uti lithde~ c port:tnto, é 
di;:;pcns::t.Yol a 1 n. discnssão. 

Mas, ~, fú1·mu regular :1dopt:tda, ú que o 
proj~C'jQ UCVO pa:$S:.Ll' p~)~' t1'0.s.t.m:nus da dJ~
CUSSao; no 1° tr~ta,-se u~t nt1lluaue e legall· 
dade da medida; no .2° trata-se de emendn.r, 
de altm•ar, de d1tt' molh(n' form:~ :ls diversa.:: 
disposiçü8s e artigos; na sa. . e:ntão resol ve-;:;e 
deiinHi vamente. 

0 Sr:.. THOMAZ CAVALCANTI-EiUecda-se 
tamb3m, discute-se, u.lim·a-:-se. 

0 Sn.. ELYSEU Guu.nER:\IE-Sem duvida., e 
isto prov::~. guc ·não ê de :~fogadilho que se 
deve resolver, Feita est'L observação. ue pas· 
sa.gern. eque te.m todo ca.1üinento, v-isto que 
estamcs tratando do roform:tr o nos.-s~.1 Re· 
gimento que ê dcfcit.uosissimo em muitos 
pontos,· p:.,ssarci aditm tu . 

Como ia dizendo, o digno Sl'. Ministro í.lU. 
· Marinha não PL~de no seu relato rio que de

cretemos desue já a mudn.nQa do arsena.l ; e 
não o pede por uma. razão muito simples: o 
paiz ach~-se a braços com mil difficu!dades 
economicas · e fin::.tncoit·as, e comnrehende 
V. Ex. que r.. mudança de um arsenal, as 
obras de adaptação que elle exigo, .são de tal 
ordem colossaes e de tü.o ele,·adtt importa.u· 
ci11, qu~, em uma, c1•ise como esta que atra· 
vessttmos, ê impossível tratar de uma em
preza de tal natureza. 

Quantos milhares de contos serão precisoil 
para se effectuar a muda.nço. do arsen~l, 
supponhamos, pal'a. Jacueca.nga ? E' um· pon
to situado na costa do oceano, completa
monte desabrigado, exposto, portanto, a.os 
ataques de quu.lquer esqua.ura., sendo neces
sario que so construam fort11lezas para a 
defesa do a.rsenal. 

E quanto custa.l'tt. a construcção dessas 
fortalezas 1 Milhares de contos. 

P:::,ssemos agora . a con.)ideral' a <lespc7.a a 
fazel' com a mudaDQ<1 do estabelecimento. 

Par;t essa despeza, junt11 ás obras Je 
ad~tptação c defesa, entendo que, cJmo hon-
tom em apa.rte disse, não se1•:ío sufficicntcs 
o.nnilhõcs do Thesouro u~L Ingla.torra. 

Eu propugnm·ia., si .mo fosse dado emitth• 
opinião a e:.,te I·ospoito, quo se mantivesse o 
arscn:Ll . no Intci'iot' · dostu. bahia, quo · J~ão ti 
um:t gal·l•:,fa, como a qualificou hontcm, 
iro:~.uino~ttmonte, o illustr:1do rcorescnt~~nte 
do E8tauo do Rio de Janeiro. Ao contraeio, 
t: ·uma b:~hitt n.mplu. e vastíssima,, muitis
~imo clofon$tvcl o eobert.;1 por foi·t:tloz .,s · d(;; 
~1.tta import:tncia, como são a$ do Sant::.t C1·uz. 
Lagc . o Imbuhy. • 

Inccntostavclmente cncontral'·So·ha nolla, 
nm ponto convenjenGc para a coiLJcação do 
ar~ouu.l. c com m:1is vant:tgem e ocoEomi:.t 
do q ne em q urLlqua:;,· otl!J.·a p;uotc. 

O nobre Deputado ti1mbcm .lou :1.qui um 
:::·ela. todo do cüs;.ineto Sr .. Ca;lhciros d.a. Gr[tça.~ 
que · foi in0umlJido dQ estndae o poi•to de 
.Jacnec~Lng~:,. Que importa esse l'el<i.torio? 
S. Ex. foi designado pa1•a. estuda·1· :tquellQ 
pon·bo; mas, p8lo fttcto do . ter ln::nifestado 
opinião 1hvor:tvcl a essa loc::~Ud:ulo. devo-se 
concluir (1ue S. Ex. excluiu as · clemais, qu~ 
não esLt,Idou ?-

OSn.. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Jú. está es
tabelecido o pt•incipio de quo o at·senal não 
pódc ficar di~tante dn. Capital. 

O Sr:.. ELISEU Gurr.m~R~IE - Com o tele- . 
grapho o as est1~a.d.as ue fer1•o as dista.ncia
não tecm gr:1nde Yalor. Para o est<:,belecis 
menta de um ~U':SGni1l o que se dnve te1• em 
vlskt é a. sun. dnfcsa o scgnranç[~ e, a. este 
respeito, não sei que melhor ponto hu.ja do 
que mesmo nst:_t Capit:tl. 

0 Sr:.. Or"IVEIH.f\. FIGUEIREDO- Para ess::t 
de!'esa sempre necessita do ·auxilio do g0· 
Yel~no eentl'al. . . 

0 SR. ELISEU GUILHERME - Em homenn.
gcm á distincta rep1•esentação fluminense 
declaro que não estou fazendo guerra ct col
locaçã.o âo arsenal em .Jacuecanga; o quo 
combat0 ê a compra. do terreno :prúvüt ... 
meme, quando mtdtt ha estudado a esse re
speito. como disse em seu l'elatorio o hon· 
rado Sr. Ministro da Marinha. 

0 SR. PAULA RAMOs-Muito bem. 
. Ü SR. ELIS.EU GUILHERME-Si, estudados 

os diversos pontos . que os profissionaes ,jul
gn;.-em no . caso do so prestar pa.1•::t ·o ;n·sena.l, 
se verificar que Jn.cuecanga sobreleva a to
dos os outros, não terei sinão applausos para 
a. rcttlização, nessa localidade e em ·~empo 
opportuno, desse melhoramento. Digo-em 
tempo opportuno-porque não u.cho quo, m1 
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quadra de tantas difficu!daclos, que vamos 
a.travessando e em que cortamos até nas 
despezas as ma.i.s indisponsn.veis, se pcssa 
trat::tr de obra t.ã,o dispendiosa., 'lUC só por 
si a balaria as finanças do nosso . paiz. 

O Sn. 0LIVEIIL\. FIGUEin.Eno-Mas não so 
trata. já de executar oss:t obl'iL. 

0 Sn. ELISEU GUILHER.:'I:E - Bom ; en til:J 
não se precisa do tcr1·eno e, si é o proprio 
Ministro que cntsndc que só dep:Jis se deve 
trat:J.r disso .•• 

O Sn. OLivEIRA FrGUEin.EDo-V. Ex. do·re 
s::tber que clle se inclina pel;1 praüt <lo .Ja.
cuecanga,. 

O Sn. Er .. rsEU Gmr ... rmr:.)m ___, Inclln.'1-~e. 
não lm duvltLa; mas só por ii;to não nos. ca.be 
ir desde j::i. votantlo a compra, du ter:•cno. 
quo S. Ex. nã.o pediu. 

As autoi•izaçücs :unplas c; nf'i.ituem o 
m:üm.• perigo par~~ as finanQ::lS publim1s. pm· 
mais confittnQn. quo mereçam <LS :LUtoridadcs 
a quem silo cont'el'ldns. Fazemos concessões 
amplas sem . consignar quanti::.s, sem estu
dos, sem b•.se. e depois nos qtwix;nno:;: . dos 
creditas extl•a.ord.ina.l•ios, qne :-!obl•epnjam o 
Orçamento em muitos conto~. comv dcrnon~ 
strou o l'clatot• da Rnceit<\ ! Como nos p~.Jde
remos crueixar, si estamos continuamente u, 
proceder dcsUt fórma, du.nJ.o autoriz<tçõns 
sem limites ?- Não · dev ·<mos faz~l-o; pre
cisamos onca.rar, antes de tudo, 11 g·rashlade 
da. situação de no~so p;::.iz c. antes de nos 
hnçarmos .a.ssim :1 . o bras colossaes, devernvs 
cogita!' dos recm·~os pa.ra ella.s. 

Nunca úevemos autorlz.w . despczas si não 
depois de bem funclaJ.os estudos e determi
nando precisa.mente as qu~mtbs r.;spectivns. 
Essa é que <levo ser a nossa. regra.. 

O SR. OLIVEIRA FIGUJ~IREDo- Registre-í::e. 

O Sn.. ELISEU Gurr:Ímn.:-.m ~ Não quizcra 
cit<1r sobre a questão a. opinião d~L imprensa, 
porque ;jc.i. houtem . ouvi, talvez com ju~ta. 
razã.o, acoimal-a de certa parcialidade; mas 
é a propria impt~ensa, reflexo da opinião, 
que entende que medidas desta. ordem não 
devem ser . adopta,clas si não depois de per
foitu.mente cstndu.das. 

Sómen to em ttpoio ás l'(],pidas consideraç~õcs 
que venho f.:tzend.o, !orei á. Casa alguns tre
chos de um artigo hontem publicado pelo 
Correio da J.1ianhtí: 

Nestas condições, o Cong1•esso . d~ver·I::t. c in· 
~ir··sc a autorizal' o . Governo . a fi.tzer a mu~ 
dança. Entretanto, a Camat•a dos Deputados, 
invadindo u.ttrlbuições tle outro poder. 1·e~ 
v-estindo•se de funcções administrativas, 
pretende cercear · :t acção do Governo com a . 
desigm~ç.-to <1:~ mud:ctnça pa.r:L :.t praia. de Ja
cuecauga, no mtmicipio de Angt•a. dos Reis,. 
e com esse fim foi aprcsent:t.d[L uma. emcnua. 
conver·tid:.t, po1• força, do 1{.:-'güneutc•, em.pro
jecto scp~'..l'ado.)) 

«0 arsenal. em .J:tcuecan.!.!':l, polo tnenos, 
exigiria muito ImLis tralnlho e dispc!lJio. 
sondo indü:pcnsa ,·eis, p:n•:.L ttbr·ig. ir o por• to· .· 
dos ventos mais impetuosos das no~stts cosGi~.~ 
e ~tprop1:ial-u aos nus ruilitu.ro .. :, obras qua.li
fic;vlus de m~Lravilho~:ts rwr urn pr·ofbsional 
in tolligentt'l o sa bedo1•, quo ~~s eomp:H·ou ~or~1 
as de \Vilhelm.::ha.ven, onuo, segnnüo se ex
prime o · :tlmirantc Aubc, ta do . se ú.evJ :1 
scicuciu. c :.i. v.Jn tatle do hor!1cm. c não ~t na
tureza; como em Kiel. » 

Isto, Sr. Presidente. lj bas.tant~! pu-L':-l, mos
tl'~tr c1ua.nto é col!tt'oYel'l;hh esh aucstlo. em . 
rGlaçiiu au ponto em. q uü deve ser· collocudc o 
arsenaL 

lliz n.inJa o mesmo jornal, refcrlndo._se ti. 
bahia uo Rio de Janeiro : 

«Nn.s razõ3s para a escolha. do local C1bJm 
a palma. ú.s que dizem l'8$peito ú. deibs~t do 
p:Liz. Nv ca,::;oll~~ um ato.qm~ na.valaoBr::tzi!, 
toJ.a:: as vist.as tlo inimigo convc:·girão para. 
o poi·to do fUo do Janeiro. A h:Llüa (te Gna~ · 
nabrtl\.Lso:::l o ccnLl'O e base prO:nc.ipa.l dn.s 
oporaçõ0s Llofensivas o o11'onsivas, Ct\bondc
lhe a, pceeminenciu. estrato;;ic. ' . Est~ consi
der:.tção o o f..,cto de estar aqui a Capit~tdar 
RcpubllctL im];Jõcm em bl caso :J, concentrn.
çfi.o nest'~ bahb du.s nos~as . princip.:'..e.'> forças 
na vaos e dus meio::; de preptmtl-n.s, conser
vai-as e reparn.l·as. 

Por tn.lmotivo a Inglaterra, apeza.r dos 
seus importantes portos . mllita.res de Ply
mouth e Purtsmouth, aos qmtos tem dauo o. 
maior desenvolvimento, conserva e mellw1•a 
todos os dias os seus al'Senaos dt? \Voolwich, 
Sllearness é Cha,tam, destinados .a cobrir 
Londres, defendendo o Tamisa». 
. Vê·su, pois, Sr. Presiucnte, qne eu não 

podia. deixat•. respeitando embot•.:t os nobres 
intuitos da banc;.tda iluminense, que tanto 
considero, em assumpto de tanta. magnitude. 
de mttnifestttr-me do ·modo pot• que o estou 
f•tzendo. «Divergem, porém, as autoridades na es

colha da localidade que receba o arsenal. 
Uns entendem que elte não duve sahir da 
kthia. do Rio de . Janeiro; outros querem le
val·o parri. a ilha Grande ou para Jacuecanga 
e outros finalmente . dão preforencia ao lit
toral de Santa Cn.tharina. 

Est1•anhei desde logo o pro.jecto, não por
quo elle viesse ferir interesses . do meu Es
t:tdo; como ,já disse, não . temos pretenção 
algnmn. e muHo meno.-5 direitos, e a defesa, 
só se f.:tz qua.ndo ha. um . clit•eito fct•iclo; . mas 
o que feriu desde logo minha a~tençilo foi 
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. o. ()'ra .. "·e inconveniente que eu enxergava 
nesta . autorização. 

vou terminar, resumindo as minhas · ob
sei·vaç~ões. 

· · Em. primeiro logar. entendo que não ele· 
-vemos udoptar este projecto porque elle ex· 
orbit.a dtts nossas attribuições. por ísso ,que 
não podemos designar um locL~.l para nelle o 
Governo fundar este ou aquelle esta-beleci
menta: a. escolha é acto da administração; 
em segundo lagar, . não podemos autorizar 
uma acquisiç-ão sem p1~ecisa1•mos a quantia 
a ser dispeadicia.; em terceiro logar, só de
vemos aut1Jrizar a compra depois de defini
tivamente escolhida a localidade, 

São csta,s as razões principaes. 
Ma.s. Sr. Presidente, o nobre Deputa.do 

que hontcm prendeu a nossa attenç-ã.o desde 
logo no.~ disse. que concordava que o pro
jecto fos::;e á Commissão respectiva para dar 

.·· pn,recer. . . . 
Confio nc:sta Com missão e estou certo . de 

que o seu p:.tNcer sel'<l molda-do na justiça e 
no interesso publico. 

Tenho concluído. (Jluit.o bem; mu::to bem,. 
O orado,· e cump;·imentado.) 

O §r .... ~Ives Barbosa-Sr. Pre
sidente, o assumpto que trouxe á tt•ibuna o 
illustre representante da Nação pelo Estado 
de Santa .Catharina impelle-me, a despeito 
da minha natural timidez, a vir occupu.r a 
attenção da Casa, receiuso, como sempre, de 
que a minha pa.lavra, desapparelha.da dos 
cstylos parlamentares, não me pormítta, tal
vez, esclal'Gcer a materi~ oíferecida á consi
deração dos meus illustros collegas. (Ncio 
apoiados.) · · 

A questão que o honrado Deputado acaba, 
de iUustrar ••. 

rantirem a efficacia das forças comha· 
tentes e })ara a regularidade da . administra-
ção ·naval; sendo que, para esse fim, cntt•e 
variil,S outras medidas, a mudanç-a do arsc
n::tl desta Capital recommenda-se como das 
mais instantemente reclamadas. 

Desde 1892 que o Poder Legislativo, oc
cupanclo-se da soluçã.o deste problema, havia 
,já. concedido ao Governo um creulto de 300 
co o tos, destinado a esi;udos ·e cxploraç·õe.s 
tendentes {L escolha do local pa1•a um arse
nu,l de marinha, em substituição ao do Rio de 
.Janeiro, e, como fosse então Cürrente que a. 
enseada de .Jacuecanga a isso prestu.r-se-hia 
com vantagem, occupando eu a pa:->ta da Ma
rinha . em · 1896, promovi uma expedição 
áquelle ponto, expecliçã.o esta da qual 1izoram 
parte trcs Hlustrcs almirantes e a que ta.m
bem conpv,reci, acompanhando o honrado Sr. 
Vice-Presidente da. Republica, quo então 
se :1chavu. em exercício e dignou-se tomar 
pwte . nac1uella excu1·são~ 

Nesse rapido exame di.t enseada de .Ta.cue
cangn., S:::. Presi.iente, a Gommi.s:;::í.o mos
troLt-se ílesde logo impres:;ionada, pchs con
diçõe~ e:-.copcionalmente vanta,josa.s daquella 
localidade, e, no relatorio à<~ Marinha de 
1897, em um plano geral de reorganização 
dos sm·viços administrativos da Ma1·inha,po1~ 
mim formulado, assim me referi a este as
sumpto. 

o SR. PA'CLA RA:.ros-Subscrevo esta opi-· 
nião de V. Ex. 

0 SR. ALVES BARBOSA~No 1•eferido plano 
dizia eu, Sr. Presidente: «Pelos estudos já. fei
tos, por ordem do GoYerno, e pelo que pes
soalmente tive occasião de observar, julgo 
que a coilocação de um porto mili.tal', desti
nado à sede da 3:\ prefeitura maritima. na 

O Sa. ELISEU GurLHER.ME-Mu]to agrade- enseada de Jacuecang:1 (o meu plano divi-
cido a v. Ex. dia a Republica em 4 circumscripções na

vu.es ou prefeituras mal~.itimas) attende ás exi-
0 SH.. ALVES BARBOSA- ••• é das que, genchs do p1•oblemu.. Não esta.ndo immedia.

a.ctualmente, mais interessam ao nosso pro- ta.monte situada sob1.•c o oceano. a enseada 
hlema nava,l, e, clella occup:wdo-me, Sr. de .Tacuecang-a abrc·se para o S. O. don
Presidents, alem de desempenhat•·me do tro de vasta bacia formada. uela ilha Grande 
honroso mandato que aqui exerço e do um a '1-.'!ara.mbaya, e a costa eleva,da do conti
devel' para com a cla::;se a que tenho a lmora. ne.n~e, situa.çã? ~sta, Yanta.jos~t pa1•a um porto 
de pertencer, cumpro tambem uma obriga- milr:;a,r, pet'mlttmào estabelecer em d.istan
çãopara commigo 1nesmo, quu,l é a de de- cia conveniente as suas ava.nçn.das. pela for
fender a opinião que j<i. foi por mim otiicial- tificação de . alguns pontos elevados e illms 
mente emi1;tida, quando me coube a honra que aii seachttm. 
immerecida. de occupar um loga1• no Co- A ia!.1uencia dos Ycntos de S. o. pouco se 
·verno Ja Republica (nao apoiados ge1·aes) faz sentir dentro do porto de .Jacucc~nga, e 
durante a :1.dminh:t1•ação do beoemerito Sr. ainda menos se far<l si for alli construi
Dr. PrL.Idente del\I. oraes, .de sa. udosa memor··.ia. ;\do urr. 1. quebra-. mal.·, obra .e .. ,ta. que 1.110 p:1rece 
( . .:lft~ito bem.) . 1 de facil execução e constitue hoje o meio 

Entendo, St•. Presidente, que o de.senvol· 1: mai.s cfficaz de p1•otecção aos portos miiita
v·imento da. nossa marinha impõe-nos a crea- . res contz.·a <~s inYestidll.s ·de torpetieiras, 
ção de centros de recursos, conveniente- \:quando em operação com .as esquad.ras. 
mente distribuido~, indispensaveis para ga· L A enseada de Jncuecanga, cujo contorno 
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elevado o:ffercce um excnlle n 1 c abrigo. <l. m pn,ra. a bn.hia de .Jn.cuccanga, ou para outro 
vasto O seguro fundeadouro ; . CUju . }JBf'l· ponto quo 3. iSSO SO preste maiS Vantajosa
metro interior apresenta áren. sufficwnte mente.» 
para cstalJolecer-se um gra~de _a.rsen.al, Vê._pois! V. Ex., Sr. Presidente, quo mt não 
com . toclas :.r.s suas depcnuencws, wclus1ve exclma a 1d~a do um outro local: appellava 
lmbitações p:.wa. opera1•io~ ; r1110 .possue ap~~nas J?:ll'a um exan:10 mais detido, apozar 
grandes manancuJes o \Lte um l'VJ quo uc convtcto, . cumo a1nda. est.•.m, de que ne.; 
]_)odera ser vantajosamente utilizado; os- nhnm outro ponto reunirá. mn numero igual 
tando em posiç~ii.o de poder cvmmunicar-s~ de condições npropl'iadus. 
directarnente com o Ar . .;enal de Guerra., Sl O honrado Deputado por Santa. Catharina 
for estabelecido em Realengo, ou. com o fez a. apologia, do porto de S. · FPancisco e 
inte1•io1' <lo paiz, pela:; vias-ferreas que p::ua actw, que p<.tra alli é quo convü·ia transferir 
alli se encaminham·; que, finalmente. como o Arsenal do Rio de .Janeiro. 
base de oper•<~çõe:; para a. nossa. furça naval. Mas, Sr. Presidente, a.inda mesmo admit
poder~i. guardar a ilha, Grande o os portos tida a superioridade daquella postção, o que 
comm~rciaesdo 1Uo de .Janeiro, ~og1·a dos cortamento . ú muito cnntestavel • . porque 
Reis, S. Francisco, Santos o Santa Catha· S. Ft•a.ncisco nem ao menos tem uma barra. ' 
rina ; parece-me oíferecer as · pr-incipaes inteiramente fl·a.nca, ba.staria considerarmos 

· condições de um po1•to militar de primeira que, . sendo aquelle entreposto maritimo o 
o1·dem, situado no sector marítimo que se es- mais importtmte de que põde di:spor o Es
tende do Rio . do Janeiro ao Rio Grand.e do tado do Par:m;t. encerrar-se nelle um porto 
Sul. A necessidade d.a mudança dos itl'~enaes rnilit<w seria rein•~idir em um dos maiores 
do Rio de Janeiro e da Bahia do local onde, inconvenientes que olferece a permanencia 
impropriamente, foram estabelecidvs, é uma desse · rnesmo estabelecimento dentro da. 
questão vencida no conceito tios cnt9nditlos ; bahia do Rio de .Janeiro. E quanto viriam 
a condição primordial,porém,recluz-se a fixv,r. a custara adaptação e a defesa do porto da 
de antemão. si convem cstabolecel·os em s. F1·ancjsco 1 Não me parece que poderia 
commum com os portos · co•umerciaes ou ser menor u. de.speza a fi1zer-se do que a. 
isoladamente. . que requer a enseada do Jacuecanga. 

As hahias do Rio · de ;Janeiro e de Todos .· os ·As principnes naçõe.s marítimas, cuja ex
Santos, as maiores üo mundo, . sem duvid<.t. periencia ni.i.o devemos (llsponsar. estão ho,je 
ofleracem condições de segurança e .de espaço estal>elecenrlo os seus por&os militares inde· 
para conterem os seus respectivos portos mi- pendentes dos portos do commercio, e até 
lita.res; ma.s, desde que outras localidaJ.es mesmo procuram reunir fóra daquelles os 
oiTerecem ma.iores vantagens estra.tegic..'ts e recm•sos de mobilização das suas forÇas, 
proporcionam, além (listo, o afa$tamento afim de evitar(~m que. em cu.so de bloqueio, 
que tantu . convém aos conkos militétrcs. possam ficar isoladas as suas esquadras e 
aquellas pahias, convenientemente p1•otegi- irnpedirlns de · se abastecerem. 
da.s, penso que devem antes ser reservadas Sustentando, Sr. Presidente, a minha opí
para o desenvolvimento das indu~trias na- nião, que é tambem a J.o iUusti.'es officiaes 
vae::; c dv commercio mn.ritimo do paiz;» da nossa marinha, sobre a adopção ua. bahia 

Eis, Sr. Prasidentn. o meu modo de pensar de .7ucuccanga, prevaleço-me desta oppor
acerca não só do Arse'üal do Rio uo Janeiro tunida.de pa.ra encarecer a .·· convenjencia de 
como do da, Bahia, que, in('elizmente, se ex:- não :protelaemos indefinidamente m;ta ques
tinguiu. A minhu. opinião acerca do Jacue· tão, relegando-a para . interminaveis estudos 
canga ainda a manr.enho, mas, a despeito de successivas commissões. 
della e do v~~lioso apoio dos illust.ra~ almi- . Actualmente, quando j:.t se . vae dar co
rantes quo. commigo, examimuam esta meço ás obras de melhoramentos do porto . 
questão, não considerei como definitiva do Rio de Janeiro, parece-me que é op].)or
aquellu. escolha, ]_)or entender quo ó este um tuno dar solução definitiva. á. ·mudança do 
assumpto que, envolvendo uma de))peza con• Arsenal de Marinha; porquanto, uma vez 
sidoravel. tortm-se crcuot• da. rnaiot· ponàe- ~oncluidog aquelles tJ•ab:tlho:i:, a ároa,j;_i. in
ração; pelo quo, no meu citado relntorio, .sufficionto desse ostabolccimento ·. ficará de 
assim me expt•e.ssei: ·. · todo cnm·a.va.da.,-teudo de tlm lado as novas 

«A idéa de removm• este arsenal (o do Rio docas o do outro os armazens da alt'andega, 
de Janeiro) est<i. firmada, desde que ,já. foi o que ,já. so rescntem da f<.dta de espaço; a po
Guverno h.tbilitado com verbt\ para. escolher sição do arsonal ficarú. ainda peior. não po· 
o local ma1s apro_priado. . dendo esto dcsenvolvm•-se, e até mesmo em· 

Do~te a~sumptu trato no pbno quo aqui baraçand.o o movimento de carga e descarga 
a]Jrescnto para. uma refor~na da <tdministra· do porto. 
ção naval; pa1•ecendo-me convE~niente onca.- ·Devo finalmonto declarar, . Sr. Presidente. 
minhar-sc os trabalhos · do novo arsenal ou que, embora opinando favoravelmente pela . 

Voi, V!! 75 
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b:thia do J:.~,cu3~anga., não estando cs.~a osco
lh:t aindf.L u~ílnith·amc:1tc ft.lit!l, pelo GoYOPOO 
c não pmlcndo •. P•Jl't11nto, justiflca.e~s? 11 a.J?p:·o
yação do rn·o.Jocto ~uo ~=:;tn.mo~ t!Bcutmdu, 
ou penso qu'.l .11 autor1z:tç:t•J. qu ~ n0. mesmo 
se contém, excede das attribniçõcs do Poder 
LcO'islàti•To; :10 Executivo ú quo compete. 
cóhcluirido os estudos necc.,sn.t•ios, assumir u 
i'êSponsabitid·tde dn. prefCl'CUcia,. do . local, 
vindo então pedir no Podm• Legi;:;la,trvo os 
incios par11 a su11 acquisiçã.o; o que cl:3tc IJI'O· 
Jcctojá antecipa. 

O SR. PAULA. RAMO.;- Pcrfeitai11ontJ; é 
c ~te o meu ponto de vista. 

o sn.. ALVES BARBOS;\.- Eis, Sl'. Pr•csi
donto, .o quo se me oiTtH•ece . <lizol', agu.ar
ô.ando me pa1•a. ma.is amplo debate uest J Im
pm•tantB ussumpto. (Muitobem; ?JHtito bem.) 

O §1•. P~Ü.tl.n Ra~nans (·)-Sr. 
Presidente, o lH'o,jecto em. do bate tcvn oPi
a.cm em uma emenda npresentadi.l, na :):~. dis
~ussão doOt·camonto ela, .1Int-•inha. 

Essa· emen'da õ concebida nc:s seguintes 
termôs: · . 

«FÍ'C:.\ o Governo rmtorizado a n.cl
qin~-i~·. p~1q modo qüo julga! mais c~nvc
niente, os. terl'enos necossrtr·Ios em Jacno
~ano-a, n:iunicipio de Angra dos Rois, pat•a 
est:be1cciinent.o elo Ars:m:.tl de Ma.t•inha.>), 

:A CJ1nmbsão dé 01•çamén to (teu o s:3_~uinb 
parócei' <\ l'cspeito: 

«ttsta emenda não deYo ser adaptada visto 
importir em angmcnt.o de· despcza, quo vl\.t 
n.ão e possivel. propoi•, attenJ.endo a tli.~pu
sitlvo i'CO'imentn.I. >> 

De fuci~ i, pela nova intcl'p:.•ct:1.cão dada (L 
disposição re~imental, .. pela qunl a'\Iosa cle·cHna de s1 a .responsa lJilitlarlo do. o.studo ths 
cfu'êttda.s ap1·~sentauas n.os p1•ojectos de Ül'· 
oamento .• e ·~onfia-a á l'OSpoctivn. Commissão, C$ttl. . op'in.ÓU 00 sentido LlO que tl. 
·ei:nendaápl'esent~\da não podia ser acceilia, . o 
hem, PÓl'tarito. sur. submotLda. <L vot:t;}ío, 
p·oi•q_úantó .. infL'illgi t de f1'onte disposiçoão 
clara do Regimento. 

O M"fi. 127 do R6gimcnto dispõe .que na 
g~~. discussão não se n:dmittirão emendas crê
ando duspeza·. 

Aqucll11 emenda. 'Ct'()av:'. dcl!!:poz:t; a C'om
·mi8Sã.o. de . Orçamtmlio l'ncunlwcou isso; no 
tlmtanto a Mosu. submcttcu a crnondn, (~ vo· 
ta-ção. 

devem snl' 1'C}1ollUas pch~ 111·3:.:nJ.b~jm·les.~ E-:ta 
r! n. opi:li:"lo que sn,;t·:nto. ni~1'l na.o <i n rntm·
!.JI'nL:t(:ão q 110 11 r.ft.J.:;;~ ncba! rnent3 d:l a d s ~ 
p.;siç·ii·J l'dgim::mtal. (.l{Jal'les.) 

St•. Pi·csiücn:,c, :·.:uLmetljLJ<t á vot.aç:í,o 
P.i'tn. omcnr.!J., con u·a cxprc:~sn. di::.:posiçií.•J 
rc·Yimcnhl (apoiarl.'Jsj. o. illustrc l'<Jh,to:.· 
doo Ot•ç:tnu.mto da Madnhn~ vuiu :.t tl'ibnrm 
o 1.bchruu (j!W a Comm!ssão tinlw. modifl 4 

uadu a stl<.l, opiniiio, nü.o flll:.tnt.o á questão re
gimental, iDillndivcl, mn.s o.:;trlctD.rm·nt/! 
quanto <1 e.!cotha do lona.l para, u mudançn. 
do ar.~cnal, e S. Ex. clüclarou quo aclvwa, 
conveniente a [\':ccitação da emenda dctm·
mina,n(lo o parto de .Tucn:.tcang<.l,. A C11mat•n, 
a.pprovuu-1., com p1•utcsto mou. V. Ex. rn
tond.cu. que podi:.t ain:la ~:úv:tr a situa:,oão, 
dostaca.nclo a crnc111la para. co:1s~ituir projccto 
em SAlXt r a do. 

Do qnc ac ~bJ de di.zor se cviucnci11 qua o 
projccto tem uma orig'm mtt. pJrquc voiu 
atton1ando cuntm, o nosso Regimento. 

Fdt:t esta. o bsc:·va;,~ã.o .a rJ::pcito, Se. P!'O· 
sidcntc, n5.o vonh:J :i tt'ibuna, defendei' a cs
colll:t do porto de S. Francisco p:n'.:t o estn.
helecimemo do arsJnal, como não v:.:nllo 
nonde11mar tt escolha d.o porto de Jacun.
canga, em Angra dus R.:Jis. 

Acho, S:· .. Pl'::)sidcnte, quo oPodor Lcgis 
lativo não tem competenci:.t para dctorminal' 
a oscolh:t dG local, antes do est:u• l'oalmt"nte 
conhecüio q u3 o ·.porto de .J ~cua.c11nga ou o 
de S. FNtnciscJ (~ o m:-tis apropriadv p::t:t·a, o 
UOS.l:) al'clCUa.l. ( A11oiaclos.) 

Nestas condições, Sr. Prosilento, dcs1le o 
pl'imcil'o tlia em qnc vi figut•n.r na orne:n do 
diu. o proj!!Cto que ost<t ~o!l'rendo este debate. 
d!:ixoi sobrJ a mesa uma. emenda substi
tutiva. 

O Sn. Cn.uvJ~r.Lo C~\. vAr..C.\.N-rr-Não o.uto-
r :zn, o. m urla.1•. · 

O Sn. P.\UT,A R.\.J~ros -Auto1•iz'l. a ma.n{lar 
estn'dat• t\mcs de firmal' escolha de local. 
(Apa1'les .• ) 

Por ora. quero sustentar o pl'incipio, que 
adopl;o, dn neg:n• ao Logishtivu compotencia 
·pa1•11 'fixa.t• de a.ntemão a escolha do local. 
( .1tpa1·tes. ) 

Entendendo que se tratM·a do qnestão 
tcchnica. (apoiad:1s), aprcst"mtoi ao mesmo 
tempo um relwcrimonto. 

O Stt. BRicrn Fn,un-Don o meu voto ao 
roqum·iment.o do V. Ex . 

. UM.S~. bb~UTAüo -·coi~l'igiu o engano,. (li."t 
11111 dastns.·.ca.nclo a ú'.m..enüa do Oi·çanlcnto. O Sn. CJWVJõ:T,r,n C.\YALCANTr 

·0 SR. PiA.u~.A. RAMos-Mas taes -emcnd"Cts 
.l)ü,:o .podem sct• apresentadas~ e, si o fo1·em, 

n.p11rte. 

0 SR. PAUI,.\. RA11WS-Sl'. P!'usidontc, o 
illustro Dcput11do pelo Estado do Rio de .Ja
neiro, que .me honr,t. com seu~ apartes, diz 
que a m.inha emendo., não resolve a quostão, 
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poi::; que ~mtoriza o Gon~rno a mandae pro~ O SR. CIWYELLo CAVALCANTI d~i, um 
cedet· a esbudus... ;_~parte. 

o S1~. Cm;vEr.r.o CA,.ALG.\.":n-Pcç-o a. o Srt. PAULA H.A~ws-Qmtnto ;_L nl'gencht 
palavra. da muüanç~1. , de perfeito accorJ.o com ~.Ex.; 

O SR. PAULA ILu.ws- ... c n:lo autoriza a. qu~mto aoloc:.tl, po1úu, h~t de permiti;ir qnc 
fa.zcr a mndanç::t <lo Ar.:;cnal. (tivil·j·.i da sua opinião até quo mo provem 

A minlw, cmí.m<la :mbstimtiva,, St•. Prc- 0 eontr.~trio. 
sidento, de fac;,o, ;_~,utoriza o Govet·no a O Sn. IIENltrQUE BORGEs-QUal a opiniào · 
mn.oda.l' fazGr os cstudus o llahili ta-o part\ do Ministro act~al '? 
isto cvm recursos. 

O SR. CrtUYELLo CAVALCAi',TI"--Es.scs estu
dos j(l, estão feitos. 

.O SR. PAULA!\. .l..l\Ius..,.-Cum rc;l J.ç;lo no porto 
do .Jacuac::.ngn,. V. Ex. pn.rtu tlo p1·incipio 
de que aquclle pol'to est<.t escolhido, c ou 
})ar to do pl'inci pio do que n;lo cstti; mn.s, 
aincla,, collocada a q_uo3tã.o no ponto de vista 
do S. Ex., d.evo dizer quo o .meu su.bst.itu
tivo vao :.tLm · do flUO quer o projecto em 
deb~t i.c. Elle autoriz<.t. o <Jovoroo a ad.quirir 
os ter·renos necos . .;u.rios parJ. o csta.boleci· 
mento d.o Arsenal de Marinha. . 

Quanio muito, o Governo ostEt hn.bilit::tdo 
com os recm·sos n !Cess~~rios pa1·a adquirir o.s 
terrenos. m:ts não plu·a fn,zcr a muda.nçu.; Mn.s 
nem a isso o Governo cstti. autorizado. porque 
mandam adquiril•; sem o antorizarem a. 
abrir os crcdit:)s neccs3aeios para o paga-
mento. . · · 

Do maneira que nem a acquisiçã.o cllo pótle 
fazet•. · · 

Sr. Presidente, eu podia cingir a minha. 
mi.ssU.o ll<t tribuna .• nostc momento, {tsconsi· 
der•açõos que a.cabo de fazot•; no emta.ntu, 
devo declarar á . Cama r a, com a m:tior leat
dad.e e siacoriüade. que subscrevo as palavras 
que constam do 1;elatot'io ha pouco lido pelo 
seu ill.ustre auto1•, o almil·~ntc Alves Barbosa, 
quando occupav~t o cargo de :Ministro da 
Marinhn.. 

Sr. Presidente, reconheço"' a necessidade 
o a urgoncia da mudança do Arsenal do Ma
rinha do ponto em que se acha para outro 
m:üs apropriado. Tive mesmo oppor!iuni
dadc, como membro interino da Commissão 
de Orçamento o a convite de S.Ex. o Sr. Mi· 
nistro da Marinha, de visitar es'e arsenal o 
todas M suas dcpcndeucias, c devo dizer (t 
V. gx, c1ue a impressão <1ue trouxe foi a 
mais . dcs:t g1·ad<t Yel possi vel. 

Vi um arsenal em pessimas condiç~õos elo 
conservação, com os apparcll10s c instru
mentos cstrttgadus · o antiquissim~.s ; vi as 
suas .· pr•indpaos officin<\S separada.s, umas 
collocadas do outro lado da. b;thia~ na Ar
mação, c our.r<.~s collocadas <lufrontc; tudo 
is.:io, não ha duvid:t, exige um trabalho de 
concmt.iíraç5.o, que não podorti, sor feito no 
local em t.tlle se acha, est;;tbolecido. 

O Srt. !.:AULA RAMOs-S. Ex. diz quo, em
quanto nao for provado o contrario, se incli· 
n<t pel:.t csco1h<t tl.u porto de .Jacuacanga. 

E::ib ora a, opinift.o do Ministro da .· Mari
nha de 1897, o St•. almiranco Alves Bar
bostl... ·c a do outt•os; mas o Sr. ba.rã.o de 
.Jacogn:.1y pensava e pousa de modo diverso, 
o almirante Custodio de 1-Iello pensava de; 
modo d•vers() c o almirante Proença, actun.l 
chef·~ d'l o~i;:.tdo-ma.iol' da . Armada, declara. 
(lU~ o pol'to m;tis conveniente para o estabe
l.ecimeoto do ar..;cnal é o de S. Francisco. 

Não venho n.hsolutamente dofendct• nem 
urna dessas opiniões. A minha presença.na, 
tribuna tem apenas por fim sustentar a 
emenda quJ apresont,~i o negar ao Congresso, 
no cas•J, cornpetencia para a escolha do 
bc~. · 

Nestas condições, SP. Prcsi•.Ionte, cspe1•o 
quo a va.nnra. tomando na de'v·ida conside
ração a minha emenda, o o requerimento 
que ha quu.tru dbts deixei sobro a mesa, lhes 
clard. o seu assentimento, tanto mais qua.nto 
cs~a emenU.a e este .rcquerimento n.cabam ·de 
receber o <tpoio pt•estigioso do illustre orador 
quo me procedeu na . trjbuna. (.Muito bem 
muilo bem. O m·a io1· d com1n·imentado.) 

O !§r. Ch·uvello Oavalcante
Pcço a p.~ht vra. 

O §r. Presiidente- A Mesa foi in· 
for. nada de que ha numero na. Casa. Vae-se 
pro.ceder _(ts v.otaçõos, fic~ndo interrompida 
tt d.tscussao a ~u a couclus<to du. votação das 
ma terias~ 

Comparocom mais os St•s. Car•Ios de No
vaes, Josê Euzebio, Urbano Santos, Christi
no Gruz, Anizio do . Abreu, Bezorril F'onto-:
nelle, Francisco . Sú., · João Lopes, Etluardo 
S tudart! Sergio SalJoya, Trindade, Pereira 
ele Lyra, Malaquias Gonçalves, ]1~smcraJdino 
Bandeira. Julio de Mello, Estacio Coimbra, 
Angelo Neto, H.od1•iguos Doria, Oliveira Val· 
la.dão, · Balcão Vianna, FelílC Gaspa.r, Satyro 
Dias, Augusto de Freitas. Rodrigues Lima. 
Marcolino MoUl·a, Josê Monjard'im~ Galdino 
Lot•eto. Mdlo Mattos, Sa Freire, Erico Coe
lho, li'ldotis Alves, GalvKo Bu.ptisl;a, Lou. 
renço 13aptis!ia, Laurindo . Pitta, Henrique 
Borges; Ql'uvello Cavalc~tnte, F!'aucisco Voi~ 
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~Ya Bernardo Monteiro, .José Bonifa,eio, Car
io~ Peixoto FHllo, Pcnido I•'ilho, David Ca.m
pista, Fr:mcisco Berna1•Jino, Bueno de Pai· 
va, João Luiz . Abres, Antonio Zacn..·ias 
Lamounie1• Got.lofrodo, Calogeras, G:.u•v;•,Jhv 
Bl•it•J, Rodolpho Paix;lo. Galeão Carval ha!. 
.Jesuíno Ga.rdoso, Berna1•Jo de Campos, Cost<L 
Junior, Amarül GestL.,., Ft:'l·rcirtt Bra:!a, .Jo.;é 
Lobo, Al\·aro de Cat•valho, Aquiuo Rib_•iro, 
BenoJicto de 8ouza, C<tnuir.lo de Abrem. Car
los Cavalcante, .JuvenalMillcr, !\Iarçal Es
cobar, Jamcs Darcy, Alfredo Vat·ella e Diogo 
Fortuna. 

Deixam de compn.rocct• com caus:1 partici
pada. us Srs.. Ent!as Martins, Raymuntlo 
Nery, Arthut• Lemos, RoJt•ignos Ferna.ndos, 
Guelelha Mourã,..,,Dias Vieim,Ra.yrnundo Ar
thur, Jo5.o G~tyos;), Ta.va.rcs do· Lyl'a, \Val
fredo Leal, Soares Noiva, Mo1•eira. A!Yo~. 
Cornelio da Fonseca, Pedt•o Pernambuco, 
ElpiJiu Figueiredo, · Epaminont.la.s Gracindo, 
Noiva, Leovigildo l"ilgueil'as, !viilton, Pinto 
Dantas. Corrêa. Dutra, Bezamat, Pm•eir:.L 
Lima. Paulino uc Souz~.t, EstevfLJ Lobo, LcJ
n~l Filho, Manoel· Fulgoncin, Noguoira, 
Lin tolpbo Caet:tno, E.Ju:.~.rclo Pimentel, V a
ois do Caslit'o, .A1·nolpho Azevo.Jo, Azt1Yedo 
Marques, Rodolpho de Miranda,. B:n·nardo 
Antonio, Lamonha. Lins, Fr·anci:;co Tolen
tino, AbJon Baptista, B:.trbos:t Lima., Xavier 
do Vallo, V.lctorino MorHciL•u c Pu.ssos Mi
randa. 

. E ~em causa os Srs. Rogct'io. Miranda, V h·· 
gi'io Brigido, Fonseca o Silva, Abdon M:
.íanoz, ·José Ma.l•eell.no, J0fi.o Vieira, Arblmr 
01•lando, Raymnndo de ~Hranda, .· Moreil::t 
Gomes, Augusto de Va,s~onccllo:::, CarlosTeL
xeira Brandã.o, Astolpho Dut:·a., Leito tU 
Souza, ·Costa Notto, Lindolpllo Set·ra (,l. Do
mingos Mascaronh~_ts. 

O Sr--. l.la•ieio l<'ilho (1;da ol'dcm) 
-::ir. Pre:::idoute, cstttnd.o na, ordem do di;t 
a.s emendas do Scna(lo ao IH'ojecto quo fixa 
dospcza. do Ministcrio da Gt1orr:1 para. o pr·o
x1mo exercicio, p3ço a V. I~x. quo consulte :.L 
c~.~osa sobt•e si· c mcelle in versão <1 •. 1. mesma 
o1•dem do dia, do m 1do ·que osto assumpto 
soj'\ votado em primoil•o I oga.r. 

Consultad:.t a Ca.mar~t, ü concedi.J:1. a i u rcr
são pedida. p~lo Sr. Bric~o Filho. 

E' annunciada a. dis~ussão uuica das ~mon
das do Sen:tdo u.o projccto u. 147, ueste 
:tono, que fixa a. dOSJ?OZ:1 do Miuis~e1•:o d.a 
Guerra. p:tra. o ev.cpcicw de 1001. 

Em seguida são sncco~si vamon te 11ostos a 
votos c appl'OY:.tdu.s as seguintes emundas .do 
Sen:tdo ao pl'ojecto n. 147 c, do 19u3, da 
Cu.ma.rn dos Do1mta.dos, quo iha. a clcspozt\ 
Uo ~linisterio d<t Guerra. lla.ra 1904. 

1.11 N<l, l'tllJric::t s~-eliminn-so a parte rcla
f;iva 1\o'J Sa.mttorio .Militar dos Ca.mpos do 
J0rdão. 

2n. Na, rubt•icm, 14a. -inelmt·sc a seguinte 
coosign .. tção : 

Liuha tolc.;I'~Lplliea, J.c Cuyabá a Corumh<t 
c seu p1'.:>longa111enf;o po1' Miranda, Nio:Lc e 
PoHo Mu:t.'Liulw mt fronteil'n com n, Repu
hliea J.o Par;J,gu;.ty-150:0008000. 

3.n ;\"a, rnln•ic:t 14\ rm inscripoão da con
signaç5o-Obrtti; de f't):'Gitica,ç~õos-e depois 
chs JXtb;vra.s -obr~ts. reparos c conservação 
de qtwrt;)is, estabelecimentos n1Uit;.Lres e 
proprios n;l.ciom.Lcs. sob a, <tdministl·aç~ão do 
MinisLel·io u:t Guerr'i!,-accrcsccnte-se:inclu
sivu a contin uaç·ão dos trab:tlhos do cunstru
c,:.ão do S;t.n'J,tOl•jo Milili:.t.I' dos. Ca,mpos do 
.Jordiiu em S .. Paulo; tt continuação das 
olw.ts do qua.rt.Jl Ü'! S. Luiz do Maranhão c 
l'OP tru dos do 4° de a.rtillmria o 15° do ini'an
tal'ia em Bnlém; inici.J do construcção de 
uma linha. tolegr<1.phi-·: .. t d.1. Fortaleza de 
Mac:.~p(t.. ao Ar.tgu:t,ry, pro.long:.tndo-se pelo 
C:dçuene att~ o Oyn.poc; con Linun.çã.o dos tra
b:t.lhu~ do construcç:lo t~<l. cstl'~tua e:-m·:ttcgic:t 
e linha tolegt·aphieu.ontm Gu.a.rapua.va e a co
Ion i:t mili cu r da fúz do Iguasstl; const1•ucção 
da, cs tl'u.da de roditgcm de Campo Et•ê a Bar
racão; cons&t•ucção de uma ponto suhre o rio 
.Tan;rada. n~t es!.ra.cht estratcgica. d~ villa. de 
União, fia Victori:.t a Palmas. 

4. 3 Na. mosmit rnbdca 1~1:~.,na. parte l'cla.
tiva n.o ma.t3rlal, entre n.s indicações con
stn.ntos da. sub-rnhrien. ctcstinaln., · além de 
ontrvs Iins, a obt'as o reparos do estabeleci
mentos· militares, inclua-so o seguinte : 
« reparos nu. onfeJ•amria. d:.t Escola MiliLar 
do Ut·a.zil c melhoramentos na respectiva 
pharmaci:l. )). 

5.:~. Na I'ubric·1, 11311. <i, cifl'~t da.vorba.
aecreseon !;o su : em om•o. 

G.~~, Elimina·l:liJ o n. 4 do a.rt. 2~. 
E' o pro,jocto enviado á CommissãodcH,c

dac~·ão, 0!1icinndo-se a.o Sonado. 

() Sr. l,.rcsidente- Vae-se pro
ceder :i. Yotn.ç-ão d.o pt•oj:.-\cto n. 107 ·A, do 
100:3, com o pa.reJut' sobt•l.) tts emendas oft'o
rccidtts na discussü.o unica elo projecto n.l07, 
desto anuo, quo reforma a loi eleitoral para 
as eleições 1'~dcri1US. 

Declu.rci, em tmupo, qne ·serve de base á 
v o tao.io o pt>o,jccto u. 1 U7 A. il.este anno, . da 
Commissão .Espoc.al, ao qua.l foratn o1fere
cidos varios substttuti vos e e mondas. 

A votação dos substiGutivos e das emen
das prefore :i do :prv,ll:!cto. 

l<'ora.m distribuidus avulsos, com o pa· 
rec01· u:.t Commissão O a. dassificação das 
omendas, mandada fazel' pela 1Iesa. 
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Vae·SC votar o primeir•o sub~titnl.ivo com
plr.to, o do St·. F'L'J.nciscJ BJrnardioo, con· 
sLa.nte das pa.gin ·.ts 21 a m do:; avul~os. 

A Commissão, em sou pat•ecJt' sobrtJ osi;e 
substitu1.ivo, parecer c~ue ~;o :Jdm :.L Jllt~ina~ 
31, . mosty .. t·l:ie CJlltnrL L ;i appL'O\'ct,r;ii 1 do 
n1~~m;J, ,Jillgan-lu 4.'W não ti·~vu sGl' acceito, 
prmc1pa,lmen to · P'Jr i11cons ti tucional. 

Von submeti;er a yo:;os o substitutivo do 
Sr. Francisco Bernardino. 

O St•. lF'!.•aneisco BcR•narrlino 
(pela 01·dem)-Peço :1 V. Ex., Sr. PL·esUento; 
que_ se digul3 de consult:t.r ü Ca.sa sohre si 
consente na . retil•a.da. do substitutivo quo 
tive a. honra do aprescnt:tl'. 

Em tcnnpo responlerei a.> parecL'r d<t 
c.ommissão, na. p·1.rte em que julga inconst.i· 
cwnal esse projecto sub~~itu~hru. (.Muito bem ; 
mu,ito ben~-.) 

O Sr. Presid~·nte-0 Sr. DJputn.do 
Francisco B~..Jrnardino . requer a. retiradC~. do 
sub~titutivo que apresoutuu. 

0.) senhut•es, qne a conce ·em; queiram se 
levantar. (Pcmsa.) 

Foi conceuida. 

O Sr. Angelo Neto (pela ordem) 
-Trata-se, Sr. Pl'csidenr.o, de assumpto de 

· n~axhna._ irnporti:tncia; parcce~mc que no rc· 
etnto n<to h:.t numero legal para se votar, 
c, .por issJ, requ .:ü:·o ve1•ific:.~çào d<L votação. 

VozEs-Oh! Oh ! 
P1•ocedendo-se á verillca.çã.o reconhece-se 

terem votado pela l'Ctit•ada. do substitutivo 
95 Srs. Deputados e contra. 1 ; total 96. 

O Sr. Presiclente - Não hl. nu
mel'O ; vae-se procedet• <i chamada. 

Proccdendo·sJ :L ehu.ma.dJ., verifica-se te
rcm·sc ausentado os Srs. S<t ~cixoto, Jose 
Euzeuio, Anizio de Abreu, Tl'indadc, Beicio 
Filho. Pet•oira do Lyt•u., Arroxella.s G:.~olvão. 
Tosta, C1•uvello Cu.valc~tnti, F'rll:nciscn Vei•.,.a, 
G~\leão Ca.1•valhal, Bernal'do de Ci.Lmpos, Re• 
bouça.s tl.e Carvalho, Costa .. Junior, Amc.tral 
Cesar, l~loy Chaves, . Fl':.tncisco :\'!alta, Jo:.~.
quim Toixeira Bru.nuão, . Aq uino Ri uciro c 
Angelo · Pinheiro. 

O Sr. Presidente-Responderam 
:1. chamadn. 112 Srs. Deputados. 

I-Ia numet•o. 
Vae-se proseguh• na votação. 
Consultada u. Camara. novamen 5Q sobl'o o 

pedido · do Sr. Francisco Bct•nardino, para. 
que sejt1. retirado o seu substitu~ivo, é conco· 
dido por 103 vo~os .contra. 3 ; total 106. 

Procedontlo-se á .vcritlcu.ção. reconhecJ-se 
qun a roti!'J.d~ fui concedid:.t p.n· 103 \'oto:~ 
cunLra. 7. 

(..) §•·· P1·<~~idcn te~ -Ya.c,~o vut.t.r o 
:-:Hh . .-:.it.nt.ivo tlo St•. Buldi.r> Vhnn:t, l'ub-::titu· 
Uvo Cüllll,Jeto, ü. pa.:;.~. n . . H) do avulso, com 
p.u·ccnr C()!ltl'a!'io da Commi~~áu E~:pocial-
E' rojeibd!l. 
V:Le-~o vn '.ar o sub.;titutiro do St•. Ca.Io

g.-~t·as, á p;tg-S. I a. li~ 
E~to ~ubstitutivo . tem p:u•ecercont!'.trio d:t 

C(lllltlli~são; entl'et:.tnto. a Commissão consi
dera. q lle a~ emend:L~ oil'erecid:.t.; a. elle estão 
proju•iic:t,ia.s, excepto a.do n. I. do Sr. Hon· 
riqueBu1•go~. que entctllle deve ~er :tppt·o
\':L.iu. o quo ser<.i opportnnamcnt;e submcttid:.t 
ú. Y0taçã.o. 

O Sr. Calogerag (pela m·dem)
St•. Pt·esidont•J, tendo deslobt•ado o meu sub
stitnti v o em cmentlas a.os diiTerentes capi
tulo~ do projPcto e tonuu cst:l.s emenda.s pt~ 1'· 
ccllatl:.t~ s .do tomadas em consideração pela. 
Commis~ão ~special~ solicit;tri:t ue V. Ex. 
que consult.:tsse {L C as.~ si concedia. . a. retll'ad:t 
do meu sulHtitutivo em bloco. 

Consulktda a Ca.-;a, é conceclid:.t a. l'etil'acla 
pJdi•la. 

O S t•. l.:ar·e~identa- L"ica.m preju
dicfl. las as ementla.s a.prc:":entl.das ao substitn· 
tivo completo s~tlvo a dv Sr. Henrique 
Bol'gos. 

O Sr. Deput:.tdo Julio do~ Santos a.presen:.. 
tou tttmhGm um substitutivo á.s pagina::: ns. 32 
a 39 do impresso; este subgLitutLVO está. di· 
vitlido, dl) modo qn:} póJo ser votado plr 
pal'tt~3 cO,'I'C3p m.tc.:tc~ aos capitulo~ do pro~ 
jecto; submctteeci; pois, a votos as rli versas 
p:tl't.cs, :.t medi:la quo forem s:mdo vohdos 
os capitulos do lH'l•jccto a. olla.s corrospon-
dontes. · · · 

vão S3 votar a.s omentl:ts aoa.rt. Jo -Ca• 
pitulo I-Da Oa.pacirl:tdo eleitoral, arts • .. 2°, 
:l0 e 4°. 

O Sr .• Julio Santos-Pela ordem. 

O Sr. Prcshlente-Tcm a. palavra 
pela ordem o nobt·e Deputado. 

O Sr. ..Tnlio SántoR (pela or
dem)-Sr. Presidente, p::?ço a V. Ex. que 
consulte a. Cu.sn. si concoJe a. rctil•ada do 
ineu suustituti vo, prevalecendo o . mesmo, 
porém, como emend~t aos differentos capi· 
tnlo;:; do projecto que fot• a.dopta.do. 

O Sr. Ilent·ique Salles (pela 
1·dem.) requer verificação da votu,çfi.o. 

O Sn.. PH.ESIDEN'l'E-E' ,justamente o que 
estou fazendo. 
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0 Sr.. JuLIO SANTOS- . Sr. Pr0sidon l;n , 
n.índa.não ouvi Jc V. Ex. qua.l o sulJs~ttut,i v o 
que vae ser voi;:::,üo. Qnil:l o sulJs!;ii.utiv~·~jllC 
vamos votar~ O 107? A C :t.rn~Ll'J. J:.L o 
acccitou. · · · · 

O Srt. PnEsiDE~TE- A Mes~t j;_t <lecla.rou 
(LUC i;om prcferm!ci.::t o subst.ii;ni,ivo apre~c~
t~Ldo lJelu. Commv.:s:w espccw.l ; cst~ suh.•.m
ttltivo servirú. d.c base ptua a vo1;u.ç<w. 

Dos outroiJ substitu!;ivos <.tpl'Qscnta,dos pelo 
· Sr. Caloge1•as, l"runcisco Ber·mu•.liiJO e Buldlo 
Viannét, . uns jtt fora,m retil•ar.liJS e otltt•os não 
ucceit.os. 

Vue-se agortt voto.t• a parte do :=:n1JsGUu ~ivo 
de V. Ex. ao a..r~. 1", cttp; li) (ur t~. 2°, 3" 
C 4°.) 

O §r.l!t!oreira dn §Hvn (z:wlaor
de,n).;_,.Sr. Prcsitlcnte, a nobt•c commissi o os
pecia.l ele rcform · ~ eluHoru.l en l;cnr!cu CJU~ só 
se devci•iam Qonsiderar CJino t) :tlJs&i/.U !i t\'03 
completos os t t'es primeiros, s:Ll vo o d ))b 
propria, que deveria S::J r considerado. corno 
V. Ex. o considerou, lnse pa.1·a. a votn.ção d.o 
pt•ojecto. 

mcnt,o de dircii..o daqueUes que se acham ,j;t 
ele posse de tililllrJs cloHol'aes, c o meu 
a1Jrangu a.tú me.smo nquelt t:s que, pcltt lei 
n.ctual. n;to pod.Gill :)Cr considm·:.~.~los c1citorc::;. 

Pol' osso motivo, Se. Pl'JSiJ.ent!.!, vou di
ri~~ir mn p:.!dido ;_~ V. E:c e :t Ca.m~n·n., p :!
llido qtw pôtlc !XH'YÍi' pJ.l'a. !'a.dlit:1r as doU
boi.·açõcs â:J C:.t~a. :.w IHC3mo tempo c1ue m rl 
pôde sfl.tisf':twt· c.jm ulo tn.nl JJr Lü . · 

Poç~o a V. Ex., S:•. lh'üSiilGntG, que C'Jr.
~uHe ú. C:.t.s;.t ~o!1 ·o ::>i conce(to preferenci ~ 
paPa a vo&a ,'u,o 1lu meu peojccto: urna. voz 
cnncod!d•t a, J)i'Ci'orcnda, estou bom certo, 
pol:ts tendt!nci<.ts déJ. Cttmn.ra, de quo ellc 
SCl'é.t rojcitttdo. o eu ficn.rci sati;:;foJito, ventlo·o 
1•e.jeitado em b ~oco c nã.o pu. L·ceHudn.mcnto, 
como ~o p1•otendo p~lo roteiro dado pa1•a. a.s 
votn,çõc:3. 
- EL·a isto que cu tiuha do p.Juil•: pPoforc.n
cin. p:ti'a vomção do meu lH\JjoctJ. 

O §!l•. P!"S@id.ent~- Y. Ex. nf\o 
<~pt-osooton p l·ojcct:> compl 1~to: u.procsenr.ou 
emenclu.s ~ulJ!:ltitutiv ; 1 :: n. üivm·sos . po nto.:~ do 
lH'ujoc:t J <l êL. Commi3:o::Lo. Como, portan t·J, 
_posso submc;ttel' ú. cunsiuer.:tçfi.o da, C :. ~~ <~ o 
p>·t~jecto cmnpteto de V, E-.., quando ctle n:lo 
oxhHo ?·! 

E'ntretanto, por.~1i1, qnn osubstHui;ivo que 
tive a honra da apt•esentm· (~ Onmar<t ú . o 
mais completo ücntt·c todos os apre~cnt;a.üo'~, 

· porque não só a.brangoe a p~trto pr·opt•i ;~men l; o O Sn.. MoREIRA DA Srr_,vA-:-Pcli n, V. Ex. 
processu<il d.a. lei eleitora l, como alm.tng ! q_no con'~mHasse [L Ca.s:1 s·rb1•a si concn lin. 
subst:1ucialmcn1io os Jit>oitos eleitoraes. Pl'C!'m·encia: si ella concedet• n. Pt'Hfi3r<.Jncüt 

Neste ci.tso, depois ela roUra.da, em bl;eo. e rejeitat• o p~·ojceto. tl:.~:wei sa. 1.isfeito d:.~ 
dos prajectos dos S1·s. Franci:!CO l3ornai·dino, mc~;rna mn.neir <:t, obJdP-condo <Ls tlccbõ l ~~ d:.t 
Calogora.s e Julio <los S :~n tos , fica rosbndo m:ti.o1•i:1. 
um unico projecto, entr·c a.qncl!o .~ quo con- o Sn .. Pn. r~:aDI::T:e- O.:l S , · ~. quo concJlcm 
sidero como comple~os. . a pt•. for:.mci<.L rcquet•ida. pelo Sr·. Moroil'.l. tht 

O Sa. PrmsrnENT8- S. Ex. nfí.o !ou o Silva pn.t'::t o substituüvo q ttc S. Ex. ap~·c-
tl'abalho ela. Mosa. , son~~m .. CJ.ucil\~m ~o lcvn.n é~u·. (1\msa.) 

O Sn.. :r-,[oRl~In.A. nA Srr.vi\. - Li. pcrlbita.· 
mente, c tenho-o em mãos. 

0 SR. PRESIDENTI~-- 0 )?L'Ojccto do V. 8x, 
não ú completo .•• 

0 SR. MORlmtA. DA SILVA -No conceiíio 
do V. Ex. e no da. Comrnissfí.o n5.J i'oi cllo 
con . .;idcrado pt•ujeciio comple i;o, sub.stii;uindo 
o projoctu pemcip~d ; mns no mau conccii;o 
ê projec~o cornple lio, o jú. ~lei a . razão : . ê 
pol\JUe abru,ngo tvda a pa.rr.n p1•oce~sua.l do 
direito . etait.orat como sulJ::,i;anciaimoni;o 
abr;.tngc o~ propr'ios d:it>eif;os c lei toraos. do 
moJoq ue cs.:c projocto ê n.q uollo quo melhor 
púrlo su,tlsl'u.zer, immerUttii:tmontc, às t1ell1Jc
raçõos que a Ca.rnal'<\ tem do toma.r. 

F.icn.mm do p(! dous pi·o.joc(;tJS : o t1:1 Com
missão, quo foi ttquollo que v. Ex.!Sr. Pro· 
sid.ente consid~rou como se1•vindo do base, 
c o meu. 

O dn. Cc.Jinmis.3ão restringe os direitos clei
tor<tes d.e tal modo . que protcn~lo o ccrcl'a· 

N;w lut e:Jneedtdo. 
E' rejeitado o snb:3titutivo tb Sl.' . . Julio llus 

Sa.ntos. 
E' submottido a voto.) o ro.i~itt~do o substi

tutivo uo S1·. Culogeen,s tt ost<.~ p:wto do pro-
jecto. . .· 

E' snbmetticlo :t votos c Pr'jciiNlo o snb3ti
tut ~vo l1o Se. Morcil'<t cLt Silva. 

W subrnor,tUa a. vo ~cs e a.pprovaLln. a sa
guintC' omunU.a. do St•. Hunriquo Dorges, qnc 
foi resal v:.tdn. pel.a. Cummissio. 

Es~a emontla. do Sr. I-Ionl'iquc Bot>ge~ é n.os 
arts. !0 e 2;'; mtá rodi g·i c.I <.t noi scguinícs 
tcl'mo :~: 

«~i.LS olciçõJs f~.Jclorn.cs, o~tadnao.~ o muui
cipa.·)s súmcnto sorão n.dmi~5ilos n. vota,t• o3 
cirla.dãos IJr,tziloiros m :1ivl'JS do 21 ann<>:':l, 
quo so n.Ustftrom na, fô:.·ma, tb . prose ato 
la i.» 

O s~.·. ·· Ge~rn:an~}l l1I~"-':".1Uocheu" 
(pela o>·dcm) rcrpwl' V::li'iíicaçã.o du. Voúrv;ii.o 
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Procedcndu..:so á Y •)rincaç~:to, reconhecc-~e .Justiç-;1 Feuel'al, . todas as · c-utrns, desde o 
quovuL<.l.l'<J.m::t.f<LVOl' !.!4 S!'.":l, Depnt:1dvse n. lüu.té o n.3:3, menos aünn. HJ,não 
coa~;:.>;_~ 53; tuti.!ll02. te:;m ma.i::: J'.tzn.o de sm•. 

. No.;;tas condiç~õc;;, peço a V. Ex. que con· 
O §r. .ll.,.rcs;1dcn te'- N:l.o hn. nu-i sul te <L cu.~:~. si con;;cntc m1. retir·u.da detodas 

mc!'O. css. ~:; 01 ll'J n(L.ts lio~dc a de n. lü a tú a. do 
Y'~'! se p~cccJel' :l ç:h:_tm:ul::t. In. 3:1, monos a de n.19. ·. 
PL·ocodendo-S(! <t c1t::t<nab. I'Cl'iflca-sc te- Consu~hd:t, a Cam:mt conccllo u. retirada, 

rem s0 ans '.mt<L1lu os St·s . .To~6 Euz:~hio. Joi"í.o · pc.Hlhl;t p;•.lo S1• .. Jos·j Hl)nil'•w:o. 
If,pes, Elo.v do Son:~:J., Trimhrln, Br·iciu I . E' :t.ppr·uv<~lh u. emcnu:t do Sr. Thomaz 
Fiiho, PcrPira ilo · Lyl'il., EsmN·:ddino . Ban- A~~cioli no :L·i·t. 5° substituindo :t p:t.lavra. 
d~ir:t, Al'l'uxnlhs G .!vão. C1•uveHo C:LY<Ll- Junta pol' Commüs.:To. 
e:tnti, Amu.rJ.l Cu~:~i', J·;by ClmYc:::, .Toaquiml E' r•·jcitacht tL mnc·n<l.L do Sr. Born:trdo 
TeixC!.il':1. ilt·r.~:Jdã.o, .!.W~cn Gu.Ilwrnu o i\n- · IIort:L :~o . al't. 5",. undo convim•, c de n. 3i. 
gUv P.inltc iro. E' approv~tun. a. segu.inte emtmda do St•. 

O 8n .... . !:::. .&""-"~~<lenv_~- Rc:-:pondct•um 
ú ch::~.rr;arht 12:-l S1·s. IJ <~pli.ÜLrLs. 

lia. pul'ktnto nunwro 1nr:: se lH'u~t~guir n:t 
YO ',itÇÜ.O. 

l"'l'úcedenilo·so :i. ver·lfic:t(;úo, roconlwce-sc 
ter· siJo i1 referida cnwntla. uppt·ovnua, por 
02 votos contru. 2:i; tot:.d .1:21. 

Comp:Lrccom :.dml:.t os S1·s. Indio do B azil, 
Am;onio ll:ts~od, FraU!JI'ii~O Borgc~. Aü'•JliSO 
Cu::;ta, C:tsLro Rebol!o . . · K!u.wcto ·lbmos, l3J-
1iz~vin de SOllZ~1. c o:~si.U.o d.iL Cunlm. 

I~' ríjuih(1a ~t omenr.J:.L do St•. Lcov-igildo 
Fllguoi1·: ~.~ aos n:ds. 1 o, ~·· e sons ]1. u·agl'aphos 
(capitulo 1°, do3 oloii.oPc~). 

E' com:ldor ada. lH',~jullic.:u::l. a. rm ;nd.L üo 
Sr. Lin.lr lpho Cacmmo ao copit~otla l ",art. .?,o 
c n. 57 no ünpressu. . . 
· E' rejai tadu. u cmond11 do St>. Lo.:;vlgildo 

F.ilgueir:.u;. U:J al'G. 3° U).;I}UC 25. 

o §a .... . rt!oreh·a da §a v.:; (peta m·
dem)-St·. Pre;:;it!cn i,c, Vüi;ci a i'u.v<:r du, pd· 
JlH!ir'a. pm·t:; elo u.rG. :;:;o c rpnnt;o D.O ~rt. i3'', 
Yil'LCi contt•.t, }JO(pJD Cl'Cio (jllO i1 (\mmra. 11ào 
till h:l.. . I ilH!l.'tltLde d.o . Pl'('Cüdel' de mudo. eun-
ü·;~.ritl. · · · 

Tr~:,i.~t-sc J.e (l i:_;pcsit;õcs e:)il~ti tncionnc$ que 
viJra.m inuliilinc~n ~c (·uelwt:· um 1wojcc~o de 
lei o reli naJ.•i;t. · 

1~' considel'~dét ]lrJjwlic:td:t n. cmc•nU.:\ <lo 
St•. Lindo!Jih ;l C:wt:u;o.~;u:tipt·irnintlu, p~rtlcs
ncco8:':trio, o n . . :~ do :.tt·t. ::P. 

Stto. sucecssivarncnb 1)0~:,;~,·) :L vn·l;tJS c rc· 
jeita.tlus as mncnd;· ·~ dus Sl'S .. Julio Su.ntus, ú. 
J)agin:t :33 dt.l ili1pr1·~;;~o.e:~pi~;uJo II,c ao <.trt.'l"; 
C:dl)gf'ras (~u !Jsti tu ti r(, dI) mesmo c:tjJi';uto 
Ir) p.:g:in::~: ;)9 c n, ·!!1, n, do Se• • • Ju~:rj Bonif'adu 
e G.dyfi.n Da·l'tL3b u.~> al'i;, 4')• 

E' anuuneia:hL ;•, vot:ç(í.:l dít ornco1la do 
Sr .. Jos(;. Buni f'.!. :~Jo, suppl·i:l_:üwJu o pu.r<:.gl'~tpho 
unico do;.u·G. 4°, 

{} §n... ..Jr oe-6 :Rto Jl1 ~i·~) e i o ( 11cla 
orde·m)- ~1· •. Pn~~idcn ta, l'Pjdt:.dét a, OllWn
tltL Svb n. 15, que ubou<.:ciu. u.o vensarncnto 
elo so con ntu• o prc·pm·o do a l is1amen to :t 

Thomaz ,\ceio li: · 
Accre:;cc.m trH:C a.o art. Qo: 
§ Qu.tnd!J a1;t~ cinco dias antes llO s~a. iQ· 

st;Lllilt;flo, a cvmmi:-:::;ão municipal nft:J tiver 
l;Ccel1ido CS:<;E'S livros, rcf}Uisit~Ll~us - lm do Go
verno r.!tinic'ip11l, quJ osror!lccor<t por cont~ 
tta União. · 

§ i·::3scs liYI'OS so1·ã.o rubricados . pelos 
Jm~mbt•ós tlii Commissi'io c sú s~L·virii.o si, :ttê 
n. ves:;cr;'t do tli:.t ri ~signado pu.ra. o inicio dos 
tt·aba.lhGs do alistumetito, nao ibren1 recebi~ 
do.5 o;:l qnc a junta. dtt l'ovisã.o houver re
mcttiuo. 

§ .Na, lly•)otll .lsc ·dos p'1rttgr•a.pho.l nn tcce
d::m!,cs~ [t "coinrnis::do cDJ1ununic.tr:.i. imtnb,. 
d.ü.Ltanien to ti jun C;_t, c;n o til cio assi.zn.:i.tlo 
purtuüos os SB!iS membros, n. rell.uisição feita, 
u. C:Lm; ~ l·~t. Municip~d. 

8à9 succcssiva.mcnte postas a 'rotos e re
ji.:itachs :1-> emor.tbs a.o art.. 7°, ns. 43 b-21L, 
';;s o u do Sr. Ga! vão f.Ltpti .-;ta, sui)primi:Odo ó 
~ 'J<~ do ··r·& 7 o · 
·-' 'g• ar;7J·u~cit~dn. rt, vühtção da seguinte 
c1ncnda do R1•. Gu.Ie5.o Carva.Ilml: 

Onde co!lYior: 
A ·. conunis:Jã.o de alistamento comúça.rt't os 

;:;cus tJ·:dnlhos pela revisão dos alista,mcntes 
l·xh;;.ontcs, afim de tL·ansportar p.:tra o novo, 
indop::mJentc d.e rnr1ucrimonto~ t1Jdos os no .. 
illC::> do eloiton~3 quo l'CSidircm n.:L l'O:SpO
Cti va, sccçfio. 

O §r". Guleão (:'a~t·v~Hlnl(pela 
oí·dem)- Sr. P1•esidentc, !levo lcnu· ao co• 
nhccimcnto dri. Cum:trtt quo . a Cotnmissã!J 
Especial dividiu-se qtmnJ.o t:Jvc do csttidu.r 
or~~~t ome:ntlu. 

No delntl.c procurei provnr no seio da. 
Commis:.;uo quo un1:.t t :i · oruin11ria, não ·polia. 
n.lwlir os dir•citA:; :~dquiri :los cios Cleitorns 
ttli1;tu.dos nn türma. das leis antcdorcs. Tnnto 
u:;:mn fui es::;e o pons<1ll130to do legislador 
orJinario, iutorp:·atumio tt Constituição Fc
dor~t!, que w<1n;Lu l't;;Spcitar us dit•citos dos 
eloitoro!') da propria lei Saraiva .• · (.-\paí·tes. 

A 01uond::t. c:.tliíu pul' m:tbritt do U!U vvto 
nn. Commissff.o Espocial. 
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Chamo, portanto, a attençio da Cam.1.ra 
para. esta emenda, que manrJ:t simplesmente 
fazm• uma revisão dos eleitores dos a.li8í;a.
mentos anteriores,de m.Jdo a serem ineluidos 
sem o trabalho denovo alist:truonno. Ol1uito 
bem ; muilo bem.) 

O Sr. Anizio de A.b:t·eu (pe~a 
ordem)-Sr. Presidente, esi;a, emendu. en
volve a maliel>in. basica do n.Hstamento elei
toral. ( Jiuito bem, apaiadissimo.) 

Approvada, ·a e monda aprescni;all;t pelo 
nolJre Deputado por S. Paulo, Sr. Galefto 
Carvalhal, ipso fac lo a CctnUti'a dos Deputado.-; 
terá declaro. lo que o regimen eleitoral o.ctual 
perm·mece (mttitos apoiados) e a. reforma, 
a.ttingirá. simplesmente a pontos secundados. 
(.!lfu~to bem.) 

Pel'ante a nossa Constituição, senhores, não 
ha. taes direitos adquiridos. o quo a Gousti
tuição exige ê quo o eleitor saiba ler o oscl'C· 
ve~·; o que o pro,jecto de refol>ma eleito1•al 
exige é que todos aquelles que quei.r<.t.m ser 
eleitores provem pJssuil' o exercício des ;u. 
capa~idade, sem i.t qual a Const.ituição não 
adm1tte que pessoa alguma tenha o dil•eito 
de voto. (Apoiados.) 
. O que o. noln•e Deputado quer representa 

Simplesmente a a.nnullação do pro,jecto nesta 
pat·te. (.Muito bern ; ·nmilo bem.) 

O Sr. 1\loreira da SUwa (pela 
o!dem.) .- .sr. Presidente, esta é a disposi
çao ma1s Importante que se vae votar hoje 
com relação á lei eleitoral. 

Anteriormente tt lei Sat•alva, as qualifica
ções eleitoraes não et•am permanentes ; de· 
:pois dessa lei const;ituiram-se alistamentos 
perma.nen~es; ninguem nodia. ser rel;it•ado 
do alistamento sinão nos -termos o n.1 fórml.L 
da lei; o eleitor era eleitor perpetu•J. 

O Sa. GA.LEÃ.o CA.lWA.LtiA.T"- Apoiu.J.o. 
0 Sa. MOREIRA DA SILVA - Todo o in·· 

dividuo que se i'azia incluil• em um alista.
mento ficava a.té com direit.u de ser inclmdo 
em atistamento diverso do loga.r em que se 
achasse. residmdo logo rJUe se mudas~3. 

Depois da lei Saraiva tivemos, e foi a 
mais impo1•tante lei da Republica, o de
creto do Governo Provisorio decla.t•ando 
que eram eleitores todos os individno.s que 
soubessem ler e· esceever.; e este doere to 
manteve nos seus direitos de eleitot•es até 
mesmo aquetles indivifl.uos que, não. sabendo 
ler nem escrever, tivess.:Hn sido incluídos 
nos alistamentos eleitoraos em virtude dn. 
lei Saraiva. 

Depois,_ veio :.1. Cons~ituição d 1. Republica. 
que 1nclmu, no art. ,o, precisamente estas 
palavres : «São eleitores todos os cidadão 

brazileiros. maiores de 21 annos, que se 
alistarem na fól'ffi<t da lei». 

l~m o:~~guida, tivemos a lei n. 35, quo man
teve, nií.o :-;ó os •~list:.tmcntos anter•iorrnente 
foitus n:t H.epublic:.t, como os :~,u~t..'tmentos 
feito:.~ no Jmperio. 

O Sa. PRr:;siDENTB-V. Ex. está discutindo 
a. m:tteL·ia. 

0 Sa. MORr;:mA DA SILVA-Não estou dis
cutindo a. m:Lterht. estou .fh.zcmdo um:t expo
sição de f.tctos, necossa.ri:.L p.tr.L i1 deliber:tção 
que se v.-te to mal'. 

0 Sa. PR!::S!Df~NTE-EID OCC<.tsião lU:tiS · Op· 
portumt ... 

O SR.. Moa.EmA DA SILVA-.Julgo necessa
rio o escl:trecirnentr> d:.t C:tma.ra pal'J. que " 
vote consciencios:.~monte e.:;t:.t materia., qua 
reputo J~t m<.~.iot' importancia. 

Não temos tt fttculdn.de de d~spoj::tr de seus 
d.ireitos PL'liticos um eleitor que possue seu 
titulo leg~tl. 

Voto, porta.nto, pela emenda. de meuillus
tre collega. S1•. Ca.rva.lhal, po1•que ju[go que 
ella., não só contém medü.L.1. necessal'ia a esta. 
lei, comu ~tmd:1 <~ constrtucional ; uma doli· 
beração outr.:t. toma.d.), pela Ca.mttra. será. 
inconstir.ucional e desrespeitadora do direito 
do ciua.dão no nosso paiz. (.Muito bem.) 

O Sr•. Oassiano do Nasci
D.nent.o (pe!a m·dem)-Sr. Presidente, re~ 
leve-me a fJamara o intervh· neste imnante 
noa.ssumpto que se vae votar. 

Não v,tle a pena fazf:'r uma. reforma elei
toi•al a preex.i:;tir viciada a ba.~e. (Apoiados e 
nao apoiados.) 

Como tocV> o mundo sabe. ~ opinião col'· 
rente, o prineip:tl via-lo do systema eleitoral 
que nos rege consi!3te nos alistamentos que, 
dizem. estão eivados daquillu que se chama 
phosphoros. 

Or.t, l'espcital' os alis~amentos existentes é 
mantor um mal a.ctual. (Apoiados e 'u7o 
apoiadoc.) 

Pu. r a tal fim, não valia a pena nos prooc· 
cuparmos com tt reforma eleitoral. 

Não •JUON entrat• a.;ora na inda.ga.ção da 
theoria constitucional expendid.a pelo meu 
nobre amigo repPesontante do Estado de São 
Paulo. 

O S.a. MoREIRA. DA SILVA- Não expondi 
theoria alguma, procu1•ei encaminhar a vo· 
ta.ção. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMJiiNTO- Penso 
que o passo inicial a. dat•mos ~orá, fazer ta
bula rasa no que existe o começar. em ma· 
te1·ia do eleição, vida nova. ( tlpo iados, muito 
sbem.) 
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Não sou daquelles qua acreditam no efi'eito 
mirifico da medida, pa,ra reformar o etl,. 
rn.cter c co.i!Lumes tlo ·povo. 

Não a.creJ.ito; entret:tnto, é cert.:J c1ue 
estu.mos artui para dn.r cópia, dn. nossa. leal· 
du.J.e e lísut•a, de condw..:ta. ao povo que 
nos elegeu e me parece (1ue nãu podemos d•n· 
melhor exemplo tlisto do quo .. Ü\7.0!' tabnla 
a raza. no tocante á materia do que ora co
gitamos. 

Sj, deste procedimento, a Ca.mara não 
colher os fL·uctos que espero, então scrd. pre
ciso reformar, po1• outro qualquer processo, 
o car<teter e os costumes elo povo. (:\poiados; 
muito lwm.) 

O §r. Get"anano ~-ia.Stlsloche:x:· 
(pela 01·dem)-Sr·. Presidente, s.into esta,r em 
profunu::t. divurgencia. com o illustre leader 
da Camttra. 

Creio que S. E:t. não comprehonu'u bem 
o alcance dest:1 emenda do hom•atb Deputado 
o Sr. Galeão Cu.rvalhu.l. 

A passagem desta emenda não favorece, 
por 1cll'ma alguma .. a inclusão ne indivíduos 
sem quo se lhe reconheç.L es~e c.lireito, UüS 
alistamentos eleitoraes. 

0 Su. GALEÃO CARVALIIAL-Apoinclo. 

O SR. GER:\IANO HAssr.ociiEn.- Sim; po1·· 
que se CO'ffieça P~'r uma revisão, que exclui
rá dos alistamentos o~ eleitul'('S quo nã.o 
tenham os requh:itus legues partt exercerem 
o direito do voto. ( ilpoiados.) 

S1•. Presidente, é preciso quo a Cumara. 
comprehenda que c1ualquor cidadão, quo ,já 
houver sidJ legitimamente inscripto nos 
alistamentos eleitoraes, adquiriu um direito 
de que não pôde~ ser despJja,<lo, siniio em 
dada.se dete1•minadas circumstn,ncias. (lia di
ve,·sos apm·les.) 

E' uma verdadeira confusão da situação. 
Não se trata de fazer prevalecer a.Usta· 

mentos antigos; começa-se pÜ'la revisão tl.os 
alist.amentos antigos. · / 

Assim, de.~de o momento em quo se veri
fique neste ou naquelle . alistamento a in· 
clusão de individuas, sem o di1•ei:o de set·cru 
eleitores, serão cliPs irnmediatamonto ex
cluídos. 

Entretanto, a Cama.ra eleve ponderar um~\ 
circumstancia muito importante. 

lação fe<ler•t~l que regula assumptos de sua 
:~utonomia exclnsi v a o prlvad<L. 

EstcL nova .. lei corneçn ainda, rcyogando 
tod~;~ os n.ii:"t;Lmoni;os cloitoraes existentes 
nos Esbdos .on municípios! 

g· mmt gt•aviss.ma in \'U.·:ão de attribnições. 
Nã.o se me diga que SI)U suspeito. 
lV;prosenta,mos um Esbdo, onde. clual-

quer que seja a lei votada.. olla será com· 
prida., por·1ue procedomo::> lt't com n. mn,iol' 
lísur<L. 

E' unica. c exclu~inunonte por ttmor :ws 
principios que estão sen~lo sacrificadas muito 
Set'i<tmonttJ (c!po!a(Tos). imporr.amlo is:.o até 
em L'evisão constitucional, f'eikt pol' uma lei 
dest;1 .natureza ; é, disso cu, por amor u.os 
principias que l.eva.nto o rnou rwotosto e ad
virto ü Camara. do q11e elli:t ostti, se precipiw 
tn.uuo om um vercla.Lei ·o ahysruo, arrastada 
tal vez pelo desejo de ün.r u.rrhas üo inllepen
denda cxtr,tord inariamcnte. 

Procedendo ;t vutttçii.o ·da rofm·ida. emenda 
dn Sr. Carvalhal, é a me.srua rojeitada 

E' rr.joitada tt emond" do .Sr. Lindolpho 
Ca!.'tano. :mbstitutiva atJ art. so. 

E' l'o.ioitada. a omentla do Sr. Galvão Ba
ptisttt ao a1·t. So. 

O S!i ... · Gern1auo IIasslocheJ..• 
(pela m·dcm)- Sl'. Pl'r.sidentn. cu peço are.
ctifiL"açã.o desh votação; lembro 'lUC o as
sumpto de:sG<t emond:.~ 6 gravíssimo, obdga o 
cidu.dão perante a mosa ... (lltt muitos apm·tes.) 

Emftm, Sr. Presidente, ou pedi a pu.hwra. 
para roq uerel' a, vcrificaçü.o da votação. 

O §r. Ca.log·eras; (pela ord~m) -
Sr. Presidente, acredito que não procedem 
as observações do nobre Deputado pelv Rio 
Grande üo SuL 

Existo, pouco abaixo da omenla que acaba 
de ser voí1.\da.~ uma emenda apresentada pelo 
Sr .. José Bonifu.cio, que regula :1 cp1estão de 
modo muito pratico o mais geral. 

0 S1~. GERM:ANO HASSLOCUER-Com O mesmo 
pu.recm• con traz· i o. 

0 SR. CALOGERAS- E' exacto ; ê preciso 
noku• qne subre este ponto u. opinião da 
CommisiJãJ dividiu-se ; o. mt~i0I'iu., represen
tada pelo nohre Dopubdo po:o Rio de .Ia· 
neiro o por mim, apresentou pa.recer favo
ra:.·cl á emenda ; desde que seja rejeii;ada a 
primeira, V. Ex . .sub1netterâ éL votação esta, 
e ahi oscb.rcceromos o. assmnpto ti. Camaru., 

Ha poucos instantes, votando nós a cmend:~ 
do Sl'. Henrique Bor·ges, inva.dimos attri
buições dos Estados, cuJas constituições esta· 
beleceram que olles são soberanos pu.ra 
fazerem sua lei eleitoral. . . O ·§r. Anizão de Alu·eu. (pela 

Agora vamos impor-lhos um alistamento 01·dem)- Sl'. Presidente, o honrado rcpre
eleitoral feito de accurdo com o que aqui I :mntantu 1 olv Escu.do de Miuas Geraes, o 
fo1• votttdo. Sr. Calugc~·as, acaba tle doclara.r ft Camal'a 

Nestes 1.ormos. os E:;tados não poderão tm• '1Ul1 aindu. nà.o discutiu p1•vpriamento o im: 
recurso do natm•ez::t algumo. contra <1 legh:}· portantissimo a.s~umpto qtte so ttchn. vin ... 

Vol. \'II 7G 
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culrvlo :1 e:;to, emenda, do no.~sa honrado col- om ·rota! ·ão não é a emenda <tnt•esont~u.·~ 
le•ra, o Sr. Jo3r! · Bunifaclo. peb l'CIJI'C:3Cnr,;mto do Ebtauu de . r:ii:ms, mas, 

'becla:L'O ú. nttrr.:aa dos Doputados, quo da slrn, Cl'Ôio flliC ê i.i.1H'C~3GI1tad;L liCluSr. G~t . lvU.o 
· fa.cto é est!) um dos factos e~Lpitu os da, l'~!· Baptis t:. •.. 
fúrmu. (t'poia<los) ; o meio de ver·ificv..t·, c,nn . . .. 
a ma.xima cxactidão, a c:tpaci<l:.tdc c;t3ito;oaJ 1JMA y,_.z-Do SJ'. Bc:rmu·t.~o liOl'uU. 

duqudto que U.Sljil•.'l, o direito do vuto; uào O Sn . .Jni\o Lurz ALvr-:s- ... com os mesmos 
simplesmcnto a, c:.Lpacidado eleitoral, is10 c!, intuit;s. ( T1·ocam-se d;'t.,u·r.os opwtcs.) 
a 0omliçiio de sab::?l' lot• o escl·<wor. tOl'Jni- NJ.o qum·u d:ism:tir a ;)HJOnda r:.Lrn niío in
n~mtomcntc ~xiglda :pela Constituif;Ko, como cHir n:t mo::mltL rau.a. que ec~w:.m·ei ao nobl'o 
hmbernu. cn titia.: lo lu di \'ldual Ú~LiiUOllu qne D cvutado pnlo Phully. 
pr·etcndo SOl' eleitor. Ou S. ~:c cun!i:.t Da junta, qno ()l'ganizou 

I.~to, S1•. presi:lenk, é a vm•da.deir~l. peJnt p:t:':1 o alisto,Iuentn, jun t:I, quD tBrti. compe-
D.1lgnlar· d.o eJificio quo v:~mos constnüt·. &~nela p:11·á ,·m•i!ie:tl' a v:Jracit!.'.tln do recu-

nllccirn:~ntu d0 fi1·mn :~, Lic:ItiJ;_ttle etc., ou !linHos d.cstos r<:qu.:,n·inwntu;:; fu.l.tl'ieadiJ!o 
S. Ex. ~~~-w co:db tL;t:~<.t j'l!l !,a .• c !L~:~ Lo c·.L::;o 

po:a junt<~ olüHoral, :.i. sowl>ra de roqum·i· 11 ;
1
: 0 t~c fct:~ n. rcr._, 1•1n~t eleitor.· 1. 

mcntos n.l.;testat\u::; p:n· trez, u.nb1·hla.dt>s ru t 1 não.. rcconhr.cid:ts. u::; finnas ·Jlvi• tu.lx~:tiá : ·s.·. Qncrm· t:twl· u. rc fLil'lll'·L oi e i ~ o r., para ~o 
·to r r_J:1.rom arHJi1:L;:; cbi l.ore.::; os habitantes d<tS 

0111 SlHí1J11:1., l'Cqi:el'ÍillOTI t.vS iu'l'ó.U.lu~ lKlfi\IHi.l il • 
•• 1- ciJu1h:s;I1:mt lhro d!n.·it;) de vuta.l' apenas ju:1tu. por ma•o~ jQIHl\!C~v.:::-é que ~c. cuu~o- ,_ • 
• · · l ,I U. C:2SC'::,_. GS•.llWl~Un . .L_'ü·: C (i·J~ quo búlll,ant D'1 ,..,_,.,uii'Utll CS:ias. mons~l·~wsJ:;uc cs que c::;canüi.t· 1 

·L wuura, u::: h:tblt:tn Le;~ r~a'l.t~.-s-é nwi .1or que lbn.m. to..io opaiz o que _i:l!'t:cciunam vi:~ceral- b 
nu~ rc!h•on:o.~ r•:tr .• <1:~ nt·s~:ts ca~=. t ::l, . aea G

meiltc o nosso peopl'iO ü:-p:ritu. (.i.Vil:o opoiado$ mos c.ml 0 tlil'Olto de voGo 0 supprün;tmos 
dú uaúcada ·mineira. ~·lpo1:ados.) 

o Con;;1•msJ. 
O Sr:.. J1úo LUiz ALVES._ A CID í:-ndu. n;Io CJ ..::• ' z n 1 1 ,, 0 o q•ro ... le.1.· 

~l~. Jll'\1 ,ro 1~ . .. i. Jn.:.. - ·., .... . 
cstú. em discus~ão, ac J>.t é com 0 r.:.:gimen ();..,~; a,ct:-.s r~ü~::ts. 

O SR. GrRMA!\o l-IASSLOCllliR- S:~m~lhan· o sn. .. Joí.o L1JJZ ALYEs-lÇ com o dit·cito 
t~ disposiçãu Eô ú ÜLVOl'avci · <Lqu:·l!es que, J.c voto:~. (fia muitos e ;,;(t!.;;·osos ap,r,rlus.) 
disp:..i11do de meios, podom paga.z· a l)il.~sa.gem 
dos çtUJ ::'C quúimm aJj,%<U' olui t Jl'2S, d.u lllOUO 0 §~·. c~~lo~;e;:·~H~ (pela ordem) -
qn/3 gt•:mdo numero J.c SPll$ amigos sorã.o sr. Pro~id.entll, cu venho s.olic:Hrtr du V. Ex. 
ulirtu.dos. que c:onsu:te <i :·:am~~-l·a soln·e~i concod0 Pl'C-

0 Srt. ANJZIO IJB AnnEu- Par:.t aquollcs 1"o1·enciu. n;~ vut.:1çuo puru. a emenúa. asslgnadu. 
port<\nto, Sr. p1·csidonte, qt!C , isu.m umn. 1•0 _ pt!lo Se. Jot:é D~.• nit'u..cio, o opportunamoote, 
forma oleitONI.l sérü~, ombvr.:.t muldadus em !ogo qno V. Ex. :wnnnçic i.l. votu.ç{LO, eu ·terei 
oxigencilM ·severas, os~a mcdi:h hnpüo-sc. occi.tsiã.o do 1\.'i·]).udm· ao nol11'e · iJC,~lmtud~) 
(Nâo apo-iarias daúcmcada 1i1i11e;:1·a.) p;r ~)iu.uhy · 

En sei !lUC some obJJch quG ú do diillcH 
execução... · () Si". G<: l"'.>'iio Ji~;:!:p{iL;;,ta (pela 

ordem.) - PeçJ a V. !Gx. con.mlt.e ti. ~asu. 
O Sn.. GERMANo liASsLocm~R- Diffici!im \, si permitto quo sr.,ja. ro:.il':\lh u. mJnlta. 

si uão in"lpossivol. c:ncHLl~t, p:L·t·a quüSi.!.b voti.vln. a do SP~ .Jo.sê 
O SR. ANizro DJ~ Amum -E qne- se -rac Booif:lcio, quo é nmis tl.rnr)\.\,, 

nr~~stn.1• d:.l.::l m·nao.;: n. g1·~tiHlo ma:;sa do IJaiz O SR. Pn.E ~JDEN'TE- A emenda, do V. Ex 
n.c~ivo. t~ f;:;j l'Pjeiti.~lb. (P(.:usa.) 

O Sn.. GERUANo I-IAsstocrmr~- F'.~vo:::ccc j Vac·sc~ v .. tu.r o roqnct•imonto do prcf<Jl'On-
unicamontc a:~ olyg.tr..!luus. cia., apl'c:~outtl.tlo pnlo St>. Gtdogct•tt~. 

O SR.. ANIZIO m~ Amum-Docl:l.ro ::t· V. Ex. 
c.t G<imi.n·a. o ao pa,iz, .11Uc dia. nuultel'i.·~ a usou: 
t<J:l dêlS mmts I!:Ssn. mulé!di1o ;1rwnynm de 
phosphoros, que comp1:1o os u.li:s ·~>Ltmcnt·Js H 

quo SQl'Vo p:.tl'J. o f.~b:J.•ico uo iLc';ts f<.d~-u.::-:, o 
q_uo ~on~ .i l'l'D .slmp:c~znontJ pLU':.t a de:::mora.
h~~:v::.w do v01:,J . 

E!_}) §:r•. n.~resklc:n(,c-0 Sl', Do1m~ 
~ado Crdogt:l'as pc<liu prcfet'CIJCi:t pari.t n, 
V?b.çfio Ua :3,:~guinto cmenJ.a tiu ~~· 1'. José Do-
nlfi1Clo: . . 

E' o q uc 'tinlw. a dizer. (J.ftrUo ben;; mtril.t1 
bem.) 

<<.-to a1·l. 8.) § Jn, n. ][ . .;.. ikc;-·.;:;ccnte·se.: OH 
CJH;tando o sett ?'eqlwrimen!u ccma leti~·a_ v 
fi;·ma ;·cconhedJas po1· tiil.Jellilio ou esut'Ouo. 

Nc;:;[; ,~ e<LSU, ;j ror a. I ioga,!\ a, a. fa,lsid<~UC do 
r .!.conh:Jcimento coln denunci:.L c .3cl'ipt~t o n.s
signu.cia, [!, com mis.silo :sú üu·;L o u.:ishamont0 

r"R.lveg (pela depois do ob:sorv;1diJ o dispost1 n~.l. prünoiru. 
emenda. quo c:~1 :1Pal'tc de:~! c U.I'Gigo.-.Tosc! lhn:{l;cio.» 

{} §;;', ... .Lofio Ln.i~~ 
o1·dem)-Sl'. P1·osidentc, n. 
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03 so:1ho:·es que concedem v, p1•eferoneia 
l)Orlidn, queiram lovn.ntar-su. (Pat'::(!.) Foi 
cünccuiua,. · 

Ficam p;•ejudic:.t,l:ts <1s cmo Hh;; dns Sl's. 
Bct'D<\l'do · lluJ•b, Angu:::to tlo Vasc.:mco;L,~. 
Lintlolplto. C<.\etano c G:.;lxã.·, . Bn.ptis~a. <W 
n.Pt.So o sob ns. 4 .~. ·14. 4:: (IJ) 3D o :-:G tio im· 
pens.-;o, si a. eme::·h du St< .Jo="ú n.,ni f,,f!i0 
p:n\t n. q 11:d n. Cann r ;L concmlcu pt·eror;•nc;ti 
a. t•cqHGl'Íi!;2nto do :)p. C:.!.!ogoL·:~::--fut· ap· 
provada.. 

O @';~·. Bcl! .. n~u·i!o !!:i!o::.~sn (pâa 
oJ'dem)- St•. P1·c~ideato, V. Ex~ inc!Uia n:ts 
emend.:~s p;•sjudk:.Ldas a q uc oll'l~r·; · ei :Lu § 1 ~ 
uo a, rt. 8\ ou o:1dc eon ·.·Im·. p:1..1'.4L SJ ac,~r·os
centa.r : « PJ!o titulo on cortUã.;J da t ~L' sid:J 
:.t~ist:.l.do cleiéol' orn 1892 » ·? 

O Sa. Pm::smENTE- Es.);:t não cst:l pt•c
judi.c<tth. 

0 · Sa. •DEH.N ARDO IIon.TA - Dom ; n:ula 
tenho então:~ dizer. 

O §r • . Anizio de .t:'!iha".:Yt:. (p3a 
oYdem) -Sl'. Prc~id•·. ntr_•, n:uh do iLusõ~~. 
Est~lO om fronLc um úo outro rlous pl·indiJio:.J 
rudiü<tes, que nüo se potlom confund.ll·. 

0 Stt. GERMANO I-L\ssr,ocmm- 0 a.bwl:t· 
tismo du 111Jbl'O lJl::pu ta.d . .1 e o n'J:-:i:::o :..LLUCH' <.t 
liherd:tdo de Yv to. ( :lpoir.<do:;.) 

exton-:ã') tel•riGo:·iu.l (;-:ppluusos calo;·osos da 
bmlc(u.lt!- mincil'a), sem vias d:J comJnnni
c~.L(}fLo. 

O Sn .• A:-.;rzro n:·: .\i:itEU ·- S~v a:>ohv1J. 
:\.Conuni:;siJ uü8kttiH 01~0 ~'.rgnm:311fo. 

O SR. i.'AS~L\.'\') nJ N,u·.crMI:::·:To- H:t mtt· 
nicip 1H twst'l p:ti7. cnjo; Iimitu..; oxtt·emus 
dis .~wt :~o . . JO Jo.JII~•:; ••• (.\pJia..Zo::) 

o Sa .. ttoDtiLl'!IO PAlXÃO- ao, 100 leguu.~ 
(.tzwiarlos.) 

o Srt. C.\.Sli·\NO DO ~~A~Cf:\IEXTO- • f. 00 
or! m:tbt• numer·o de iogmts (;:•. l'O~i r !cndtt do 
:~listando ~t sGrl: o:t,lc ~c T:.tz o alistn.mcn tn. 

A•~e\~Í~j,l' u pi'i:tcipio 'lne o nobrcUeputarlo 
.:.úlbnJll é o~H·ig;tr u1n ciuartí.o d:J int!n·Io.r, 
q tw <pwr ma.I' o ~ou d.l'olto do voto, r.t. 
Ltzé1• uma. VÜL!'Nm. onJt) não ll·t. ·daH do 
commnnicaçã. ,,. ·~o IJl.UÜ'? c ci1:'·~? <lia':, : .~t·.! <'t 
u!do du mmLctp!O JHU'.~ li' se :1lls·t;:w, o O!ltra, 
de qu \tro tt. cinco> tH:ts p:t,i'<t voltn,r :1 sua, 
C~lsa. . . ( Jfaitos (lpoiw!o::.) 

O Sn.. A:-.:rz1o. D:~ Anru:u- \!:;)se cl(litot• 
q:1n.ndo -ml'· ox'PC!'.L' o dit•oito dJ · voto não 
tem qm• f:IZGl'igu:tl sacrificio ?-

o Srt. C'A'hiA"'o r:o ?'JAsCJl\IE:';To-Peço aos 
mc11s h01ll'<.tdes coll:·g .s um p.;uco do lJe:w
volnncL~. ;·:.~l~i.~ qne) cn coneltn o mcn mcio-
cinio. ' 

U:\I StL Dr-:t'üTAD ~> .-.O nussl é o pi'inGil•io O ap·1..rtc do nohr. ~ Dopaf:atl() polo Pi:wlly 
deruocl''.ttico. I n~o collte, s:1l vo si . l)C~ a.:lmittis~e nmn, nnic~ 

O ~ r .· · ···A~·~ _,r:- 1'.,,., (~''' 1-. Sé·Cç·fi :>lÚ~éuo do H1Hl1icip[O; lll:LS. si não •-E-· ANIZIO D1~ Dh.l~U . ~'lla.v.t•-vO :->Lt.H~u .lm'tt' . ,;: pell)~ . 1 r:ti"V·o~qll' c~ton e:'\:'~O!'UO quJst.tto elo cstM· co:tt a. tLCmocncu d.os noh1•. s :t~ ..... l , tn_l~~· .. ~ "~ 1 · : . . · ~ 1 1t, rlo ~ · · ' 
Depnt:.dos (p1'oteslo~ da bancodl], mü1cita); u~ .a. - ~outllllU. do t.oln e D .._)t "· • • • 

estou eom OS meus prlneipios. 0 SR. ANIZIO DE Ann.mu-Y. Ex. cst.:i n.r-
Sl•. Presidente, e::;tou c um o Ii'J.'incipio tla gnmenta.nuo com unut votaçã.o qun n. Carnn.rn. 

Commi~sà.o, quo 1·xigo. c~'mo C.ir~.diçio :ISSGil· ain,la, não realizou. (Trocmn-~:e rz.umc1·o::os 
cia.l p.~ra vccith:n.<}?io d<1 capa.cidaüe ele. toral, O]JOi't •J.~ que r:tbnf'con comp!etamentt.! a voz c/@ 
que o indh'Hnu ~;aion. lei' e C::lCl'\3Vüi', iSG"l e, Ol'ar.lor. Soam {01•/r:menic os tympr.mos.) 
que ello v(~ peJ•a.ntc~ a jnnt::t. o pt'OVI3 po;,• si 0 Sr{. Pn.EsiDE:\TE-AGtcnç?io! Os nCJbl'OS 
mesmo po:~mir es ;cs J'cqnisitus O pt•incipio Depnt:.tu ;s c•Jmpl'l!liOnclr'lm rtno a. votação nã.o 
dos no!Jl'OS DJfllttados é o eoni.i'arlo, é uqncllc T.J, ódc contiuu:u· PJl' os h fôrma. 
qnc pt•etcJvltHlUO a. C<IP:1Ci:lll.de oluitorL.Ll soj;t 
pt•ovn~l:.t pOl' m::.io il1llil'Cl~to. o Sr.. c:~s~L\.N .J DJ N'ASCJ:'II:~~N~Vc V.Ex.; 

E' isto o q11e a C LrD:J.r:t v::tc votal'. Da- Si'. Pr:,sifl.Jn!.a, cpi1 os m:m:;; cvllcge;~ não 
chl:.Hl31WH'Uill on p .. r .uul;ro: vot:qulu (L!la. \f!nrcrn c1nacu p~·,> . :iga. 
emr.:mcV~ tlo Si'. Depur.aJo .Jv3t} Buniti.teio, V·lta. NiL i cnnrprr-hcn ~o qu:J em nm paiz sem 
pulo meio indiecc~o; apvrovanr!o :.L emonla YL~s do cJnlmunil.!:'.. ~; ~~ : .J, c•; mo ti o nns::;o, ~o 
d.a. Comnli:::sfto, ttCCl~itn. o HWiJ Llil'GCtv. vote o prdCQS~o flUO o n:.~h:'o Dol;u~;: : do que'<'. 

o §l'. Cazslnao ~lo ru~s<~i- o Sn .. A:\IZ:O n;.; APnEu..,.-0 qm~ aJmira é 
t>:nent.-n (lJcla o1'dam)-St•.Pl\).SLam~1 • muito quo quem qnor uma. lei s•.}l'la. :dmiLt:~ ore
mo cu:st:1 divergir do n·J'tro DJput:;tl.> p .. !lv gimcn Mt1ul. (f1·o~~wn-sa innl!me1·os o.p.n'i~Js 
Pianhy. Estão rc~tlnwnto em ltn:t ll..m.:; prin· da bancc!r.la ?ninc~·,·a .. 'ú;am os fJjíliJi ai.' o . .;.) 

c i pios, nos tt~1·mo.:; em qao S. ~x. (1uiz CJ1· O 81~. Pn.r::srm·r-;·rE - Attf:n,Jiv ! . 0 1 <lem ! 
loc.:tt' a quosLã.!J: nns ctunp;·e a.ttl!ndot• a N;-tnó p ._.s,ivcl prnccÜ:1,'·S9 :t vo·a·}i.o t!.:st<J. 
umu. simples cunsiueru.çã.o : o pi·inciplo (lU<l rnancil·a. Peç0 :.H;.s noh:·c$ · D.1}m t,:.t.d: s c:1lm:;. 
S. Ex. doren·.io ê a.bsutuLu.nPnto impra· o or·dam ; do contrai•:o, n[·) sG'rü. possivcl 
ticu.vcl em um paiz como o nos~;o, do vasta. coutinu:tr. 
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0 SR. CA.SSIANO DO NASCI::\!P.NTO- Não é 
posslvel nos esclarecermos assim. 

Somos todos homens publicas, tlevemos 
cont:.:.s de nós a.o povo que no '· clêgeu c 
precisamos m:!.ntm· a respeítabiliú~tde da 
nossa posição. (Continuam os apa;·te.s.) 

Com o qtre quer o nohPc D:Jput:~~lo, ficnr<t 
circumscripto o eleitor<ttlo ás chl.a.des J.o 
·littoral, e, · sendo· certo qtl•3 o funcciona.lismo 
sobt•e que so exerce príncípn.lmento tt u.cçiio 
dos govo:·nos, o xisto ncss<~.s cidades e niío 
na campanha está. claro que o systcma que 
defendemos, contt•a a opinifto aba.liza.da. tlo 
meu nobre cotlega., Deputa.•lo pelo Pittuhy. 
é a melhor. . 

Os úous systcmas são estes: entre o cir
cumscrevet• o eleitor·ad.o ao das cidades, onlc 
o Governo póde oxercor maiol' pl'essão, o o 
disseminar o eleitorado ptlla campn,nltn ·do 
meu paiz,eu pt•efiro o~te uitimo e espcrv que 
a Ca.mara votará a emcor:lu. du honl'ado 
Deputado por .Mi11.a.s. (Mttilo bem ; muito 
bem.) 

O Sr. Ca.logeras (pela o1·dem.)
Sr. Presidente, o nobre Doputadu pato Pi-

. auhy coltocou esta questão ·em um . terreno 
n1<ds que melindrosa porque, allud ir1 :i auto
ridade moral d:tquclles que defendem idé:ts 
dilferentes da. sua. 

Peço licença. p ~n·a lemhl'al' n. S. E:t. que 
nesta.Gamara pode llavol' . quem tonha auto
ridade mo"ral igual á ruinh•t ; maior não ha 
quem a tenha. (Apoiados.) 

0 SR. AN'IZIO m:: ADRI!iU-Nem CU. fiz pa
rallelo entre a minha c a do V. Ex. 

0 SR. CALOGERAS--0 nobl'a Depu1ado pelo 
Pinuhy chegoa n doctat•:u· que dcsejctva que 
uma refo1•ro:~. · se · fizesse pro!icu:.t e cfficu.z, 
para o arust~unento completo dos phospho,·os, 
e que só pelomeio que lembra podet•í:tmos 
conseguir isto; port:wto, nós outros que de· 
fendemos um systema. di.íl'erente . dcso}.tmos 
f:tzer vingat• nos proces~:;os eleitor<tcs afr<~,Lldc 
e as :.tetas faJsas. 

0 SR. ANIZIO DE AnRgo-0 qu0 diS$C foi 
que o regimen n.ctmtl é o d~t fra .. ud3. (lia 
o1tt1·os apa.1·Les). 

O Sn.. CAt.oGEltAS-Permi tta-me V. Ex., 
Sr. Presidente, que · em nome do decorv . da 
Camara e no de cada um de nó$ ou repilt:.t 
de modo a.bsolut'..> est:.t insinuação de S. Ex. 
(Apa,·tes). 

Deixo de lado, entt•atanto, est.e aspecto des· 
agra.dn.vet d ;_t. questão para a.tcr-ruo tão só
mente ao . fim collirn:.~do pel:.t emondu. úo no· 
b1•c Doputa.do por Minas Geraes, o Sr •. José 
Bonifacio. 

Est::tbel~ç.:.mos os seguintes procossos: ou 
n. com missão de . a.listn.mento mot•ece. a con-

fianÇ·'l rio nohrc Deputado · pelo Piauh~· . c.u 
nTio a morecn ; si ni'í.o n. mereci), ta.ntô clh 
púdo d<~.r como tendo comparecido pemnte 
eUaosalist.andos c1ue re:ümente eoffil1ítrecom, 
~omo. outros q_u:tc:-5quer phosz;lwros r1uc quizm• 
111ClUH'. 

DJ ois, si os~ •, comml~sio é cm~ctiva
mP-n te tlign:t c sl!t'ia, oi. h. tom n. obr•ig:.tc.~ã.o 
l'estt•ict·_~, · de verificar os tet•mo::; Pt'Cl!iso3, 
segundo os .quaes tJem do ser cumpridas a.s 
injuncções da emen,la. do no lJrJ Deputado por 
Minas. 

l\'!as J.oixo nln.ú tlzdo isso de üdo. 
Admittamos que hu.ja., pot• parte d:.L com
mh:lsã.o do a.llsta.mento, o intuito ele fra.uúe; 
nã.o éa ella quo incumbe a fiscaliza.çlio. ·· 

Este\ emenda não vem cre~w p,trtiuos; ellc.~ 
prellxi.~t~m a · olla. 

As.sim semeio, dc~rb que as opp1siçõ3s 
locae:; tenha.m l't)presenli:tutBs na ~-édo dos 
muoiciplos c csto~, fisca.lis·.tndo os tl'abalhos 
da co:nmi:3sã.o, all,Jgat•cm que são ra.l.;os a 
:1s~ignu.tura o o · reconhecimento ela firma. 
fei~o pelo ta.bcUião ou pelo escrivão, · a 
nuonda do Sr. José B:Jnifacio pt•oduzirá 
t ·Jdos O$ olfeitos desejados pelo nobre Depu
tado. 
Su~penso o. alistamento, o ali~tado virá. 

entfí.o presti1t' pessoalmente a pl'o\·a dequ..., 
fora.tYt de seu pt•oprio punho i.l lett1•a. e a a.s
signatut'a do r•cq_uerimeut0. 

Vê, pot•tu.nto, a Ca.ma.ru. que desa.ppa.rece 
completa.meute o mal a. (iU.J aUuditt o nobre 
Deputado. 

Tenho concluido . . O'vluito bem; mnilo vem.) 

o Sr . . Carlo9 Cavalcanti (peZ«
order>i)- Sr. Presid~nte, peço licença, aos 
honrados collegas que teem combatido a 
disposição collstn.ntn do · a.t•t. · 8° do snbsti· 
tutivo da. .Commissao p.~r.L ltdduzir algrtmas 
ponuer.:1ções. afim de tlcl'en•ler este d.isposi· 
tiv0 de que ía.z (tuestã.o capital ~1 C0rnmissão, 
porque enxerga. na doutrin!1 que etle con
s.tgrn. a. cont.lomnaçã.o dos nossos actuaes 
costumes politicos.(N,zo apoiados.) 

Perdõcm-mc VV. El~x.; rcspeitJ muito :!. 
autot•idade mot•ai o iotcllec&ual dos meui:l 
collegas. mas p:lço permissão pa.l'a. exter
n:w o morlo do voL' d<t maiorb da Commi:tsão 
Espàci:.ü. (.Apa1·tes rtwne1·osos da bancada m·i· 
nei1·a.) 

Peco a at~cnção e a beoevolencia. do~ 
nobl'os DJputado:!t ; assim como SS. EEx:. 
pt1dor un thzoi•-so ouvir pela Cama.ra. é 
licito t.~,mbcm qUl' a Commisl:lão, polo meu 
humilde orgã.o •.• 

UM ::m .. DEPUTADO -M~\S cllcs não doram 
o exemplo. 
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O SR. C.utrJos CAVALCANTI - VV. E Ex. 
então não querem que ou diga. a.lgum:t 
co usa.! 

En ouvi fulbr aqni, <L pro~~ositn rlosta. 
disp:Jsi~~ão tão C)mba.tida pehs ffii~us. dignos 
c illn:.;tros collcgas, ern pt'dCC5:So clmtoral : 
ma:; não se tt•uttL aqui de processo oleir.oral 
e sim de lH'ocess<J de alist:tment,J, qu:) é 
alguma cou . .;;.t mais •.. 

O SR. CASSL\.NO DJ NASJDIENTO- E mais 
n.ioo.ntc trata-se t.ttmbom d.e processo el(ú
tor·n.l. Eu 1iz a d.istincção ... 

0 SR. CARLO:: CAVALCANTI-Ma,s do qne SC 
('St~ tratando a.ctualmen r.c? 

De vota1• o ttlistamonto; csh mecliun, cstà 
contiJ.a no capitulo que se ref'ero a esto as
sumpto. 

Poi-; bnm, a !Li, os incon vonientcs ::tpon
tn.dc•IJ pelos dignos · collegas não se fazmn 
St!ntir ••. 

0 SR. CASSrANO DO NASCIMENTO·- Como 
não? 

O SR. CARr"osCAVALCANTr - ••• porryuo 
os ttlistamcnto:-; sfi.o feito~ pelos municípios. 
todos do mesmo Estado. (Tia muitos apm·te.~.) 

Somente pa1•a o processo do alistam.ento 
é guo a Commissão faz cabedal da thSP?· 
sição do art. N°: qnanr.o ao proco>so cleL· 
tor<\l, não; ella tamhem diviJ.o os . mn
nicip.ios em sccçõc3 uo 300 clci&orcs ca.da 
uma. 

(} §t·. Pre~Edente-Att.ençã.o ! Vae 
se vohr: convido os nobPc~ Dt~putados a 
occupa.t'0m seus logares. 

O Sr . ..:-~nlzio de A'tn•eu peço a, 
p:.Llavm pcl:.t orJ.om. 

O Sa. Pn.rmDE~TJ~-v. Ex. não póJc mais 
fullu.r: j1t u::;:lll lla p:.tlaV!'i1 pelo, ordem. 

O Sn.. A:s-Izio vg ABRJm-Só querh pc,Ur 
a V. Ex. que. uttcndendo :.~o facto de ser 
a· que~tào de t:tnta. gt·avitla.do, que de tal 
modo .interc::;sa :lrcí'orma.consultn.sse á, Casa 
sohl'a si concede a v-otu~lão nominal. (Mw·
murio.) 

O SR. PrwsiDI~:-;TE ... Attenç;to ! o nobre 
Dcimt:J.J.;) ost:í. no sou direito, rec1ncrondo a 
vo!.açfi.n nominal'. 

Ul\I SR. DEPUTADo -E nós estamos no 
noss:1, rc,jcih.tntlo ·o l'equcrimento. 

0 SR. ANIZIO JJE AnREU- 0 Deputado 
Anizio de Abt·e:r nfi/l recí1n. daantc de mm·· 
m urios •.. ( T1·ocam-st muitos apartes.) 

Consultu.tliJ,, a Cn,mar:t niio concede a. vota
çã.o nominal. 

O Ss.·. A.ni:t~Jio de Abreu (pela 
m·dem) requer verifica,ç5.o da votação. 

VorHicatl<l n. vo~a.ç:to, l'Oconhece-se que vo· 
tarum a. ütvor 54 S1·s. DeputttLios e contra. 62, 
sontl,1, port:tnto, rejeitado o rt_~quorimento de 
votn.çã.o nominal. 

Submctt.1!a a votos, é J.n.da como appro· 
''ada a emotH.lu. do Sr. Jo:sé Bonif:.tcio. 

Dis.;;e o nobre c illn~t1•ado rop1•esenta.nte 
de Mmas Goraes qno lhe parcciaql_lC a Cu_mw 
missão não liga.nt a. impor~ancut düVIlht 
á junt:_t de n,Hstumcnco cr~m.da no projecto · o ~h·. A:niziio de ~breu G_Jela 

Não ba, porém, senhores, desconfiunça m·deli1) requeL' verHicn,çã.o U.a v_otação. 
alguma. nem pela. Cormnis~ão. poclia. se~· Vorific:td:t a vohçno, reconhece-se que 3. 
manifestada clcsconfianÇ';,, rt~lativamcntc tL omcnct:J. fui np11rovn.da por 82 votos con
instituição lJOl' cll ~. pr•0pl'h.l. ct•oad:t ; de t;t·a •12. 
facto, quem trat;L ~o- roconhell.iiiJC :t.o de Ef:!t;àopt>c.iurlicn.d 1,s u~: emendas do St~. Bm·
firmas nã.o ó a Comnussao ele al1stumento: mwdo Ho1•t.:t, AugtisLo do Vttscouceltos e ou
é o not:~rio, o, quando os documontos pn.ra. o tros no at·t. go. 
processo d.e a.listrtmento cllcgttm <"L com- g' submo1;tida, à \rotos e rejeit·'.dn. a emenda 
ndssfto, jú C$tiir> _ pül't'eitos e acal?a.los, de do SP. Hern,Lrdo Hurh, que dispõJ: 
sor.o quo clla, clcsdo que so [L'Jnntt:t o rc· «Ao §to, parte 11' do art. So, 011 onde con ... 
gimon o~tabelecido peln. (_IJ1Wnda. do illu:;tL'.e vier, accrc.,cento-se: Polo titulo ou ce1•tidão 
IJoputttdo por Min<,,s Gorac;s, St·. Jos') Bom· de ter sido a.lis\;a,d.o oloibr em 189.2,)> 
facio, n~o tem mai~ do quo a.cct3it:u· o:.; do- Jo:' t'c.i :iLêLLb, a cmef!dn, du St·., Dernarclo 
cnmcntos, c1uc vêm com a t'ú ptrl,lic.~ (lo no· Horb ao n. to, p . .n•&o IH, do art. 8°. 

t:.trio. · t·:' :mnuncia•la. a. vot::tçã.o d:t seguinte o que se tra.t:.t de impcuit· ti - som fazt~t· omrnda uo Sr. Henrique Borges: 
censura a, pr.ssoa alguma - 11uo :t autot'l· 
dado, muitas veze.~ · compln.conto, 1lo nota1•,o, Onde convier: 
'·onlFL proJnztr mu.l :.t vordado · cleitnl'al. E· Ar!;. A 1n•ova da profissão SOl'<Í fcitn.: 
isto fui o que ~~, Conunissfi.o p~oem•ou im· a) por cortidã.o do pag trneni;o do l'espe· 
pedir, exigindo a 11ro.~ençn. do alt~tando Pll· ci;ivo impo.~to nos dous armos anteriores ao 
rante <.:. comtniss?to uo al.istamouto. ali::;1;a.menw; 
Er~ 0 qne ·tinha. a clizcr. (Jlu.ito bem; b~ .pot• a.tt?:st,~.d? (~C qualqn~r. ~ui.ot•idn.de 

muito úellt. T1·oct!m-se nHdtos c!p.tl"lcs.) polzcwJ ou JUUICHtl'Ia do munzczpw, ou, no 
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caSJ do y•ccusn,, po1• justifbação loga,lmcntel O SR. G;~tr~,r.\.~o HAssLocngp~ - Nã.o exige 
processa. da o j ! l L~·; LJa ; . · tal. 

c) por ~o~· tiüio de cxc_rc~eio do cmpl·c.:.;o. o Sn. Ili·;:-m.wu 1:; BOPGFS c"' ·' um :l.u . ..,r~" 
cttrgo, ufhcw ou comm:ss<w, remnncraüo.~. ~ ' · ~ ~.,t · 1 ·' uu , 

<ic cal' .. ~ct!~l' l'::d.c!·n,l, cs <,u,du;d ou municlpat; O Sn.. GJ·:R:\IANo IL\ssr.ocmm- Facilit<t os 
rl) 11or cot>tJdão de titulo ou g1·/lo seien- fiiZ0i •tP :_~s de eleiçucs governistas, pol'(lua.nto 

tifico; . . . .· .· n::;ga. l'::ÍO ~\ ;.i3~t<:LÚO útJ pr.;Jlssiio, a cosi-
e) rn r . ccr !.idio de pa,tcnto <ic posto m:. n!JCirus, operados, c: ·.i~•ciros, uhl'ig:tndo·os a 

lita.I·, de tcrL'lt o mal'; · f:tzDr jui-Üí1 t:a('Õl'8, que cust.:.m dinheiro. quo 
f) po1• coi.' t .dão elo qno o <llL~tu.nrlo pos.mc pcdern p:l.l';\. eHL!s SL'-1' u m omh!raço. aopa:o;so 

propl'ied.aue immovel, u.policJs d :t J.h·iua pu- que d 1.rão uttcst:J,dus c ccr·tid..õcs [tté a, mcn
bllca., acçõcs do hu.ncos oa comp:wbias. 1·e- di.gos o ,-:~gabunüos, desde que Yotem com o 
gidas pelas ·leis d~s so ;~i edades a nonynlé15, Go\·m·no. . 
insct•ipt<ts em soa nome ou no J.e suu, mulher, Vn.mos rcs:ms Jiktr os velhos vicies clüi-
de:3lc dons anno ;-; unto:; t~o a.list~tmcnto. torctos, qua.ntl:.> ü nmi:3 na:tural quo f.'.tdli

temos ao individuo o seu ali~ i amcnto, oxi
gindo apma.s que allcguo a :;;u.:t pt•ofh;sã.o. O §r. C.:r~~'lo8 C::1;va1c:.n1.tii (pc?a 

o,•dcm) - Esto. crncnd:t !'oi :1cceita. pcln, Com· 
mi.~~ã.o, no caso d3 ser t•ejcittt.uo o 1Jl'Í:1Clpio 
que agora cahin, do art. t;n. 

O Si·. Gex"m~nlo jrf{a@§!ocher 
(pela onlcm) - -sr. PresiJontc, r:u votoi cc·n
tra. e.;;;t,:t cmend:t no seio dll. Cummh':?Ko, e 
peço licençu. a V. Ex. pnrn ~ no scntirlo d0 
l3ncumin1ml' : ~ vot".t~~ão, declarai' que se trn,tu. 
de Cl'etn• verdu.dcir<.ts difiiculuatlc:3 ao ; aHs· 
tandos. 

Pcli:t nossa lei, s(l não podem ser eleitores 
os mendigos c religiosos d,"! orllens monas· 
tica.s ; l.go, não é noccssaJ•io que soimponha. 
ao' cidu,dão que se quer alis~<.~r cleit;r, que 
prove a protissão quo exerce. · 

Ser mendigo,,~ prohibitlo pelo nosso Co~ I .~;'; 
de fól'ma (1ua. do~de quo o . individuo 6 com:;i
der:.tdo mendigo. ê punido pol:.t :mtoridn.clo 
compet~:nte. Ninguom roconilceo n. profis.;ão 
de mendigo. 

Quu.nto Cts ordens monastic:-ts~ é artigo quo 
cstci. em ptmm a,ntlnomi:.t co1n a c ,;nstituiçã.o. 
que nã.o <lis 1.ingue reli:; iõcs, que não pô lc 
l)l'ÍV::I.'\.' um CÍÜaÜÜ.O qtutlqum• UC OXCl'CCr O di
l'Ui'tO politicJ, por caust~> d·c sna. e1•onça reli
giosa. 

Agol·a.,sujoi.tn.:··~·~ estC~ cül.uliio a. um:1 prova 
de profissão, é c1·cu.r novamoutu em nos5n 
l'egimon eleitoral f. zcdores do elel~~õGs,asshn 
como investir a n.utoriuaclc d~ meios de im· 
pedir que o cid~tdilo se a!i~~to, desde ·que sejc.t 
Ol)posi.cion i.:; tu. 

Nós não con:o;l'I!UimoK no<:su intuito po1· 
cs'kt fórmn.; pelo contr;;rio, os gove1•nos,com 
esta. ClU\:;UUU. doSr. Henriqne Borges, fica.m 
com o alis~a.mento em s~ta.s mãos. 

O Sr... Hr-NRIQU8 Bonam~ ~V. Ex. disSJ 
que vjza.Y<:1. cre . .t r d.ifficuldu.U.es; ó contra
dictorio, é iilogico • . 

X em i so Cl't~ DC'.cc::.st;rio; pela. C(:nst.itui~·üo 
só nã.o podem sm· eleltoees os meoàigo s c 
mc;nbl'I'S de ord::>ns rcligi(JS:ts ; os outros 
~uo_ te~m que d <tl' su.i,i :~ f<.l..;[í.o üe ~ua Pl'ü
h:it:<w .•• 

Ao pn.~:<S) que, b1clutl'Ois, doutores, com 
se11s di1 :lom: t:,, que muita~ vc:~cs n;Lda pro· 
vam, quo n'iio pl'<.>V.J,m que tonham pr ,fi.ssilo, 
porque ser donto1• não é exercer protis8ão. ; 
pocl13111 ser t.itulndol;'~ homens qne toem pro· 
fissão terão a uiffi~uldatlo om justific:.tl-a. 

() §r. Iil!en.a .. ique Don•ges (pela 
on!em)- Sr. Pro:si,lonte, Cl'Oio quo não osH 
ma.is em dtscussã.(J a. miohn. emenda, que 
nli<ís teve parecer ravoJ':.,vcl da Commissão ; 
ma.s QDerv, pn.Pu enca.minha.r a votação, 
olJSCl'Vi.\1' que o nob:·e Deput:J.(lo :pelo Riu 
Gru.nd t} do Sul · fol illogí·:!u, cvntr•a.dictorio 
Ui.l. SntL n.l'g>umen l.a.ç·ã.o. 

S; Ex. · com:~çou dsclarundo quo a minha 
emcod i. or:t ma.is um ob.stu.culo. mais uma 
difficnl .ado qao cu crc:tva lJatta: o IJl'ocesso 
do a1i.:tamonto, o . concluiu dizendo que eUa 
vinha fa.clliLtLr os fuzet.lore~ r1e eleição. 

Ora. si a cmGn1la ct'ea. ditricullb.dus par:_,. o 
u.listamen íio, não póde f;.LCHitar a fr·aude. 

ltcln.ti vamGn te á ma teria da emenua, dil'oi 
:i c~:.lll:.tl'tr. CJ. uc ella. rcprvduz disposição . da. 
lei nctua..l. 

O Sn.. Gl~Rl\rANo IL\.ssr.ocuER- Então, si 
formos con i3 ~rv; H' todas as · disposições da lei 
nc(,nu.l, não preci.s~•mos vvhl' uma. reforma. 

OSR. Hl~NH.JQug BOR1.ms- Peço a V.Ex. 
alguma boncvolcucia em ouvir-me. Desejo 
ser breve c nõ.o o conseguirei, uma. vez in~ 
tm'1•ompido a cudn. passo. · . · 

A lei ac~ual exige <..tUC o n.listando declare 
qnal a suü. ptofissão. 

UM SR. D.:~PD'l.'Ano~Ma.s não a provn.. O SR. GERMANo I-IASSLOCII.ER- Dlsse que 
crea <lifficuld.c.td.es, e realmente crca.. o SR. Hr~NRH~UJ~ BoRGEs--A loi não contêm 

O Sn.. OLIVEIRA FtGUBl'R.Bno-0 art. 8° já disposiç.õe::1 inu1;eis. A decla,raçã.o dn, pro_ 
osige prova de1n·o1issão, fissão visa satisfuzrJr o diS,lJIJ~itivo constittt 
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clonal que o:w;w1 us mendi.;os. pl'U.ç;a.3 de 
prot c religioso> tlo dircHo J.e o;;oto. 

A mi olw, emend:~ complsi;:~ a. oxigenci.a. qne 
j:_t é l'ci!.;t na lei ;tci;ual, tornanl.!.o ncce:-;.~:;.l'i:t 
a pro v<.\ t.l.tt p;·ofl.~srr. J. 

O Sn .. Jo:\.') Lu:z ALVES-A prúYa tl::t pro
fissão é o canso. 

O SR. HEC'\I~H~UE BoRGEs-Si é o c::mso, foi 
então a Con,i.it,ni~Ito qnem o c.51.:.thch~cJu, 
pois olla é tul co~·olhrio Jogico ths su;;,s db
po..;içõcs. 

O Sn.. Btm:'\o DE P.\IVA - E os una.ll)ha.-
1Je-t~Js ? 

U:.rA voz-:~ü.o exc1uo. 
O Sn. •. HENi·!IQUE Bcm.cms-A Consi.ituiçfio 

não exige como concdção s:.lh!!l' l:~r o e~crcvdr, 
ma.s, por ~xclui ,. o:' ana.lphabo~os, se re:. n~
cesscV.!.'io que o u.list<mJo JH'uvassc sn.bel-o. 

Da. mcsm:1 fór·ma., cxclninêlo os m:.mrligo~. 
o,,;; pra.ça.s do prct, o~ 1\Jligiosos de ordens 
monn.stiC:ii!, o~h tornou noco$sa.-~·ia. a prova. 
da. profi:-l~~.o. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. I?t .. esidente-Va.o-se voi,a.r 
aomend~1 do Sr. Henriqn.e Horgos, cvm J?~),
recor fa.vol'i1Yel. 

Posta tt vo!,os a rcfe1·idn. omcn:1n. do 
Sr. Honriq_uo Borges, é a mesma approvada. 

O §r. Q:Llenlf'iqnc @':laJ..le~o; (pela 
o1·dem. ) l'eqttul' a. verificaç~fi.o da. vo·taç:io. 

Proccdendo·so ti verificação. reconlH~CJ·Se 
terem votn.do ~~ lhv01· 27 e contra i8 Dcpu
t@.clos, to1;al 105. 

O S:t•. P:."e§iiih~nte- Es~n.ndo ade
a.nt.a.da a Jwt•a, fica a.àiada. a votaçrio. 

Passa·s:J á hm.•;,t clJstinada ao expediente. ... 
o sa~. A!encaa~ Guim<:~li'"Ü.CS 

(fo Secrelm·io) pl'ocede ú.loitúra. do seguinte 

EXP1WlENTE 

Officio: 
Do Minis~crio d:1 Indu::;tria., Viução c OiJl'a.S 

Puulicas sa.tbfu.zondo a l'oquisiçfío de.:;ta 
Camal'tt no ofiicio n. 301, de 24 dtJ setembro 
pl'oximo p:~.ssa.do. -A quem foz ::~,.roquisi~lào 
ta Commissào do Fazondn.s c Industriu.) 

Ficam Bob:c a mesa até ulterior delilJCl'a· 
çiu, os seguintes 

PRO.JECTOS 

Conside1•u.ndo qu~ os vencimentos dos fnnc· 
cion:u•ios d::t Sect•o:,a.l'ia. de I.Estado da . .Justiça 
0 Ncgocios Interiores sã.o diminutos om re· 

l<~ç~o ;I, somma do tr:.dnllw de que são encr1-r· 
rcyr:tJ.os: 

Cunsiloi·ando que, nas :•,ctun.es cor!diçiJcs 
do TltesJu~·o. não so d:JYO oncnr mai.;; a, dcs
pcz:t nuhlic~t : 

Cur1síllln';tnri•J qno n, ma.iol' p:.trto uo tl':\
ha!!J•l que subreca,l'l'i'g"D.. o sot•vkt du, m<~sma 
Scc··ct:wb de E:üv.lu é concnr:lonte ao ~m.t.nrle 
moviment.o tlc :tetos l'Jlat.ivos ú. gmL:·Ja. n<.t
ciunal d:.t Unu:.o : 

Conúdel·ando quo o imp·Jsto do scll) a. IJUO 
est5o sujoiiius a.s pa.t.mt3.~ dos oí!ic!u.·J.:; J.a. 
gu ~.rrb.. nacional não · (l onet·o::o nrm cxcos· 
sivo; . . 

Considsl'n.nrlo qno o all;_;rnGnto rlcssc tn
brli.o com mai::: lO 0 /o n5.o é VO:\:ttorio o C·.Jnl 
ell~.:; podem SDl' os :.ülulUdo::5 f'unccion~~l'ics 
melhor romunorados ; 
Cvnsidcran~h que o :wt. 5i d~t lei n. 60?, 

d:3 J!) d.3 setembro de 1>·50, em vJgor.quamio 
a.hniiu as inmosi1;Ü8~ di\.·ct·~:ts aquc c.sta.v<Lm 
:-u.ieitas as p<~temes do:-; dito~ otnciaos, doixou 
peov~dccendo sómentc o imposto üo sello o 
o.s emolumentos C·.Jbravois naquoll;l Secrc
tarin. de Est<~dJ,. tendo esr.es dcixa.du de ~cr 
arrec:tJauos sem dispos~çã.o logal o· oxpre~sa. 
em cuntrario. 

Consitleri.l.nr1o, porta.n to, que não constitue 
uma. ionov;~çã.o o que se quer restabelecer, ~ 
antes 1'! a oxocuç[o do disposhivo de urnct le:. 
em vigor. 

O Ct.Jngeo.s:il > Ncteional do~:oeta: 
Art. ,o N:J, Secreta.I·ia uc Estado da Jns~ 

tü:a. o Negocias Interiores, a partir da data. 
da publicttção da presente lei, so coln•ar<i. .dos 
cidn.dãos nomeaclus p:wa. os postos do officmc:; 
dn. f!n:.rda, tncion:tl, sobre a. importa.ncio. do 
seilo tt que estão sujQita.'l U.$ respectiYa.s Pa
tentes. mais 10 °/o, a titul-J UC Clll!JlUlll..;!1tO 
a.ddicionn.1, nos te1•mos do a-rt. 57 dn lei 
n. 602, elo 19 d' sett~mhro J.o 1850, p:tra. 
gi•a..tificn.ç?.io dos funcciomwios J.a mesma. 
Socrcta.riu. de Es~a.üo. 

Art. 2. 0 H.evog:.tm·so as disposições em 
contr.::rio. 

S. R.-14 de novembro do 1903.-lJe,·erUa 
de Srt.-Sá Fi'eirc.- Jlel.lo .:.1IaUos.- Con·8a 
Dut;·a. 

Crmsülora.nào que o Instituto du Protccç~ão 
o Assistoncia ti. Io!h.nJüt drJ Rio do Janeiro 
pl'osta. relevantes serviços aos hn.lJitantos 
dcs!,u, Capibl; · 

c,>nsiderando qu') é do interesso publico a 
protocçU.o :i. i nfaucb, C9llCOl'l'onüo olltL p;wo, 
1~-a·,·antia do muit.:t.s vidas o augmcnto da po
pulu.ção; 

Considerando que os frudos desta Institui
çiio são dignos dos m:.üvras ologios; 

Con :ddo1'a.ndo que o funtla,dol' do tão huma
nit~trio c um 'Instituto, o Dr. .1.\lOllCOl'VO 
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Filho, tem dirig-ido c~sc estahclecimcntó com 
o maior zeJo o dedic'ação; 

Considerando que t;fio pouco8 os rendimen
tos . do InstiT.utJ, não podendiJ cHes dar, 
ainda mesmus com Oi; auxilios quorccebc,para 
completa manutenção do esta.beJ(\cimeutu ; 

Considerando que um auxilio a tão util c 
huma.nita.ria instituit;ão. por pa,rte da. União, 
é um .acto justo e proveitoso, digno de um:~ 
nação civiJisnda; 

Cun:;iderando que esse Instituto deve tel' 
casa propl'Üt,com todo confor :;o e n.propriada 
á ·natureza do bem a que l: C destina ; 

Considerando que ~ómente ·por lei ordi· 
naria esse auxilio podm.·[~ se1• dado, se o1fe.;. 
rece o seguinte projecto da.. lei : 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L° Fica o Governo autorizado a cedér 

ao Instituto de Pt•oteeç:ão c Assistencia á 
Iofancia do R.io ele Janeil'o um dos editicios 
dos proprius nacionallS .existentes . nesta Ca
pital, pat•a. nel!e ser o Instituto aloja.<to, ou 
dar, mensalmente, a qu<tntia de .5UU$ p :~ra 
aluguel de mna, casa. em · cundições do bum 
servir ao referido Instituto, fa.z,Jndo, neste. 
caso, as necessarms oper•ações de credito. · 

Art. 2.o Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Sala. das 11ssões, 14 de Lovembro de W03.
J.11eUo :Mattos.- JieNJdia dd Sa.- 8â F1·ei1·e. 
-Ame1·ico . de ,1lbuqtterque. 

O §r. Presideut.e- Contin'lta a 
discu.;são do requerimento' dQ Sr. ALfeed(' 
Varella, ltpre.sentado na sessão de 11 do cor
rente. Continú:t c0m a p;,~,lavra o . Sr. Gcr-
m<~no Hasslochcr. · · · 

O Sr. Germano IJ:::Hll'~locher 
-Sr. Presidente. contimw.ndo em discussão o 
requerimento qu13 apresentou a . esta Casa o 
St•. Deputado 1\lfreLI.o Vat•ollit, a pr0posito 
de informações que dcsl'j::t sub·,·e transacções 

Dizia, ·eu hontem, Sr. Prosiuento, que a .· 
situação do Banco da Republica., continuando 
a, · ~e1· u. de um estabelecimento pa.rticmlar•, 
u.pcna.s tl·ansitori&mente entregue sua. admi
nis1:raç-ão n, p1·epostos do Goyerno da Repu
blica, do::;de que nós urdenassemos um inque
rico alli, idamos violu.r princípios de direito 
que ga1·ant.em aquel!e Ban.co contra .· toda e 
qualquer devassa. EHe começnrh~ po1• cha· 
mn.r em seu favo1• o principio do art. 72 da. 
Constituição, em vil•tude do qual ninguem é 
obrigado a. fazer ou deixar de fazer sinão 
ac1uillo que a lei dete1•mina. 

Si as disposições dos a ·:·ts !7, 18 e 19 do 
Codigo Commercial estão ainda .de pé, o 
Banco se acha ·ahrJgado, por essas disposições, 
e só em virtude de lei revogando-as poderia 
permit~ir que um.:L commissão ue inqucríto, . 
nomeada pelo Podm· Legislativo, fosse de~ 
vassar seus livros para verificar · a pl'oce
U.encia das accusaçqes. 

Não é, porém, uma lei do Congresso o que 
se Vile vota•:·. Uma. lei deveria seguir os tur~ 
nos .l'egimentaes, ir ao Senado e . subir á 
sancçfí.o do Executivo, lei quo só poderia pl'O· 
duzii·um resulLad", si viesse I'evogar coutra. 
o Rmco U.t~ Republica os artigos que pro
tegem suas tl·an:)o.cções, contra a imerferen· 
cia indebitt~ Je qualquer Pode!'. 

Dizüt eu que se podiapel•feittnncnte che;.. 
gar á verificaçãu dos :fi.t<!tos allegados · inde
p3ndentemente des!'e exa,roe, solicitando do 

. Governo inform.açõe::; quu,mo a pagamentos 
que houvesse f!Jito por intermedio. do Banco 
üa .Republica. 

O autor do requerimento pondrrou que o 
Governo poderia recusu;r-se a dar essas iofõr~ 
mu.ções, . pol' estar . elle proprio em . causa ; 
porém essa, ponderação Je S. Ex. cahe uiante 
de um ~imples argumento. 

Comu snbemos, St•. P.:estdente, o Bttnco da 
Republíca. o o Gurcrno toem transacções 
continua.-;, todos os mozos o Banco da Repu~ 
blica, publica.ndu o ba.tanç;o de sua~ operações, 
traz determinado, pa1•ceila por parcella, o 
e.:;~t~do da cuntu, do mesmo Banco com o Go· 
VCl'llO. 

0 SH .. CALOGER.AS-Unica cousa que pôde 
traz11' a publico. 

· attribuid;~s ao Guverno . pur inte1•medio do 
Banco da. Rcpublica, venho pl•os<>guir no. se· 
rie . de argumentos tendentes a · ci<.lm0nst.ra.r 
que ~ão póde a Ca,ma_ra app1•ovay o dito ro
querlmeoto, l)Or · ~er 1sto cuntr~~rw ao 1mpel 
que cons,.itucionalmonte cabo ao lJaela-
mento. O Sn.. GER:r.IANo HAssr.ocmm.-No momento 

O ponto capHa.l da.accusnçãoqnc motivou em que qu:~ltJUOI.' de nós encontre differeoça, 
o l'O ~Jn~rimnnto, ora, em discussao, consiste sonsivol nostn, cout.a, suppundo que de um 
em dizer que o Govm•no da. União tem feito mcz para ouia•o haja uma difforença para. 
pn.gamcntoR indevidos, :po1• intermerlJo do menos nossa conta, no debito do Banco 
Bnneo da R~pudica., c para esclarecimento para com o Govcl'no, pode1•a exigir que este 
disto . soliclta.-se .a nomeação do uma com· pl'este informac:ões sobre o dcst.ino que teve 
missão parlamont<tr que examine o~:; livros •. somrw1 a,bt.Ltüla em seu credito cum o Bu.nco; 
do mesmo B.•.nco, afim de so1· desfei.t(l,! de I porêm, desde que u. cvn i.a. <lo Governo con
u. ma. VtJZ pur toclas, uma. calumnh~ qu. o.-. estâ · tinue inaltera.utt, tomos com es. sa.. Slmplcs 
a comprometter a 1•o1mtaç:Lo dos homens po· conta corrente a prova evidentissima de que 
itlcos deste paiz. e~ te · não a desfalcou, . não mandou fazer paga .. 
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mentos pelo Banco da Republica, porque do! tureza da, que propõe o Sr. Depnt,tdo no 
eontrado a imporb.ncia desses pagamentos requerimento. ora em discussão. 
:;eria debitada na conta corrente. Nero. ha exemplo, Sr. Presidente, em paiz 

Mas, a ~tccusação é que o Governe, man- algum do mundo, de se h~wor ,·iolado um 
dando fazer esses pagamentos, as sonnnas preceito de t:1l natureza. mesmo n:t.s occa
não sãcdançadas em sua conta corrente e siões em que a.s agitações e o odio ..• 
sim occultas na conta geral de lirJuidações 0 8.., . -r. - p _ · _ 
por di1rerenças rle cambio. . · ., ~-· ~LFR.:.DO VARELA- vr exemplo: o 

Si assim é, Sr. P1•esidente, não nos cabe B... .. nco Romano· 
intervir, por.1uc não se trataria nessas cir- O Sn. GEm.IANo HASSLocrn:::n- Nüo se 
cumsta.ncias de defender ·os interesses do precipite : YOU demonstrar que V. Ex. est:l 
Thesom·o. compromettidos pelo Banco, por- enganado com o exemplo que apresenta. 
quai:t? ~::; s~\m;~asassím pagas não i_riam sel' O Sr. DenutadoinYoca. um unico exemplo: 
lanç<tu.a:s ao u.e.nto do Thesouro; scrm .o caso 0 . 1, B''"'CO .. P:'"I'U"UO 
dos directore' do Banco ·m · t rp 11· d · ,,.) .Hl ~"' <" • · , : ~ .:~ ·., . . . sere .. 1.0 e . 8 a os Pois bem : va.o a C<.t:nara. nJr qu~ o ex-
pe~os ~~~10n~~t :.:;~ que os c;1amar~a1~ a ~Jn,t~:::; emplo úo Hi.tnC'J H,:.>m:mo ~3 u.0 bm :.~pplicaçlo 
P~ ~ /""~_;~-:o m?do por que hwVlc,m cL~·11 •• ao e:~·.O e a.iJte:; succot·re a doutl'in::t que 
m._traJ.o ._eti: _:apltn.e.; e para _onde llavHl._;Il dei'enllo.no:·cn:mt.o não se deu com clle o quo 
conduz1do a "'o.nma que, segunno u. oJle.~·auét onob"" .. n.-.·)·thdo e"iO'n 't<'l'O'''t com r•,1ar1.o 
voz ;:era.!., era dosYia.da. pelo Governo pal',\. "'O 1~:)·-r ... ) rl·:tl \--·~; •. ,b,·i·~.~~ L"'- .. < ...... L ,c 

protcgm' <.tmigos tla situa.ç·ão. . .... E\~' 1 $~;::.Cn;;;ú:L; 
1sc'"j0 ,:antrtr·am os e.;cJ.n-

Pol·tanto,, c.~Üt bGm patente. bem claro ua!:Js do BÔ.n~CI Rom;.J,UO. foram aproscn
que, .<:. tou.o o momento, . a Camara, o t~d~ts <.'ou PJ.l'L me:1to rlenuncia.s. nomean:lo-sH 
paiz inteiro, podem acomp~tnllar. dia :por os Dennti.tll0s c Senuúores c1uc b,,-.iam 
dia, as relações commerciaes, as relações de commettitlo t:•.·,flca.ncias c0m e:~te Banco. de
pe_rmutJ. entre o G~verno e o Banco da Repu- rmndas qt:e Cl'am acomp~'-'nhada,s ele· do
bllca., pol'CJ.nanto nus tem::>s tudo exposto nos I cumento3lle tuda .a naturozct. 
seus balanços. . · ·- , . · · . 

Sup:ponh<.tmo$. por exemplo, que no co- ~\. op~ma.o :P?:)ltcn.. ym Italla. o GoYerno, o 
1neço cL."ls operações do Rtnco da. Renublic:.t 

1 
P:.:tdam;..:nt?·, u:nprosswnadus ?0~1 as <~ccusa

com o . Govcr·no. 0 credito deste fos~~o. di·j çoB~ qne ...-.m.lai;1 macu~a.r, smao os nomes 
gamos, de J 50 mil contos ; sL a, conta cor_ ma1s re::>pcl t:t vms. n ·~ pohtiC.a,pe~o •~1e~o~ . os 
rente do Banco. com 0 Governo a:3si::;·ni.tla~s2 CJ.UG es~.:t vam. n?-au. om evii~Cuew, .px1g1rai!1 
um crecEto em favor do Governo de,_l50 nül q.ue se pr2cca.~:>Se :.:. nm mqnGrluO q_nu~1vo 
contos, cl0.sde o momento que cst'. cont<1 as accn.3:1Ço2s 1•Jrmu.:.td:.ts contra nquelles 
soffrcssc uma. diffeJ.•enç<: p~"t.l':J. mer::os, ·?uppo- 11°,~21:.~.: 1 ,1 "" -.,

1
" ., , ,,,..,c 1 •. ., ,, 

nhamos, 1)::1,'!.'<:1. b2ru p1'8C1Sa.r.o arg-umento. quo ~ \ vd~a .. ,Q qu~· a L~""~"l!L .:. ,__, .• o.~ ~cl a. .... D-
ella appâ.rccesso reduzicla. a 100 mil contos: meaç5.o Ct~ um<l commu:~ao U1cm:noH.il1. d~ es
ficariamos ~;11Jendo que 0 GoV'erno tinha t.uclae us uocm:.1:::ntos e 1a.zer ma.1s. pesqmzas~ 
monos 50 mil comes 110 Banco da. Repuhlica. p01·ém som :r;oder penetra1: D?S _ seg!'Cdos do 

: . _ . . . . Banco~ respe1t:1ndo :1s u.ttl'Ibutçoes do PodeP 
• Pedn'mm.os~ entap, ao Governo CJ,U!S. n?s .Judlciwin, unico competente para mandar 
1~formt1sse COl-;JO fOI que ho~l'Hl ~sta dtn;J.lDU!- · fu.zer examr~ nos HYros. Tenho aqui n. reso
çu.o,. para ~nele formn estes ::>0 nul contos,; nn.o luçiio, ·que ·v. E:~. pôde examinttl'. Vou mos
seria. preciso fa.zer um exame nos ~rvros trar n. v. Ex. qu·.; oxact:\mente o que a Ca
do Bane?, porqm.1:_nto o Governo .nos t3rli1 de mal'::t ue Iblia n:"i:o pct·mittiu é o quo V. Ex. 
presti1l' mtormaçao sob1•e esta d11Terença. est<i.reCi,uorendo. 

Nü.o h~'.venclo. porém, tal dllferença~ conJ A resol;1çfio diz isto e vou lel-a no ori-
tinuando ét conta a mesm:v, segue-se que o ginal. pa1·::t que n:l~) se àiga que lhe alterei o 
Govorn·J nã.o pôde ter feito pagn.mento de sentido: «per esu.minure i docmncnti P!'8· 
naturez~ ::>vi~umn UOl' inter'medio elo Banco. sent.ati e fal'b qnellc indagini cho crcde ne
porque si o tiYessê foi to, naturalmente, osté cc3sarie per necertare le rcsponsa,bilit:l po
teria sido debitado na sua conta e, portanto 1 ~itiche 13 m.o1·;~li. aster~endos·i d~U: inte:·~c~l~í·e 
diminuindo o sem credito. m qua;do c cll coml)CLCDZ::t doll auloi·zta gH~· 

Disso hontem. S1•. Presidente, e torno ho- cli.:im·ia.)~ 
.ie a repetir: a, situação do· Banco da Repu- Assim ent1'o n(·)s. Nós podiamos nome~1,:' 
blictt e 'dnda a de um estabelecimento pa.r- uma comn::.issão do inqnerito p:wlamentar 
ticular, resguard:1do pela lei... que flze~~c posquizas sobre membros üesta 

0 SR. FRANCISCO MALTA- Apoiado. 

O Sn. GE!:.M.\~o HASSt.rtCIIER- •• ~e ano 
nfio l)1kic ser exposto a uma deva:::::a d:~ na· 

Vol.VIT 

Camn.r~l, qne estivcssm:n sob uma imput:.tç[o 
deprimr.nto cbs creditos d:J, Republica.. ou 
sobre actos. d~~qu2llos quo dirocta .. on indi· 
::.·c'ctan:e'!ltc di!·igem os seus destinos o snb· 
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mettel-os simplesmente :.i, sao.cção <la opinião 
publica ou su!Jmettel-us á responsabllidade 
feiJ"al ; rrms nã,o no~ poucriamo::; constituil• em tripuna,J ,jutliciarjo, Ol'denando dlligencias 
que niio podem sm· cumpridas. 

o s:~. AIJ'"'REDO VARELA- E quo ninguom 
pede (lUe ~ejarn orJemvlas. 

O Sr: .. GEn:-.rAl'W IV .. ssr.ncr!En -V. Ex. 
p2de qur. a Camat·a nGmeic uma commlssão 
que u:;G,mine us U vl'us r.Lo lia.ncu. Eu decl:.vo 
tp:;·:; o B~tnco, esend:1.1:1do·8H no art. i2, qne 
diz (fUC ni\o é ob~·i!.!:tdo :.~ JllZCl' sinfLo aquillo 
que ~t lei dctermin':i. garantido lJGlos ~r,rts. li. 
18 e I9 do Codigo qtw o dcf'cnfiC: contrtt qu:.~l
quGr devassa nos seus lin•os, havendo apenas 
um desses êJ,rtigos cp10 o obrig:L a exhibir esses 
livros. mas T.!Ol' m:.md:2do do juiz e quando 
em litígio, declaro q digo que o Banco con
sük~ro.rüt o neto da, C:.trnara internpestivo o 
fec:hrn·iu. o;~ seus livro:~, negando-se a entre· 
g:Ll-os ;.-:.o no:::su exame. 

O Sn. ALF::tEDO VAP.ELA - Já a. Camar:.~ 
cleliberon da mesmt~ fórma.. E eu creio que 
o Governo, que es-tá, em crm:::n., facilitará o 
exame. 

O SR. GERl\rANO I-IAss:r.ocw:r..- O Governo 
pócie facilitar ou não ; rnas rt questão é d<.~ 
respeilii.:~bilidade desta. CanJ::tra, que só pód.e 
tomar d.eliberações que saiba que serão ou 
devem ser cumpridas. mas que não póde 
ordenar· diligencias oflicíosas. · 

ResolYer a nomeação de uma commissão 
pa1·a exarni na r o Banco não ó um acto da 
attribuição deste Congresso ; não estamos 
funccionando como commbsão geral, caso 
em que o a.ssurnpto poüia. ser discutido p:wa 
obtermos do Banco a. concessão de uro exame 
todo priva.d.o. 

0 SR.. ALFREDO V ARE LA - V. Ex. dal'tL 
apoio no requerimento neste sentido 1 

0 SR. GERMANO HASSLOCI-mR~Perdão.; eu 
estou a mostmr que o acto nosso só poderia 
sei' todo elle oílicioso; uma rcsolw;·ão nossa 
em commissão geral.· sem. caracter par la~ 
mental'. no sentido d.e obtermo . ., do ·Banco 
que nos 1'u.cultas:::e pa.rticularmeuto. sem os
·Cí1l'Cé0, como cousa toda intima, informações 
que noshabilit::tssem a vir garttntir, com a. 
respeitabilidade da nossa palavra, que as u.c
cusa(;Õ8S formuladas contra homens publicos 
el'am infundadas, como S. Ex. mesmo de
clara acreditar e declara solemnemente in
vocando a sua palavra de honra de que esu~ 
convencido do que tudo que se tem dito a 
este :..·espeito são cu.lumnias ••• 

O SR. ALFitEno V ARELA-Ma.is ainda. ..• 
0 Sr:,. GElUIANO HASSLOCIIER-· ••• de quo 

ju1ga incapazes. 

0 SR. ALFlti-:DO VARELA-Digo m:.~is: as
seguro ao paiz que entrarei neste ln(ruerito 
com o desejo de reconhecer a innoce!lcia, dos 
homens publicus rlc minha terra. Creio que 
é expressiva a declaração. 

O Srt. GER:-.rANO I-L\.ssr..ocm:n.-Pois, não; 
mas V. Ex. deve comprehender quo exacta .. 
metttc por c:1usa dest:~ convicção, que acho 
que é sincera, pois V. Ex. não tem ncces· 
~idadcalguma de vir dizer á Camara [que 
,Julga n Sr. Bernaruino do Campos uma 
homem honrado. qne não póde ser n.ttingido 
por calumn1a uestrL nn,tm·eza,, V. Ex. não 
tem necessidade de vi1• dizm· isto sem o 
sentir; exactamcntc pol' cnu~a desta. convic
ção, V. Ex., que opíni.t com o pen~amcnto de 
nós todos, deYc pJnderar: quu nos impo1•ta 
que dig:.tm do Sr. Be.1·narJ.ino de Campos. de 
um homem de bem, do um homem honrado, 
cousas dessa natureza.? Não vamos ... 

0 SR. ALFREDO V.\RELA- E' cousa muito 
importante. 

O SR. GEr:.~rA:'\0 I-IASSLOCHER.- ••• apurn.r 
isto, porque começamos por juign.r S. Ex. 
acima de accusa.ções do tal natureza ! 

0 Sr:.. ALFREDO VARE LA - Tam bem se 
clizia. n::L questão Dreyfus, que o Governo es
tava acima das accusar:ões. e o caso é que a 
questão p2rturbou o puiz até ter suluç::io cor
recta,. 

0 SR. GERMANO l-IASSLOCHER-El•a um caso 
positivo, concreto, e· ac1ui o que ha é uma 
a.ccu~ação vag-a, ; não se trata do Dr. Ber
nardino de "'c:.tmpos · absolvido uu con
dcmnado •.• 

0 SR. ALFREDO VARELA.- Mas porque 
pô1· o nome do Dr. Bernardino de Campos no 
caso ? ! A a.ccusa.ção attinge a. muitos outros. 

0 SR.. GERUANO liASSLOCHER-Foi O nome 
que V. Ex. citou. 

0 SR. ALFREDO VArm:r,A -Apenas para. 
corroborar a. necessidade do inquerito. 

O . SR. G1~miANO I-IASSLOCIIER-Não quero 
irritar o debtte : do::tnte d:.t dcmonstettç·ão 
que o Sr. Deputado tem dad.o ~i Cttsa, do 
desejo do ver quanto antes a opinião pu
blica deste paiz a.calmada., dosorlontatln. corno 
S. Ex. diz que está com o esguicho de lodo 
que alveja os homens publicas. eu· venho 
pt>oduzh• argumentos tendentes a. prontr que a 
opuião publica .. não ten:t. razão de se ahi.rmar, 
porque um ·,jornal inventa que um homem 
considerado honesto e respeitavel retirou in
devida ou illegalrnente do Thesouru de
terminada somma.. 

O SR. ALFREDO VARELA-0 Sr. Deputado 
da lic'!nça para. mn ap:.trto ? 
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O SR. GER~n:-.o I-LtssLocuEa- Pois, não. 

0 SR. ALFREDO VARELA- A accusação, 
em si. niio tcrn valor, até porr1ue não so po
der-ia verifica.r precis:tmente. neste caso, da 
eulpn.hilid:.~d:J do Sr. Bernardino de Campos: 
nü.o haveria melo de encontra.r. no Banco. um 
indicio siqu01• de que ~c tivessem retirado 
-qua.ntia.s por esta 1ürma. Não se tt•at:x, por· 
trtnto. do impi.rta,ções, pl'ecisamcnt.e. d.e um 
joi'n :~l; tru.t<L-se desta on destas. flue por ahi 
andam é."t. Surdina. macul~tndO as methOl'CS 
l'eputaç:ües. · 

O Stt. GEn.~.rAxo H.'..SSLOCHER~ V<1mos ~~r
gumentar com calm:.L e bomsenso, comoum 
juiz que quer cheg:.~r :.t verdade, como quem 
está empenhado em deixar liquido um ponto. 

Si an.1-anhil o Cong'i'esso resolvesse nome<tt• 
nma commiss;:Lo, conforme pede o Sr. Depu
tado, e si esta commissão fo:::se a.o BLLnco da 
Republlca e o . encontras~e disposto a em
prestar os seus livros para todos os exame-c;, 
pergunto: ha.veria, neste poiz. quem achasse 
possivcl que o Banco, tenúo praticado trafi
ca.ncias, as cscriptu::.·••sse no8 seus livros~ De 
maneil·n. algurna. : si tal se tivesse dado, clle 
ha;via. de tc1• tudo dissimulack>. A com mis
são terü~ de examinar os livros. e, G.epois de 
longo e detido exame, voltaria para esta 
Casa com um · rclr.torio concebido nestc>s 
termos : «Após um ucnraà.o estudo no:-3 li
vros do Banco da Republica, não pudemos 
encontrar prova alguma de qnalqn:..;r trafi
eanciu,, destas que o boato faz correr por 
alli.» . 

0 SR. AT .. FREDO VARELA-Xão · (~ assim : 
não se póde alterar. tão facllrnente ~ Cl:)Cl'i
ptur~tção. 

-0 SR. GERMA:-\0 HASSLOCHER-V. Ex. veio 
declarar quü todos esses dinheiros retirados 
indevidamente do Banco são ktnçados a ti
tulo de lic1uidações, do di1ferenças de 
cambio. · 

0 Sn.. ALFREDO VARELA- Todos, não. 
E' uma du.s imputa,~·ões, c esta csc<~pa. a 
qualquer exame; mas lw. outras. 

O Srr. GEnMA:i'\o HA:~sr .. ocmm - Senhol'es, 
so.u mais condescendente aind.tL:quoro chegar 
a aclmit1.h' que o Deputado Alfredo Varella, 
o:·gão no momento nctnal dos dcsGjos 
una.nimes deste pu.iz, noscntido ue, de umn. 
vez para sempre, se ficar sabendo si o 
Brazil ê ou não governado por homens de 
bem. vú. mm.mina.r os livros do Banco dn. 
Republic~. o depois tliga: «Folgo immensa.
mente, como brazileiro, em dccl<J.rn.e quo 
não encontro a sombra. de unm p1•ov~~ d.c 
cousa quo possa comprometter a repu
tu.çã.o do qualquer homem publico dest.epaiz.>) 
Pois bem, dirú. então o povo. Diriam os 

calúmniadores: <<Ellcs hll.vi:.l.m de deixar pro
vas nos li v1·os ?» 

A caiumni~L continua1·i~ . da. mesma fú1•ma; 
a vontade J.c cu.lumniu.r existe . sempre. 

O SR. ALFREDo VARELA (ht um aparte. 

O Sr::.. G:m:o.:A:\o HA~~nCilER-Pois, não; 
contin ua.l'ia. 

V. Ex. mesmo foi quem citou aqui, nesta. 
Casa, um incidente, creio que occorrido 
com o ca,r\leal d·3 Rici~·.::licll. quo cloclarav<L 
que sempre r1uc iw.ja. o proposito de accusa.r 
al.:Dlem, dep::mde t.lo gl'<~o de astucia ou mat
d:vle do a.ccas<Ldor f<tWl' corri. que o individuo 
sr.j:.t levado aiiü IIicsn~a <~ fogueim, porquanto 
a. phr·ase a. . nHÜ> 8imples, proferida com 
a melhor d<J.s im;enç~ücs do . mundo. poderia. 
tra.ns1<.n·ma1· em um lib;Jllo pn.r;~ levttr LLté a. 
f,Jgueira quem a prvferisse. 

.Alguem, . üesu.fiand.o a. àrgucia do car
deal, (lis~c-lhe que in.p1·oforil• uma. phrasc c 
queria. ver si cllc. se:::iu. capaz de tra.nsfor
mnl-a em um libello. que tt·ouxesse como rc;.. 
sultttdo sua condemnaçã.o. E~se individuo . 
proferiu o seguiGte : dous e wn si!o t1·es c o 
cardeu.l encontrou nisto uma blasphomia 
contra o dogma tla Santíssima Trindade. 

. .:\gorJ. colloquemo·nos deante da. opinião 
publica, <.lesva.ü•adn., dessa. p:~rte qne se diz 
imprcssiomtcla,com a. preoccupaçüo constante 
de deprimil' tudo quanto tem responsabili
dades no paiz. pheno~nono este que não ~ 
n~~donal., mas que vemos em todos os paizes 
do munctO. (PaHsa.) . . . 
· Nã.ohouve reputação ele homem politico, 
neste munC:o, (lllt\ não tivesse ~:;itlo, po1• ve
zes. atacada rudemente. (Apoiados.) 

V. Ex., que é critico. que é philosopho,. 
que é homem d<"tdo a estudos dive1·sos, quo 
conlwce a histo1•ia, não me apontará; ern.. 
toda a historia da humu.nidade. um homem 
puro, que nã.o tivesse tido seu nome a.rras
t<tdo no lodo de tod~L~ as dif11ma.çoões. 

O proprio :Marco Aurelio. que V. Ex. invo
cou; como exemplo de bonuade e de sabedo• 
ria. quantas vezes se -viu enxovalhado pelas 
paixõe::; populat•es ~ . . 

Quo cunsogniremos nús trazendo amanhft. a 
DOiiSa palu.vra autorizada, a de V. Ex. in
suspeita, lJOl'CJ.UC si nfLo era o autot• da calu
mnia. é pelo menos qnem lhe tem· dado 
fut•os dentro desta C<.~sa, ·repetindo-a, em
·bora com as melhores ini;onçõ.::s do mundo, 
para. promover ::~ de rcsa . dos c:wacteres que 
estão sendo ata.~salhados pelos catumniadores?, 
. Este povo, amanhã~ quttndo V. Ex. se le

vantasse aqui, pa1•n, dizer que tjnhn. a p1•ova 
de . que ê uma mentira o que se diz dos 
lllimens public0s deste p:.üz, porque verificou, 
na fonte onde dizh:.m h<we1• elementos de 
accusaçã.o, nã.o existi:.· . ·a menor som h~··~ de 
uma duvida siquer so1J:re a t•cputuçüo dcs-
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ses homens, esse povo, repito, de:sv:ürado 
:pela :paixílo. e então desilludiüo :por não en
contrai• mais um repasto para seus ouios. tal
vez fizesse com V. Ex. o que já tom feito 
com outros nos dias. em que, inspirado pelo 
sentimento do dever, comprehendendo que 
não. se accusa sem immediatamcnte dar 
logar á defesa, e que é um dos actos de ca· 
valheirismo, o mais nobre elo mundo, vir 
confessar as virtudes que, por nossa, culpa, 
estiverem por momentos em duvida. esse 
mesmo :povo seria capaz de apedrejar V. Ex. 
por encontrar um· homem que se })Unha 
muito a,cima, de uma paixão.· qualquer, 
quando se trat11sso do restabelecimento da 
verdade. (Apoiados ; 1nuito ben1-.) 

0 SR. ALFREDO VARELA. d:.i. um aparte. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-V. Ex. é O 
mesmo quo escreve que o povo n:Io tem ca· 
paciclade sinão. para a critica, quo o seu 
criterio é todo negativo. 

Pois. cst'J criterio ncg:;,tiYo, mesmo em 
virtude desta qualidade inherente :w povo, 
lJorque o povo é urna massJ. que. obedece tts 
correntes de momento. que! ú caldo~~do pelas 
agitações d<t época., que é . calmo nas horas 
calmas e apaixonado nas horas de paixão, o 
nosso povo, que ::ttravess~\ uma, época .do 
crise economica. qnll luctn. com as maiores 
difficuldades que assobe1·bam a 111<1ssa geral 
dos tl·aba.lhad0rcs, de conhecimento::; muito 
rudimcnta1·es,attribne todos o:-: nJ.:\les que o.s 
ailligem á situ:1.~ão, <1. politic;.1., :i. C~tmara, 
ao Senaclo. ::w Governo. 

Dahi a :riaturo.lrovo.lta coGtra o:Ste e::;tado 
de causa.-:;. Pal'a clb, um::t simples accusaç~uo, 
ouvil' fallil.l' quo o· Dcputat~o t;·;.l.nha 75$ por 
dia, é, em uma hol'a destas, motivo pal'a re
voltar-se conte::t o tles;;ino, porque mais 
funda sente a. su~:. miserin. l~lle n:lo discute. 
não philosop1w .•. comrw.ra, vae. para sua casá 
com fome, levando aptmt'.S ::!$ no bolso. e 
acha a cousa. mais reYoltanto deste mundo 
que cada um de nós gnnltc 758 por di:J., pa.ra 
fazer discurses, pal'a. tumar c!w.rutos. p11ra 
toma-1• cafê, só prooccnpados com o subsidio 
no fim do mcz. como cilc ncns:1. 

E' esta :1 critica do pov~. 
Pois bem. este povo lnte patma.s a. V. x. 

quando V. Ex. àiz: que pesam sobre os ho
mens publicas deste paiz as· mais tremendas 
accusações, que . se diz dclles hor1•ores, quo 
estu,mos govm•nados. por individuas sem mo
ral, por indivíduos sem honra; pois bem, este 
poYo dá-lhe s:.th'as de palmas. Mas si V .Ex. 
se levantar u.ma,nhii e dissor: senhores, o 
que se diz dos homens publicas é um<t injus· 
tiça, elle julga.ri.~ V. Ex. n.través dessa mes~ 
ma p:1ixã.o cega; este mesmo publico h:.t de 
dar (permittu. V. Ex. a oxpressilo) ha do dar 
om V. Ex. umu. Y~ti:.t, porque ,jti, não é ma.is 

o homem que vae, por assim dizer, pôr-se a.o 
serviço. alimentar as paixões populares. 

Elle não raciocina e pol' isto.ln de ser etei·
na,mente explo1•ado por todos aquelles que 
exploram suas paixões. 

V. Ex. não vê a propl'ia imprensa? A im
prensa demolidora é . a que vive na. hora 
actual .. Não são os jo1•naes conset•.vadores. 
não sã.o ·os jorna.es que seguem os ensina
mentos que V. Ex. prega em seus Urros, a. 
d.outrina IF.W. V. Ex. divulga, sustentando 
gue a so11iodade não pôde ser governada 
pol' esta tm·ba multa <1na.ixonada, que não 
púde a demagogia surgir"' ... 

O SR. ALFRJmo V A.RELA. -V. Ex. est~i. 
d~tndo um golpe em falso. 

O SR. GERMANO HASSLOCIIER- Xão estou 
dn.ndo golpe em fa.lso. 

0 SR. ALFREDO VARELA-·Eu não consi
dcroi a razão ou sem razão . com que o 
po,·o julga estes factos; o que procm·o nos 
homens de meu paiz é livrai-os d.a triste si· 
tuação em que se veem, consta.ntcrmmte su
,jeitos (L terrivel calumnia. 

O SR. GERMANo HASSLOCimR-E' a isto que 
e.;tou re.':lpondendo; estou dizendo: quando 
aqucUa parte da . opinião publica, aquella 
parte dos homens Ol'ientatlos, dos homo!JS 
de peso e responsabilidade acreúit::tr que h~~ 
procodcncia nas accusações contra os lw· 
mens publicos, qnando, dentro üestn, Casa, 
composta de 212 homens, se form:tr a opinião 
de . que na admnínistr·ação · . public:.t h a dos
honestos, nessa dia, creia V •. E~~ .• ninguem 
contm·ú os impulsos naturaes do seu dever. 
e seremos os primeiros :1 tratar <le csch~::.·c
cor ~ proccdcncia. tlessa.s accusaçõcs. 

Jlus, as. accu:m,çõos que nu.scem nas cu· 
lumnas d.e um ,jornal que entra em cir· 
culétçã.o :-ahendo que é aquillo que lhe vai 
dar o ganho, que é o insulto, a o.ccusaç5o 
infamante cuntr<.t homens publicas! quo vão 
fazer com que o leitor o compre, essas nun
ca poll.eremos levantar! Nós não podemos 
nem devemos por fôrma alguma fazer-nos. 
siquer, eco dessas accusaçõus, porque sc1•ia 
dar·lhes importaucia. e ao mesmo tempo 
clep1•imir homen:;; cu,ja reputação nós ze
lamos. 

Qnem accusa é ftue tem. o dever· de pl'O· 
vat>; só se impõe a defesa, quando a accusa
ç·ão é formulada em termos· :precisos. quando 
hu. algmu que assumü. a responsabilidade 
dessas accusaçõcs. 

Mas accuso,ções anonymas, vagas, . que 
nascem e mul'l'em afogadas no meio desses 
mesmos odios, estn.s, nuo é a nós que cabo 
lova,ntar. Devemos, pelo contra.rio, · dej.xal' 
que ellas sejam devoradas no fogo que us 
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alimen.ta. c qu.e as faz renasce. r como um.a1 . Est. e.s estatuto .. ..; for<.tm feitos .c vot:t.dos pe~. 
3~pecic dt- phenix iocombu~tivel. los seus accionistas. 0::; c:~ta.tutos de uma 

Ora, o nobre Deputado não conseguiria o sociedade sfí.o a constituição dell:.t. isto é, 
resultado almejado. porque não é parn. nús, estes estatutos são a Constituiç~ã.0 do Banco 
nã.o é aos nossos olhos que S. Ex. pretende da Repnhlica, da mesma fál'rna q_uc a. Con
il•azm· purificn.dos os homens que . actual- sl;ituição de .?4 de fcvel'ciro é o csi;atuto 

· mente teem rcspon;.;abilida.des perante o paiz, fundamentn,l da Republica. 
porg_uc nós não acreditamosn<tS accusaçues; O Banco da Republica é um esta.l,elcci
logo, todos esses homens, venham de. onde monto que não e uma · d·Jpcndencia. do The
viorem, pt•ovenham de ondCl provierem ~LS sum•o Nacional, mas é proprbdad:.~ dos seu:-.; 
:J..ccusaçõos c1ue contra e !los sã.o lovantu.d.ü.~, a.ccionista~, tanto a:::sim q no pelo art. · 12 
para nós nã.o produzem o mínimo e.ffeito. (lendo) ,<a assenihMu. ;..:.·o;·al ur11in::t.l'itt será 

Ellas nã.o nos abalam, nós continuamos a conYocada a.nnu<tlmontc pcht ::t<lminis~l·aç::í.o. 
considerai-os homens de bem at~! o mumento para fornecer aos t.:ccionistas informações 
em que so prove o . contr<u•io. Para, o pn- sobre o esta..Lo do osta.hcle:::imcnto. Al't. 1:2.» 
blico,para o elemento fluctuante da socJo:hl.•le St fosse o B;1nco t1a. R.<:publica. rcparti.çã.o 
{qun.ndo . mo refiro ao povo •. r:.1e l'Cfiro a esses dependente do Minist0rio da Fazenda. como 
q_u8 não teem absolutamenterosponsabilldatte, quer o nobl'o eollega., a. C:~ma.r~ ta.mbem 
que n:·i.o tL·a.balham, que vivem exelusivn.- podia pedir eonta~ aos a.dmiiJistr:..:.dor•.'.!::; do 
mente preoccupndos cori1 o escandalo), para Banco por todas ~~s transa•:!:;uc:'\ que 1njam 
as:5Cs é indi.ffcrente a defCSi.t mais eloquoote, realizado com pat>ticularo.-:; d nfiu scrié.~ aos 
sempre hão de d.ir.er que os ac:cusatlos sou- accionista.s que os dil·octorcs t~~·iaUJ. d. :: pre· 
beram fa.zer bem a CO!ISa, não dt~ixando. stn.r essa.~ contas. 
como vulgarmente se diz, urria ponta por Ta.mbemsetcm dito, c citam-s6 at( oomcs, 
onde se possa pegai-os. que, dtwa.nte a. . a.dmini~1iraç~~w do Sr. Pet~r-

Do modo . qnn si a.manhit, com esse exame son,este senhor havia f'oito lü1uLda.ç~ues l'LlÍ· 
do Banco da Repnblica, na,d.:.l. :;o n;pura.sso, nosas par:.~ a Banco. Si lst;o succcüeu. <t nós 
mudava <~situação ?- O jornn.l qn:.J levantou não compete averigu~;,r, nã.o poclumus pe;Ut· 
esta calumnia calar-se-h ia ? contas ao dil•ector !!crente d.~sto L~<1neo, . no-. 

Não ; hn.via ele (br outr<1. feição <.t accnsa- me<:tdo em vil'tudc dcst~L lr~ i, úos :.~e tos q_ue 
ção. havia de dizer que o exame do Bu.nco exC'r . ..:ou o que sã.od.e :.t.d.ministrad.ot> de uma 
da Rcpublica era uma tolice, que só ingenuos socicJ<.Ldc :L!lonyma? Si o b:.tnco (~ uma de
podiam acredita.t• no ssu resultado, e da pendoncia do Thcsouro, cst<.'t. cla.ro que esse 
mesma fó1·ma esvoaça1•iam sobro esses llo- lli1•eito as.'5isto-nos. 1·Ias si é üos accionistas? 
mcns publicos ess..asaccusaÇões, que, quando .A dircc;.oria pi·estar:L conta:; Ui}. sua ges
mnito, podem cntl•istecer por vet' como se tão :.L assoml;léa ;;oral do8 accionista.s, . e, 
julga lov.ianamonte a honra dos sm•vidores apczar t!e nome<-;.da sua. uirccf.o:da pelo no~ 
da. Naç~io, mas nunca nos entristecendo, por verno, não dcixu, oni;rci:tnto. de csl;ar suj!:·itu. 
parecer que estas individualidades do mundo :.ls mc:-:mas res_ponsabilid::tdcs que a lei csT.a.~ 
político merJça.m de facto taes a.ccusações .e tuiu p:1r~;, 1;odos os ::~.dminis i;:l'adores d.e socie· 
que sejani foi•çado.s a defenderem-se. (Ldcs anonymas. 

Resumindo. digo: o Banco dl1. RopubUca Aincht mab: «O GoYcrno providenciar(L 
~~ um estabelecimento commercial, pn.rti- :i.ccn·ca. de qua.:Jsqucr med.idn.s IJnc,julgar cou
cnlar ; pcrbnco aos seus accionistt~s em vcnien1;cs par<t o creditu. S ' :gm·,~nç~a, pros
vil·tude da lei de 20 de setembro de 1900. pcrid.adc. o firmez~t dos direitos adquiridos 

.Ello passou a ser administrado por uma pelo Bll.nco o, . pn.rticularmente, sobre as 
com missão nomeada pelo Governo da Repu- acçücs c fundos ... » 
blic~'., sem qtw por isso perdesse o sou cara- Vê o Sr. Deputado que o Governo sô au
cter primitivo, administrado, dil'igido, go- ·xilia.rü. o Banco para que seu credito se fit•me; 
verna.do pelos seus n.ccionista.s. por isso n[to poderemos nús intervir do modo 

Tem asscmbléas geraes, como determinam pc::· tluc pretende · o .S1·. Deputado, que 
os seus estatutos, que fora.m approvados om seria pr~judicar grandemente o credHo tlesse 
vil•tudc da lei n. Gi9, do 20 do setom'bro de Banco. 
1900, podendo cu, P:-tra. ma~or ~l~re~a. do o Sr·. ~LFREDO VARFL·\- N:'í.o apoiado 
debate, mostrar artigos e d1spos1(:oes destes • • · · · .. · ·' .. 
estatutos onde estão inaltcravois. os direitos O SR. 1 iEm.rANo HJ\ssLOCIIER_:_Todos ::~.qual-
do Banco. los qua neste momento manteem transacçues 

Aqui temos, por exemplo (lendo) «O com o Banco na.turalmcnte ha.via.m do rc
Banco da Republica, organizado com o de- trn.lür-s~~. como j<t, não soi si com ousem 
ereto n. 1.16i, do li de dezembro . de 1892, razão, se diz quo o simples facto da n.proscn
scrú. regido de ora em de[tnte pelos preson- tação do requerimento em dehatc deu logar 
tes estatt1tos. »E' o art. 1° dos estatutos. · ú. bo.ixtl. das acçuestlo Banco. 
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o s:a. Ar.FREDD YArmLA-.T:l estavn.m om mente. Tendo, entretanto. S. Ex. d.ito que o· 
o:1ixa, e hã.o de T,a~:<:n·, ccof<J!'me se a.ppl':J~ uni co Deputado rrue votou contra foi. o Dr. 
ximar o termo do accord.o. França, devo declarar t]UD so cmganou por ... 

que houve um segundo: fui cu. O Sa. GERMA~o HAs:~LOCEEP....,-Os accio
nistas resolveram em ussemblGa ger4l q u!~ a 
liquidação das cJntn.;s~:·~í. fdta, em 1905. 

Agora, nós vn,mos c .. ~perar que isso so dê. 
nada tendo, · entrl!tanto, que ver cum o. :1s
sumpto, uma, voz; que a lei fjUe. tem de soe
correr o Banco ostú pl'<HlnzindiJ soas elfeltos 
e estú. em· vigor. · niio cabendo :1 nó:~ u. mí
nima intr~rven~ii,o, :Porque nós fizemos u. lei, 
remettemol-a ao Poder Executivo, rgte a 
sanccionon e poz em execuçã•J, . 

Não somos fiscaes do B~J.nco. E' vm·tla.de 
que temos o dil·(ü~o üo pediL' eontas. A Con
stituição, no a:·t. ::l-1. cr;ti·e ~u~ dií·er:ms u.ttri
buiçües do Co:_:;;resso. lhe d.ü. n, de verificar 
toua~ as coniias üo T!tcs~m·o. Não o temo::: 
feito J;orque? Pul''JUC t{~mo~ aiK1ndon<.ldo 
completamente c.::se asst;mpto. :-.b.s é nos:-5o 
dh·cito e n. nossa ohl'ig~<:;ão tb (1ue~ entl'G· 
tamo. att! a~•Jl'l\ nil•J ~e evgitou. 

Quanto uo.s n.ctos qno •Y Gov,3rno . porven
t.m•f1 :pratic:w, contt·arlos :t lei. desue que 
ello nos dê con ;,a,. eomo 0 . oi>rigi.Lüo a d:11', 
sinão espontn,neamente, }H'ovo0atio pol' uma. 
rcpr·esentação àtt uoss:1 p ... ;.•r.e, Ul11t:. vez qnu 
esses ::t.ctos se Ciltra.ctcl·izcm como dolictuo
sos~ d:11•ão l~Jg~:,I' :.t.íJ p:·oces::o <le rcspons~t1Ji
Udade. 

O SR. CA-r.oGzrv. :~- Em ma.te:•Ja de ge~tã:o 
flna.ncoim o rton~r·niJ ·,;em JH'-~.:;i.~tuo contas. 
sob1·e as quaes o Ccl~gl'e;sSI) n5.o se . •~em pro
nuncbdo. 

0 SR. ALFRimO VARELA-'-Conhoço o y,Jto 
de V. Ex. 

0 SR. GERMANO I-L\SSLOCJIEJt-0 untece-· 
dmlte lembra.do fot•nece . m~ds ruz5.o p:tru re· 
jeitttl'mos o rcctuorimento. pOl'Ctuunto j;i, 
uma vez go resolveu ·· mandar proceder a, um 
exame nns livros d.o Bn.ncn e o resulta.do foi 
o Banco não f e sujeitar a isso. Si hoje appro
V:J,rmos o requerimento do Sr. Dcpu'jado. 
o resulbdo será iclentico. 

O Sa. ALl~n.Eno VA?..ELA--'Nãoser:l irJ~~n
tico, po1•quo o Governo csta.ndo em ea.usa, 
ser:l o primeiro a fu,cilibr o exarou. 

O Sn.. GER.:\!ANO I·IA.Ssr.ocmm-0 Governo 
('Si;:tv~t em causa na/lUCll<t époc:L. 

O Sr:. •. ALFREDO VARETa\.-Não cs~::n-a.. 

OSn. GER~:ULNO HASSLOCHER-Dizi.:t·Se QlW 
o Ha.nco tiniw, recebido seis mH cuutos pu!•;;, 
pn,gamcnto de jornu.listas. 

o Sn.. ALFREDo v.umr~A~Ess~~ acctt~açuo 
n~o foi aqui levantada. 

0 Si::.. GERMANO l-IASSJ.OCIIER-Foi; pol' 
.occasiã.o do annivm•sario da morto do Iua
rech<.Ll Florian0,escreveu o Sl'. B:J.rbosa, Lima 
um tt.r·tigo em c1ue dizia que o Banco · fazia 
pD,gamentos a. ,jornalistas .•. 

0 SP.. ALFREDO VA.P..Er.A- A dcputo.dos. 
O Sn.. GERHANO HAssr.ocmm.- ..• o u. Dr.~ 

put:tdus; dL~ia m :.ds que o pu.iz esta v:~ em 
O Sn. GER)I>.I':O E;.ssr.oo~rEP. -Si ° Con- decaüencia e que q Bane:> d:}, H.cpublica nfi.o 

gresso duvidar d:t u.uthcnticidttde das . cift•as m·a. sinfio um:J. succur.:ml do Thesouru,de o nele 
apresentn,du.s pelo G:uvei·no, o remeJio est:.l. ~ahi::un contos de réh; ás centonas pu,ra. conl· 
na lei-mandar proceder :.t vorific:J.ção da::; :prar jorn::ü)st::ts c pagi1r :.t Deputn.dos que da-
contu.s, nomeando at'J commiss5.o p:trla- t d , 1 rnentar, sinii.o a Commlssã!.:> de 01\~::tmento.. nun a Yo o a. to os o::: esc[t!lUi.t o.-;. Eru. es~a 

. a. é1ccusu.çã.o. 
O Sa. ALFREDo YARt::LA- E' o c ·.~so. Intcr·pellado pelo Se. Son.bea, que leu aqui 

o artigo, o Sr. 8:J.rb9sn. Lim3J assumiu a. re~
ponsa.hilicla.Llo dessa t'l.ccusaçi1o o, lnGimado a 
proval>, disse quo nilo podin., mas quG ofl'ore
cil1 um meio, que era um·:J. devassa no Btm· 
co. 

O SR. CAr.OGI~P.AS- ::'.ri:í.o é o caw. 
O Sa. Gertiur-.-o HAssr.oczrEa- ... m.tr•a 

proceder no Tlw .. wm•o, não no Banco dá Re
:public!l. ••. 

O SR. ALI•'REno VAr:.:stA -E' dopen'lencia Appl;oYado o reqnel'imento, não sortiu cf-
do Thesouro. feito, porque o Banco, n.ntcs du tudo, tem de 

0 SR. GERl\fAXO HASST..OCUEn-Não ê depen
tlencia ·do Thesouro ; ê soctedade anonyma 
que tem ncgocios . com o Thesouro, r.)cebeu 
.emprestimo do Thesouro ; é um devcúor do 
Thesouro ... 

O SR. EDU AP.. no RA.Y.:os-Foi · em -vh•tude 
destas doutrin~t::;, muito sãs, alüts. que v. Ex. 
est/l sustentando, quo ou o anno passa.do~ es- · 
quivei·me de da1· meu voto a respeito de um 
inquerito analogo ~tO que Se 1V~.de pr~sentc...;, 

dar contn.s :J.os seus accionistas. 
O Si:~. EouARnu RA~tos- Pc•·fcitu.mont.c. 
O· SR. GJml\IANO HAssLOCIIER- Os directo· 

l'l'S apenas administram em nome do Gover
no, que é o princip'.\l Cl'ollot• do B<mco, c por 
isso f·Ji quo !leu, por mnlado 100 mil contos 
d.c l'éis o por outroum milhão esterlino. 

O SR. EDUARDo RA:~ros -Seria o caso de · 
exn.minal' os livro-5 dos negociantes p::~.rn. sa· 
her quatzs o~ Doput:.vJos que s[o devcd.orcs. 
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0 SR. Gim:O.fANO HASSLOCHEP..-Aqui est:í. :1 
lei: « Fiw .o Go"''n·no a11l0i·i:ado a recolher 
om conta. corrente ao Ba.nco . da Republ.icn. 
uM n somm:t de 1.000.0:)0 esterlino .•. a 
emittir apoli~cs nominativas ou ao portador 
para pu.gamento dos credores do Bi.wco.. . a. 
abrir um:~ c0nt:t corrnntc n.t··~ 25.000:000$ 
pn.ra a.uxilia.r <ts opcn•a<;~õ~sde düscon to, etc.» 

Em tr(Jca, disto dispoz ainda a. mo3ma lei: 
«Os n.ccinnist11s do Ha.nco, para que .Posslm 

'i'eccbe1· o:; {i.1v.n·es eoncelliclos pi3l::t . presente 
lei, de·;erão rcform:n- seus e.:;ta~.utns de 
·accordo com o Governo . . u:wdo ao Banco ~:. 
organizaçU.o que for· méds conv-eniente ao G:)~ 
verno. comtu.nto que a sua administraç·ü.o 
seja contiad:J, ao me::;ruo Governo, etc.>> 

0 Sr:.. EDUARDO RAMOS-E; uma deleg::tç:"í_o 
dos acc:ionista.s. . . · . 

O Sr:.. GEmiANO HAS!'Locrmn. - Lo_;.), é o 
Governo que, :1 titulo do:~ üwor •.. 

O S.?... EDUARDO RA~ros-Xií.o é a titulo de 
favo1•, é a titulo do convonbn~ia tios aeci1.1· 
nistus. 

0 SR. Glm~IAi\'0 HASSLOCllf::R- }las eu 
me refiro ao texto üa lei tle 2iJ de setembro. 
O Govc:.·no deu o auxilio ao Banco, eom a 
coodiç?io de nomea.r . os di.rectui'Cs, em vez 
de serem estes eleitos pela . assem blea geral 
dos uccion istas; mas, por uma ficção, e::>:)eS 
dL'ectores ~tl!i nã.o são sini'io n:mnd~ttu.rio;; 
da 1)ropria assemhlt!a ge1•a.l dos accionist:l.s, 
que delegou no Poder Publico a <!Ompe· 
tencia p:n•a D:;mea r OS uircctvl'CS, em VOZ 
de scren1 clcittJS. Nessas conrli(;.t:J,:J:;;, o Banco 
é um P..StabG"lecimcnto que não tem depen
uenci:1 algumn. do Tilcsouro. CJlll quem só 
tem trawmcçõos commcrciae.;; nem ne
nhmna casa commercia.l. nem nenhum· f0r· 
necedor du Estado ti·am-t'vrmaria seu estn
bolecimento em succur~ml do Thesout·o pelo 
facto de ter tru.nsacções commordacs com 
es5c. Nno é esti1 a situa.çilo em que ficou 
o Banco, porque em tal caso eilo teria. idtJ 
mais long-e e lnvurh tira: lo a corp.petonci:1 
dos accionistas · de · exercerem sou direito 
como dono~ do . Bancu. 

A8si1u, portim, 11í1o lSUcceLie, ficou tudo no 
mesmo pé, e . os administradores prestn.m 
contn,s. Isto quer dizer simplesmente que 
os accionistas . s<i.o oln•igados ~·. confiar na 
capacida.de dc:ssesdirectorcs nomoaclo~ pelu 
Governo :1110 t\ sou turno deu .•• 

0 Sr:.. ALFREDO VAH.ELA- E' uma, SÓl'iO 
de suppo~içües. 

O Sr:.. GER~TANO H.\S.H;ocmm - Nã.o: sã.0 
factos q no estou oDtuuoranrlo. o~ accionist:ts, 
que esta.vam com o Rmco qnebt•ado, fallido. 
que pet·derimn tudo .•. 

O Sn.. ALFRr-:oo VARELA - E' precioso 
esto dado cllm V. Ex. cst;á. fornecendo. 

O Sn.. G8P..~Axo I-IAssr.oclllm. - Mas é co· 
nltecido. Si :t lei sn.lliu uahi. .. 

QuCni. coohe~e o u.s.mmpto. sa.be que o Sr. 
:Vlurtinho. ~"Iinistr·o da.Fazenda, oppoz-se a 
que o Banco fo:-;.;o soccot•rido, entendendo 
r1ue se dO\'.ia dcixa1· que elle . ar1•ebcntu.sse, 
tJUO se.~.misse :t ;-;na. sortH. Enteetanto, elle foi 
soceoi'l'i.l.o pelo Governo. 

Agol'u., . quanto ú. conta do Governo, a. a.c
cus:t<;ão não é de saltir dinheiro do Thesouro 
p:~r<t o. lhnco, mn.s . de · su.hir dinheiro do 
Bunco intlobit;1Jnonto por conta. do Governo. 

Si Sithiu por cunt.<t do Govel·no, toda. a ope· 
r<.tçã.o seria simpro:-;mentn a-deve e haver-; 
o GrJVC L'no rn:tnd:.•.nuu o Banco dn.r, supp~nha
nws, 2.000:000:S :t a.lguem, este pctgamento 
feito por urdem do Governo scriu. debit:ulo 
a.o Governo o Tacil.mente podemos verificar 
quantlo L;t.o occur1·c, pela conta do Banco. 

D:Jsdc qu0 a. cont,a. uo Banco chame a, nossa 
attençã.o, que vor•i.tlcu.rmos diJferen':i:J,s tJ.e:~ 
que preci::;ern s :~r oxplicJ.d:Ls, temos elemen
tos p :~ru cxigL· do Governo as informa.
ÇÜDS mai~ ca,ba.os a. respeito. 

O Sa. AJ,Fn.Eno VARE LA.-E púcle o Govm·
no 1'aeilit.D.l' cr.!dito::: a llomcm~ publicos dcstr; 
paiz 1 

O Sr:.. GER~I.'.XO !IASSLOCIIER-J<l t1 outra 
'luest5.o. 

o Sn.. ALFn.wo YAH.ELA-g' o que o pu
bu~~o diz procb:trm:nto. 

O Sn.. Gl·:n:-.L\:'\0 HAssr.ocu~::R. - Pcrd5:o; 
ahi t') que n.-:t<.i. .:.:. rp1ost:io. 

Deu.nte tla. a.sscmbl•.!a. ·geral dos accionist<ts, 
o~ dircr)i.ot·cs tLJ R~neo sio obl'ign.dos unmw.t
mente a aprcscnt. ~r ascont<t~ que o B:.:.nco 
tevo duran~e o n.nn:::. 

Ai-;OJ'a, suppnnh:nnos que entre os mutu
tu<tt'ÍIJS dos to . Ba.neo figure um homrnn poli
ti co c:)m um ceedit•) que elie rea.lmcntc não 
pórlctcr lpot•que cad:t um do nús,digo cida
dão d Li. t)l'aça., cad:.t um do nó~ tem o seu cu.
da.str<J iw Banco; um tem credito pn.ra. t;.1nto, 
outro para quunt.() ... ) .; si o Ha.nco tiver se 
estendido com algum individuo, dando-lhe 
um credito snp .:rio:· :i.quelle que olle deve
ria. i;m· l'a.zo~wolmontc, indubitavelmente o 
dh•octo1•do lhnt.!o commettou um abuso. · 

A quem devo ollc d:tr conta ·~ . 
Cortamento qne aos :.tccionist;ts, não a. nú3, 

porque trat:t-se deiS se11S interesses. 
O Governo ni'í.o é quem manua. abrir ore

ditos, porque ollu não tem autoridade pum 
t.a.l. 

:Mas, di1•-so-ln: o Presidente da Renuhlicn., 
amigo elo dit•cctm· do 13:t.nco, podor<.t pedir
lhe .· que . abrLt. um . credito para fulano, bel· 
tl'i.l.DO ou sicrano. 
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ANNAES DA CA~,IARA 

Perfeitamente ; -estou certo que nunca se Silveira Martins foi divet·sas vezes · accusa-
<leu este facto, mu,s no domínio do possivel do de sustenbr uma verda.deh·a quu.drilha .•• 
va~os admittir que se dê: que resulta o Sa. ALFREDO V ARELA--:- E o que fez o 
dah1 ?, . . . · . S • T ;"' d C t (Y. '2 D f1 d O director do Banco attendeu ao pedido, r· n1.rao e 0 eotpe: e en eu-se. 
de.u o cred. ito e. o Banco so.· .ffreu o pre,juizo: I. O Sa . . GALOGERAS - Mas as ac<.!u~n.çõe3 
a quem cabe agora pedir contas? Cabe a eram precisas. 
Dós?. 0 S A V . E . ' fi D . • · · rr • q B · ,.. d . R. . . LFREDO . ARE LA - U . ,JU. Z 

evemo~ exlol! ue 0 anvo nos . ~an e uma relação ao illustre lec:.der desta Ca-
~ma relítçao n?mmalde to,!las ~s pessoas que mar:::. mostranuo a conveniencia. do inquerito 
uom elle ten?'!m tra.~sacçoes, 1uant? devam, mesmo para dignidade da no~s(l, pr>oprla ban-
em que cond1çoes obtiveram o cred1to? · d · . · · ' -

Seria uma cousa verdadeiramente absurda, ca. a. 
porque o Banco ope1•a nessas t1•ansacções O Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não 
como um estabelecimento commercial, gerido tenho · autoridude pt1l'a trazer conver·sas :par
pela sua administração soberanamente, · sem ticulares para a tribuna da Camara. 
ter de dar .contas senão aos accionistas, em s· · , · fi E 
assembléa geral, respondendo os mesmos 0 R. ALFREDO VARELA -Eu z a V. 'x. 
administradores. criminalmente qmtnU.o por uma consultt.L sobre o modo de didgir o meu 
ventura facilitem creditas a pessoas menos requerimento. 
habilitadas. 0 SP~. CASSIANO DO NASCDIENTO -S. Ex. 

Porque, um dircctor de Bu,nco que por queria convencer-me da 11ecessidade da 
ventura abra uma conta co1•rente de 500:000$ approvação do seu reqncrimcnto, mn.s apre
sem as nccessarias garantin.s, este dü•ector sentou razões que não me convenceram. 
está sujeito a um processo criminal e a ir 0 SR. GERMANo I-L\.SSLocnER _Vou con· 
a "te para a cadeia. cluir. 

E quem ::tpL•ec!a ·isto são ·os c..ccicmistas, · em Penso . q_ ue nada mais · ê preciso dizer para 
épocas opportunas. t · u · d · t 

O Governo como governo nlo pód.e recom- mcs l'M' a unpt•oce encla 0 reque1•tmen ° e 
mendar ninguem a.o Bn.nco; os homens do Go- para deixar patente que nós não ,jugula
vern.o •.. em . carn.ctel' ·particular ... pedem .. :Ma,s riamos a. calumnia, não a esma.gariamos, 

des,le que a. prova contra ella. fosse colhida. 
como provM• isto ? Diz-se ... diz-se... por nós pt·oprios. 

Mas isto de se . dizer é simples c sempre 
succeúeu em todos cs tempos. · 

No 1inal do governo do imperio. sendo 
o visconde de Ouro P1•ete Minist ro da Fa
zenda,, fundou-se um banco que desde logo 

Esta · mesma: opinião ha de com o tenipo 
a.calm~tr e fazer justiça aos homens da Re.pu
blica.. 

Ella. ésusceptivel <.le se1' desnorteada. ••• 

teve cs seus destinos entregues ao filho da.- O SR. ALFREDO VARELA - Não ha du .. 
quelle estadista. o Sr. Dr. Affonso Celso Ju- vida. 
nior, e desde logo se disse 'tue aquiUo não 
passava de uma enorme patota do Sr. vis
conde de Ouro Pl'eto, pa1·a. favorccel' o seu 
filho. 

O Sr. Pn.ra,nhos foi accusado de ter fa
vorecido o Banco l\Iauá . quando mandou 
café para a Europa em . vez de cam biaes. 

Eu cito estes fa.ctos.nã.o como V. Ex. citou 
os outros; .mas para mostrar que nesse pe
riodo. que hoje parece a V.Ex. de tanta ho
nestidade, se fazia.m a.ccusações des,,a natu
reza e que eu tenho certeza. de que eram 

· calumniosa.s, porque o Sr~ Affonso Cel::;o foi 
;1! sempre um dos hvmens . mais respeitaveis 
:;, ( apo-::ados), de uma honradez a toda a prova 
/i (apoiados). e. entretanto, viu o seu nome 
.i! arrastado pelo lodo, coberto das mais atrozes 
Jl injurias e torpes calun:mias. il . Dentro desta Casa, o Sr. Cesario . Alvim 
~! levantoU-se para atac:J.l' uma das glorias na-

cionae~~o barão de 9otegipe, chn.mando-o de 
0ontra bandista e svc1o da caso. Masset. 

O SR. GER)IANO !-IASSLCCIIER- ... como 
V. Ex. ·. mesmo. Perdoe~ me que lhe diga, 
niío lembl'O istocom o intuito de deprimir a 
V. E:~., i<léa que não me assalta o espiri to: 
V. Ex. mesmo é um dos exemplos mais elo
quentes de que, dadas certas circumstancias; 
pódc um lwmcm ser completamente trans
mudado e usn.r de · p1•ocesso~ que anterior
mente a · sua propria consciencia reuel-
lia. ... 

V. Ex., arrastado pelo natnral pendor de 
sympathias por amigos que julgou perse
guidos no Paranél, bem ou mal, justa ou in
justamente, e não entremos na :1preciação 
dos fa.ctos-rccebeu um desses choques tre
mendos na sua sensib)lidade a:ffectiva, o 
qua.Lfoi repercutir fortemente no seu espi
rito, a poutio de transformai-o, de um mo
mento para outro, em um homem que estú. 
constantemente na tribuna, a so bater com 
denodo, com energia fóra do commum, em 
defeso. de suppostos persegu)dos. 
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SESSÃO EM 14 DE ~OVE?.ll3RO DE 1903 617 

0 SR. ALFR!~DO VARELA- 0 qualificativo 
é de V. Ex. · 

0 Sr:.. GER~.L\.~0 HASSLOGIIEr:.-Agora. per
_gunto; cGmo posso cu confta,r naquillo que é 
arranca·.lo a uma h01·a de paixã.o e de vio
lencia?. 

. ·o SR. ALFREDO VARELA-E' V. E:c quem 
Julga. 

0 SR. .. GEmL\.:'\0 · HASSLOCIIER ..;_ .Jal:!o com 
V. Ex. prcprio. · 

Ouvi V. Ex. dizet• hontem, dessa tribun~L, 
que a Republica não tinha, · sido a ohrc~ da 
propaganda, e sim havia sido a .obra de um 
lcva.nte m~Uta.l·. E eu appello do Deputa.do 
.Alf1•edo V :ü•ola,, ClllC considel'o nesta.. hora. 
um homem victima, da .pa,ixão, a qua.l, aliâ.s 
na.scera. de um dos m~ds noln•os motivos-~ 
sua dedica~lio por a.migos. appello pa1.•a o 
Sr. Alrredo Y~1..rela de ga,binet,e, escrevendo 
livl'os, instl'Llin:io a opinião publica, o musmo 
Alfredo Varela, que . prefere. sem J.uvid~~. o 
que · escreveu cu.lma.mente ao qne proferiu 
·Jm hol'~" de paixão,d.e perGurbação. E o que 
S. Ex. escre-v·eu fvi o seguinte: ~<O . povo as
sistiu bestia,lizn.do, como se disse, ao extraor
dina.rio . actu de 15 de novembro'? Neto. A 
propn.g~mda de ha muito Lhe f'a.zia esperar · c 
uesejn,r a Repu1Jlica.» · · 

0 SR. ALFREDO VARELA--:- Isso mesmo 
disso eu nó meu discurso. 

0 SR. GER:'IIAXO HASSLOCIIER-E eu nã.o Só 
ouvi, como .u. 

V. Ex. disso, é verdn.de .•• 
0 SR. ALFREDO VAP.ELA~Que n. prop~

g:màn. pPepal·ou a mudc1.nça. 

O Sn. GERl\IANo HÀssLOCIIER ~Sim. mas 
que esta. í'ui a obra exclusiva, de um inovi
mento mHital~. 

O SR •. ALFREDO VARELA- No-momento, 
sem cluv1da. Hei elo citar esi;a, m3smtt upinião 
do livro, que alüi.s foi contestada ·em minha 
presença. . po1• .Julio de Ca.stilhos, sustentando 
eu o c1ue tinha dito no livro. Hou,·e mna 
causa. predisponente-a propapagandtt,c uma, 
cau::;a, determinante-o exercito. 

0 SR. GE!DL\.:\'0 HASSLOCHER- V. Ex. in
discutivclmcnte-:-porque nã.o . o dizer ?-re
proscntn.vn., no seio do Partido Republicano 
do Rio GL~a.nüe do Sul, uma tra.dicção ·: desde 
menino se · fizera. no . meio dos propar.randistas; 
haYÜ1 adquirido reputn.ç~lo dentro desb Ca
mara, mesmo silenciosamente ; ao contrario 
do que succcdc com ó commum dos homens, 
V. Ex., sem fu.llar, havia conseg-uida. que 
<lent1•o dcst~ Cam:n•r" se fo1•massem, de sua 
compctencb intollectnal, de seu caracter 
m~ral, .d~ seu temperamento, os mais Hson-
gell'OS JUIZOS. . 

Yol. VII 

V~ Ex. f<1zi<1 a.ssim a :ma rcpntn.<~ão ; entre
tanto, em um momento de naixão, arras
tado peln.s . 1·nüe.s j<i, cit:.~das, . levantou-se, 
con<lemnon a Rcpublica. c diz qne tem sau
dade.~ du imperio, porr.tuc isto lillO ahi est<.í. 
é o arbit.eio, n.o p~tsso que no Impcrio nã.o 
era a.\sim . 

Appdlo, porém. do orador· fogoso de hon· 
tem para. o e~criptor do ga.bincto .•• 

O SR • .-\.r.FREDO VAR:~r.A ·_;. N:lo disse, rio 
clis·:mr·so. como V. Ex. diz ; c . .;tã.o n.qui · as 
notas tü.chyg-r~phicas. · 

O SR. · GER~IAXO IL\SSLOCHER - Creia o 
Sr. Depuí;;tdo que, apezar ela.~ disseilÇÕcs que 
entt·e nós exisr.cm neste momento. considero 
que somos J.ous representantes -da Na.ção, 
1ilho:., <lo mesmo Estauo, empenhado:; pela 
mesma. causn, c a.pcna.s Llill'erinuo nos proces
sos . .. 

.-1..lmcjo. não quero <liZCl' que com mai~ 
sincel'idade mn.s com ttnta quanto V.Ex., em
bora os caminhos s~j~m diversos, o bem 
do Estado, e ~prosperid~Lto da Republica. 

E n~~o possu ottvir um repuhlica.no que se 
diz intr~tnsigente; um republicano vermelho, 
que a.G1rma quo não l'ecual'Ü\. deantc dane
cessid<l.de de derra.mar sangue para · lavar a 
Patri~ Jos ult1'0.gc;.; do pa:;su;dG, 8i t::tnto fosse 
preciso. que diz que nã.o hesitava ueante do 
s:.tcrific:io du sua existcncia.c mais. qne ttba.n
clona.l'ia o cont'orto proprio das cidade:; ual'<L 
ir se b:.tt..:r em qualquer logar polét Rêpu
hlica, n:i.o posso, repito, vel-o vir dizer, 
uc:1 ~!.·o d.,Jst<~ Ca.m<tl'a., quo tom s~~uda,t.los do 
Impario. 

E' um homem que ongcita o pa.ssauo. 

0 sr:.. ALFR:::no V AR ELA---:- Xã.o engeito. 

0 Sr... (~t~RMANú 1-IASSLOC!IER-Disse que-
Republic<:t ora o arbitL'io. au passo que o lm 
porio fó:;_·a. ~~ P~tz, o l'espcito tL lei. Ül'<J., eu 
nãu creio .no que V. Ex. diz 11.q_ui pal'il. prc
fed:· o testemunho do que est<i. escripto em 
seu livro, quanLio üiz: em G7 annos o molde 
politico a.doptado não nos dera nem, pa:, nem 
liue1·dade Zcgof., ~íem a-utotidacle, c sim 24 
annos de ·desordem, e depois o m·bit;·io ott r.t 
licença, o poder publico in1eira.montc c.Ies
lllúralizado. 

o SR. ·\LFREDO VAREr .. A--:- ~hntenho. Em 
n~dt1. con ~rJ,dictorio com o que eu disse. 

O Su. · GER:\IANO l!ASSLocmm-Dcve man
ter. 

Qtw V. Ex. se lev-antasse cont1•a as oly
ga.rchias cstaclmtes, mn.ravilhn., po1;que não 
era um homem sem compromissos, um ho
mem sem rosponsu.bilidado, que falltwa; era. 
pelo contrn,rio, um homem festej~clo, a.utor 
tle lh-ros, polemü:;ta, que havia, dcl'endido 
com · c:tlor ext:·emo · a Constituição do Rio 

78 
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-GI·ande âo Sut n. mais ato.cada denil·e todas 
por esses espiritos U.cmocraticos que pre
tcmdem que o nosso povo S3 deb;;.te entre 
n.Jgemtt.~. su(focado por uma. tyra.nni:l. 

V. Ex., dereosor â outN.t.nce do principio 
feclcrulista ; V •. Ex. qne chegou .•. 

O Sa. ALFREDo VAI:.EJ~A-V. Ex. então 
não leu o lllJU livro. 

O SR. DElt:\IANO H.\S:;Locmm-..-1 out1·ance, 
digo eu, por.JuC V. Ex. chega ~L contesi,ar a 
foJm·ação imposta, só a, atlrnittindo cspon
tanca c li ne. 

Conheço a doutrina de V. Ex.. quando 
fa.lb que é impossível a í'eU.eraçi1o, desde 
que o Governo possa intervir para manto1• 
-esta 1ôl'ma, qne ella dove ser oiJra da con· 
currencia livre. 

Ma-;. V. Ex. quo scnu.prc foi pn.l'tid::,l•lo 1la 
ma,is eomplct:.t. :.mtonomiu. dos Estados. quc
l'endu i.1t~.; que ellcs legislassem sobre direito 
substantivo, querendo que cadu, um ácl!es 
tenha, a f<.Lculdade de uCCl'Otar suas leis 
segundo a varied<tde de su:1s nr~cc . ..;si<.ütdc.s, ·o 
Rio 1:r:1nde do Sul, por exemplo, tcnJ.v con
-veniencia em fi.ecreta.r maisucm·e~sa. :.t liimr· 
d:.tde de testar ..• · • 

O SR • . ALFH.EDO VAH.EL_\ cht um aparte. 
. . 

0 Sn. GE~tl\lA:.\'0 T-IASSJ"üCJIEI•-'-V. Ex. ata
c.JU as ol;rg-a.rcllitts. 

Em prirno.iro Jo.~~Lr. SQja.mo.s justos. 
Ha neste paiz-não cito os nomes-n~as 

.a.té llojo su houve dons governos de E~· 
tarlo uccnsu.úo:s, nüo sei si com raz5:.o ou sem 
razlo, de p1·uticaeem :.~ctus do mt.~lvcrsaçüu 
U.os dinhcil•os publicos. . 

Cout~·n. os outros, que se tem dito? (PaHsa.) 
Que nellcs domina uma. olygarchi:1, flJlG ll<.~ 

verdallcil·as dyna~tb,s, Ini1S ni1o se diz de!les 
causa idgumu, que os possa, deprimir ou col· 
loci..~r em plano de inf...:.rioJ•iJ.ad.e i.10 q uc era.m 
norcgimen do Imp0:rlo, em que os rnar:ch· 
tu.rios do centro govermwam discricionurh
mente. 

E que :lhzer contra as olygarchias? 
Somos nüs que devemos ü1tlagu.r do quo se 

passu, nos Estados ·~ . 
V. Ex. dcfenllc a autonomia destes crn seu 

livro e prega 11uG o Estado. isto é, aUnião, só 
á requisição dos govercos do.~ Estu.d.ospuderá 
intm·vir para . rcstu.bclecor a · ordem, . assim 
como só pode exigir que mantenham a fôrmét 
republicana c assegurem as garantias indi
vidun.es. 

Pois bem, i;orlas as Constit.uições dos Es· 
tados estt~:beleceram, pelo menos no papeL, 
as garantms. 

Agora, tra.ta-sc, diz V. Ex., de saber si, 
nos E:;tado8, essas garantias individua,cs; 
que estão escl'iptas na Constituição. con-
1'orme V. Ex. reclam11, Sr;)rão cumprida >5. 

S ·~j!1m · ou não sejam, é. a. doutrina de 
V. Ex., nó.; não pouemos intervir, ou melhor 
-o Governo Feu<n~al nilo pôde intervir. 
Poraue? . 

V ... Ex. dis3e, no seu livro: << ••• in ter vir 
nos. Estados para repcllk a invn.::ião estran
;.:eira ou de nm Estado em outro ; p:.n•a. 
m:.mter a fôrma. repuhlicana e restabelece!.' 
a oL·Jem. á requisição dos rcspcciivos ;:_;;J
vernos.» 

O Sr:.. ALFREDO VAl~I~LA- V. Ex. me pr·o· 
mette o sou apoio, si cu ruostra.·1· que o Go" 
vemo do paiz, dcntl•o .da Constituiç~ão; tem 
9lementos pv.ra. impedir os ahusos que se di'i.o 
dentro da l{epublica. ? 

O Sa. GER:'IIA:"\o I-IAsswcrma - Garaa~;n 
que V. Ex. não púdc demonstl·i1r isto. 

O Sn.. ALFREDO VAREI.A __; V. Ex. me 
promctte o apoio <h suu. ba.ncad.a. '? 

O Stt. GimMANO HASSLOCI!I~R - Eu f'allo 
por mim, nü.o ü.ülo pela bi1llCU.Ui1 ; uso do ui· 
reito que · tom um Deputado de discutil' o 
assumpto. 

O SR. ALFREJJO V.H:.ELA- V. Ex. pe~·
mittc mn.is um apn.1•te? 

O Sr:.. GEr:.:-.rA:.\'o HASSLOCILm~ Pois. r~ ;i o. 
0 SP... ALFREDO VARELA- V. Ex. n:o 

}Júle d.c form~t nenhuma cncontra,r cout~a· 
dicção entre o livro c o repr•esentante do 
Rio Gl'~·.ndo do Sul, poPque cuida.dosamentG 
o ro·du p~1.ru. de novo puhlicn.t•. Portanto, 
1nantenho o pro;;r<tmma de lSU9. 

0 Sr:.. G:m:-.IA~hl l-IASSLOC!IIm- _:. 1'!11~. 
Sr. Prc::;identc, o que cu qucú·o tlizer é <1ue a 
Consttttli!;f.i.o, de qne o Sr~ · Depntadu f(Ji ntG 
h0jo um don.!n::;or extremo .•. 

O Sr:.. ALFJ:.EDD VAr:.I~r.A.-)Tã.o ha tal; 
pois si cu mo mauii'estei revis!onist<.t ,j:l em 
18:19 1 . 

OSP.. Gl;:i~:'II,\:"\OHA~STJJCl!l~n.-V. E~~. :-J.té 
.i<~ tlissc que Julio de Cu.stilh'Js era revi.si!J· 
nistn.. 

O Sr:.. ALFIU~Do VAH.ELA- Do uma m::t
neira expressa,. 

O Sr:.. GEr:.:'IIA~o IIAsswcn~:n.-0 que sD 
trata de saber, é si no momento actua.l, nus. 
roepublica.nos, a.mi.~os dr1 Foc1era.çuo, tolc· 
rariamos quo a Co!•stituiçio f:;sse submet· 
tida o. um:.r l'cvisüo, qua,ndo a. hura. é de~ 
paixões, qun.ndo a hora ·é de temporal, em 
que não se pôde dosdobr~w as vélas aos ven
tos, som arriscar a q110 estas mesmas Yé!as 
se ._ possam transfor·mn.l' em elementos de 
destl'uição p:trc1 nôs, precipitu.ndo sobre o 
rochedo o navio. 

Est~t é a situação. 
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·M~s. dig0 cu: nos principias d:1 Fode
r:J/;ã.o. todos os desmandos flUe se dcem no 
Ri•) GranJ.o uo Sul. todo:,; os u.busus da,s auto· 
J'id:.Mlns, devem cncon tr:.tl' o seu correc!.i v o 
lá, o não na int.crvenç~ão d;1, .t.Jnião, flUe scri:.:, 
uma intcrvcnçil.o intempcsl;iva. 

O ro.úmcn t} o~tc. ou ont:lo conuemncmo::i 
o 1·egiÚJcn ; mas não uigamos quo sornos 
JXl.rtidal'ios . de . um rcgimen, p;ua depois 
(jucrermos remcd i o p;.n•;t seus mu.les. reme
di os i:Jconstitucion:J.f) . .:, como (· a intor·vcn
(;ito in_dc 1>it<.l, (loPorJur Fc .te:r:ú em questüo:;: 
que so resolvem dontru do:-3 IJl'op:·ius E:-;
tar1o~. 

Por o:wmplo, poucr:'t passar pela ca.IJcça, 
<lc qnalwtr•r d.c 11ô . .; a nypotllo:30 de um corpo 
de exu~'citu. do um l1a.t,dhfi.u. üo um c:-~qu;: •. -
drã.o, de um regimento f'edor:l.!. em qual
qnor E:jr.ado, poder ~i.Lhir <lo seu rJi.mt·tel. 
ttin :la que Sdj:'t p:.u·<.t soccor!'Cl' um:J. Yictillla 
dti. maior p:·upotoncia do Go,·ornocshdunJ ? 

Nin;,snem ! Nu din. em <1 ue tu.l fac tu :~c 
dGs:w, qu:.1.ndo d.cu.nt(3 do um b:J..t;.~lhü.u de :::oi
darln.-; hrazild:J.'fn:, o Gcvel'Do cstt.tuna! ·. tl'u
cidasso mulhero::> e criançu.s, cllus so con
servassem hnpassivci:;, seriu.m nw.is lwrocs 
esses suldattos. ubcd.cecntto . a, um pl'incipio 
constitucional. do que acudindo u. essas vi
ctim:n~ · nun1 impulso d·~ seus coru.çõe:-;! 

Dcvbmlomh:~a.t·-;;c quo ha uma cous:t su
pedor a ·r,w1o. (lU\lü o ro:;peito <1 Constitui
<;Õ/), que o pr•.Jprió ~old3.llo devo uct'en,ler. 

.E «1nando o ;-;uld<tuo se turmt urr.a am~~ar.~i.L 
nat·a :~ odo;n . ou blicu., n u<.tnd.o o svlU:.~uo 
Intcrnnu n~1. prilif;ic:~ de ~um . Estado, p~triJ, 
amc,~ç~tr u 8~n Go.vcrno com n força, o 
GuYCl'i10 Fudcra.l :tndarú. born in-.;pirad.ú mn 
or·der:<!.l' tL l'Orno·;[o tlo::Fc Jnilita.:.·. 

V. Ex. ú :cio-gr:mJ.ensc, o teve ~cmpPc a 
mais complcLa sulichtl'ieclaclo com a lluliticn 
d.o Sr. ,Jnlto uc Castil.hus; o V. J~:~. s:.:,he que 
on.l uin.:-; bJm c:ü:unitosos par;~ n,ús; o Sr .. Ju
.Lio do C~tstilht;$, como chefe da politiea. do 
H.io Grandú do Sul, a biJm da t~"aOcluilitl:_Lüe 
da nossu, r.eri·:.: .• :.~!im do pou01'll1C'S entrar em 
plena. p~tz. pn.t'~L quo pudesse o Est,Ldo d.es
envulvet• a.;:; ;:.llé'.~ . :dquozas. te..-e de vmlir, 
àc reclam<.J.t' tl:> G~;vurno Fedcl'<ll a rcmoçiio 
do milil;ares, c-tuc andavam om conlulu.:;, 
prop:.u·anüu urna smliçã.o no Riu Gr<.~n:Jo <lo 
Sul. 

0 SR. CASSIAr\0 J>O NASCDil~NTO- Posso 
dar ui.;S') l;us~amunhu. 

O S1t. Gl·:L~:-.u,:so HAssr.oc:r1-:n- E V. Ex., 
CJmrnun~;ando c:nnnosco, u.htt•mado pelos 
puri;;·os uo ilUe e~ttw:1, amon.çada. a torrn riu
gru.ndonsc. vcnflo a. pJssibilidado do aJgun:) 
dC::iscs cabccillt·:,s ;wrasbrom 03 seus subor
dinado$ pn.t•n. mna r•cvolb. · V. Ex. acomp:.t
nhuv:.t a poliJ;ic:.t do Rio Grande do Sul com 
o maior intu:•:Jsse o mostra·va. t~1.mhom o 

ucsejo de qno 'J Go,·e:·no Federal a,ttend.c.:;:_,e 
a, recl:.tmU.Ç!ÕCS do Se •. Julio de Castill10s .•• 
dos<Jjo tlc qne o Governo F'o,lct•.,l uHendcs.;;e 
:1s !'Odumuçües do Sr ... Julio do Castillws. 
I~ porqtte nãu ltn.viado :.tt.tenJ.or ao Governo 
do Pa.run:1, si porvcntur<t es1;c julgava. :1. 
ot•dom publica, amea.çu.ll<L '? 

n SH.. AI.FJ:.f~J)() \"AJU·:L.\.- Tl'da.-se de 
um homent «tuo é tu na. gloria11:.r.ra. este púz. 

() St~. G-EJDL\:"n lh~!:iLOC!ll ·:l~ - Concr!l'UC 
com L;r;o; o «lttC aliú~ nucL'. a.diu.nta 11~u·.~ o 
caso. 

O Stt. ALFI~!-:Dn VAI~I·:J.:\ - \". E~. lr::t 
•lo se ro~orrl:.u· q:tu cb nibun:1 J.cst:1 ca~_;:.:. 
dusatlei a ropl·e:sont.i.L(.~ã.o dt) P<.tl':~n:L a wazCl' 
lllH UUCUJnU!ll;o fjtlU fo:;S ' \ em flllü :::e ~-~i;t,l'i
hui.~ :~o nn genur:ü Mcnna Bn.rrcto qunc~r1u : ·:· 
inclinações, j:i. ni"í.o tligo oat1•:1 cotts~; a pro
dnzi1' uma clr:so1'J1:11t no P:wan:L U rlcs:d: 'J 
<.Lhi ficou o nib trouxeru.ni as provas que eu 
pedi. · · 

O Sn. Gtm:,rA:-;o HAsn.ocm;;n-Poi:; (\ is 7.o 
mesmo. r-; o 1Uo Gr"ndtJ do Sul succcrlúu a 
nwsm:t cou:;a .• sem que apjl:u•ceos:;u mm:. 
prova, per1ucn:1 qul.! fosse, :tp::z:.~t· de 1mdid.:~:s. 

O Sn.. ALFIU~vo V,u-:.Er.A-.N:Io é o me:;m·.:; 
Cíi.SO. 

O Sn.. G;-::t~.rA.xo HAsgr,ocnJ::n- S:·. PrJ
si•1ento:>., cu ua,tt:~. ma~s tenlt<i u, üi~cr . 

O Sn .. Ar.Fruwo VA'!{.E (, :\-'1\~nlw ~~ p:::.l:l
Vl'a, do Sr. Ministro \.~a. Guet'!'~\., quo me d~
d:lt'Oll que a. i;i·a.nsfJL'onci:t do gencra.l ~lictm.-~ 
Barreto n:·tu rra thviüaa qna.l'Jltel' m:i. nuti
cia, quo ~i ves~o recebido o Ministcwit> d<:J. 
G:JO!'L':I .• o si1ll 1;urque er:.t preciso colioc:! '' 
tdli otenonte-coru~wl Fat'U-

0 S1-:.. G-r:n:-.u:\D l L\.ssr.ocitlm-Penso h ::~o ver 
dcrnonsl.rad.o a impt·ucntlcnciu. do l;~flLWl'i
mcnt.o du Sr. Depu&:.tclo V;.tl'di.L, c, pül'kLnto • 
iJ meu vo!;o ost:L pat.cnt.c. Nii.u ft.tllo stnilo pc!' 
mim, cumu dis;-;c ; IH'oduzi c;:;scs argurn~ntos · 
fllL; ~~ Co;runU·::io accoit<1l'<:'L, :-w lhepu.rcccrcm 
l'.;.z:.m:veü;, ;dil:t uc cvit<tr qm~. de novo. 
um ucto nos.-;o, vertlu.dcür:.tmentu phttunieo. 
nos scju. dovoi.vitlu, sem pruduzit· neuhun1 
o!Tcitu. 

Tive ncce.~siJ:tclQ do cnt~·ar om umn. n.prc
cit't.r>':o p:trt.icuh.n·, rtmtnto ao ro1 um·imento 
uo mou coilog:~. ma:; co:no V. Ex. c i1 Cêt:-;:1 
vccrn niio houve da miuhu. par~c outt·o in· 
t.ui.tci siniin de colla.hor;w e:n bern <h, Re· 
public:.~. invocando o tns;;cmunho do Si'. 
Oeput:.tLto Varel:L tto hontcm tt l'<.tVf)I' das insti· 
f.ni~:uos, . porque mo pat·cco quo o tostt]· 
munho d.o honl;cm é indiscu~Jvclrnont.u lUIÜt•i 
mais pon ~era.vel dt) que o apaixonaJo J(~ 
ho,io ; e S. Ex. nilo conseguiu 1lomonstra:· 
quo os sou-; juizos ele bont~m uãl> co.rr~:spon~ 
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diam ú. verdade das conse1uencias a que 
chegamos. 

E com isto, tenho dtto. (IIfuito bem ; 'IJutito 
bem, O m·ador é comp·imentado.) 

O ~~· . . .:Tesuino Cardoso (m,o
-r;i'ntento de attençit'o)-Sr. Presidente, si é 
acto de civismo, digno de applausos, denun
ciar os erros, os abusos, as ü~ltas em que, 
porventurn,, incorra.m os responsaveis peht 
gorcncia dos negocias publicas, não o é menos 
e ta,lvez mesmo o sejn. mais, em dadas cil·· 
cumstn,ncias, peomover digniricantes ropar<~· 
ções. E foi o que hontem aqui fez, com in· 
dependencia e corn,gem, o nobL'e Deputado 
pelo Rio Grn,nde do Sul, a quem muito de 
proposito ouvi em absoluto silencio. 

S. Ex., concitado pm' mim, no appollo 
feito perante esta Camara, nfto quiz respon
der de prompto, talvez pitra que um im
pulso de franqueza não t'ossc intcrprobdo 
apenas como um <u·rdubo de momento. 

Preferiu· reflectir, ponderar; o, ·passado 
algum tempo, de n,nimo delibGrado, calmo c 
consciente, Yeiu S. Ex. declarar, com toda a 
solemnil.ladc, que se achava plcna.mentc sa· 
tisfeito com as exnlicações form:.tes, por 
mim n.presontadas, .. quanto. aos 1'ctctos nr
ticulados nas refemncias feita.s ao governo 
do Estado de S. Paulo. na egrogin. .pe~soa tio 
seu illust1•c Presidento. o Sr. Dr. Bernar
dino ·de ·campos, cu,ja' probidade pessoal 
S. E:'. reconhece e proclama. 

E' simples justiça, que faz tLQUelle estadL;ta 
conhecido e acatado. 

Aprouvc ainda a S. Ex., nossa boa hor.:t 
em que se achava, fa.ze1• igtmlmentc ,justiça 
ao caracte1• do meu amigo e collega · St• ~ Dr. 
Carlos campos, um moço dis~incto e csti
m:J.do, ao ·Sr. Fern~1.ndo Prestes, leade;· da 
minha bn,ncada., um homem do. alto valor 
moru.l, um chefe do prestigio, e a outros 
membros da bancada que S. Ex. viu aqui 
unida e solidaria, firme c intrepida, na de
fesa do governo da Repul)lica o do Governo 
do Estado de S. Paulo. , 

Foi um bom movimento, esse. de S. Ex., 
e a minha satisfação seria completa, si S. Ex. 
não houvesse, a meu vel\ praticado uma in· 
justiça pn,ra, com o nosso. coliogi.\ ausente, 
Dr. Azevedo Mn.1·ques, e não tivesse aindi1 
insistido em alguns pontos, alitts insignifi· 
cantos. 

O Sn.. EDUARDO RA:-.ros- Devemos acredi· 
tn,r que o Sr. Alfredo Varela não conhec;) de 
perto o Sr. Azevedo Marques. 

0 SR. ALFREDO VARELA-Não fiz injustiça 
<t pessoa do Sr.· Azevedo Ma1•ques; referi-me 
ao modo por que discutiu a questão. 

0 SR. JESUINO CARDOSO-Fiz l)em, entro
tanto, em appellar do Sr. Deputado Alfredo 

Va1•ela, mn.l informado, para o Sr. Deput::vlo 
Alfredo VareJa. melhor esclarecido. 

Aqui ficam n.s rcctifica.ções feitas~ que 
dcsejaYa np1na~ assignalar. 

TuJo o mais é de menor montn.. 
Si porventura se tornar ncccl'.lsario. c só 

em t[tl ca.so, em occasião opporcuou.. poderei 
ainda algo dizer ; ac1 ui me. encontra.ní, S. ·Ex. 
sempre que fol' preciso, prompto para, a. 
defesa da. Republica. que, em verdo.dc, póde 
sct• combatida ~ <Lba.l:tda e dcstruida pela 
dcmo!i·~fJo dcs cn.ractoros dos homens cue a 
rep1•esent.n.m. · ·· • 

0 SR. ALFREDO VARELA.- E' esse O nonto 
de vista.-sa.lvar as Jnstituições. -

0 SR. JESUINO CARDOSO - E' qw1.n~o mo 
cumpri~<. dizer em rdn.c}ão :LOs pontos re
ferentes <i. política. de S. Paulo c :t poli!.ic;.t 
gera. L 

Ag;~ra uma explicaçã.o pDssoal. 
Não se al'l'eceie dell:J. S. E:(. 
Acho que em actos do eav~~lheirisrno e àe 

gene1•osidade deYe-se a. tê disput:w a· prim.a
zia, rechtmar a prioridade; e. po~·ta,nto, 
não vt~ S. Ex. pen:;ar quo cu soja. capaz de 
fa.lta.r ;1, esta. regra. de boa condacta.- e de 
bclla educação ..• 

DesQjo a.pcnt1s, por amol' :1 verdade e para 
qu.e se não explore o fu,cto, nem contra. 
mim, nemcontrr~ S. Ex .• rcgist1•:.u· o episo
dio como se passou. 

Não me tllrigi propositalmente ao 1oga.r 
onde se ach<tYa S. Ex. pa.r<t cortej<ü-o. 

Te-:.·minn. Ya cu o meu discm·so c ,,~cllava.-sc 
S. Ex. entrJ a b.:tnca.da lnhiana e flumi 
nense ... 

0 Sr •. ALFREDO VAREini.-E' vorun.de. 
O SR. Jr-:surxo CArwo.;;o7"' ••. em cumpanhia 

elo meu iUnstl'o collego .. , o Sr. l,'ru.ncisco 
:Malta. 

Eu sahia de minha banca.tl:.t, quando dGpa
rei com S. Ex. Pareceu-me, nrí.o affirmo, 
pareceu-me que foi S. E~. quem primeil•o 
estendeu-meu, sua mã.o. 

E', todaYh, possivol que fosse· ou quem 
primcko lhe déssn a. minlla. 

Seja. CtJmo fur, o facto é quo nos esten
demos as m::ios si.mult:Lnea.mente, em um 
comprimento pal'lamontar. 

0 · Sn.. ALFltEDO VARELA-Dú. licença p::tl':1 
um aparte. 

O Sn.. .TEsur:"o CAr:.Doso - Si con~esta, 
chamo a priuridarle pa.r.:::. mim. 

0 Sr:.. ALFREDO VAI:.ET"'A-Nã.o. quero mos
trar quo fui vm•tbrle o que afirmei. 

Não porlii1 partir. do mim n. iniciativa, 
porque infelizmente ha.viu.m sido feitas po1~ 
V. 8:-.. :referenci:ls que eu Cltta.lifiqnoi llc 
pouco gcniii-::, 
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O SP..JEsur~o CAn.noso-Tinhamos troca-:
. tlo pa!a;vras desagr•;td.avcis; s~ ExjulgaYa-:;;e 
aggra.vatlo c esperava. quo partbse de mim 
esse acto ... 

Isso. porém, uão ê raz[o do negativa de 
um acto instantaneo, ús vezes o.té involun
tario ... 

Concito o meu collc:..;·a a nU-o insistil·. como 
nio insis (;o cu. o facto é de impétancia 
mesquinh;~ e só a nós interessa. 

Passemos a outl•o ponto ma.is im1nl'~:1nte, 
euja explicaç~ã.o é .de mais alc~tnce. 

Reicrii1d·::l·so S. Ex. ao ~l'l'tlülo que se des
cncanrleou nesta. Casa, <:"t tempestade de pru
tostos qne a :m<.t p ::.lavra agitador:.:. pro ~-o~ 
cou em toJ.u.s as b<.tuca.dâ:3, disse ma.i$ o a 
men~Js o seguinte: <<A C:.m1a1'u, ostav:1 ;_uJar
chisada. e acoplr.la a cl13fia, pel;:, · exnJto.ç::to 
fios ani.mos dos . Sr;:;. Dcputaüos; o hu.scão do 
comm::~ndo tinlw. cahido ua.:-) mãos uo lewJc1-.e 
o Sr •. Jesuíno Cu.l·closo o bYu.ntou, <.lominu,od.o 
o tumulto, se'l·enu.ndo a to1·menta~ restu.hc· 
leccndo a. calma, pela nobl'O utti tude que 

· as.snmlu, l'CSpondcndo aos meus u,rgum<:ntus 
com argumentos quo me a1Ja.larum~ e con~c
guin da.r· :t Gam<1r:J, a respoit<l.!.lilidade :p,·tria
inc:nt:i.r de que se .:tfastaea. >~ 

.Ligra.dGçu a gentileza u~ refc<.·c:1cia~ mas 
üeclir.o du. immereci<la honra,ria .. 

Por bom'a mo lJu.sb e:•Cl'CCl' com l:on:·~L o 
meu ma,ndato nesta Ca.1~1~ra. .•• 

O Sr:. Er.oY CnAYES ~ Que V. E:~. hu!ll'U. 
muito. 

0 Sn. ,J J~Süi:\0 CARDOSO- •• • e por a.spL·t~
çiio 1~0 · satisf'az conquistar u l'esp:.~ito .1!u-
1J!.ico. :.~ ~vrnnathia. e ~, asti rnn. dos m(~;~~ c:Ji
lcg·u.s ·.· ilé;ta ... Casa, :10.~ qut.'.eS · mult ~J consi
dero ... 

A!.Gt'XS SRs. DEr>01'A1J(JS -E q_uo mu.ito 
o consicler·am. 

O Sr:.. Er .. oY CiZAVI~S__;_ Do qne é nmito me
l'OCCL~ol'. 

0 SR • . ]ESUI:\0 CARDOSO- · ~.. C que mo 
d.o :~·.-am~cDm com o seu m~.,_,gnn.nimo apreço. 

A n.ttitudc que S. Ex enaltccc foi por mim 
assumiua. de accordo com o meu chef<J o 
comp:u1hoil'OS de bancado, do accordo com 
os meus dignos coUega.s de outras hanca.J.as 
o du accordJ. com o illuske Sr. Deputado 
Cn.sshno Jo Nascimento ... 

O Sr:.. ALFREDO VARELA - V. Ex. é ge. 
ncroso. 

O Sr:. • .JgsUINO CARDoso- .. • a cuj::t . re· 
conhecida com:petcncia c eom:provado patl•io
tismo a Ca.m<tra fez· ,justiça, elev:1ndo-o :.t 
alta di(l'nidade de leaú!w (apoiados) em que 
tem co~·ruspondido plenamente tt nossu. coa. 
fia D(,'U., (.4poiados gel'aCS.) 

0 SR. ALFREDO V AUEJ .. A~ V. Ex. ê gene· 
roso. (Soam os Lym.panos .) · 

0 Srt. ,JESUI~O CARDOSO-SOU apenas justo 
nas obsct·va.ç·õcs que faço c mLs explicaÇ'õos 
que dou. 

o Su.. C.\SSIA~o no NAscrME~To- E V .Ex. 
púdc u.tnrmi.Ll' quo nunca solicitei nem est:J. 
nem nen!unna outru. posiçfio. 

0 SIL ,JESUIXO . CARDOSO-E, por isso. :10 
concluir o flUO tbha ;1 dcclu.rar c venho ele 
dizer, f·~ço enü~ga d'ts flores e dos elogios. 
com que ~tpt•ouve <Lo . Sr~ . Ueputo..d.o 1\l1redo 
Va1·ala. distinguir a. rninlm modostn. in~livi· 
duu.lidacle. a u..,tu. Camara, nas pessoas do seu 
iHustre Prosidcnt.t~ e do seu nobre leadei'. 
( Jfdto .· l.JJJiít ; · muito úe;n. O Ol·ado;· J · maito 
c O'injJi•imentarlo.) 

o Sr. P:.·esidente - A . disouss:lo 
fica adiada peb hora. 

Termina hoje o prazo pa.ra o l'cccbimento 
de emendas ao Orçamento d<1 Rcceitu.. 

As emenda:-: rccobiua::; v::í.o ser cn vittàas :1 
Commi~~IT.o (b Orç.:tmento. 

Fm·am o!l'e1·ecida.s n:.t sessJ.o ele H dr no
vcm1H·o J,~ 1903, :w Or•}anionto ela R<!ciJit:.:: 
Get·nJ d~t Rcn:thlica. nar-a o oxercicio ele 1904. 
:•,s s::Jguintes~ - · 

E:'IIE~DAS 

.:1o p;·njcclon. 2.')6, rle 1903 

(ReceUa. Gerul da llepnhlica) 

AJ'l,, Nos conhacl;os de fornecimentos 
quu o Gov</i'DO tiven:lu ccl.r!lJr:J,l' na vigcucia, 
dcs~:L bL fica.-lllC vedallo incluir a clausuh 
üo ísenr:.ãr• do direitos :.:.dui.Luéieos pal' ;.~ ma
i;el'ial · im]>or:;ado. 

Saiu. th~:; sossÜ.\'3, 1:1 U.e novembro de lD03. 
-C'a!OffiJ1'c~ s. 

Onde· convieP : 
O G0vcrno é :mi;orizu.do a concedor fr:m

cptin, j1os t;:_1.l . po..r~t. a c0rr·esponú.cncia.. publi;.. 
caçõo:-: o scmon tcs ·· disi;ribuidas pelas Soei c· 
dc.vlef> Ni.tclonal de Agrwuli;ura, Alagoana. 
Auxiliador:.t de Agricuiiuro. de Pernambuco, 
Paulista de Agriculi;ura, União Agricoltt de 
Scrgi]lc. Estadual de Agriculturu. do P<~oranú. 
e Agricultura de Florianopolis. 

Sal~. das scssücs, 14 do novembro de 1903. 
-lrJnacio Tosla.,-Christino Cn~.:;.- Canrliclo 
Rod1·igues.- E!yseu Guilherme.- .· .Joviniarw 
de Cat-vo.lho.-llem·iqúc flotges .-Ett.::cbio de 
; lml;·wle,..;_ \Vànclcl'tcy ele Jlcnr.lo11ça. 

Onde convier: 
Art.. 1. 0 São prohibidas em todo n p:.tiz as 

opera<.:õcs a. p·i.,azo sobro lcttras de cambio 
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devendo toda c qua.lquer · compra ou venda 
ser feita. a din hciro de. con ta.do, com o prazo 
de 48 horas para. n. entrega das lettras. . . · 

§ 1. 0 Exccptuam-se 1Lcst~disposi::ão as Iet
tras provenientr~s de emharquo de generos 
de exporta,ç~ão, que poderão ser negociadas 
cGm o pru,zo até 31 dias para :.t sua ontt·egtt; 
uma. vez que declàra.rcm sun ot•igem e sej:t 
;~corrip:tnh.tdtúios documentos comproha,torios 
do embarque. 

§ 2. 0 A thita. de dcclaraçã.o e cntre.!::t dos 
documentos de . q uc tr:_t-r.:t o § 1 u deste :_trtigo 
será punid:L com :t mult:L de 20 °/o sobr·e o 
-v;t.lol' do titulo emittido. sendo solida.riamcn
:;erespons:1 vei:l por este pag.'J,mcnto vendedor 
e compr~tdor. 

Art. 2. 0 São prohibidas as liquidaçõ3s por 
differença, o bem assim :ts proroga.ções do 
pr.t.zo pa.ra en treg<t. da.s lettra.s. 

S:1l:~ r!:.ts sessões. 14.dc n:)vem1)ro de 1903.
l'eli{údlo F,·ei1·e. · 

Onde conv.ier: 

~irt. 1. o Fie::, pela. presente disposição, 
Cl'eado o im postu gloh:tl sr; bre :.t rend:_L. 

Art. 2. 0 Suas t:l.x:ts, l:..:.nç:tmento e cobr:Lnça 
GiJ3decerão â.:5 seguintes rcgr::s: 

a) p. i g:~r·;í. 1 °/o u.· rend~t do immo-vel rura.1' 
:;l:.tg:~ pelo proprict:trio; 

b) p~tg:1rá . 2 o I o :L rend _L de immove1 urha.
;D, p:1~·u. pelo proprictn.rio ; 

c) pn.go.rá •1 "/o :t ronctt proveniente de em
})l'CZ~.ts ou compu.nhhs industri:.l.CS e bn.ucos de 
qu:1Lqucr na.tnreza; · . 

,J) pitg;u·â 2°/o a ren<f:l, J?l'OVCUiente de di· 
·;idendos e l'cndas de tltulus de :1.policcs; 

e) p::garc.t 1 °/o :L renda. de vencimentos de 
funccion~~rios e subsídios ; 

Art. 3.° Fica isento <leste imposb [\, 
renda, do trab~tlho pessoal e profis;-;iomtl até 
6:ü00$ a.nnu;tes. 

Art. 4. o O Governo reguhm•Jnt:trc."L esta 
le.i p:U\L su:;" fiel execução. 

S:;.h das sessões, 14 ele novembro 1903.
Fdisbello Fi·ei1·e. · 

Onlle convier: 

Classe 03 -Art. 127. Azeite ou o!cos de: 
oliveira ou doce, de cm·or.~o do ::.i;!Odfi.o ou 
oukos semelhantes, 400 réis po1• litl'o eGO : ~ 
tt razão. · 

Sala d:.1.s ses~õe!'!, ·14 de novombt•o de. IU03 
-Felisucllo ·Freire. 

Onde convier: 
E' o Po(lCt' Exccuti\•o autorizado. Jl:.t vi. 

gene la dest:.L lei, a conceder · i~enção de d.i
:t•cii,os, madbni;e 1·equisição dos gove1·nos d.o:-:: 
Estados ou lias municipalid:tdes, nrio :-:6 p~n·:1 
o material import:.L<lo com destino :w sm:vi!:o 
de a.l.tastecimento de agua., como t~i.mbom 
par:_L o nwteria.l met:.Lllico destinado ú, inst~tl
lução da,s .redes de esgotos. 

Sala da.s sessões, 14 d.e novemln·o ue 1D03. 
-.ldalbei·lo Fc;·,·a;. 

Ao art. lo, n. 33, D/!Crcs~entc-so : 
Salv-o aos Estados o direito de taxarem a. 

transnü~sã.o das a.polie.cs, caww mortis. 

Sa.ln. das ses~ões, 14 de r!Ovcmbl'O de 1!303. 
-Jglio Sanlos. 

Onde convier : 
Continuam em vi;:or os arts. 26. VH, d::t(:'OO 

n. 957. de :30 de dezembro 902, e 1-,~g, 
~ 2°,n, 1:3, da lei n. (}i!J, do lde lnovembl'e 
de 1899. 

Su.la. das sessões. 11 de novem.1.1ro do 1903. 
-.J. · Ci"wr;ello Cavalcwttc. 

Art. 5°, onde se diz : 
Bil,liothecas publica. ti:l. Ca.pii,al Federal o 

das capitaes dos Estu.dos: 
Accresccntc-s~ : 
A's das cama.ras mumc1p::~es. 
Sala. dasscssões, l-1 .de novembro de 1903. 

-Gal1:r.To llaplista. 

Onde conviel' : 
Sulfureto do carbono (formicida). 300 r~~is 

o kHo, além dos impostos aduaneiros que 
t1cam estabelecidos. · 

Sala elas sessões, 14 de novembro de 100~3. 
-1lmerico ele .llbuque;·gge. 

Art. 1.0 Xão po~em os bancos estrangcil'OS S~ju. nutnthla a. dii:!p:Jsiçã.o da. Ict.tru. a <lo 
que funcclonam no pu.iz 1'aze1· nenhuma ope- n. VII do a.l't. 2° da. lei n. 95::1, Jc 20 de 
1·;:,ç·fio, sem que tenham integra.tizado ~eu dczemln·o tle 1902, rcla.tiv~tmento ú, isenç:ão 
c:ipi1;al. de :.!ccordo cJm o acto que lhe~ por- ele direitos do materiaJimportu.dn pelos go~ 
mittiu :~ in~tallaçfio. veroos elos Estados ou 1viunicip~tlitlu.dcs com 

A t. 2." São obrigados a. dcpositat•em no a.pplicaç:I.o ao abastecimento de a.gua e ma.
Thesuuro Federal o duplo da. quantia que tcl'ial metallico p~tra installaç.Io das redes 
dopo:~ikrem a:-:: cmnpanhias de segnros de de e::;g-otos e bom assim do m~tteri~tl metal~ 
vida. lico para a. illmnina.ção cloctrica. 

S:tia da.s:;os-,ões, 14 de m.vomln•o de 1003 .j S:.llu. dr1,s sessões, 16 de no-vembro tle 1803 •. 
-Feli~bello F;·ci1·c. · - Bl'icio .Filho. 
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:\o n. 12 do art. l"- R1:ada do$ Tele~ 1 Classe 7:., n. 101 ~ ~Trigo em ffl:ão, 15 
g;-(:phos -seju. mant.ida com rclaçã.o aos te~ I rêi~ ent Ví~Z de 10 réis. . 
legramntu.s (b impeunsa e estu.dun.es o quo Sala. das sessões, 14 de novemb-;.·o de 1903. 
di:;püe o n~ 10 do ud. 1° da lei n. 05:.::, de 29 F'rJlisbdto I>einJ. 
de dezcrn bro de l 902. 

Sala (Ias sessões, 14 de novemln•o d0 1903. 
-Bi'icio Filho. 

On1c convier: 
r1cu. o Governo :.Lutor·lza.d.o a, conceder ' 

lsonç:ão do direitos do · lmport::tçã.o c expe
diente aos ca.tu.ventos. pot;os tulmlí:tre:;;, bom
ü:ts, cnci1Ilitmímtos c ntais accessorios. destí· 
na.dos uo n.ba.stecimeni;o de ;L: • .ma nos ui,·arsos 
municípios du Estado do. Cear<l e (pte fo1'em 
importados peli1s rcspeci.Jvi1s Ci1mn.ri1::i com · o 
nm· de cmtrcgal':'o ·á seevidão publici1. 

Igua.l f=.vor ser;t concetl.ido :.'L pessoa que 
importo.r, pari1 uso pari.iculn.r, qualquer dos 
o1Jiecto~ .acima. mencionados. 

A dispensa dos direitos, em mnbosos cases, 
ser(í. solicitada ao Ministro ~a. Fazend;L p3los 
intend(mtes municipac!:). 

Sala d.as sci=sões, 14 de novembro ae 1908. 
Er.l<caí·do S'l1~clc.:·t. 

.-\.o art. 19 : 
Suppl'lnül.-se. 

Saia d::~.s sessões, 13 de novcmin'o de 10·~·3. 
-AlcilCO.í' Guimw·aes. 

Onde convier: 

Art. Fic~L rcduzitla. de lOOs a 5008 a 
multa. est:.tbelecida. no ar·t. G3 c~o l'e.~ula
m.en·Go de scllo n. 3.564, e:lc 22 de ju.neiro 
de lflOO, na. qua.l incorrer·á tmnbem <.llltwUc 
a . (1uem a,proveita,r o document~, .ou p:'O· 
cnra.dor ou portador, (lUC o acccit:w . sem o 
sello devido. 

Sala da.s sessões, 14 de novcml!l.'O de,. 1003. 
-' J."rindade. 

Ao :1rt .. 1°, n. :33- Suppriiua-sc. 
O imposto t1.lli l'Cferitlo é inconstitnciomd 

(Constituição, u,rt. 9°, n. :J). 

.Accr2scentc·se onde convier: 
Art. No imposto do consumo de que 

t:·a.tu.m os ns. 40 a. 53 do art. 1" des ~.n. lei não 
~e comprehcmle o du rP.gistro de fabrjeas c 
est~tbolucimontos commercüws, o quu.l fica 
~npnrlmido. 

O~imposto do registro ~~ evidentemente um 
imposto do « industrias e profi~sües », c por
t.-.ni.o 1'er.J o n.rt. 9°, n. 4 da, Constit.ui(:ão n. 
sun. dccrett~oçi'i.o pelo Congresso F'edm.·al. 

Sala dn.s sessões, 14 de novemln·odc wo:J. 
~ Jocio L•'i~ .lll)es.-Cm·lns ]Jcixoto J•ilho.
Josd Eoa,·{(lcio.-1:1 .. ~·allcs.-lknw~·do liortc.. 

Na cln.sse 10:1.. n. 159 ~ Onr:lG so lê almn.
~re am:J."i:ello. roxo tel'l':t. ki lo 30 r(1is. 1·a.zão 
50 °/o- dig:t·S~: kilo 100 r1~í~. razã.o 5U 0 /o. 

S:1la das sessões. 1-1 de non~mb1·o J.c 1903. 
F elf.súcllo F1·ei1'e. 

/ll't. Fica o Governo ant.oriz:tU.o n. rcfor· 
niar a. ta.bella do~ emolumento~ commhros. 
a.ppr•ov:vla. polo d.ecL·oto n. 2. ~32,dc 14 de 
m:trr~o de I 898. 

saia d:Ls ses~ücs. 14 de novembro de 190:3. 
Cassi~wo do .J.Vr.1sci.mr.mt0.-.ht·,;cnol J.fillm·. -
Co.mpos r:a,.tia.- .!ww:s Dco·c!J.~Som·cs dos 
Santos. 

Redija.·sco n. 2G, do:,,1·t. 1°, desta. f'orm:t: 
28. Dito sobre vencimentos não compt·e· 

hc>ndid.os os do~ !v!inistl'os do Supremo Tribu· 
nal Federal e dos ,juizes fedcracs. 

Sn.b dcts sessões, 14 de novernb1·o de l!J03. 
-L Jfo;·eii'a (la Sit;;(! • 

. Ae n. 29 do a.rt.Io -lmpo:;to soh:·e venci
mentos- accrcsccnte-se : 1<'ica,J1l cxcluiuos 
de~tc imposto todos os que pcrCí!bcróm ven
cimentos inferiora~ a :2:400$. O~ que vencem 
mais de 2.:400$ pa.ga,rão 2 ·;~ a.l(l 5:000$. 4 •;;.. 
<tiA~ 10:0008 e 7 ';ó os que exccdcl'Cm dusscs 
vencimentos. 

S. R. Em 12 de. O:uvembro de 1003. -
j, .t. _Vei-,;u. 

Considcrand.o que o imp:Jsto sobre di,·Bon~ 
dos dos titulas das companlliu.s ou :::o~iod_acles . 
anonvma.$ com sé<le llos Estados é de cons1;i
tucio.n:t!ida.do contestada, . na opiniíí.o do va
rio::; constitucion:.~.u~~as cmorito~. que con~i
U.m·am t~as dividendos m1.t~.cria, sobre a qu<1l 
~úm:entc os Esta.dos podem decrct:tr impostos. 
na. fôrmi1 do art. U", n. 4, da Constituição du. 
n.cpublica. ; . ~ . 

Considcrtmuo que o Congresso NaciOnal, 
creanLio o imposto sobre dividcnno::-: do~ lJ:tn· 
cos, compJ.nltit\S ou sociedades a.nonyma,:; a 
titulo de selto pela lei n. ~5, do 20 do:~embro 
(te 1891, m:mtcvc-o na.~ leis subseqnt!ntes sob 
:1 rubrica, ---- Interior- sl>menr.o P<1l'it tl.S so
cioo.-~des a.noilymas. com sérle no D:s:-:tl'ict•J Fe
deri1l. corn cxclu~ão du.s oxi.'3tcntes nus Est:.l.· 
dus. ri.tü 1806 : 

ConsidJl'<tndo que em l89i, qua.ndo a.s cxi~ 
~encias apcrt::tdas du Tl1cs?uro pi·en~neii1vam 
<L nocos~hiu.dc do convcmo ftni,:.Ocmt·o dono· 
minado FwtdiH[J locw, é qu~ o impo~tu tor
nou·~C extensivo ás ~ociedaJesanonynm~ com 
!:léde nosE:o;ta:do~, o que originou ~m·ios pro-
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testos lJOr parte dos prejwJicaG.os e (1;! repre
sentantes dos E~tados, o que signific.:.L que o 
imposto nunca foi correntemente acceito 
como constitucional ; 

Considerando que a inclusão deste imposto 
no or(,~amento da receha, apezar das contes
tações e reclamações. explica.;.se pelo facto 
de · ::LCh~1·..:.sc o Congresso. so h . a pre:;sã:o étn
gustiosu. e Cl'itica da má si1;uaçã.o tinancGira 
da Repnl!lica, combuJidn, pelo pn,nico d::t im
minench da snspcn.~ão do p:.:gc:.mc:I~o dos 
juros da, divida ext.cl'!la, p:1njco picr!r~n:entc 
justificado, porquanto o HrazH. como lem
brava o iilnstrado r ela i; v r tl:1 l'3ceiti1 :'3r. Scr
zedeUo Col'r0a, applico.ndo QO nosso paiz as 
palavras de I-I. Glorie sobro ::. lngla.tGl'I'a, 
tinha awavcssado todas as crh2s . de saa. llis
toria sem toe mna só vez fi1lt:1 .lO :.!.0 na:Za-
mento dos juros u\3 süu. divida; - · ~ 

Consider::tnclo que, si as lina:lçis n::io :pêr
mittom lo.rguczn.s na, docretaç~o à.:1s ÜC::;po
Zi1S publicas, porque a. situação economicu üo 
paiz é difficil, já. dcsa.ppt\receu u panico 11ue 
det2rruinou o Congresso a esi;P.nucr ~ · T.rihu
tação . (ts socicd:1dcs nnonym~s com ~~ele nos 
Estadr•s; • 

Considemndo quo os diYidenclo~ do;s titulas 
dn.s companhín.s ou s:Jciedades ar~onyma~ con
stituem l!ITI<t das fonte3 de I'eceitn. do:-> Esta
dos, figm\~ndo nos Ol'ço..rr~entos cst adtt::.cs do 
Ceará, Pi::mhy, Sant:1 Clltllllriná, Bahia · c 
outros, qne jcl nflo podem itH.;rmcni;::u· ~~ t~xu 
respectiva, TI em recorl'er ao inJ.posto de con
sumo, pol' · haver a. União, prcva.lecenuo~:-e 
do art. 12 da; Consthnição! tTibata.do f~rtc
mente os p:·oductos indüst1'i<1os dos Esta.clus ; 

Consicle/J.ndo que u.s diffict~U:v1cs :ílu:m· 
ceiras nos Esbdos se ~tggr:1. V~1.~:ão, a.pprovado 
como se faz 1lli:Sü~l' o projcc to rel.: tiYo :1.0s 
impostos interesta.cluaes! si D, União não 
ab1•ü• mão dos impostos de constitucionali
d:.td.e contc:-:;t:.ttb,, como o de quo se i,r~t:l, que 
os Estados coni::iideru.m ele inüu:::trh e profis
são e n.rl'0C~tdam.:.no como t:.tl ; 

Propomos a . seguinte emenLl~ ::to ~trt. 1°, 
n. 31, do proji.'c~.o d:.~ recsit:;.: 

Accrcscomcm-se depois da. pa.li.liVl\t :.tno
nynms ;1s seguin tos: -.-com sé de · no · Districto 
Fedeml. 

Sala, d:1s sessões, 11 de novembr.) de 1903. 
-J. ;1. Nei~:~a.-Ignacio Tosta•- T.li?·iato "Mas
cm·enhas. -Domingos Guirnar<"fes. -Cm·valho 
B;·Wo .-Pa;·anhos 111on,tencg;-cJ. -Aate;·o Bo· 
telho.-Tolentino dos Santos.-ll. Sal!es.
Eugenio Tow·inlzo, - Be1·na1·do Jifontei;·o.
Bulcão TliCI.nna.-Olegm·io · Jllaciel.-.P... Sal
danlw.-C. 8om·es Filho.-Castro Rebello.~ 
Carlos Ottoni.-Tlei'!Jne de Aln-etr..-So.ty;·o 
Dias.-..llHlonio Zacadas.-l<el·i;;.~ Gaspm·.
Estc-vam Lobo,-itlvvs lJa;·bosa,-Ribei;~o .hm· 
qtwim, -loequ·:m 1 >ires. -Rrxl;·i,9ues Lima, 

Art. Fica o Potler ExecutiYo autoriz«.do ~ 
promover, pelos meios regulares: . 

a) a incorporaçã.o ·nos proprios nacionae:: 
dos bens de raiz possuídos otl <ldquirld :s pe
las corporações de m:Io-mm·t:1, sem licençu, 
do poder competente (ord., li v- .. '2", tit. 1~ c 
leis posteriores); . . 
· u) a decret:.tçã.o judicial da nullidade rle to
das as alienaç~ões e contractos one:.·o;.;os feito~ 
pelas ordens roligiosa~,rcfurc~ntcs a bens mo
Ycis. imrnovels uu semoventes da sem pa
trhnonio,si par:1 t~v~s alienações e con\.ra.ctos 
nã.o houv-er precedido a neces~o.ria lü~enç-.r. 
(lei d(? u . ele dezembro . de 1830 e clscreto 
n. 055, de 28 de no,·embro de 189-1); c 

c) :1 com-ersa.çã:o om gcl'<.tl, dos bens da,s 
à.itas ordens r·e1i~ios:1s, em apoliccs inalie
navci.s da diYida pnb!lca. fundi.td.::.., si hoavc:.· 
:1inua c1uem legaln:ente as r::;prcs~:ntc (art. 
l8d.a lei n. 1.764, de 28 de ,junho de lSSO c 
dec. n. · 9.094, de 2.2 d.e dezcm1)z.'O üe i883.) 

O Poder ExccutiYo poder1.i YcnJ..:;r, n<1 fó:'· 
ma do citado decreto n. 9.00-L de 1883, os 
bens que a Uniüu assim . adqui!'Ü' J?Ol' co:n· 
misso, rei dn U.icaçil o, ou vacuncia. que pn.rn. 
::;erviços da me~ma. UniflO ni\o fol·em !lGc:;::;
sn.rios. 

Sala das SJs~;;es, l4l~C D.o-.·;:ml~::.·o do 1003. 
~.:L Jfo1·ei,·c: de. Silvo::. 

Accl'escente-se : 
Ari;, Ka vizencir" J:est<L lei, cs Estados, O 

Districto Federal e os I\lu:.ü·.~ipius :f';n·ão ;:>..!'i'c~ 
cadar uelús seus Óx;.tctor·e-s. coEl c~ seus e 
~o1J:•e Õs set~s· ilTilJOstos~ lO ~: - ~. p<::.r~~ ~~ l\:!ÓGit~L 
federal. 

O Pode~· Exec~1tivo plv·dJ..;nc~:.u.·::t soi.':.'O o 
processo p:1ra o ~·ccolhimeuto :.1üs cof'~as cL 
Uniãu da porcentaóem a.ssi;n ::ti'r·ecadi.t.d.a. · . 

Não se cornpi'ehonJe na pú.lu.Yi',~-i::;:post-J 
-o renjimento de bens estctduac•s do DistL·i
cto .Federal e i\Iunicipaes, nem . o àe tJ,XilS 
dos serviç-os ele ~l_ g-ui.t, esgoto. illnminaç~ão e 
qua9squer outros~ cus~cados d.irceti.t ou ir.di
rectt"tmeni,o pelos Estados, p3lo i.Jistl'icto Fe
clori1l ou pelos jlunicipios (Const. Fed.., 
art. 10). 

S:1la das sessões, 14 de noYembl'O de 1903. 
.....,. A. M.o1·eil'a ela Silva. 

Accrescente-se onde conv-im• : 
Art. E~ o PoderExecut.ivo autorizado a : 
I o, . adopta1• ·para os telegr11mmas ordina

rios as taxêtS actuaes dos telegr11mmas pre
teridos ·· 

2°, eo'nceder a reducçã.o de 50 % sobra 
essn.s taxas para os tolegra.mmas ~e ~mprensa. 
e para os telogrammu.s "Gransnutttdos por 
conta, dos goYernos dos Estados ; 
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3°, reduzir a tarifa na.s · proporções · neccs
~arias em zonas em quo o toleg1•apho federal 
soffr::~. concurrcncia na exploraç·ão uo ser
viço; 

4°, reduzir a taxa terminal brazilcira do 
fl'anco ·1.25 a um fr·anco pa.t•a os telegram
mas internacionaes procedentes do ou dcs" 
tidados :.to Brazil, que gozu.rom nas admi
nistraçiJes estrangoil'aS de red.ucção não in
rerior a rr:meoO,i5 po1• pal:1vra sobre a ta,
rira oi•din:.trüt .; 

5o, esta.hclecer · uniiormid.a.de no · tratego 
mutuo com todas as estradas <lo ferro sobre a 
bi1so d3 ser'eln todas as tttxas cobradtts nel:1 
ta.rifi:t da. Repartição Ger:1l dos Telogl'alilws, 
procedendo-se ~1. sua divi:~ão ent1·e as admi
nistrações copa.rticipa.nte:-::, .. conforme o pro
cesso nas linhas de c:Lda. uma•. 

s,~lo das sessões, 14 tle novorabro do 1903. 
~l·i"cwcisco .sâ. 

Accrescente-se ondo convier : 

Art. As taxas ele abastecimento de agua 
serão arrecn.dadas pela, Inspecção Ge1•al de 
Obr:.ts Publicas, que f::u•ú. a revisão dos lan
ç~amentos e recolherá · o producto da · <~rrecu.
dação ao Thesouro, 

Sala das sessõe~. 14 de novembro de 
1903.-Francisco .S'ú. 

Onde · convier : 

(Lei n. 95:~. de 29 de dezembro de 1902. 
art. 2°, n. XIV, lottr:1, (. Contr:wto de 27 tio 
janeil·o de 1P03,el:tusula 1 O., lettra. i;) 

Sa!:1, d.ts sessõe . .;;, 14 de novembro de 190:3. 
-Pmda Rwnos. 

Art. 1. o Accrcscen to-se : 
Imposl;u dG 5 °/o :>obre o valor dos premios 

superiores :L 2oO.)OOn, da::: Iuteri:t:s fedcr:.Les. 
(Art. 2°. n. XIV, lettr:L u da, lei n. 05:{ e 

cl:ut::iltb 1\ lettr:1, a. dv commc;;n .h d
t:tdo .) 

S:tl:t rhs ~essõe.-:, 14 üe novembro tle 190:J. 
-P(nda Rmiws. 

a} :11·t. 1°, n • .29. Retlij:L·SO .tssim : 
Dito so hrc subsídios e Yendmcntos. 
S.1l:.1, d,:s sessõ<>:-;, 14 de novembro (le 1903. 

-Pada Ramos. 

b) :.trt. lo, n. ~9. Si nã.o for approv:1.d«1 :1 
emenda a ao n. 29 ·do ar i.. lo~ proponho a 
seguinte : 

Dito sobre subsidio~ e vencimentos não 
compL'chendidos os dos SemtdOl'es e Depu
tados (u.rt. 22 dn. Constituição). do Presidente 
e Vice-Pr•esidente cb RepulJlic:t (art. 46 dJ. 
Constituiç~ão) e cs dos .Juizes Foderacs ( § 1• 
do n,rt. 57 <.h Constitui~·ão). 

S:d.Lt das sessões, 14 de novembro de l9ü:3. 
...,-Po.Hla Ramos. 

São do dominio dos Estados os bens encon.,. 
trados v::tgos em seus te1•ritorios desde :1 Art. l<>,n. 4''· Redija-se assim: 
data da Constituição da Rcpublica, devendu T:ixas sobro o fumo. de accordo com a lei 
ser para · ellos transferidos: ·os que tiverem n. 953. de 29 de Liezombro de 100.2 -
sido arrecéLdi1dos pela União. 6.200:000$000. 

Sala das sessões; 14 . de novembro de .1903. Sala das sessões, 14 do novemhro de 1903. 
-Tavares de Ly1·a.-Eloy de Sou.:a • ....-.Tose~-Pattla Ramos. 
Eusebio-M. Pe1·eil·a Reis.-Fonseca e Silt;a. 
-Eusebio de Am~l'(tde.-Jose Mo;~jm·dim.-' Art. 1. 0 , n. 5!). Redija-se assim: 
Christino Ctu.:. - Eslacio Coimbl·a • .;...;. Ho- Taxas sobre consel•vas, de :wco1•do com a 
.sannah. lei n. 958. de 29 de dezemb1•o de 1902-

Ao art. 1. 0 (Interior). Accresconte-se : 
Renda da Estrada de .B'erro 

Oeste :Niin:1s.. . • • . • • . . . • • . 2. 300: 0008000 
Ronda da Estrada . de Ferro 

. Melhoramentos no Brazil 95:000$000 
Renua da Estru.da de Ferro 

Rio do Ouro.............. 200:000$000 

Sala das scssües, 14 de novembro de 1903. 
-Pau.ta Rmnos. 

Art. 1. o Accresccnte-se : 

900:000$000. 
Sala das sessões. 14 de novembro de 1903. 

-Po.ttla Ramos, 

Art.. 1. o, n. 60. Em voz de 25: 000$ di
ga-s~ : 30 : 000$000. 

(Lein. 953, do 29 de dezembro de 1902, 
art. 2°, n. xrv .lettra c e clausula 1 n lei;t,r:.~. c 
do contracto de· ~7 . de janeiro Uc ·1903.) 

Sala das sessões, 14 de novembro de W03. 
-l)r.t1tla Ra·mos. 

Con trilmiçã.o do con tt'actan te da~ loterü~s Ao art.· 1. o accl'escon i; e-se: 
federaes p~Lra a, fiscalização (hs mesm:.~.s, Renda. provenicn te d::ts lot ·~rlas f'cdor::tcst 
28:000$000. l.GOO:U0(J80UO. 

Vol. VII ill . 
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(Lei n. 953. de 29 rle dezembrn de 1902, 
art. 2''.n. XIV. lettra b) e clausula. 1n:, lei;i;ra. 
a do contra.cto ·já citado. 

Sala. da,~ sessões, 14 de novembro de 1903. 
-Pa·Hla Ramos. 

Art. 9. o Supprima-se por conter disposi 
· ção alheia. auur(.~a.n:i.ento «.l.:t Receita .. 

S:1la das se.;sõ.,s, 14 de nov·.m:.1bro de 1903. 
-Paula Rarno~. 

e 
At·t. 10. S:rppl'ima-se por ser ma teria, u 

despcz:.t c não dP. receita .• 
Salada:;; s~ssões, 14 de novembro de 1903.~ 

Paula Rarn.os. 

Art. lL Supprima-sc: Esf.a disposiç~ão' 
além de tet• caracter permanente. é relativ:.t 
á despeza c não ;lrcccita. 

Sala das sessõos, 14 de novembt>o de 1903; 
-Pa1Jla Ramos. · 

Art. 15. Segunda pal'Ü!-Redija-sc assim: 
<<Continua. eni vigoe o al't. ;)5:-{ da Tarif<t 
approvada polo decreto n. :J.Cili, de 19 ue 
mat'<.~o de 1900. 

Sala das sessões, 14 de novembro de 1903. 
-:-Paula Ra·m.os. 

Art. 20. Supprima-se: · 
O modo de realizar o pagamento rle dividas 

rle exe1·cios findos não é ma.terla. de Or9amcn· 
to da Receita e sim do da despeza.. . 

. Sala da.s sessões, 14 de novembro de 1903. 
-Paulo. Ramos. 

Art. 21. Supp1•ima.-se: 
A ma teria deste artigo nü.o diz re.speito :.i. 

Receita e sim á despeza. 
Sala da.s sessões, 14 de novembro de ID03. 

-Paula Rmnos. 

Art. 16. · Supprirna-se. Estn. disposü.~;i.o não 
deve figura1· noorça.mento ua Receita, p.:;r· 
que refcrc·sc <i. despcza. 

Sala das sessões, 14 de novembro <le 1903.
Paula Ramos. 

Art. 17. Supprima·se. O artigo rafbt' ~:-se 
â.s despczw.;; dos · di vcr.'!os ministerios e nii.o 
pôde figurar porta.n ~u, no Orçamento Üi..L 

ReMi ta. 
Sn.la das se.s:::ues, 14 i.l'3 novernbro tlci903.

Pattlo. Rt.Lrnos. 

A1't. l8. Snppl'ima-se. · Esi;n. disposição~ 
quando acccit:~vel, cl0ve figurar no 01'ça.
mento da, Fazenda· 

Art. 19. Supprima-se, por . conter ma.
tel'Ía. int.eiramenie extranha u. um orçamunto 
de · rt1cci ta.. 

S~tla das sessões, 14 de novembro de W03.
Po.ula Ramos. 

Accresccnte-se ondn convier: Fica o Go;. 
'ltrn•no autot•iz:tdo n, concJclor i~cnção . de 
imposto de importação nos rnetm·iaes, quct• 
mctal!tcos. quer de ceramica, machinas e 
apparellws irnportados pn.ra o fim cx.clnsivo 
de serem empregados nas obras de a.ba.steci
mento de agua. rêdc de c~goros . . illumina· 
Q'ii.o ell~triea c viação ·utbn.na. da cidadu de 
Florhnopoli~, em Sa.nt:t Catha,rina. 

Sala d:ts .~cs~ões.l4 de novembro de lf.).J3-
Paula Ram.os.- Et·iseLt Gu.ithenne. 

Al't.24. Supprim<t.·so por contet' disposiçã.o 
U.c caracter permanente. (Arr.. 1:3~, pat•ar 
gl'apho uni co, do Regimento.) 

Sn.la da~ sessões. 14 de novembl'o de 190:3. 
-í~aula Ramos. · · 

Accrescente-se onde convbr : 
Continúa em vigor o a,rt. 13, da lei nu

mei'O 953, de 2!) de dezembro de 1902, accrcs· 
cenb.nd<J-se depois d~t · palavra. manteiga-o 
banha. · · 

Sa.la dn.s sessões, !4 de no'::cmbro de 1903. 
-Pau,la ·Ramos.-E!ysett Guilherme. 

Acc1•escente-se onflc convier : 
Continuam em vigor as disposições do 

n. ll do art. ~Jo da, lei n. 559. de 31 de de
zembro de 1H98,e do a.rt. !)o da lei n. 9.'5:< de 
29 de dezembro de 180:~. 

Sn.la das sessões, 14 de· novembro de 1903. 
-Paula Rmnos. 

Ao n.rt. 15 acct'oscento-se: 
Pcllcs e couros em bt•uto, preparados ou 

curtidos e er.vcrnizados. 

Art. Em hrut.o. de qnalqucl' qualidade, 
salgados env<.lrnizH,àos ou conserva.do8 · de 
outr:.\s maneiras : 

Vm'd·~. 1\.ilog... ... .. . . .. . .. . • $100 25 °/ 0 

Se.::cos, » • .. • • • .. .. .. .. • • • $200 15 o f() 

.1.Vota - Os mesmos cour·o~ p~U:ulos Ui\ C<Ll 
(pm·gu.J.os) verdes ou seccos pu.gnrão maL:~ 
20 'lí• dos respectivos tiireitos. 

A vubos ou . om fardos- pc~o bru :,o em 
barri;.;, 20 o /o pa.ra ta1•a .• 

Art. Prepa.r<tdos o curtidos. 

Com ·pello: 
Saln. da.s scssije:-;! 14. de novcmcro do 1903.~, De arminho. cn.stor. lontt•a e 

Paula Ramos. J somclh:lntes, kilug .......•.. i$600 
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D.e carneiro. ldlog •••....••...• 
De hezort•o, cabra e outras va

riedu.ilesnã.o es pecifimida.s, iuom 
Som pello: 

Curtidos na côr natural, sem 
p.repa.J'u, ta.es como as sol<t!:l. 

.· 1$600 

2$500 

· atnn:.ulus, va.quetu.s, cu.rnoil·os, 
bezei.'ros e semélhantes. kiio;.:. 1$500 

Tintos en;,;raxa.dus, ta.es como a~ 
vaqunt.es. bezerros engrax<tdus 
e cordo·,;ão, kilo.~. • . . . . . . . . . . 28200 

Tintos m<wroquinos qua.lque1• 
que sc,Ju. a. côt•, kilog......... 2$20f) 

Tinto.-:: o ri vcrnizaclos, Ji::;os ou cha
grina.dos de qualquer côt• e as 
pellos ac~Lmut·ça.du.::;, tacs como 
vu.que ta, b2zm·ro de cores e 
mar:i:·oco, o bezerro cnverni~ 
zu.do ou acamurçado. o cha.-
grim e a m~murça, kilog..... :3$.500 

Couro da Russia. envet•nizado 
(gr<tnmtdo) cpullícas vcrdadei.;. 
l'<tS ou suas imitaoões, ldlog. . 5$000 

Nota- As pelles e eóuros hvrado.~ ou es· 
tampad.us pag:wão ma.is 20 o In sobre as re· 
spectlvas té.l.xas. c bem :.t8sim us tiras! gaspeas 
c outros pedaç:os recurtacl.os. 

S<tlada.s sessões, 14 de novembro de 1903. 
- .ill1:aro Cw·vallw. 

A- Sm·cl restii;u ida. a. importanciu. do im
posto cobrado sobre o sal de pL·ocedcncia 
ostrangeir~t, nu. propor~~ã.u do quu fvr empr~· 
gado na coaservu ue cu1·nc ou de peixe. i.l.üX· 
portar. 

B-Supprimn.-so o imposto do cinco réis 
por kHo sobre o s:tl boneficia~lo ; 1icando o 
de consumo reduzido a. vinte réis por kilo 
de sal beneficiado. Considcra.-se sa.l benefi· 
cia.do, grosso ou fino. o que pesar oi1occota.s 
grammas ou menos por cadn. litro. : 

Sala. das scs:'lõcs, 1 "1 de novembro de 1903. 
-E1~ico r:oelho.-OUvei1·a Fi[)Heiredo.--.Lo·u-
1'ertço · Bli.]Jtista.- .!. r:1··tJ:uetlo C(.(valcanti.
Go.lvtro JJapNsla. -llenrique Bor,qes.- Jolíe 
B"'ptista.-Fidetis .ll·oes.-Eloy de ,')'ou::a.-
Ta'Dar~s de Ly1·a.- Pt.wei1•a Reis.--. Fonseca. 
e .<..,'iloa.-Edu,w·do ,..,'tudarl.-F. Sà.-JJe:;er
ríl · Funtenelte. - :~·m·riio Saúoia. -Gonçalo 
Sottto. - '1'/wma:; UaDr.tf.canti. - Belisa1·iu ele 
,\'o?.{:;;a. 

Onde convier : 
Art. .E' o Governo autorizado a mandar 

pagar ao Esta.do de S. P:.tulo até tt quantia 
de G.Oi5:5.H;8i2G, ,jà reconhecida e liquidada 
como di viJ.:.t da Unifí,o por uma. com missão 
nomeuda pclos ·rcspectivos ·governos e com
pusta üe tlrJuS empregados fedoeues c um 

estadual, :tbrindo para isso o necessario 
credito. . 

Sala das sessões, 14 do novembro de 1903. 
- .:1. · Cartdido Rofh·igu~s.-Fe1·nanrlo Prestes. 
-Domú;,rrues de Cast1·o.-Rabouças de Carva-
lho.-Galer.ro Car·,athat.-JJernardo de Cam· 
pos.-.t. Jfm·cií·a da Silva.- Francisco Ro
ílwi;·o. -Jesúino Carrloso. _;.Francisco Malta .• 
-l)uutiuo Cu.;·tr;.~.-E/olt Chave.~. - Fe1·reira 
B;·ar;a.-L'u.~la ./wli:n·. :_ . Alvm·o Cm·oatho. 

A clas:-;o IGn da tm·ifa n. 485, diga-se: 

Fio-. :-:impl. c. ~ d .. e uma·· I .. Cr·ú ·r·l.tl .llr:·.t· ncu. 
t lU m:ds COl'tÜ1S p:tl':L 
wculu.gcm, ou pat•:t. Tinto ......... . 
obea:-; de . ~irgneiro ' 
do iii; ou de t:"t, c ·tJ./ Com me~cla de 
goúfu1. ! seda .. ; ......• 

$750 

8900 

1~050 

~.Lla da.~ ~e~sões, 14 de novcmltro de 1903. 
-Soares dos Sanlos.-J.·t'vlmol Jllillel·.-llar
bosa Lima .-Jl<.n-çal Io; . .;(;(JfJar. - .•ln[Jelo Pi
tt heiro.~GeriiWno Ha.~·slocher.-James 1Jm·cy. 
- Vespt.!s:·rmo rlc ,Ll!Juqueí'fJHC. ~ DiO,fJO For
tuna. -Campos Cm·lie1·. -Ilomern rle Cr.w
·Da.lho. 

Accrescente-8e ao :.trt. 15. 

N. 90. JFruct;;:.s): 

Vor!lcs: uvas, peras. peeegos e scmellw.n
tes. kilog-ramm~t.$:-l00-~5 ~~o. 

Cn:-:ttnh:t~. avolfi,~. amendo:u~. nows e sc
me.lli:Lntes, kilogrammn. 8200-25 %. 

Azcitun:1,S d011 u.tl<lner quu.Ud:Lde,kilugr:.tm~ 
ma, $ HJ0-25 % • 

N. 91 •. Qua.o:-:quor fruck.:-:, côcos ou noze:~ 
classifica.ua.s ou n:"io: 

Em couscrv~L d.e o~pirito, de c:t.lrh, em 
massa., gelé<.t ou reclteiadr,s, 1\.ilo l$4UO -
60 %. 

Em U.occs seeeos ou sem c:.tlda, crysta.li
za.dos ou do (lWtlqacl' modo preparados, kHo 
28400-GO o/o. 

S: 1.l<.t das sessõe:-:, 14 de novembro de 1903. 
-!Ien,.ique lJo<·ges. 

Supprima-se o art. 15. 
Sala da.s sessões, 1<1 d.e novembrr' do 1903.

Ca;·,(~lho · B,·itto. 

_.\.rtigo. Fica o Governr) au1;c~rizn.do: 

A regular o. commorcío internacional o 
promover . u. valorizi.Lção do c<tfé, de accor<lo 
com u. propos1il1 a.pro:sentada. a. esta. Cama.ra. 
em sessão de 9 de sctcmbeo deste anno, con
traci.ando a exocuçã.o e tiscalizu.çã.o do rospc
ctivu scrviw com n.qtwlles proponenl;es. 

Sa.la elas sessões, lide novembro de 190:~.
FI'cd·~rico 1Jo1·gcs. 
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Fo1•am o:fforecld::.s na :-;css;tu de 14- c~e no- degas citn,das for:un cont9mplados com quí1-
do 19m, ao Orç:1mento d::t. Fa,z:md:;., para. o renta quota;') cada. um, sob1·u a· purccnt:•,gem 
cxorcicio de 1904, as seguintes annu<Ll. 

E:lrENDAS 

Ao pi·ojecto n .. 'J01. r(r; 190.5 

[(01·çn.mento d.:t Faz(~t!cln.) 

Accresccntc-sc onde convic1·: 

Ora. sendo a Alfandeg<1 de Santos da mesma 
categÔrií1 daquclhs otitr:L::: e h:.~ vendo per.: 
feita ignalda.de n:J. diskilmição das quot:1~ 
p::tra os empre6aclo . ..; subalternos uo todn.s, 
respeitado o emprego d.e c::vl:t um, não su 
cornprehcnde a unica, mw:lpção fuití1 em de
t'dmento elo · insp~.1cto1'. du AU'undega de 
Santos. Fica olevnd:t a, 5$0,-J(J a di:11·ia. dos traba

hadorcs das Capatnb:.; da Alfandcg~:, do 
Rio de .Ja,ncüro. 

E, pu.ra que bem se possa comprehcnder o 
pre.iuizo re~ultantc r!os~n. deslgu:.ddado, ~astu 
comparar u. porcontct.~-ern que, pelu.s lets (lco 

Sala d:.ts sessõe.;;, 14 cl3 noverc.b1·o d:J !903. orçamen1;o em \rigor, üuranto os · n.nnos de 
-IleJ·edia da S.-i.. 1898 a 1902. for:.~.m, por exemplo, conf'erid<.t::: 

aos inspectores dus :t\.lfundogas du. Pará. e d.t? 
Verba 33-0bru.; nos E:::;ta,uus- Augmen- Santos. 

t.c-se esta vorlm com a, qun.ntb de 50:0008 E" o que se vê das ta1)el;3os orçu.ment.llrias, 
pa1·~L roconstrucção do proprio n<.tcionu.l •~m pois da compar::tçã.o del!.as resulta que. 
que funccion:wum :.L DcLcgitCia F1scal e a naquclle pcriodo,o inspecto1· da Alfandegado 
Caixa, Economica do Estu.do de Scrgipc. I Pa.rá teve :~ porcent:.1gem de 46:3,16$560, u.o 

Sala, d::ts. sossões!14 elo n.ovembrode 191!3. pa.sso qt.tea ~~J deSa.o.tos .. foi de.:~.O:f:i8~886?,h~
Joviniano rle ca1·vc!tlw:-RrJfl?·irn;,es Doria-Oli· vendo. po~ta,nt,~ cont1,a. este, a,• ~~1-1~01 o.nça, 
1Jeira Valladcio _ Ji'etisl:etlo Frr:;1·e. total de 15.660$,00, ou SCJa a de '"·6l0$llti 

annualmcntc. 
Ao art. r o, n. lG _ accl·c:-:ccnto-~e 2:0008 A mesma di!f~re~ça., aind~ que cru me_nor 

p:.tra aluguel do predio onde acl;un,lmel 1tó escala, em relaçao a.s Alfanli.egas du. Baln:.t e 
funccion:L a Dclc~racia Fiscal em Ser(J'ipc. Pernambuco .. _ . . . . . . 

- o · · o Nestas cond1çoos, pa.roce de mteH'a JUSÜç:1 
Sala das sos~ões. 14 do novembt·o de 1903. que, no orçu.mcnto da U.ospeza pa1•a. 1904, em 

-.Toviniano CarvaUw.- RorlrifJ!!es Dor:"a.~ discussão na Camara <los Dcputt~dos, se,jaeor· 
Olivei>·a Yalf.adi.To.-Felisúello Fi·cií·e. rigiclo o dito engano, por meio àe uma 

emenda, quG não importa, em ttugmonto de 
Continu;L em vigor o ~trt. 47 ch lot n. 652, do . .;pcza. ,eonccbida nestes termos: 

do 23 de novembro de f89D. Na tabe.lla . pa.ra a porcentagem d.os em-
Sí1Ia d::ts sessões, 13 uc nO\'Om bro ,:e 190:~. pregados das AUàndegas,em vez de 80 quotu.s 

-A.lencm· Guimr;,:1·cies. pttra o in~pector da Alfandega. de Sttntos, 

Alfa,ndeg::t ele Santos: 

Pelo dccroi;o n. 2.80i, de 31 uc janeiro de 
1898, foram reorganizadas n.s Ropartiç~ões de 
Ministcrio dí1 Fazenda. 

Por essa occasião foi substituida a gl':ltifi
cação fixa. que. percebiam o~ emprcgaàos as 
alfandcgas por determinada porcontagcn1 
relativa ao rendimento de cada. uma, dollas. 

Acontece, porém, que, ou por engano de 

curl"i,i::t-so p:.tra, 40 quotas, ficando assim su.
mtclo o engano que houv.e ntt elabora.ção da 
t;1bella .J, que a.companha o decl·eto n .. '2.807, 
de :H do janeiro do 1898. 

Sala, das ses~õcs, 14 ele novembro do 1903. 
.Tor1o Galer.io r:m·valhal.-A. Candido Rod,·i
gttes. -Fernando Prestes. -Jim·e1:ra da .")i!va. 
--l•hmcisco Romei;·o.-Domingos de Cast-i·o. 

Accrcsccnte-so ontle convier : 

calculo, ou por d.oscuido de revisiio, deu-se Art. 1. 0 Os vcndmontos de todos os func
então um equivoeo que, fhvluoll;.t (~poca om cionarios. tanto do quadro como jornaleiros, 
dcantc, foi reproduzido por· to(.b., s as lo. i:-: I cons1;arão_ d..o üuas .. partes - o ord.cn::tdu .. o a, 
orçamentarias. gratific<.t1;·ão! scn~Lo ·esta igual á. mottu.le d'a-

E' assim quo, sendo ::to tempo du. reft~rma · qu3ll<t. 
perfeitamente iguacs os ,·cncimontos, ordo-j Pat'<l,grapiw unico. As liccnça,s, n,posenta,
nado e gratifica.ç:io dus irl;pectGrc; das Alfa:1- doritLs o m··,is Yi.Lnta.gens confel'ichs uetual
degas do Pará, Pernan1hnco! 1-::ü:l:•, o S:~::'ti·,s, mente :ws runccluna,rio::;. da primoü·u. c:Ltc
::tcootoceu que, no :teto rh convers:lo da, gl'U- guri:L s:-i.:J amp!ia,da.s a.os r.i:1 sc.!.;·unda.. segundo 
tific::tc,·[o rm P?r~?nt:1;,;·ü:11, 1~i o insp~;diJl' da. a diyisio_ UIJS vcn.eimentos em J:l<LI'tc tixu, e 
de S:!.ntos pl'f>..]Hu.ic;~rlo em 2., •;:,, p:Jrqnanto g:•atlfic:tç:u> j_l>'o l!wm·e. 
apenas se Uw rn:u·c:~,ran~ tdm:t <Jnot,:~.S,llll:lpto 1 Art. ::.!<' T:~t:i;, direito <.t ~orcep~ão d:.l oru~
é certo que u:-.> oaL;,·u:-:~ 1n 'J.'C(~tiJT'('S du,s al!:u~·. n:.1.do a hmllLtt do c•pC':·arw ou 1nn<Y~lOIJ<u·w 
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de ca-tegoria superior qnc. sendo emprega
llu em trabalhos industriacs a. cn.rgo da 
União, pcrccur om conscqucncb de acciuonte 
occJrrido no publico serviço. 

Paragra.pho unico. Ser:.t aposentaJ.o com 
metade do ordcn:~clo, si tiver menos de 20 
annos de scevi<;.o. e eom orthma.d.u integra.l, 
si conta.r. mais de 20 annos. u apuraria ou 
empregado que ticar in,;:tlidado em conse
qucncia do desastre em sorvi.ç~o publico. 

.Art. 3." O t.ompo do trabalho di::trio, em 
toda.s as oflicina.s ma.nr.idas pola. Uniãu. sc1·:i 
de 8 lwl'as :rw.ra o::; :1dultos o 6 para os meno
res. 

§ lo Si o t1•abalho for á. noute, se con t:L1·<1 
aqueHe tempo em -1 horas p:·.r~t os aduitos e 
':!. para os menores. 

§ 21) Detcrmina.ndo urgonci:~ cL~ ·serviço o 
excesso d.a.s ltOr:ts 1ix:td:ts para u trü.ba,liw 
diurno ou noctm·no. sm·:.i este P•-~.~o :."1. ruzt'i.o 
~Le um dia, nmis do ordenado. 

§ :3o E' f;wul üub om todo o caso n.o oper<t
l'ic• a. pci·manonci<:t uu l'CI,ira.d:t d;:t. o!Ucin:L 
das 1wr;~s oxceJ.cntcs ús tixadu.s p:_tra o traba
lho d.c di:.~. ou c.t noutc. 

S~Llu. das scs::;õos, 11 de novembro d.e UJo::. 
-L'm·úosa L~ma. 

Onde convjGl' : 

A Mcs:L de Renda.:; de Oh idos fic:trá., n:1 vi
gencüL ucst:.~. lei. sulJ o mesmo rugimcn o 
com a.ttri.buiç~ões igun.cs :i.s q110 to01n as l\Ie
s:.ts de Rendas de S. Fru.ncisco, Antoniwt. e 
Ita.j::dty. 

Saiu. das sessões, 14 de novemhro do 190::1. 
- .tlntonio lias tos. -· ('ar los r.le · .:.Vovo.es. -
i1osann((hrle Olivei;·a. -lJassos Jli;·anda.
Jndio do B1·a,;il. - Ro,r;u1·io Jlli;;;;,ruta. 

Accrosccnte-sc onde parecer conveniente : 
Pa.s:3a a fic:.tr sub :.1.. jur.isclicçã.o da. Delega

cia do Tho:souro em Sorgipo u Mt}Sa uo lteu
das de Villa Nova, no mesmo Estado, quo, 
lJolo decl·eto o. 2.630, do 5 de outubro de 
18Di, fui m:.md~tria. considerttr estação tlepen
dente da. Allandeg:.t de Peneuo, no Est:.td.o Lias 
Alagoas. 

Sal11 lhs sessões, 1-1 de novmn bro de l!Jü:3. 
- Olivai1·a Vallad(7o. - Uodl'ir;ues JJm·ia •. -
.lo'Viniano Cm·'Va!lw. - i•i:tisiJelto l•hJ.\1·e. 

Fica isento do imposto do importação o 
tl'u.bu.lho .intitultulo illl't!Vu,; da impl'ensa, 
que, em homenagem (L memorin. do Dr. Mn.
noel Victorino Pereira, foi ma.ndaclo impri
mir em Lisboa por uma commissão repre
scntu,du. pelo· Dr. A. Coelho Rodrigues o 

outros. ·sendo ~~ sua. e<liç:'i,o de 1 . ouo cxem
pla1·es. 

S:~Ia J:1.s ::;:.-s<üo.-:, l-1 (Le no,·cmhL·u de I:Ju3. 
-El0y de ,\'r;u::;a.-F..:t:.:JJ Gw:pa,·. -Toledino 
do:: Sa;tto$.- Joaq1âm. P~;·r.:s.-Srf. F1·e1:1·e.
Saty;·o D!.c!s. -E1·ico Caellw. -.·tnwrico d·; .1l
UitqBC1'']1!f5; 

P:tr~~ p:t;;a.mü:li.u ;w 1" cscriptnrill'iu ~_ta 
1\lfandoga. du ~~!cLra.nbi'í.o. Fulint;o Elyslu d:J 
:'\u.scim.m:.o, da c1u:J.ni.ia qu:: ~hc cump3tlu, 
co1no 2° csc~ripi.m·:trio lh Alt'.•tid r~! . .:::.~ do M::eeió 
e üeix;;ndc r•cccbel' nnpori•Jilo de 1:-~93 .a !898 
em que foi illcga.lmcnt.l! dccia,l·a.J.o ;•xl.incto, 
cum os veucimcntos d~ t:dJclh a.ntc·rio:•, 
quando j:i. cr:t do qu:.:.dt·o ell'e .. ~tivo a,m:·s d::. 
f'usi"i.o (h-s 1':\pi..!.l'ti::(íos <lc Fazcn:h•-:·J:U:1! 1:)UiHI. 

S;d~t uassessucs. 14 dn .novernlll'i) de l~IO:J. 
-Uo(l;·iuuc.·: Doric·. - Olivcii·a Vdtnr{;;n. -
.TO.I)l:nionO rlc r •a;·t.,r~lho .. -l~ .. ~··:z~JlJi··, r.le·. bzr/ ,., ~r1c. 
\randci·!uy ric .:J.:::Idtjí'Ç'~. 

Ü!Hl ~ CJilVÍ·3I': 

Fie:J. o. Go·,-c\rno. :.:.utul'izu.:lo :t ~~csp·~~HLn· 
a.tü a. :lU:tntia. d(~ 30:000;) CJlll ~~· C.WCJ.IiiStÇ::\.o 
de um;L li~nGh<L dcstinarl<~ ::,o servi(~o d:.~ Al
falllleg<.t de :viu.~dó, inctuitla ncsh quani.h :.1. 
v::.ro~ ucstin<~J:L a.u cu::;teio th mc~m:.t !:wclm 
durü.nte o excr•,~ido vindouro. 

Sa.l~1. das se4sõcs. 14 lle novom1Jro de lCJO:~ • 
.;_ \V,uu{<!.·f.,;u de .1/tJndm·r:a. - HH:;cbio de 
.1nrlm,le . .:___ . '{n·u::r;ellr.:s (;af'V·To.- RL!!J1lll~iLdo 
de Jfi;·nnck. 

E' o r;.JvN·nu 0.uto1·iz:L<lo :1. d~spcnd.c·r at6 
i11JU:mti:.!. tio ·:0:00~.~ cum o :mgawnto do 
prodio oa·!e i'uncci'Jll:l,m <Lctn:~hnt~I1tf} :::. Dole
g;.~ci;l, Fl.-.;c:~tl c a .Adnünistt·o.,~:tLo U.us Col'l'cios 
de ~Ir:.cd'i. 

S::t.h tlas SQSSões, H de no':embru de 1903. 
- \V.,,•rll}r!cy ri<J Jienrlon~~r.:. -- 1~\t:;(•lJ?:o de 
~tnd;··:!rlc.- .ll·ro;,;·eltas Gr!l·l)tTO.- RU.!J1í11J.ndu 
de Jl.inu·1(Zc. 

O :§E·. [~t·esi{J!ente-Ten(lo dn.du a. 
hor:t, J, •;-,;igrro. p~tra segunda-feira., 16 du 
corrente, (~ ~<Jgninto ordem do dia.: 

Conün:t:t~ã.o <ln. votação dv projccl;o 107 A. 
du I nm. com o parecer sob ri! as emcnch:t.s 
otru:·o~~d~.s na, discus:-;;ão 1,1nicn. do proJccto 
n. 107. d··st~~ :tnno, que rof,;rmn. a. lei clci· 
tor:.U. pu..:.>:t. as eleições federctcs (discnssã.o 
uniea.); 

Votação do procctu n. 221 A, de l!:ltX~. re
vogani1u o a.rt. 2::>3 do l'Cgul:l.mento que 
ha.ixou com o docl'oto n. 2.881, de 18 de 
abril Jo 1898, com parecer dll. Commi.ssio de 
Marinha. c (iuol·rn. (2a. discussã.u); 
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v otac.~ão de projecto n. 298. de 190:3. 
crcando em cad;.1 um dos Arsona.es de Guerra 
d.a Capital Federal e de Porto Alegre uma 
companlüa de 40 menores com a denomina,. 
ção de apt·endizes artífices (:3s discussão) ; 

Continuaçãú da discttssão unica do pro
jecto n . 237 F, do 190:3, redacção par·a. nova 
discussão do additivo destacado · na :3:1. dis
cussão (lo projecto n. 237, deste anno, au· 
wrizando o Governo a adquirir, pelo modo 
(1ue julgar mais conveniente, os terrenos 

necessa.rios, em Jacuecangu .. município de~ 
Angra . dos Reis, para eskLhelechnento do 
Arscnaldc Marinha ; 

2a. discussã'J do projecto n. 28G A. de 1903. 
com o parecer so IJre emendas offerecid~\S 
para. 2a discussão do projocto n. 28G, dest.o 
anno. que fixa u. despeza do Mioisterio da, In~ 
dustrla, Viação o obras Publicas para o 
exe1•cicio de 190,1. 

Levantv,-se a sessU.o ás 5 horas. da tardo. 

13Za. SESSÃO EM 16 :OE NOV'EMBEO DE . 1903 

P1·esitlcncil~ dos. 81·s. Pr:1ula Gt!imm·t.7es (Pl·esidf:!nle), Julio de Mello (2° Yicc-Pí·esidente )"" 
Thoma::; .-1ccialy (2° Sccn:tario) e Vlanclerleyde Mendoilr;a (8° Sec1·ctario) . 

Ao meio-dia procede-se á chamada, :t que conceitos que eu nü,o proferi. Pouco me im-· 
respondem os Srs. P~:1.u!a Guimarã.cs, Alon- portaria r1uo assim fosse si houvesse sido 
c~r Guimarães, Thomaz Accioly. 'Vn.nderlC'y fdtu. a declaração de que o discordo não 
de Mendonç<~, Joaquim Ph•es, Eugenio Tou- tinha sido revisto poe 1nim. 
rinho, Anthero Botelho, Am·elio Amot·im, Desde já, portanto, resalvo a minha 1•e
Passos Miranda. Luiz . Domingues, Christino sponsablliuade quanto aos conceito~ que ffiQ 
Cruz, Eduardo Stucl:1rt, Gon~:alo Souto, Ta,- são attribuidos e que não sã.o .meus. 
vares de Lyra, Eloy de . Souz:::,, Fonseca e . .... 
Silva, Paula e Silva. Bricio Filho, Raymundo . o. Sr. I-Ienric!u~ S~lles- Sr. 
de Miranna, Euzeb~o de AnrlJ•adc, Arroxellas j Prc~1den~e, tambem de~e.JO qne se ~açauma 
Gn.lvão, Rodriooue~ Daria Domino-os Guinn- rect1ficaçao na actn.. Alh se me n.tt.r1bue uma 
1•ães. Tosto., I3ulcão . Vin.~na, Alves Bu,rbosa, requerimento. quo . eu não fiz por occ:1si~o· 
Rodrigues Limn., Tolentino dos Santos, Para. de serem aqm vota~as as emendas ao pro,Je· 
nllos Montene()'ro Rodrioones Saldanha Bor- cto de reforma eleitoral. 
nardo Hort.a, f!e~edia de Sil, Americo de Al- Qun,ndo. a Sr. Franchco ~ernardino. reque
bmtuerque, Joiio Baptista .. Galviio Baptü;ta, reu . a ret1rada do _seu proJecto subst1t!ltrvo. 
Silva Castro, . Laurindo Pitt.a, . Julio Santos, Yel'lficada a votaçao.- eu nada requeri, n.t~· 
Henrique Bot•ges, Cruvello Cavalcanti, Mau· por11ULl csta.vu. de nc.cor~lo em que se re~l
rlcio de Abreu, Oliveira Figueiredo, Cu.rlos ras~e o mesrno subst1tutl\·o. cum o qual nao 
Teixeira Brandão, Bernu.rdo Monteiro .. João concordava. 
Luiz, Ribeiro . Junqueil·a, Cat•los Peixoto Entrotu.nto, o_Dim·io rl.o qon,r;,·cs.~o m~ att~_i
FHho, Bueno de Paiva, Cu.rneiro d.e Rozenue. bue um rec1uernnento podmdo a. ve-r1ficu.çao 
.João Luiz Alves Aualberto Ferraz Bernar· da votação, . quantlo V. E~. annunciou quu 
des de Fa1•ia. Lamounier Godofredo, Hen- a. retirada tinha sido concmlida. 
rique Salles, Ca1ogeras, Carlos Ottoni, Ole· 
gario Maciel. \Vcnccsláo Braz, Rodolpho 
Paixão, Moreira da Silvt~ •. Jesuino Ca1•doso, 
Francisco Romeiro. Francisco Malta. Herme.; 
negildo de Morn.es ·Filho, Joaquim Teixeira 
Brandão, Costa Netto, Aquino Ribeiro, Carlos 
Ca.valcanti. Paula Ramos, Soal'es dos Santos, 
Marçal Escobar e Cassia.no do Nascimento. 

Abre-se a sessão. · 
E, lida e posta em discussão a act:.t. 

O Sr . . C:dogeras;- Sr. ·Presidente, 
o Dim·io do Co'~l71·esso de hontem attribuc-me 

O Sr. P:.lr:?.tnhos 1\.lonte
negro-:-Sr; Presidente. o l~stado da. Bu.bia . 
acaba de soffrcr mais um U.oloroso golpe. 

Falleceu hontem á . tartle o Dr. Amphi
lophio Botelho Freire de Carvalho, que foi 
membro da Constituinte e occupou ainda 
uma cadeira. nestn.Casu. por mais uma, legisla
tur:.t, como representante daquello Estado. 

Nada poderei adcantar. ao que disse · ho.jc a. 
imprensn. sobre aqnelle distincto cidadão, I} 
que não sc,jl1 sabitlo por todos que o conhe
cer:nn e quo apreciaram os ~em~ trn.ba
lilos. 
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O r1.ue tinha. ele ser o Dr. Amphilophio, 
elle o mostrou de.~de os seus primeiros 
a.nnos. 

Nos collegios de instt•ncçJ.o ~ecund:trht elle 
foi um dos mais nota.vois :.~lumnos, e no 
cur:::~ superior dest:\cou-sc por sua intelli-
genCia, por seu estudo. . · 

Formado, foram logo rtproveitados os 
seus serviços no Estado, entã.o província., de 
seu nasci monto,· como promotor publico, juiz 
municipal e juiz do direito. 

Removido para outrêt pr:Jvincia, logo quo 
completou o tempo pl'Cciso. foi nome:.tdo juiz 
da vn.ra commerci:.tl da, Bahia. 

Que digam o eommcrcio, o foro e os liti
gantes o que foi aque!lc ,juiz, que <i. intclli
gencia Q illustra~~8.o reunia. o 111ais rígido cu.
raetet•, o mais u.cendrado · u.mo1• ti. Jusçiçu.. 

Seus servir.~os ainda foram ta.mltem apt·u..; 
veitn.dos como chcl'u de pulicia da. Bahia e 
preshhmte da. pl·odncia de J\lago~ts, sondo 
de salientar que.apezar <las pa.ixões politic:.ts, 
seu procedimento como . admillist.rador fui 
tal que governi~l;:.ts o oppu:;iclonistas o :.tp
plautlirunl, o que Cl'i.> r~u·o o mos1.ra o mmlw 
de sua, imparci:didade. 

Procl~tnw.da a Ropublica, o govern.•.dor do 
no~so Estudo o nomeou pttra. ft~zm· pm·te da, 
commissão que devitt o1·ganizar o p1•ojecto da 
Constituição, da qual fizeram parto os no
taveis cidadã.os · conselheiro Sar·~üva c o 
Dr. Virgilio Damas i o. 

A Baliia. o esculllen p~n'a faze::.· pa.rtc da 
Constituinte da Uni<.'i.o, · e aqni elle teve oc : 
casião de mostrar a su:.1. . -vasta intelli~enci::t, 
a cnltura de seu cspil·i to e o sen ,)}evado 
senso pratico, prinCipalmoo te na :parte re
hrtivn. n.o Poder .Jud~ci~Lrio. sendo um dos qun 
mais brilhuntemllD'tO so batel'am pe!;.~ uni
dade da lcgisla.çã.o e da jn:,;1;iç~a. 

O . Governo muH.o u.certadamonte ap'J.'O· 
veitou-o, nomeando-o para. occupar uma. c:.L
deira no Snprcmo Tl·ihuntü Fr.derul, o car(l'o 
qun considero nmis importa.nlic no paiz. ~:o 

Ahi clle ainrht e :mtinuou ·tt mostr:1,r que 
raunia todos os pl'ed.ica.ios essonciaes a um 
juiz: in'telligoneüt, illustrar{ã.o, . probidade, 
cuLto <i. jusiiiç:.t e respoito pelo direito dos 
litigantes. (Apoiados.) 

; .~ moi estia forçou-o a · abandona.t•. esta po
siçao, quo honl'ou, comu podem ml()['mar 
seus coltegas. os que preí!jsarant de recorrer 
ao Poder .ludiciu.rio para ga.rantia. do s :ms 
direitos e tambern os que acompanham com 
interosso os negocios puhlicus. 

A proposito da abolição do elernonto serdl, 
destacou-se, quer como cidt~dã.o, quer como 
juiz. 

Deixando n. cadeira de juiz, dedicou-se ~i. 
advocacia. Sons trabalhos :o:;ão conhecidos e 
desta.ca.m·se pelo mais profundo saber nã.o 

só de nossa como dn. lcgisla.ção . dos pn.izc.;.: 
civiliza.üos. · · 

Quem pt•ecisava de um Jnt.reccr _acerti1.Jt) 
e luminoso, procm·ava o Dr. Amplulophiu ·~ 
conseguia o 'lllO desejava. 

Que direi u'es~e meu dist.incto cont .... i.'· 
· raneo como particular'! Et•a um amigo sLr
cero e dedicn.do, um é!)poso . extrem0so, um 
pae modelo, mu chefe de família exempb~·. 
(.Apoiados.) 

Do Dr. Amphilophio pod.~·~t' dizer quo f'vl 
um ho:nem completo, 11m t;::!ttdão, qii<'s 
prestou re!c\·a n tissimos sm•viços <.h) pn.iz e 
um homem de bem (.ljJoiwlos.) 

De accurdo com os precmlentos. p0ó.~O :_~, 
V. Ex. que consulte a Cctsa si consente qn(~ 
n;t a,ct,a de hoje ~e lttn•o UI!' ,·oto úept'd-
1'uut!o peza.t· pelo sem lasr.ima.vel c pL'tHU\J.;,ul''J 
pa.s~arnonto: (Jhrilo bem ; muito bem.) 

O :~r. PresideJtlt.e- O hom·<.),;j1 
Depnt<td.o Sr. Pm•;.tnhos . M?ntoncgro :J.~::~.
ba de requerer que se m~n·l~ iJ:.t act:_;, ua 
sess:ío de hüje um vur.u de pezu.r· l)OL' H\t.l-:-
1.ivo do 1hllecimonto do Dr; Amphiluphin 
Botelho Frlüre uc Ca;·valho, que. no regi:ncn 
passado e no ttetu;.tl, relevi1utissimos scrvi<;;u~ 
prestou :.i. Pa.triu, . doixu.nd.oum nome <l ::p. 
cert<1montc sc~·virit. de exemplo á prêsen t,. ~ t~ 
tL rutur:1.. goraç:ã.o e qne, nesta Ca,sa, on<i:: 
sempre deu prova$ uc verdadeiro patt·iü· 
tismo e a.Lto saber, tlignmuentc reiJresentou 
o EstaLlO da. Bahia. (/tJ•oiados; 1l'li1úlo !Jcrn.) 

Posto a votos. é ananimemcnte upprn
valio o requerimen'.iu Ü·) 8r. Pat·;mitos Mon
tenegru. 

Em segnid.a ú appruv:.Ltb ~:. ::c!;·.~ dtL se. <~:,; 
antcc(;dcntc. 

di~D~H DO DIA 

O §!". p,•esiden.te-)Iiio hi1vJ:::',> 
numero leg~d pu.rts, pt'..JCC~cr (~ .,;r?t::tção . ÜJ.:~ 
mt~.terias constan t :s d:~ o ruem do dm, pass<~-~e 
t~ ma teria em discussü.o. 

E' annunciad<1 a Guntinnar;'iio da discu~~:Io 
unica do projecton. ~37 F. J.e ~uu:3, rcdu:!<,:io 
para nova, discu~sào do additl vo destaca. do 
na 3a. discussã.o do pr._•jccto n. 2:n; Cl.; :; ·r. ;.~ 
anno. autoriz<tdo o Governo a adqlL~·L.', 
polo modo que Julgar m<.üs cunvenient ~. ~: :~ 
terrenos neccssarios em .J<1cncc~tuga, };,:u:::~ 
cipio de Angr:t dos H.ot~, pa.r~~ esta.bl:l~~:
mento do Arsemt.l do Mal'mlw .. 

O St•. PI .. esidente-Tcm a. p~ll<••~l.'Y. 
o St•. Cruvello Cu.vu.L·..:anti. 

O Sr. Crnvello. Ca"\i-alc:b::;.-: ::.i 
-Sr. Presidente, é-me por dernu.is dc~:t.::,ra
da vel . ter de · discordal' do illu::~tr·e depu i.~~do ~ 
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representante de Santa Catharina, que na 
sessão de sablJado fez consider[Lções sobre 
este projecto. 

Não estou in totHm de accordo com S. Ex. 
quando diz que não é attribuição rlo Corpo 
Legislativo e sim dopoclc1· executivo a :a;u
dança de um estabelecimento da ordem de 
um Arsenal, de um ponto para ouü·o. 

Não estou longe de pensar com S. Ex. que, 
quando se tenha do mudar um nstabuleci
mento desta ordem, dentro do tcrritorio, de 
um districto, de um ponto para outro, que 
assim sejn. ; mas, quando se · tenha de f<.tzér 
a mudanç:a, de . um E::>tad.o para outro, n~o 
ha. duvicln. que o Governo não pôde te1• essa, 
attrihuição, que é sem duvida alguma do 
Congresso. 

se,ja . a .. · questão melhor estudada, \!e r to de 
que essa . Commissão não podor<i. dar outro 
parecer, sinão o que já. deu a primitiva Com~ 
missã.o. 

Votarei, portarrto, pelo rcqur~rimento do 
distincto coliega. 

0 SR. CASSIANO DO NASCI)iENTO-Como 
todos nós. (Apoiados ; muito bem.) · 

Ninguem mais pedindo a pal::wra, é cncer
rad:t a discussão e adiada a votaçi'í.o. 

E' annunciada a 2'~ discussão do p1•oje~to 
n. 28G A, de 1903, com parecer sobre emen
das ofl'crecidas para a 2n. discu~s'5,o do proje
cto n. 286, deste anno, que fixa a despeza do 
::\Jinistorio da Industria, Vi<:~c:ão c Obras Pu
bUcas pa,ra o excrcicio de 1904 . .Eu p:)rguntaria ao nobre Deputado se 

S. Ex. adrnitte a hypothese do Governo 0 §r. Presidente _ Tem a ·.pala
mudar sponte sua o Arsenal . de · Marinha 
daqui pa1•a um dos E~tados da RepuhlictJ.? Vl'a, 0 Sr. RoJ.rigues Do:.•üt. 

N{:o. por certo; entretanto, aqui dentro do 0 Districtt) Fedoré~l, ellc o póJo f~tz:~r. éLCcom- Sr · Rodriigues Dor ia-:-
d Sr. P1·csiàente. a minha pt·esenr.·::o nesta tri .. 

mo :..~ndo melllor aqucl!o cstalJel3cüncnto btm~,, ao discutit·-se 0 projoctJ n. 286 A, de 
neste ou naquc.nc ponto. A hn}()these é jus- n ,l d t · d d d d- · hO:~. tem por fim uef1.müer uma emen a 
~'.mc:ne .. amu a,n:.:a para. fóra cst:\ . lStri- modcst<.). e utili~sima, que ap1·e:scn.tei e que 

cto, pat·n, um ponto quo semi, escolhido e que 
já foi estudado. ou no Estado do lUo de .h- teve da Com missão Cio Orçamento parecer 

· d contra,rio, por não torella certar~.1enb atten-
ner!.'O, ou, como p:trecou es~:jar .· S. Ex., no dido bem ti. .materia de que · se occupa a refe 
Est:1do ·de Santa Catharina. 

O ponto esc .. olhi.do, de que tr~tt.a o pro.J'ccto, rida emenda, pois, do outro modo, Sr. Pro
. I · sülente, tal não serü.1, o pare(~er, que não a 1m 11<1 de Jacuecanga, foi estmlt.tdo po1· Ullli.1. .. ,., .. - t . ; · b . · 1 . .. , 

commissi'í,o de · officiaes distinctissimos da .L "' .~Js e ao ma~s enevo 0 exam.;, · 
nos. s::t. ~trm~tda, o seu relttturio.· · cor r .. c · i.m-1 . . Sr. Pr·c.sidente,. o illnstl·c. D.eputn,do pela, 
pl'csso. · Bahia, o Sl'. Ig·na.cio Tosta, o mtti~ fm·voroso 

:Es.:i~L commissfto nenhum<t dm~it.la. ~whon · apostolo em favor dos interesses éb. la.vouru., 
~<:~broa excelloncia. tlcssa loc<l,lidildc(apaiados); nesti.t Casa; apresentou, com outros Sr.;. Depu
e eu pouiu., si n:'lo quizcsse fhtigar esta illus- taclos, .. um<.t emenda, mand<.LD tio distribuir 
tre Camara, lol' trechos verrlade.iramcnt~ 500:000$ em [n!Xilio, nos Est:.1.rios e no Dis
entbusi<t.sticos;, em quo essa illmtre com· tricLo Fedm·at. 
miss1:.~ se refere úquella loc~tli~adc, on~e «:\l•t. o Governo (>. autorizad.o n. despender, 
cncou~l'ou todo~ os elcme~~tus wd1spensa.vms po1• intermeüio deste Ministerio, até a. quan
a um~ esta.bclommento dcst<L o1·dem.. . tia dc500:000$, p:.t:;a auxili::tr nos Estados 0 

S :Ex.! porên~, u.pr~sunta, um r~q1~ernucnto noDistricto Federal, a fundação do est::tçõos 
p~dmuo q~10 se,J<L ouvida a Cumm1ssao de M<.L· u.gronomica.s 0 nmologic~~s. campos de expe
rmhu. e c~uorr:L: . . . . . . ; riencin. e · demonstra.çã.o e posto~ zootechni-

Ora: ... Sl•. Pres1dente. em ass;:u~pto do ti.t~~a cos que a. iniciativa particulat', represon
mag_!_ll~rnde ?orno osto,, de.t : :.nu : ~ u~portan~I~, tacla por synuicato.:> u.gl'icolas, se propuzer a. 
~u ~~1u ficarw.. he~n st vrcsse 1mdu· prcmpl- croar com o intuito do aporfei.;~oar as diver
taçao nessn. soluçao e me oppuzesse a que o sas cultm·as eu. cre;::,çi"Lv do gado. 
assumpto fosse melhor estuda.do. · . . · n . . ,. 

Nostuscondições,Sr.Presideniio, comquanto P?r~·agr~who UDIC?• J. ara a C?nces:-:ao do 
entendn. que a escolha está. f>ita nos termos aux1~10 e nec~s~ano o prcenclumcnto dtts 
do relatol'io. da Commissã.o .de Marinha, sogumtcs condtçoes: 
da localiclude mais conveniente; comquanto a) que o synclicato agricola, organizado de 
entenda que u. opinião do Governo, do ac- accordo com a lei n. U79, de 6 de janeiro de 
cordo com o p:.1.rocor des~m Commissão, é 1903, tenlm polo menos seis mezos de oxis
essa, de mudança para .Jacuecanga, entre- tencia, regular, a contar da data do registro 
tanto votarei pelo requerimento do mou dvs respectivos estatutos; 
dlstincto collogt~, paPa que so,ja ouvida a b) que o syndica.Go a.presonte pr(~Yin.monte 
Commissão de Marinha e Guerra. desde que ao Governo o plano do fundação e o respe, 
dahi podem vir melhores escltwecimontos e ctivo orçamento, discriminando u. quota do 
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auxilio estadual, afim de se1• determinada a 
import:wcia do auxilio da. Unifío ; 

c) no caso de dissoluç·fio do syüdic::tto, o 
mn,terial . existente ser<t transferido para 
outra assocbç~w congenet'o; 
· d) o Governo deYer·t.t reservar para si. o 
direito elo thcalizo.r o funccion<nnento da es
taç:·to agronomic<.~ ou campo de expm•iencia, 
etc., nome::tndo em commissfio pesso<.t idonca 
para esse iim. 

Reconbeccnd.o. Sl'. Presidente. '-" utilidade 
maxima desta emendt.t, entendi apre:Sentar 
~t oila uma sub-emenda de não menos im
portancia. o que, naturalmente, pur um 
descuido ele composiç~ão t.ypographict.t, nem 
numeraç:lo teve. Apresentei uma sub· 
emenda tira.ndo de,ta quantia destin:.td~~ :_í, 
fundaçfio dessü:s est<.t belecimen tos 25: 000$ 
para C<.td<.~ escola. a.!:;·ricola j<t funcciona.ndu 
:regularmootc nos Estados e pur e::;tes sub-
vencion;Ldt.~s. · 

Eis <.t minha emend<.t: 
«SLib-cmend:~ :i. emenda dos Srs. Ignacio 

Tostu. c oui;ros: 
Dn. qu:mth de 500:000$. destinada ti. funJ:_t

ção de estações ~gronomic~ts e wnologicas, 
campos de experimentação e. uomonstra.ção 
e postos zootechnicos, se . deduza a quanti<t 
de 25:000$ p<.tro. eada escuta, ag-l'icola! j{L 
fanccionanuo regularmente nos Estados, c 
nor estes subvencionadas.» 
- A esta emenda a illust1•e Commissilo J.e 
Orc;amento deu . o seguinte parecer: 

«A mcJ.idtt que aqui :->e a.lYitra dcsvü·tua.
ria o pensamento da emenda, que é o de au
xiliar est::tb3lecimontos . de ensino pt·atico e 
experimental, fLmdados pela inici<.ttiv;t da 
classe ma.is immediatu.mentc intel'e::;sada .. 
Alhts, desde qne as e::;culas agricolas dos 
Estados se udaptom ·ao mesmo l'egimon. go
sa1•ão do mesmo favor. Não ha, pois~ razão 
para ser a emend<.t approvada. » 

Ora, Sr. Presidente, compa.l'atv:i'o-se ·· esta 
parecer dado <i minha emenda.eorn•o pal':!CCl' 
da.do á emenda do Sr. Ignacio Tosta, vê-se 
bem que a Cvm!nissão não estudou, não pl·c
stou a dt•Yida attenção (L minha, C111GllU<.t, poiS 
de outro modo não opinaria pela. sua. rojeiç~ão, 
por não visa.1• us fins a quo a emend::t princi-
pal se destinava. . . · 

Sobre a emenda do Sr. Ignacio Tust11! diz a 
Com missão .: 

« Destinadas :1 facilitar :.-. diíl'usão U.o en
sino agricoln., elcmcnktr o pratico, e i1 su 
constituirem cen1;ros de .melhol'<.tmcnto da 
industl'iu. pastoril, as instituições a que a 
emenda se .refere teem ·tido notavcl desenvol
vimento e ·prcst<1do assignalados sm·viços em 
muitos p::tizos e nomeadamente no.~ Estados 
Unidos, Fra.nç<.t, Belgica, . Suissa, Dinamarca, 
Chile e · outros. Mais effica.zmonto do quo 
appal'atosos institutos de ensino theorico, 

'Yo!. VIl 

hão de eHa.::iinfluir n;t m'gtmte tran.;;;foi·maçã.o 
de no~sa. econorn ia rur~ü. » 

Estou ccrt0 d3 q,uc a Cvmmi,..,:são de Orça
mcnw n:Io dil'in. absoluta::ucnte que as esco
las ag!•ico!as j<í. funda.d<.ts. funcciona.ndo re· 
gula.rmentc üos Estados. nã.o ti v~ssem "' mes
Dl<.t utiliJaJe q_ue toem essa~ escolas que se 
pL•etend·3 c1·c~tr P•H' iniciativa. particu!a.r de 
syndic:nos c q 110 nfio sei ·"i ~o fundn.rão ou 
.não. ·~ •1ue « dcsvil·tut.tri~t o pcns:tmcnto da 
ement.l<t ca.nita.l ». 

Sr. Pre~·idonto, p«.ra mostrar a utilidade 
da min1u. ernenda, eu clt:unar :.:1i a. :.l.ttcnç~ão da 
Cam~;.l'~L ]1:.!..1':1. as escolu..;;j:í. cxistornes no paiz; 
funccionando com a. lli.axim:1 re,!:;uhtrirbde 
c · pr·e:,:~:.tndo os mais reluYa.ntu:;'- :->orvl(;IJ~. 
(rlpoi:rdo.<) 

Em PL'ÜlWil·o loga1', Sr . . Pl'esidentc, me 
occo::.Te :L e:~istcncüt, . no Estado ele 2\Ilnas (~e
t•aos-,- o cllam() a. ~tttonç::Lü da · dcput:..~;·ão 
dcst0 ;-r:1.:1d•J Esk1.do-;_;. escolu. n.gdcola de Ca
chveir~~ do Cü.mpo, fund<.td:.~ em terreno üoa.do 
pelo ,;-over•no do Est<.vlo, dirigida.· pot• .padre., 
salcsia,:JGS, '3 q tt•) est:L prest.:~ndo á.quellc cs
ta.uo os :i:cli10r-e:; ~crviço8 nue:.~sino da agri
cuHm·a.. Penso mo.:;mu que e:~sa escola é 
suliVC:oc·ion:ui<.t pGlo Esta.d.o Jc i'vHrw.s. 

O Sr.. 3Er:.:\ARDO MoxTEmr1 - N:-t:o tom 
sulwedçf:,u n.Lgunw .. 

O S1: .. Ront:IGuE.;; DomA- ~.ras o goveruo 
deu o t(}l'l'eno par~L ::, ~tu 1'ilndi1ção. 

O S;:. f;Er:;-;.u:DG :;Io:'\V:'JW- Pcrfcita.
monto. 

O S::. Ro1.r-:.IGUES Doiu.A...._..:rc.L uma vez tive 
occ:~sl:~o ele tri1t<tr D.:_;ui d.o.s :;erviços pres""' 
t<vlos pelos L'.::;tab~lecilnentos ::1.gricolas dil'i
gidos poJ· p:_vtres s:.Llesia.nos e o il! ustre Depu
tado 1101' ~[in~t::: tev·e o:::ca:~W.o elo, por sua 
vez. confirma.l' o quo ou httvh dit:). 

Or:.:t, Sr. Prc::;identc, si u.~:sim é, como re
cusar-se a. qm~ntiu. do .25~0008;. tira.<los destes 
500: OOO<clesLinados a estabelecimentos que su 
pretendem . fundar, . como recu~ar-se esta pe
quenrt <J.t:antii1 a est<tLelocimentos j<t fuo
da.do8, que e~tãu funcciom:.mlo e pro::;tando 
effici1zes serviços ú u,gricultura, av en::;ino 
agricola. ü inriustria pastoril ·~ 

Pol·ta.ntL\, ve-se bem (lUe lm, entre o pa~ 
:r.ecor á minha, emenda c o pu.recer d<.t Com
mis:::ão á. emenda. principal, verdadeiro con
tra.-:-to: a Commbsão p.:u·ec~l aconselhai' a 
rejeiç:·w da minha emenda par<'~ não desfalcar 
os 500:000$ do mna. pequemt importanciu •• 

Além da escoht a. que me referi, ha. tam
em Minas a · Esüoht de Zootechn ia. de Ubc
ru.ba.. · 

O Sr:.. PAJJt.~.\ REzE~DE - N:-ío existe mais
O SR. 1\.0DRIGUE~ DORIA -N\iO s;~bia; mas, 

além desta., ha no Estado d1t Bn.hia. uma os
so 
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c. ola. a.0.,.,.ric. oltt,funcciomt.ndo ha. muitos a·n.·nos.
1 
Cal.aça. m~tis ·de mil b:tcellos de .uvas divcr" 

e que certamente presta bons se1•viços ao eu- sas, que estão sendo alli cultivadas, segundo 
sino agrlcola. . . . os princípios aconselhados para esse fim. . 

E' este um estalielecimento de primeira Este ::t.nno n. Sociedade Nacion:1l de Agri-
ordem. e o primeü•o fundado neste paiz. pelo cultura mandou nov:unentc uma gr•~nde 
que não vejo tambem razã.u para que se quantidade de bacellos de uvas para ames.
recnsc a essa escola a. pequen:1 quantia ue ma. escola,. 
25:000$. t:unbem tirados da emenda do Sl'. Não vejo, pois, motivo parn. que a Com-
Tosta. . missão de Orçamento dé.;so um p :~rccer cou-

No meu . Estado, Sr. Presidente, Im. uma traria á minha. emenda, ~t niio ser pelo dcs::-,jo 
escola ag1•icola fundada o anno passa.do por de não desfalcai· a quantia de 500:000$desti· 
iniciativa . pu.rticula.r, e dirigida po1• padt·es nada. ~t emenda do Sr. Tosta. 
su.lesianos. . ·. No parecer sobre a minli~L m:nenda. uiz a 

De longe vêm as tentativas para esta f'un- Commi~são: «A meditla que aqui se alvitra 
da.çü.o, em Sergipe, e na mensagem do pre- desvirttHl'ia o pensamento da emenda». 
sidente do Estado :.i. assmnbll}a esta.dual, em Portanto, para :.L Commi~são de Orça.-
1900, se lê o so!.!'nintQ : monto, o auxilio i't uma escoht. ngronomica, 

(<COLONIA. A.GlUCOLA.-Cugito da . 1'und~tção desenvolvendo culturas . difl'erentes, · ensi
de uma, colonia agricolü. ol'plmnologica. nos nando agronomia, desvirtua o pensamento 
terrenos do antigo engenho Pat.,·imonio, hoje rla emenda q_uc, diz a Commissão, tem pOl'· 
propriedade do Estt~do, q uc uolle t•.llllOU posse fim 1U.cili t.a.r ·~ dill'usào do ensino u.gricola.. 
por abandono do Instituto Agl'icola Sergi- Ha. ve :·da.doiro contr·aste, repito, ontru o 
pense. seu proprieta.rio~ .. · parccGr sobr-e a minha emenr!a c o pa.rüccr 

Vivendo a população do Estado da a,gri- sohre a emend:t do Sr. Dopntado Tost:t. 
cultura qunsi excLusi\·amen.te. julgo uma · Termina a Cornmis.são sem p:1recer di· 
das m~ 1s prementes neces~uuu.de:l o dcsen- zen do: 
volvimento de to.la a indnstl'ia agricola. «Alia~. desde aue as c~colas agrícolas do.~ 
que coustituc a principal fonte de renda do Est.auos se atlaptém ::w mesmo regimon, go
Estado. . . sarão do mesmo favor. Não IltL, pois, razão 

Por · cuidar do futuro do Estado é que não para ser a emenda approvada.» 
hesito em fazer essa, . tentativa (fomentar a rsto quer dizer que, si us estu.helecimcn
creaçi'io de Ul]la escola. ::t.gricola) que,n.creriito, os agt·onomieos fund~td:)S nos E::;t:.l.dos. por 
não fra~assará sob a. dira~cão tios religiosos inicicttiva ]larticnltt.l' ou não, e por n.quclles 
da Trappa.. como é \!e osper[.l.l', em Yista do subvencionu.dos,logo q uc se submcttam ao re· 
progt·esso que · attestam muitos nucleos em gimon du. emenda., gosariio do mesmo favor 
que ellcs emp:•egam a sua acti v idade. e, pot• con~eguinte, a minha emenda é des-
. • • . · • · • • . . • • . . • . . . . • necossarht. 
. «Preparar o fnturo agricola d1~ Sergipe,en· 

sma,r-lhcs os p1•ocessos de nova,s culturas e 
retirar os · pequenos, a,s cda.cç:.ts do perigc. 
da vagn.bundn.gem e do vicio são o ohjectivo 
que tenho em mira, e nutro a e.•mera.nça, de 
attingil-o, si fot• acceito o meu con

4

vito,e pro
pot•cionar-lhes os meios para u. consecucão 
clessse anhGlo pat1•iotico.» · · • 

O anuo passado teve loga.r a fundação da 
E:osc~la Agrjcola Salesiana S~ .José, po1• ini
crativa. dos padres sn.lcsianos. que a estão di
rigin~....o e que é subvenciona,dn. pelo govm•no. 
tendo um curso especiu.l de agrJnomia. Este 
estabelecimento está prestando muito bons 
sm•viços. não só :i instrucção em gora.I. como 
aos. estudo~ de ::t.gricultura e de jndustria. pas
tortl, ded1ca.ndo-se com interesse a al~Yuns 
ramo~ espec~aes da u.gricultui.•a, qua.l sója. o 
plantJO da ymha e, portanto. n::t.s condições 
das colonms mnologicas, de quo . falia :.t. 
.emenda do Sr. Deputado Tosta. 

,_E' assim .que, o anno passado, tive occa
Stao de enVIa.!' para essu. es~~la, do impor
tante Estabelecimento de V1t1cultura do Dr. 

Nã.o htt t11l, a Connnissão-não u.ttcndeu nem 
:ws termos u<.t. minh<.t. emenda. A em .. :ntla. do 
Sr. Deputatlo Tosté.t. ~1.utoriza. o Governo a 
despender. por · intermedio do l\Iiniste1•io du. 
Viação, a.té 500:000$ par<.t. ~t.uxili:trnos Esta
dos e no Disn•icto Federal a fundação de 
estações n.gronomicas . e cenólogica:::, campos 
de experiench~ e domonstraçã.o e po;:;t.os zoo
technicos que a iniciativa pa.rticulat• i'ep1·e
sentada pm· sy1~d1:catos agricolas, se p!•opuzer 
a crear com o .inGuito üe aperi'eiço<U' as di· 
vel's::ts culturas. 

Para a concessiio do auxilio, sã.o neccssa
riu.s as cla.usula.s diversas do paragrapho 
unico. 

Osfavores da emenda do Sr. Tosta sã.o. 
porta.nto. J.estina.dos oxclusi\·amente c:L esta
belecimentos agricolas .•• 

0 · SR. CALOGERAS-Fundados pOl' syndi· 
catos • 

0 SR. RODRIGUESDORIA- .•. · fLllldados por 
syndicatos. ê isto mesmo, e ser;í. isto o mo
tivo parc.t o Governo recusa1• os favores aos 
estabelecimentos dos Estados, ou dos sale-
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sianos, por não _serem de syndicatos, como 
determina a emenda do Sr. Tosta, apoiada 
pela, Commissão, e org:.tnizados de accordo 
com :.t lei n. 9i9, de 6 de ja.neil•o de 1903, o 
(1ue não é o caso das escolns a (1ue visa a 
minha emend:1. 
~hs pôde a iniciativa particular, sem syn

dica.to, fnntlar um estabelecimento agrono
mlco que preste mais serviços do que os- es
ta.belecimentos fundados por syndicatos, e 
não ha razão para que os primeiros não- me
reçam a_uxilio. 

0 SR. CALOGER.\S- E' meio indirecto de 
fomont:.tra formação dos syndicatos. 

aos dos Estados o aos dos particulares, desde 
que preencham o mesmo fim. que é dif.:. 
fundir o ensino ag"ricoln. Este é o lltcto. 

T:.m to _ en:;inam · os · padr•es q ne ensimmt 
agricultura, qua.nto O::; professores dos ;.;yn
dicar.os, desde (111e os estabelecimentos este
jam bem montados. 

Não h·:, razões para fttzor f•n·orcs a uns e 
a outros, não. 

0 SR. HOSANNAH DE ÜLrvgrn.A.-.:\.poiado. 

O Sa. RoDRIGUES Don.rA- E digo mais. 
s·,·. P1•esidentc, Deus qnoil'a, qnc o:; cstabelrl· 
cimentos fundados pelos syndic•t.to:~ scj:nn 
tã.o uteis ao ensino como aquelbsq_ue s3.o 

O SR. RoDRIGUES Dou.rA- E' meio indi- dirigidos palas :oalesianos. 
recto, como diz o nobre Deputa.do, mas j:i. O s 1.., . . , O p .. n 

em certos Estados. como nu meu. ha cstabe- . R. ~1os~~~A1! _DE LIVEIRA.- o:;so gL~" 
cimentos funccionando reguln.rmente, de. ra.ntu· que nao serao. 
iniciativa particular• e subvencionados pelo O Sa. RoDRIGUES DoiUA-Nã.o s~rão, diz 
Estado, e que, prestando iguu.l sorvlço, o illustrc Deputado pelo Pará, <-lUB me honra 
devem gosar do mesmo favor. Por que nã.o c0m o seu aparte. 
::1.larg:.tr a esses estabelecimentos os ilwores Além disso, Sr. P1•esidento. vejo no ot'Qa
dados aos svwlicatos e ni)o só a. esses esta- mento do ~'linisterio dn. Industria. para, o pre
belecimentos, jti. fundados, como aos que :-;e sente exercício o seguinte : 
destinarem ao mesmo fim, indepemten~e
men te de · syndica tos ? 

0 SP.. ÜALOGERAS-Mas V. Ex. quer negar 
a utilidade dos syndicatos? 

O Sn.. _RoDRIGUES DoRIA.-Não quero ne
gar, mas não tenho razão para. · conti::t.r mais 
na utilid.ade dos estabelecimeuto8 a se for
marem pJr synd.icatos do que nos jé.i, orgaui
zttdos e em funcciona.mento. 

0 SR. CALOGER.-\S--=- Terá em :pouco a. 
prova de (1ue :.L opinião de V. E:\. nfLô está. 
de accordo com os fttcr.os. 

0 SR. RODRIGUES DORIA-E SUPP.Õe V. Ex. 
que esses syndicatos agrícolas ct'ettrão es
tabelecimentos melhor-es do que O&· que func
cioll'l,m nos E~tados, como, por oxornplo, no 
de V. Ex:. , em _ Cachoeii•a do Campo ~ 

0 SR. CARLOS ÜTTONI-0 de Cachoeira. de 
Campo é mod.clo. 

0 SR. RODRIGUES DomA- Pois, si em Ca· 
clloeirn. do Campo, em Minas, lla um esta· 
belecimento que pód.o ser chn.mado mod.olo .. • 

0 SR. PAllUA REZE~DE-M:.ts foi custeado 
pelo Estado, ütllcmos com t'rauquez:.t. 

0 SR.. RODRIGUES DORIA- Mu.s qu3 tem 
isto~ 

0 SR. PADU.\ REZENDE-Tem muit:_t COUStt, 
i'oi doado convenientemente. 

O Sa. RoDRIGUES DoarA- Mn.s qual o in
conveniente de sor auxiliado pela. Uni5.o um 
esi;abolccimento modelo ? 

Não vejo motivo para. concessão de favo· 
res aos esGa.belecimentos do syndicato, e não 

(<Art. ::1.° Fic<t o Poder Executivo autori
zn.do: 

A entrar em u.ccordo com a Socicd.~.d.f3 Na
ciorml do Agt•icultura no sentido de, me
dii:tnto a subvenção annu:.:.l d·3 50:0008, · fun.
dar c custear, no proprio n:.tciunu.l Fazenda 
ue Santa_ 1Ionimt, ora. a c:1rg-o du. mesma -':lO· 
cicdadc, uma Escola ilgl'icotu pm·u os meno
~·es desamporaclos. devendo prestar annual
montc conttts ao Poder Executivo dtt u.ppli
caçã.o d;t mesma suhvonçfio. 

a) Para o eifeito dessa. subvonçilo, serão 
trn.nsferUos · para. a meucion:1du. escol;l. da 
Escola Quu1ze de Novembro, (L qual se refe
rem o n. V do ll.l't. 3° da, lei n. 7~6. de 29 
de dezembro de 1900 (1) c a. rubrica 3fY" do 
art. 2P da lei n. 834, de 30 de dezumhro de 
1901 (2), os menores alli existentes, só po
dendo ser admittidos, além destes, e até 
attingirem o maximo de 70: 

(1) Art. 3. 0 da lei 746, de 29 de dezembro 
de 1900. E' o Governo autorizado : 

V. A conceder :.i. Escola Quinze de Novem
bro, fundada nesta. Capital, o auxilio an
nual de ·10:000$ para manuiiençã.o dos me
nores j:.i. aUi ad.mitt,idos, e a concorrer com 
a quantia de 800~ annuacs parn. a manu
tenção de cada. menor que d;;tqui por deante 
for admittido até o maximo de 2.?, etc. 

(2) Art. 2° da lei n. 8:34, de 30 dezembro
de 1901 : 

36- Verba da. despeza : Escol:~ Quinze tlo 
Novembro. Com a manutenção, ato o ma
ximo de 60 menores orphãos, :.l r;1zão de· 700$ 
cada. um, 42:000$000. 
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1 o. os meno1•es v Icwsos do Districto Fe
deral, orphãos, que absolutamente não dis
ponham de recursos para prover á. hone::;ta 
subsistencia ~ 

2°. os menores que estiverem no c~~so <lo 
art. :30 do Codigo Penal; 

b) A manutenção dos menores será. cal
culu.du, á. razão de 100." annua,es cada um. 

nu;,r·ema. f<J.milia, para bem se clistrahil'. mt 
sal<L de vis i tas ? 

Do qne serve a saht do visitas bem mobi
liada, si na. cosinha não ha lume para pre
p:~rar os :.üimentos, quando ostes exrstem, 
nem cG.deiru.s e mesa pu.ra se comer ou con
forto em toda a c:1sa ! 

E' preciso distribuir com os Estados, com 
os· estu.iJelecimcntos nclles fundn,dos, bcneJi
cíos c1ue são. em geral, lcmbru.do:-;. de prefe
rencia, <t CapitaL Federal, quo com aquelles 
tambcm lucra. 

Porta.nto, houve uma ttu~orização r.o or
çamento vigentn para o . GoYerno auxiliar 
a Sociedade Nacional tle Ag1•ícultura na fun
d~'i.ção de um est;u.bcleciment·J agt•lcolu. para 
Ot'phãos, mt Fazenda de Santa Monic11, gas- 0 Sr. Er~:mn.ro Cot:TI:\:IO __ Sergipe ~ 
tando com caéh um dc~scs orpl.lãos até a nor·to •.. 
quantia. de i00$000. 

Está, poi3, o Governo auturiz:.t(lo a auxi- O Srt. RonniGrEs Dom.\.-Sergipe é norte 
liar est~tbelccimento agricola pal'a nelle se- e, além disso, é separado do Brazil, pvis nem 
rem recolhidos orphãos, tdim de terem uma os v~tpores do Lluyd tocam lá: pa::i5:1lll dn. 
vida honesta e de. tt·abalho. Bahia p:.Ll'a Alagoas e segiwm o seu caminho. 

Pois bem; a. Escola Agricolu fundada no A.iü.lia m<:Lis: Sergipe ê um Estu.do peqaGno ••• 
Estu.J.o d~ Serg\pe pelos :)::tlosiu.nos tem uma 0 Sit. CA.l~Los ÜTToxr _~vias distinctis-
subvenção de 15:000$ annuaes, dada. pelo Es- simo. 
tado com a condiçio della receber 40 meni-
nos orphãos;. clia. tr::m a.ctualmente 48 ot·- OS!:. IZ.nDKr<:D!·:s Dn:tn-... o é um Es-
phãos, · v.os qu11cs dá o ensino geral e o da t:.tdo que nio influe, qne nfi.i pcs~1. na~ dclibe~ 
agricultura. e süo innumero:; ·os podidos raç7Jes, 
para admissão· E' po1• is.so, Sr. Pre.~iclcnte, que me esfor<:o 

Divjdindo-se 15:0008 por 40. que é o nu- p<1.ra. que, desse uioh:Jil't> que se v~ü distribuir 
mero dos menin:.>s. marcado n:.~ lei. cu:~t-:1 com e~tn.bolocimentos que ,:,c fno·Lal'ão on 
{L escola annualmente ca.da ot•phão a quauti:.t não. inst!tuiuos pelos synclic;~tos agricol;1s, se 
de :3io.s. e menos ainàa. <lividinuo-se pelol:l de uma pequena po1·ç~ão a e:>ta.betecimentJ 
ttdmttid.os. au p:.tsso que na, CapHal Fcueru.l jã. existente, hem dirigido, prestando serviços 
:fica a od~cação <:._ instrucção do enda, · um á instrncção agricola~ a.mpn.rando os orphãos 
dess~s orp~<taS em 1UO$. ~tnnualmente. em minha. ter:·a.. 

Nao · YCJtJ. assLm,. razao l)~tra.. que o Go- _ " . . _. . 
verno, quo auxilia a educação dos meninm; Nau ü>l sem ca.lculo quo_ mw a_J;n~esm1te.t ~:. 
orpliã.os e dos vadios da Capital Fecleral, e cm_end<L mu.nd~1,ntlo dar. ~v:OOO$ tt Esco.la . Sa
que d.esoia dilfundir 0 ensino aO'L·icola., nã.u les1p.mt s ... Jose, de S~rg1p~. portltte. s1 fosse 
seja. aut~t·ízado a empregar Ul%a pr:qucna :.tssm~, pelO i.', 1;n,lvez, se:·m o pn,rece1·. For
qm"tntia p<1ra n.uxmur estabelecimentos n.gri- \ n:ul?l ~ ?I~J~ldu. .em torm~s ge!:P-e?, 1~1an: 
col<:ts, como o de SerO'ipo. que tambem da1~uo dai ... o. 000:.~ a cad::t 3~col~ .Jr.t tundc"td<:L, 
ampara. e educa orphã.us. pela mudic•t quantia a.:::s~m. conbva obter o u.nxltw, ~ :.~mparo 
de 370:~ anuua.es, modica rehd;ivameate á~ da Illustre, e I!umero:3~t b~ll.ca•lu. ae. 1\tlmas, 
qne é dispondida na Capital Fcdcr:tl. Est[tdu on1.tc e:nste uma.. esco:a ~tmcc1onando 

. c pL·estanrlo t•oa.es scrYLços, a.ss1m como ela 
O SR. SrLvA CASTR.o d<L um aparte. bu.ncadn. l)ahinna, em cujo Estado h:.t tambcm 
O SR. RoDRlGUES DORI.\-Em geral se diz 

que o Bru.zil é o IUo de .Ja.ncLro ; a minha. 
formula ê outra. é que Sorgipc t:1mbQm é 
Bra.zil, que Piauhy tambem é Bra.zil .. q uc o 
CeMá tambem é Brazii, e q ao, portanto, os 
beneficios feitos á Capiiial Federal. que ro· 
preseu ta,, como se diz, a. nossa sa.la de vi si tas~ 
e. que deve estar bem mobi!ütda ·o aceiadu.. 
tambem mot•ecem os outros aposentos da. 
casa.. não se devendo abandonar Oll descuidar 
daquelles em que se guardam os alimon;Los, a 
despensa; da.quellcs em que estes sã.o pre
parados! acosinha; emfim, os aposentos todos 
fia mora.da de um:1 casn. bem dirigida.· E nã.o 
devem merecer os maiores cuidados as her
dades· onde são pro :.luzidos os alimentos que 

escola fünda.da ha longos annos e com pes
soal doc.:mta competente. 

Acredito quo a minha cmend<L so,ja a:ppro
vnda. peb Ca.mara., com o auxilio de~sas duas 
dü;tinciias e grandes ba.nca.das ; e nã.o posso 
tet•minar estas minha.s pahvra:; em pról da. 
emondu. qn() defendo, sem lembrar os termos 
:finae:::~ do parecer du. Commiss5:o, em relação 
{L emenda nos Srs. · Ignacio To~ ta e outros. 

Diz esse finnJ: 
«A Commissã.o estti., pois, de inteiro ac

cordo com a emenda. c propõe. que, depois 
da~oS pn.l::tvras « postos zootochnicos » :wcre
scente-se:-Inclusive o .. Jardim Zoologico do 
Rio do Janeiro.)) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:23- Página 8 de 28 

SESSÃO EM 16 DE XOVE::\rDRO DE 190:3 G37 

Sr. Presidente, V. Ex. de certo sabe, 
como toJos os Srs. Deputados sabem. o que 
(~ o .J::trdim Zoolog-lco d.o Rio de J~netro. 

Esse Jardim Zoologico de nada vale (ltpoia
dos e nl'to apoiados); ou, antes, muito vale 
}_)orquc foi atli que se instituiu o )o,r;o do 
biclw, que tão. pel'niciosos oll'eitos tem peo
duzido na nossa sododu,de ; aU~ foi qn.e teve 
inicio es1.a granrb instHmçã.o nn.cionaL que 
dolle já nilu nreci:::u. depois quo cst:Lbc
leccu re~iclencb uo centr-o da cidade, nas 
casn.::; de lotm·ias. Por i~so estão o.~ biclus 
a!lia·se ac:.1.b:~rem. 

O Sa. HJ~REDIA DE SA- Nã.o <tiJola.J.o. 

O Sn. Rnn~nouEs DomA- Não ha mais 
biCho:; no .Jar,Um Zoologico, pôde-se J.izCl' : 
ha ,jugo de pelot:::. ! Alli fui conhecer este 
jogo :Jstc anno ; vi ainda nns tlous veados. 
'out1•os t,a,ntos m:.tcaco;;: e um ca.sal de g:1l1i
nhas de ruça (1 ue o. nosso co !lega Sr. Dr. 
.Jon.ouim Pires offereceu ao ,jardim, o1Terta 
d::t .. c11ml soube pulos jurnaes e cuju. oxis
tencb vel'ifiquei. 

O SR. HEP..EDL\. DE SA - Ha outros ani
maes. 

UM Sr.. DEPUTADO - Ha dous .ftbtwús. 
(Riso.) 

O Si~. RoDRIGUES. DonrA- Destes nã.o me 
recordo ; sei que os animacs que ha alli são 
mais L•U menos os que citei. 

cisco Bernard.i.llo, Antonio .Zacarias, Camillo 
Soares Filho, Carn1l.ho Britto. Padua Re
zende. Rebouç:LS de Cn.rvalho, Costu, Junior, 
Fernando Prestes, Ama,r:.l.l . Cosar, Ferreira 
Braga .. José Lobo. Alvaro de Carvalho, Can
(lido Rodri;;uo;":, Bencdici.o t.l.o Souza, Lindol
pho Serra, Elbon Guiilterme, .Jnvcn:Ll Millm•, 
Gel'mano Hasslochc:r·, .hmes Darcy, Vespa.
siano de lübuquorque.·Alfecrlo Varella. Cu.m
pos Cartior o Homem do Carvalho. 

Deixam do comp:uccer com caus::~ partici
pada. os Sr;:;. Sú. Peixoto. Enéa~ Martins, 
R~tymuntlu Kery .. Arl.lmr Lemos, Rodrigues 
Fel'nandes. Guedellla. }.Iour;To, D:u.s Vieira., 
Rn.ymando Arthm', João Gayoso, Pereira 
Roi~. \Vu.lft•e1lo Leal, Trind:td.e, Suares Noi
va •. Moreira Alves. Peuro Pornarnlmco. El
pidio Figucii·ouo, Cor·nullo da Fon:3cct~. Epu,
mioond:ts Gracimlo, FcEsbcllo Freire. Noiva~ 
Leovigildo Fil:~ueiras .. Mil.too, Ycrgne de 
Abreu. S:~tyro Dias, Pinto Dantas. Eduardo 
Ramos. Bezamat, Pel'eir·a Lima, P<w1ino ele 
Souza. Estevão Loho, Leonel Filho. ManGel 
Fulgencio. Nogueira, Lindolpho Cu,etano, 
Edua.rdu Pimentel, Domingues de Castro10 

Va.loi~ de Castro. Arnotpho Azevedo, Aze
vedo Marques. Rod.olpllo Miranda., Bernardo 
Antonio, Candülo d.e. A I ~ren, Larnenha. Lins10 

Francisco Tolentino, .A bdou Ba.ptista, Bar
bosa Lima. Xavier do Ya.Uc, Angelo Pjnhei
ro e Victorino Monteiro. 

E sem causa os Srs. Rogerio de Miranda~ 
Virgilio Brigiào, Abrlon Milancz, Teixeira de 
Sá., ArLhur Orlando, C:Lstl'!J Rcbollo, Moreirn, 
Gomes. Augusto de Yasconcnllos, Astolpho 
Dutra, Su.ltino Dn.rroso .. Gale::Lo Carvalhal., 
Bernardo de Campos. Eloy Chaves, Leite dfl 
Souza., Paulino Ci.n·los, Domingos Mascal·e
nhas e Diogo Fortuna. 

Pois hem; dessa verba de 500:000$, dcsti
nr"da a estabelecimentos a 1'undar pelos s.rn
dicatos ag-ricolas. se negam 25:000$ á. Escola 
de Sm•gipc. fundada~ e prestando relevantes 
servir:os, se negmn á Escola de Cachoeit·a do 
Cu.mpo, em l\iiuas, que é uma escola mo
dolo, se negênU ü Escola da Bahia,. ao todo 
75:000$, par•a se d<.n' de.sse dinloleiro ao .Jar-
dim Zuulogico, que cada um dos Srs. Depu- 0 8 p-.. s·d · t I-I d · 
hdo· poderá. vorific·u· de 'IJisú pn.r~1. que r. I e.., li en e- . aven ~nu-
"cCI'T"ose 0 que vale (~liuito be'n ) < me1·o . legal, vac-se procm.ler :.~ votaçao dn. 
s • • ' · · 1 mater1as. 

Comparecem mais os Srs. Hosannah de 8 - l'd · l : d ·, 1 · t d d l'l -
OlivoÍl'tL, Ca.rlos de Nov:.1.es, In di o ti. o Bru.zil, a~. 1 os, ~.u g<~ O:-s -~ J~ec o. <:' , e 1 Joraçu.o 
Antonio Basiios, .JoséEuzebio, Urltano S::t.ntos, e ~n~l~do~ a Commr .. su,o de Orçamento os 
Anizio de Abreu, Bnzorril Fonteoclle, Tho- seoumtes · 
maz Cu.valcanti. Fra.ncisco Sá, Frederico 
Borges, João Lopes, Sergio Sa.boya, Ermirio 
Coutinho, Affonso Costa, Celso de Souzv,, .José 
Marcellino. Pereira de Lyra. João Vieira, Ma
laq uias Gonçalves, Esmeraldino B:.tndeira, 
.TuHo de l\Iell.o, Estacio Coimbra, Angelo Neto, 
.Joviniano de Carvalho, OUYeir;t. Valladão, 
Felix Gaspa.r, ·Augusto de Froitr.ts. Marcolino 
Mourn., José "tionjardim. Galdino Lorcto, Cor
rêa Dutr11. Mc•Uo Mu.tt.os, S:.t F:..·eirc, Erico 
Coelho, Fidelis Ah·es, Bclisal'io de Sonztt, 

PRO.JECTOS 

N. 311-190:3 

i.l:lcr.nda cobrar dos cida6U'tos nomeados pam os 
postos de officiaes da gum·da nacional mais 
10 o (o sob1·e a impm·tancio, do sello a que 
esUío sujeitas as 1'cspectivo.s pcrlentcs, pm·a 
pl·ati(icaçtía dos (unccionw·ios da Sec}·etm·ic.r. 
do lnte1·io1· r; .Jnstiça 

Lourenço Baptista. Francisco Veiga, Viriu.to Considerando (FHJ os vencimentos tlos fun
Mascarenlla~. .José Bonifa,cio, Gastão d;~ Cu- cciona.rios da. Sccreta1·ia do Est.ad.o da Justiça 
nha, Ponido. Filho, David Cttmpista, Fran· ·e Negocias Interiores são diminuto:) em 
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relação ú. som ma de trabalho de que são presta ·relevantes servkos aos habitantes 
encarregados ; desta Capit.al; 

Considerando que, nas actuaos condições Considerando que é de interesse publico a. 
do Tllcsom•o, não se · deve one1•ar mais a protecçã.o · ú. iní'ancia, . concorrendo ella para 
de . .;peza publica ; gat•antia de muitas vidas e augmento da po-

Consider::tndo que a maior pa1•te do tra- pulaç:ão; 
bvJho que sobrecarrega o serviço da. mesm<t Considerando que os fruetos dessa instltui-
Secrcta~·ht de Estado é concernente ao gran- ção são dignos do.-; maiores elogios; 
de movimento J.e actos relativos ú. gu;J,l'da Considerando quo o fundndor d:J tão huma-
nacional da, Uniiio ; nita.rio e util instituto, o D1·. Moncorvo Fi-

Considm'J,ndo quo o imposto de sello a lho. tem dirigido esse estabelecimento com o 
que estiio su,jeit..:ts as patentes dos officia,es maior zolo o dedicação; . . 
da gu<Lrdn. nacional ·não ~ oneroso nem ex- Considerando que são poucos os rendimen-
cessivo ; tos do instituto. não podendo elles dal', ainda 

Coo:;idera.nd.o que o n.ugmento desse t't'i .. mesmo com os . auxilias que recebe, para 
buto .com ma.is lO 0 /o não é vexlttorio e com completo. manutenção do estabetecimenr.o; 
ellos podem · ser os alludidos i'unccionarios Considerando que um auxiJio a tão util ·e 
melhor remunerados ; humanita.ria instituição. por parto da União, 

Con~idcr::tndo que o art. 57 da lein. 602, ú um acto justo e proveitoso, digno de ttm::t. 
d.~, 19 de setembro de 1850, em vigor, quando nação civilizada; 
aboliu a;s imposições diversas a que estavn,m Considel'aodo que esse instituto deve ter 
sujeitas as patentes dos ditos officiaes, dei- casapropria,corn todo o conforto e apropriada 
xou prevalecendo sómente o imposto do seUo ú. natureza do bem a que se llestina; 
~os emolumentos cobrn,veis nu.quolla Sccr·e- Considcwa.ndo que sómente por lei ord.ina.
taria de · E;;tad.o, tendo estes deixado de ser ria esse auxilio poderá ser dado, se oJferece 
arrecadados sem disposiç~fio legal e expressa o seguinte · :projecto de lei: 
em contrario ; 

Considerando, portanto, que não constitue O Congresso Nacional decl~eta: 
1.nna innovação o que so quer restabelecer Art. 1. o Fica o Governo n.utorizn,do e ce-
e antes é a execução do dispJsitivo de uma der ao Instituto de Protecç·ã.o e Assistencia (t. 

lei em. vig(.r ; Infancia do Rio de Janeiro um dos edificios 
01fe1'eço o seguinte projccto de lei : dos proprios nacionaés existentes ·nesta Ca-
O Congrasso Nacional decl•ota : pituJ, ptLra nelle ser o instituto alojado, ou 
Art. l.o Na. Secrctari:.t de Est:l,do da Jus- dar, mens:1lmente. a quantia de 500$ para 

• . ,. r• • . • • . ,J.·. , . alug~el de um~ ca~a ~m condições de bem 
t1ça. e N~ooclos ,Interwr os, a p~r ~u d.<t dat~ serYir ao referido mstituto, fazendo. neste 
da pu~llcasao ua presente lm, se cobra~a caso, as necessarias operações tle ct'etlito. 
dos. Clcladaos nomeado:~~ para os po~tos ae Art . . 2.o Revogttm-se às disposições em 
offic~ae .~ da. gn:trd:l. nacwn!!.'l• so~r~ a .1. mpor-1 contrario~ 
taDCHt de se!lv n, que O:)tao SUJelt<..LS as re- S· l. d· . . !': -., 1Q d. . r . b d 1n0.-. 
spccti v:Ls pn,toatcs. m:lis lO o/o. a titulo do . a n. .~s ~a~so .. s, ~ DO\ 0}~1 ro,. e ". ·)· 
emolumento addicional. nos teL'mos do ar1i.57 -~~lello. Mattas.-Heredta de Sa ,-.'Sa lh·fm·e. 
da lei n. 602. de W de s~temht•o de 1850, - .... mei'1,co de .Allmqur;,·que. 
para gratificação dos · funccionarios da E' annunciada a continuação da · votn.ção 
mesma S3crekt.ria do Eskt,d.o. dopro,jecto n. lOi A, de 1903, com o pn.recer 

Art .. 2:~. Revog<~m-se as di:.:posições em sobre as emenda-; offeN?cidas na discussão 
contrario. · · unicu. do pro.jecto n. lui, deste anno, que l'e· 

Sala dn.s sessões. l4 de novemhl'O de lüOS form:.t a lei oJeHol•al para as eleições fed<.>racs 
Jle1·edia do Sá.-Sá Fí·ei1·e.-Jlello Jlaltos. (discussão unica). 
--:Con·êa Dut;·c:. 

N. 012-1903 

Auto1•i.:a o Go'!>enu> a cede'' ao InstitHto àe 
P;·olccçr.io e Assistenc·ia ·á Infancia do ·Rio 
de .JanciJ'O um dos proprios nacionaes exis
tentes nesta · Capital ott a dtw ao m.esmo 
insti.t<tto, mensalmente, a quantia da 500$ 
para altt!]ucl de casa 

o St•. . P1•esi!.~ente - A lista d:~, 
porta accus<.:. a pre:~en<;a. de 12.0 Deputados; 
vac-se continuar a vo1.açã.o interrompida do 
p1•ojecto de reforma. · eloitoral. 

Vae-so votar a, emenda <lo Deputado Hen
rique Borges, com pn,recor ra v ora vel Ju. 
Com missão, e r~ lati v o <'L prova. da profi.s:~ii.o, 
Procedendo~se á votaçao da emenda, ü a 

mesma re,jeitada. 

Considerando que o Instituto de ProtecQã.o O Sr. :E-Xenrique Borges (pela 
e Assistencin. ;.1 lnfanciu. do . Rio de .Ta.neiro O)'(lem.) requer veriticação da votação. 
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Procedendo-se á. verificação da votação, querimento, embora exija o reconhecimento 
reconhece-se que a emenda foi rejeitada. por da sua firma. ..1 lettrw perante um tahenião 
78 \~otos contr•a 29. ou escrivão, frustrou por completo a · prova 

da identidade ..• 
O Sr. Oorningo~ . Guimaràes 

(pela o1·tlcm)- Sr. Presidente. tenho est:.t.~o 
ultimamente tã.o arredio da . tribuna. que nao 
é muitoqueV. Ex. e os meus il1ustrcs colle· 
.gas, por sua. bondade, mo concedn.mum mi
JJUt:J de ~t~tençã.o para justifi.ca1· o meu voto . 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. vae mandar 
a suu. declaração de voto?-

0 SR. Dom~GO:i· GUDIARÃJ~S- Sim, se
nhO!'. 

O Sa. PR.EiHDE~TE - V. Ex. não póde fal
ln.r sobro o vencido. 

O Sn.. DoMINGOs GunrARÃr~s- Des~ulpe
me V. Ex. ; •~pena.; jn,;tifico o meu voto . 
A Camarn.frust ,·ou porcompleto, como dizia, 
. a prvva da identidade. si não da. exi.'lt;encia 
real do alistando o da. condi~·ã. , , de saber let> 
o cscrov~r. oxigida. pela Constituição fede
t•al. 

E como q uám nega o men,os nã.o c:mcede 
o mais. a Ci.tllla.ra.. acaba. cobercotrwwnte de 
dispcnsa.r tambem. por mrLiuria de votos, a 
prova du. indepenclencia do eleitor•, a p1•ova do 
meio U.e vida q uc lhe a . ..;segure uma renda por 
minüna que seja,, rejeitando a. emonLI.a ·do 
nobL'e Deputado pelo lUo do .Tanuirv, o 
Sr. Henl'iq uc B.Jrges, que cstabeiecc os meios 
da prova de · prJfiss5.o. 

S1•. P1•e.;:identc, quando em um:L das ses
sões JWep::tra.torias dos . nossos tra.ba.lhos. a 
14 de ma.io, si não me en.t:·<mo. pl'ovoqucí o 
espi.rito desta. Cama.r<1 par3. a solução deste 
magno problema da reforma eleitot·a.l que 
t :mto pt•cocupa\"a, o Governo. qu~n~~ pre
occupa.va e ainda p1.•eoccupa a opmtao pu
blica, persuadi-me, . peliJ. linguagem franca c 
pr1triotica com que a respeito . o Chefe da O SR. PRESIDENTE- Peço a V. Ex. CJ.UC 
Nação se expressara · em sua mensagem e r·esuma as suas considerações ; não púdo dis-. 
pelo modo bcnevolo e captivante com que a cutir o vencido. 
Camara acolheu as minhas palavras, que como O Sn. Do:mNGos GUIMARÃES - Vou con .. 
o Governo, c a Garoara.. identificada. com o cluit\ Sr. Prcshlcnt.e. Nestí1s condições, estão 
paiz. estava sinceramente disposto a. sati::; .. aherta.s as poi·t~.ts de par em par aos abusos 
fazorefficazmente a essa aspiração naciunaL. e csca.ndalos que se prei;endem olimina.r dos 
Posto, em soguidtt., na ordem do dia, o pro- :.1.listanwntius cleitoraes. (.1.Viro apoiados e p,·o
,iecto da re.lbrma elabor·ado. :peloillustrado e téstos.) 
operoso Deput·.1.do o St•. Antzlo de Abreu, no Continua.m a sm• ctcitores. como dantes, 
co1•::.•crü:.t. discussã'J,fui observando, com des~ os mortos, os phosphoros, os anaLpha.bctos, 
alento o tristeza.. em vislia dos multiplos e poL' q uc não 1;u,m1Jem os mendigos ? 
substitutivos c das innm.ncra.s emendas olfe- Nã.o valia a pena, Sr·. Presidente, ta.nto 
rccidas ao projecto, flUC de tal amalga.ma c esfot•ço. tanto trttbalho e tanto tempo empre
confus'ü.o não podia result;,tr uma lei de re- gados p~1ra rofurm<Lr a lei eleitoral vigeni;e, 
fo1•ma que corrc~ponde5se satisfactoriamente subsl;ituinJ.o·a pela que csiiú. sendo votada, 
aos anhe!os da Nação. que atina.l d:.trá os mosmos resnHados. 

o Sa. PRESIDENTE_ Lembro -a v. Ex. L:.tvo, porém, as minhas mãos declarando, 
que não .pôde uiscntil• 0 a.ssumpto.. ,j<'L que na sessã.u de sabbado fui negada avo-

t:.tçã.o nJ;ninal, c pa.ra. qne n. todo o tempo 
O SR. DoMrNGOS GuurAR:\Es ~ Nft.o estou conste dos Annaes des1;a. Casa., qne votei con

discui;indo o vc·;cido; apenas ,justifico o meu tra o additivo <lo nobre Depui;adopor Minas, 
voto. Dahi. Sr. Pl'osidentc. o rctra.himrm·to em assim como vo1.ci a favor da emenda do no
que me rnantivc de certo tempo_ a esta parte brc Deputn.do pelo Rio de .Janeil'o. E concluo 
acerca do a~~umpto. As vut~1Qocs qu3 teem dando pezu.mes ao esforça<lo patriota, e emi
tido Iog::1l' nesta Casa, de Stl.bb:do para cú., nent.e parlamuni;ar, o Sr. Aniziu de Abreu ... 
oxcednl'am, pí>l'érn, a minlm expcctn.<,:íio. o su.. ANizto DI~ AnREU_;_A rcfol'm:t est:.i. 

~r.' Pl:c~id;n.~o: ,nin,g~~m, mn.,i~ Ju ~u.e . ,ou morr,u,. (~tpo.rles vehenienlcs. Pl'o!eslos. O Sr. 
t:tC<t.t,l. c 10-:.~eltct cLS tlucrsu~~ uc:sto. Casa' .1 a jJí·esid(mlc faz soar os l1j1npanos.) 
ella.s mo ro11ro nesta. occ~tSli.tO,é somente pela . · .· . · . 
nccessida.dc quo tenho do justilic:.tr o meu . O SR. CASSIANo. Do NAscnmNTO- E pre
voto c o meu modo de pensar, sinã.u a minha. I c1so manter o Regimento. 
a.ttitudc, no . .;t<L qucstfí.o. . . 0 SR. DOMINGOS GUIMAR.\I~S- ••• polo mi.'Lo 

A Ci.tmu.r::t., votando :-t favor do auditivo, ~o müto do seu import,mte 1;r,Lbalho •.. 
l1?.bre Deput.:.\tlopor,}'·fmas.'? Sr .. Jos~ !~?DIIa-, OSa .. • AN. IZIO . . DE ABREU-E.;'' um:.t verdade 
c~o. ao art. 8 §to n . ..... do pto.]ecto aldüt~o q.~c que S. Ex. e:::t:i. dizendo. 
rlr~pcnsa. o compa.rccuncuto pess?a.~ do ~hs- . ·· · _ 
i;a.ndo perante i.t .JunttL ou commrssttoaltsttt.· I O SR. DoMINGOS Gur:'lrARAES - Como eu, 
dora e pormitGo que eae lhe envio o ~eu re- 1 S. Ex. deve estar doscspor<tnçadu do q11e 
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esta. rcfórma., .j:_t il.eturpn.da pei<t ba.se, que é 
o alistamento, sm·ta. . os dfei tos desejados, 
em bem da moralid.n.de do voto e da. vm·dade 
eleit01·al. .(Protestos. ,".J'ussw·,·os. O 81·. P1·e
sidcnte {az sow· os tympo.nos.) 

Quero que fiquem registradas minhas pa..; 
l<:tvras, apeza.r ·dos protestos, do · ~m-:surro e 
dos t.ympanos. 

E' ro,jeitad~t a emenda n. 13 u.o ~~ 4° do 
art. 8°. 

E' approvadn. a _ seguinte emonrht do Sr. 
Anizio de Abl'Ctt c o-:.!tros ao § 5° u. ~ ~ art. SI). 

_-\.ccrescentc-se : 
a ) A f:üta de qualquer desses fisc:u.es, po1• 

motivo de recusa dn. ,junta ou falta d.c accei
taçã.o de suas recla.mações para rewl Yel' so
bre cllas, tudo deYida.mente p~·ovn.d·~), impol'
ta nullid: .~de do alistarnento e, n,ssim. da 
eleiçãoa que o mesmo serviu do ha.se. sal\r~ 
caso de fi.ca.r demonstrado que :1 rccu~a fot 
proposltaJ, com o fim \!e dete~·m.iiJ<U' a uulli
dade. 

I -'-Cabe á junta de revisão c recursos 
declar.n.r essa nullicL.'tde, que as Camaras. nas 
verificações de poderes de seus memln·os, 
tambem podem decretar, na, f<'irma, estricta 
da disposição acima. 

E' rejeitada a, emenda do Sr. Thomaz 
Accioly sob. n.l4 ao § 8° do n.ri;. So 

São succcssiYamento posta,s a votos e 
approv:.tdas · as scgulute.s e mondas sob ns. 9 
e 41 : 

Do Sr. Anüsio de Abreu e outros : 
Ao § 9o do art. 8° : 
Diga-se; no log:.tr competente :-côpiaque 

será pu1Jlic'~da por edit:tl . dentro de tres 
dh\s- e adeante; tambem no lo;·ar compe• 
tente : - dura,ute oito . dias depois de'- publi· 
cado o alludido edital. 

Do ·Sr. Bermu•do Horta : 
Ao§ ll, do art. 8° •. Em 1ogar de :livros 

que serviram para o trabalho de alistamen
to, com os ·documentos, reclama.ções e I'e 
querimentos que lhes foram presentes..:... 
djga-sc : documentos. reclamações e reque
rimentos que lhe servir~1m para o tra.balho 
de alistamento. 

E' po.:;ta ~~ votos e rejeitad:.t n. emenda. do 
Sr. Augusto ·do Vasconcellos. 

« Onde convier: 
No Districto . Federal as attribuições etc.» 

sob o n. 45. 
E' approvada a seguinte muenda dos Srs. 

Augu::sto Vasconcellos e Sá Fri,dre sob o n. 8: 
-Ao paragrapho do art. 12. Em vez riP
.juiz da 1 a pretoria-diga-se : um dos ,juizes 
do Tribunal Civil e Criminal, escolhido por 
sorte. 

E' n.nnnncin.dr.t a vot::tção do subsUtu
tivo do St·. Caloger<~.s u.o capitulo lii do 
pr0jccto. · . 

O §~. Calo~eras (pela onlem) -
Sr. P1•esHlente, depo1::; de el~1Jorado o pa1•ecer 
sobre o impresso, tive occasião de con~ultar 
a V. Ex. sobro si não incidia n<l. censura 
regimen.tal ? con,juncto ·das disposições que 
o suhs1;Itutivo adoptn.vn.. V. Ex. declarou 
que o pn.recm· da minoria . da com missão é 
n.nti-r~gimentuJ. Em taos condiQões, ·não 
podendo fundu.mentaL-o, vejo-me obrigado a. 
pedir a sua retirada.. 

Consultada a Camar~1. conse!1te na reti
rada, pedida.. 

E' appi·ova,da a seguint8 eme:,nda d.o 
Sr . . Thomaz Accioly, sob n. 47 : 

Ao a.l't. 1:3. § 1°. Substituam-se as pala..;. 
vras - Dez dias. p.:ecisamcnte, depois de 
terminado o p1·azo de que trata o art. So. 
§ 9°- pelo seguinte : - vinte di:::.s, preci
samente, . depois de termi!lado ·o prazo de 
que trata o art. 7°. 

E' approvada, ~t scguint~ emenda do Sr. 
Anizio de Abreu o outros, sob o n. 48 : 

Ao u.r-t. 13 § 1°. - Aite1•e-se: -durante 
quatro . mCzes, . funccionando todas .·· as ·vezes 
que julgar preciso por semttna, no minimo 
duas, tudo prévia e largamente annunciado 
em editaes em editaes em todos os jornaes 
da. cidu.de. · 

E' . approvada a emenJa, do Sr. Galvão 
Baptista n.o art. 13 § 1° sob n. 36-3:~. á 
pag. 58 do parecer n. !Oi A, de 190:3. 

O Sr .• Toão Luiz Alves (pela 
o1·de·in)- Sr. Presidente,pedi a palavra pela. 
oauem para dizer quo me p:.urecla acceitavei 
a emenda. 

Uu sa. DEPUTADO - V. Ex. requeira ve
rificação da votação. 

0 SR. JoÃo LUIZ ALVES....,. Vou pedir ve
rificação da . votação, porque realmente 
entre dous juizes .não se devem estahe;.. 
leccr preeminencias para .o presidente do 
Tribuna.L ou para o juiz seccional. con
vindo · deixay-lhes livre n. eleição do presi- . 
den1;e. (Apo~ados.) . . 

Feita n.. ve_ri.ficação, reconhece-se que a 
emenda. for. reJcltada po1· 64 votos contra 51. 

E' posta a votos e rejeitada n. emend.a n.52. 
do Sr. Bernardo Horta. · · 

E' considel'ada. prejudicada a emenda n. 36 
(43.), do Sr. Ga.lvãoBaptista. 

E' approvada a seguinte emenda, sob o 
n. 49, do Sr. Anizio de Abreu e outros: 

Ao art. 14, ~ ,2o: 
Augmente·sÕ para «tres dias no maximo>> 

o prazo a que · se refere esse paragrapho 
quanto ti. publicação. 

E' posta. a votos e approvad<t a emenda 
n. 50, do Sr. Anizio de AIJreu e outro::::, sup· 
primindo a. p<tlavra ?"!!b;·iccw'o do § 3° do 
art. 14 do projecto. 
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O Sr. ~João Luiz AI "·es (pela 
m·dem.)-SP. P1•esidcnte, não ouvi as razões 
justificativas d::t emenda supprimindo . a 
exigencitt da, rubrica desses livros, e penso 
que cssn. exigcncia deve se1• mantida. Os 
Ji\rros dcn~m sCL' 1·ubric:ulus pela juntn., e 
assim a emenda, de.,·e. ser 1·ejeitada. 

Peço, pois. a V. Ex. que S:3 digne de vel'i
ficar a votação. 

Vcrinc.tda, a. vota.çfio, reconhcce-s:l que a 
emenda foi rejeitada. por 01 vor.os contra 55. 

E' p:::~st::t ~t votos o <l.pp:·ovada, a seguinte 
emenda solJ o n. 50 (.2a), d') Sr. Anizio de 
Ab-;.·eu e outro:~ : 

Ao o.rt. 14, § 3°-Alferc-se: CoHocados o.':l 
nomes dos eleitores . po1· municipiu. 

E' n.pprovaà:L n.scgnintc cm11nda n. 51 ( 111
); 

do Sr. Anizio de Abreu c outros: 
Art. 14. § 4<>: 
Accres~cnte-se: 
a) Dos n.listamcntos, po'!' mtmlclpLO. serü.o 

da.das ce•:tidões, sob as P('llV,s du. · lei e me
diante os emolumentos dJ cartol'io, . a quem 
as solic1tar, por despacho do presidente da 
junta de royi.são c . recurs!Js, certidões que 
supprirã.o, no caso de fu.lta, as listas eleito
ra(3s pi.tra ,·er·i.ficaç~ã.o do recenseamento dos 
eleitores no a c to d:.t. vott~çã.o. 

E' rejeiéada a emei1da n. 5:3, do Sr. Ber~ 
nn.rdo Hol't,:.t, eliminando o § fio. 

E' a.ppro,·n.da n.8eguinte c meneia. n. 61 (2a). 
do Sl'. Anizio un Abreu e uut1.•os: 

Aoart. 14, § 6'': 
Accre~centc-se : 
a) A fa.lb, dessss livros. s~~li'o a hvpothese 

de se prova.r que ella é pl'oposit:.~.t: no sen
tido do .illudira lei, importa amesma. nul· 
lidade dccretu.da, na lettra. a d.o ~ 5° do 
art. 8,. -

E' rej3itada. a emflnd~t da Sr. Bernardo 
I-!Ol'ta, eliminando o § 7°. 

E' annuncinda a votação da seguinte emen
da do Sr. Anizio de Abreu o outeos: 

Accrescen te-se : . . .. 
§ A deserção deS$eS recurso~:sel'à regu

lada na fórma do regimento do trihunn.l. 

O Sr .• João Luiz Alves (pela o;·. 
dem)-Sr. Presidente, tambem não compre
hendi o alcn.nce da emenda do nobre Depu
tado Sr . . Anizio de Ab1•ou. E' evidente que a 
deserção desses recursos ê sempre regulada 
:pela firma p1·escripta no regimento de cada 
tribunal. 

Nestas condições, ou a emenda é inutil ou 
envolve um pensamento que não compre
hendi. 

E' anounciad:1 . n. vota.Q:to do substitutivo 
doSr. Julio Su.ntos ao capit:.~Lo 5°. 

O Sr. .J"ulio ~ant:o~ (pela m·
dem.)-Sr. Presidente. t:~. Commissão. dando 
pa,reccr sobre o meu substitntivü. rejeitou-o 
nestn rt un.Ucl3.'le ; .1nas cu . . prevendo o f':.wto, 
tinha colloC<Ldo sobre e::J,cb um dos ca,pitulos 
dos mc:us substituti,·os a declaração de que 
olles constituem erücndrts aos diil'erentcs cu,
pitulos U.o projecr,o quo fosso :.vloptado. 

Assim tccn.1 siJ.o Yot:vJos o~:)r.s capitulos, 
como einenrb~ substitativa,s. ma~ niio sã.o. 
nem as considerei como tacs; doi-os como 
emenda.s o como cmenJn.s contncm .diversas 
par tes. 

Até ~gora. não tenho interrompido a vo
tação. Pül':LUO cn.rlti. urn t.l.os c::tpir.nlos do meu 
projccto formava um todo, cujas partos não 
podiam ser d-:!Smembradas ; mas aqui. sobre 
o ti tu lo dos eteitm:·es, por exemplo~ o meu 
pro,jccto d:.i, maior numero de condições p:1ra 
o titnlo do q_ue o 'Pl'ojecto da. Commissão; 

Entendo qne o titulo deve ser assignado 
pelo eleitor na occasião de recehcl-o. como 
meio de se verific~w a identid:tde do · eleitor ; 
o projecto exige outros requisitos do titulo e 
não a assígna.iiura do eleitor. 

Parece-me, por conser1ueocia, que V. Ex. 
pode sujcit:.t:· ~t Yoto;; o § ':.!-0 do art. 11 do · 
meu pro.joctc,. 

Pcdil'ia. ainda, a. V. E:~. qn;) sujcitas~c á 
votaçf.í.o · dn. C~Lmar~t os )::.::.: 4•). ;)o · c Gl) do 
mesmo n.L'~. lldo mcuproject.o .• q11e se rcre
l'Olll aos tit:;Io:~ quo. sãu retira.Jos po1· pro
cnraJol'í.~S. 

Si esta procur: :.ç'i"io nãu for authentica ~la e 
nã.o ficar I!:t~ :-;Ccret~.~:·iu,s e!citol'a.t>.s. correr
se-h~t o risco, mui r,:Ls vcws, de estar dando 
titulos a quem não é o p-::·oprio dono. 

O SR. Pn.r-:srDE:STr~ - V. Ex. quer que se 
vote o seu substi :,uti;-o por· purte ? 

O SR. JtniO nos SA:s-Tos- Sim senhor, 
o§ 2° do art. 11 e os§§ 4°, 5o e 6° de mesmo 
artigo. 

O §r. '.0arl•)S Cav::~lc3nt.i (pela 
m·dem)- Sr. P1·csidcnt0., o nobre Deputado 
apr.:sontou o seu substitutivo em bloco ; 
a.ppello pttra o testemunho do illustrudo re
presentante de Minas, r1ne foi quem organi
zou o primeü•o qua.clro synoptico dos substi
tutiYo~ e emenda::: propostas ao projecto. 

Peço. portanto, a rejeição da emenda. 
Po:-;ta u. votos, é rejeitn.da a emenda do 

Sr. Auizio de A breu. 

s. Ex. queria, mesmo assim, que a Com
missão tives$0 distribuido os diversos capi
tulos de seu substitutivo como outras tantas 
emendas, outros t:mtos capit.ulos '? 

Agom acaba S. Ex. de affirm:w que seu 
sub~titntivo, na. pa1•te relativa a titulas c1ci
toraes (l mais ga,rantidor · dos dirr.itos da. 
OlJPOSÍQão e da ve1•dade da~ urna~ do que o 

Posto a. votos, ê rejeitll.do um substitutivo 
do Sr .. Tulio Santos ao capitulo 4°. 

Vol. VII . Sl 
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ca;oitulo, que a esta materia se refere, do 
substitutivo da Commissão. Nego a S. Ex. 
esta vantagem do seu eubstitutivo ; além 
disto, é preciso accrescentar que o projecto 
da Commissão fórma . um todo homogeneo, 
systemu.tico: todos esses capitules estão li
gados logi~u.meote ; o substitutivo da Com
missão. é o unico que tl'ata de uma ,junta, que 
é a.o mesmo tempo d8 recurso e de revisão, 
nesse capitulo dos titulas elcitoraes se faz 
referencia cu.tegorica, clara, á tal jnnt::t. 
(Apoiado:~.) 

Não. quel'o f;·,zer censur:_t alguma á Camara 
dos Deputados nem a V. Ex .. Sr. Presidente ; 
mas os meus llunr:_-:.dos collcgas são t.e:;te
munhas de que esta votação- não se vae 
cnca.minhando como sCJria pa1•a. 1lcsejar; ln 
tal ou qual anat•chht m!,S noss<-ts delibcra.("·õas. 
( j'\h!o apoiados. ) 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCIMENTO-A Cama1•a 
póde não cst;n• vot:tndo de accordo com a 
Commissão, ma,s estávot<.tndo perfcitamentr!. 
( J!luito bem • . Apa1·tes.) 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI -Senhores. 
peço apenas· que me ouçam. Antes da ax
ternar a minha opinii1o, com o maior re
speito. tive o cuidado de dizer que ahi não 
üt censura alguma :1 Camar•a. 

Quer o nobre Deputac.lo que eu ài.~:L quo D. 
an~rchia que houve foi talvez partida de 
mim proprio? Pois, tomo sobre mim esta 
CUllJa. 

0 SR. CASSIANO DO ~ASCIMENTO- Masé 
que nã.o ha anarchtn ! Só estão enxcrgnndo 
anarchia aquellcs que. veem suas idéas ven
cida~. (l'ltiuito vem.) 

u~r SR. DEPUTADo- E aquelles que estão 
f;,tllando fôra da ordem. 

0 SR. C,\.RLOS CAVALCANTI- Pm•gunto ao 
nobre Deputado si enxerga, no quo estou 
dizendo,. :.tlguma proposição que esteja f(n·a 
da ordem. 

( Ha muitos apa1·tes que inte1·1·ompern o 
orado1·.) 

Senhores, vamos ter cttlma: é só o que 
peço. 

Como meu intuito é levar a· votação deste 
projecto, tão importante, com calma. e· pon· 
deração, eu ped1ria licenca para dizer que a 
separação do capitulo do substitutivo d.o 
nobre. Deputado em outros tantos ·artigos 
distinctos ainda vem anarchizar . mais a vo
tação. 

Era o que eu tinha. a dizer. (Ha muitos 
apm·tes.) 

o Sr. Presidente-O Sr. Deputado 
Julio dos Santos apresentou substitutivo com
pleto ao capitulo 5° -Dos titulos de eleito1•es. 

Agora, S. Ex. pede que se vote parte desta 
substitutivo .•• 

0 SP... JcLIO J)OS SANTOS-Ma teria que 
nelle existo e 11Ue devia ser turnada como 
arl.àlth·a ao projecto, ao qua.l. não contradiz 
absolutamente. 

0 SR. PRESIDENTE-Não me parece regu
l::l', p<u·a a oedem dos tralJalhos. que soja 
agol'a destacada uma parte do subststutivo. 
que o llünl'<Ldo Deputauo apresentou com
pleto. 

O S:~ . .Tt:LIO nos SANTos-Neste caso retiro 
o n1ou requerimento. 

0 Sn.. PRESIDEXTE-Agr•afleço a V. Ex. 
Submettido a. votos, é rejeHado o substitu

tivo do .Jl· •. Julio dos Santos. 
Siío, succcssivmnentc, · submet.tidos a votos 

e rejeitados os :mbstitutivos dos Srs. Calo
geras, ~t esse c<tpltulo, c :\Ioreira da. Silva. 
ao cauitulo 5°. 

E" subiiH.!-ttido :.t voto.~ e approvada a se
guinte emenda do Sr. Anizio de Abreu e 
outros: 

Ao ~ :3° do art. 25. Altere-se: 
Fie~: permitticla. a entrega do tltulo, me

diantt1 procuraç·ã.o feita. e assignada pelo 
eleitor a quem a.quelle pertencer. 

E' sabmettüla a. votos e apprJvada a se
guinte emenutL do Sr. Berm~rdo Horta tto 
u.1·t. 25. q lte. diz: 

<< ~ O Presidente da Commis!:iã.o Muni-
eipn.Í, nfio recebendo os livros de talões úo 
titulos <1t1.! :30 dias depois do prazo ma.rcado 
pelo ar•t. 24 os reclamará em ofiicio etc.». 

E' rejeitada a emenda seguinte, do mesmo 
senhor. sob n. Gl. 

E' submel.tiJ.a a votos e approva'la n. se
gninte emenda ao art .. 26, assignada pelos 
Srs. Anizio de Abreu, Enéas Martins e Ta
vares de. Lyra: 

Ao a1•t. 2G. Accrescente-se : 
e a exhibiçflo de procm•aci1o falsificada. no 
touo ou em parte pa:ra a obtenção do titulo. 

E' annunciada, :1 votação do seguinte sub
stitutiYo do Sl'. Calogeras ao capitulo 6o do 
projocto: 

Das eleições 

Art. 43. A eleição ordinarin, para os cargos 
de Deputa.dos o Sen<-tdores se f<~l':l em toda 
a Rcpubli.ca no ultimo domingo do mez de 
janeiro do primeiro anno de cadá legislatura, 
mediante suíl'1•agio dü•ecto dos eleitores alis
tados na conformidade desta lei. 

Art. 44. Para. a eleição de· Deputados é 
mantida a actmtl divisão de districtos elei
toraes do Estado da Uniii.o c do Districto Fo· 
deral. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/2015 13:23- Página 14 de 28 

SESSÃO EM 16 DE ~OVEJ\JBRO DE 1903 

Art. 45. A eleição de Scmtdor será. feita. O ~r. Calogeras (pela o1·rlem)-
.Por Estado, votando o eleitor em um só nome S1•, Presidente, V. Ex. anmmciou a. vo
:pa.ra. substituir . o Sena,dor cujo mandato hou- ta.ção do ..• 
ver tcrmin:tdo. 

§ l. 0 Si houvm· mt~is de uma. va.~a.. a, clei- O S!~. Pr:.I~srni~:'\Ti~- SuhstituüYo a.proscm-
ção sot•:i, fcit;~ na mesma occusiiJ,o, votando o Ltdo por V· Ex. 
elclí;or om ccdala. scpar;,tda para cada mna O Sr!. CALOGimA~- Substitutivo. 
dollas. Devo declarar <1 C:"!.m::trtt que, no voto em. 

§ 2·o Neste c;1,so ser(t consiclcrado eleito :;;epar<J.do :la minoria, da. Commissão. forn.m 
peLo m::tio1· prJ.Z:J o ca.ndida.to quo obtLver acceit:c.s a~ iü(n.l':\ desse snb--titutivo. por(·m 
maior numero de votos. não inte~t·aimctm~. · · 

Al't. 46. A elciçã.o o1·clinu.ria pn.r·a Pres~- Ncst:.ts condições. em :pcdü·i:-. ;1, V. Ex. que 
tlente c Vico-Pl'esidcntc da Rcpublica. scr:t o s~zhmeti;ossn :t vow.-:;. po1· IJ<!.l'tcs: ~t pl'i.
feíta. no (Li;~. 1 de JTID.I\'O do nltimo ::tnnu do mcira., comprehe:Jàend:J os :.~rtigos 4:3 <t 4.6 
per·iodo 'J)I'eslí.lcneial. por s:tiTI·agio dieccto úo me:-;m:) sulJstitutivo. 
dc.t Nação c mn.iui'ia, absolnta. da voto::;. · Yo- o Sr:.. Pw·:::n t·:E:\'T:::-Qu3 se acham ;1 
tanclü o d~it:n·cm <1ou~ nomes, escriptos er!l pag. GD do :wulso. 
cedula~ tltstmct;as, sondo wnn. pat•a Presi-
d.o.nte e out1·a. pa.r-::t Vicc-Presid.cnto. . O Sr~. CALOrir~r~.'.:-i-Si:l1 senha!' .. :~ ~cgunda, 

Pat·n.;,çrapho unico. Nu cn.so de vagn. da.j com]~·chcndendo us <:!.r~:-::. 47 a -W e a. tcrccir~~. 
· Presidencia ou Vice-Peesidencia., não havon·l art. ;)0. 
<io deconidtJ dous annos do p'}riodo prcsidf:m-1 

. cbl, n. ctoiçã.o pàrn. prcenc!ümcnto d:t va.ga . o .. SIL': c~::ur·~os.. OavaJ.can~li (pelt.r, 
se eiToctuar:i. dentro em tres mezes dopoisdc .l·ordcii?,)-:-Sl. · •. Pr.·csHlen;;c .. o que eu disse em 
u.berta.. rcfercncia ao substiktivo du honrado Depu-

.• ;•- . . ~ . .. • , .·· . .• ~ . .. . • ta,.lo, Tepr·e,:o;on"l.~t~tc üo ~sta.do do Rio de . . Ja.-
;~.rt. ·<~. Cu.tla el~Itor 'utd.I,a. 0·~1 d~ns ter- nctro, t8m perh~1to t .· ,:buu ~J:1to no c::tso ver-

ços do numero de Depatados uo <hstl'Ic:.o. tent··· · 
Paragr~:,p1w unico. Nos districtos de qua.· "'· 

tro ou cinco Dcputadtx;, eallU. eleitor votará ~)§r ... João Luiz -~l.l ves (pela 01·-

cm tres nomes. . Idem)- Sr. Pr1~Sidcnto; 0 n0!n•e Deputado 
Art. 48. Nos clíst.rictos do i.rcs Dcputn.dos, I pelo P~wn.n:.~ n~o ten1 absoitlt~men.~e ra.zão, 

o eleLtor podor:.taccumulu.r os seus dous vo- P tra. _reproduzn: a;5ora o_ que üt~se em 
tos om um só cancliJ.ato · Pscrcvendo duas rel:tç.:..\o a.o sub~:~tJtuttvo do l~:usr.rc l·upresen-
vcze::; n:.~ cedula o nome d~ ~esmo. ·· ta.ntc do Estado do Rio de .hneiro. 

Art. 49. Nos districtos de quatro ou cinco. ~o ca:-:o occurrontc·.~~ ~~pprova~.~ã.odo.snhsti-
o eleitor poderá accumuln.r OS SCUS votos era tutlVO do J_!leU h.?nr:~;to compao~ntl'O ele 
um . só camtida,1;v, escrevendo trcs vezes nu. represcntu.çao o ~r· . ~aJógera.s, _na.o albl'[~ 
cedula 0 re.woctlvo nome. . a.bso!U~i1tnC~~<: a. dlS~OSlÇó~ do pi'f'.J~CtO, nem 

§ 1. 0 Nc::;tes di:;;trictos, o eleitor poderú 
t:tmbem accumular dous votos em nm só 
c::tndida.to, no::; termos do artigo -antm•ior~ 

~ 2. 0 No ca.so do eleitor escrever . em uml\. 
cedula urn só oome,11ma. só vez, :-;6 um voto 
se1•ú. contado ao nome e;o;cripto. 

§ :·Lo Si u. ccdulu. contiver major numero 
de votos do que aquelles . de que . o eleitor 
póde dispor, serão::tpurndos súmonte,de cima 
para baixo e na. ordem da co!loc~tção, os 
nomes oscriptos a.te se complotttr o numero 
leg::1.l, dcsprez,t.nào-se os excedentes. 

Art. 50. A eleição ser<L por escrutinio se
creto : mas é permittido o eleitor votar a 
descoberto. 

Pa.ragra.pllo.unico. O voto descobe1·to será 
·<lado, apresentando o eleitor duas cedulas, 
que assig-nará. perante a mesa elêitora.l, uma 
·das quu.esserá depositada na urna o a ou
tra fica.r(L em seu poder, depois de datadas e 
rubrica.da.s n.mba.s pelos mesarios. 

traz dlspostçues antmom1ca.s com o que . a 
Camam,j<1 a.doptou. (.!po~(cdQs.) · 

E' suhmettido a. votos, c Co;)sider::tdo como 
:.tpprov.::~.do o referido substitatiYo do Sr. Ca
logoras, tlcsue o ::trt. ·13 :tt~~ "1G inclusive~. 

O ~r. Anisio de r\.breu (pela 
m·dem)- St•. Presidentn. requeiro votação 
nominal p~u·n, esta part~~ do substitutivo. 

O Sr. Presidentr:e - ~ão posso 
::tcccita.r o requerimento do nobre Deputado 
porque .i<i. estcl vota.d<.t C::lS::t :p~1·tc do sn.b
stitutivo. 

0 SR. ANISW DE Alm.i~U'_:.3nti'io r,l(],UCiro 
a. verific::tção da votação. 

O Sn.. PRESIDI~NTr:: - Sim, s •mhor. 
Procednndo-se á vm•ifica.çã.o da. votaçã.o~ 

rcconhocc-se que a 1 a parte do substitu
tivo do Sr. Cu.logeras foi u.pprova,d•J pur i8 
votos contr.a :30. 
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E' n.nnuncia.da a votação da 2a parte do I O Sr. President.e-Vac so Yotn.r o 
mesmo substitt~tivo. do ~r. C::tlogeras cor- art. 50 do substitutivo <.lo . V. Ex. 
rcspoodentes o:s art::;, 47 a 49. I o Sn. CALOGERAs-Ncstc caso. por;o ~t pa~ 

O Sr~ Calogei•:tS\ (pela m·dem) -
Sr. Presidente, os m:ts. 4i. 48 c 49 referom
se~a.o processo eleitoral, · e em ralação a 
ollc, o voto vencido da minor·ia d~ Commis
são propõe como substitutivo p<.u·te da, emen
da ap1•esantada, pelo nob1·e Dcpubdo por 
S. Pa.Ulu. a Sr. Eloy Gh:.tves. 

Esta c monda é a. 'I uo se •~cha :1 pa.g 68, . do 
1mpresso daCommis:~:i. o. 

O Sn. PRESIDE~TE- V. Ex. retira estes 
a1•tigos? 

O SR: CALOGEr..As- Sim senhor. mas 
antes disSJ pl'eciso declarar ;t Cuma.l':t, quo 
ao vota,r-sc a. emenda do Sr. Eloy Clla ve:;, 
cu solici t~trei <~ votuç·ão p~r p;trtu-::. 

0 Slt. PRESIDE>"TE-:- V. Ex. fa.r:l O seu 
rcque1·imentoe:h occasião oppor:.una.. 

O Sr. Presiden-te_;. V~te-se vot:1r 
o requerimento de retirr~da dos arts. 4i. 48 
e 49, a.pre~entado pelo Sr. Dcputar:l1J Calo· 
geras. Chamo a. atLenç;).o d;.1. Camar:.L p:u•;1, o 
requerimento. pa.ra. sabe•· quo vt~e vo1;ar n 
retirada. <los arts. 4 i, 48 o 4!L • 

Consultada.. a Camara concedo a retirada 
dos arl;s. 4i, 48 e 49 do substitutivo do Sr. 
Ca.logcra:::. 

lavra para encaminhar ;1 votn<;ãu. 

O Sn. Prmsrm~NTI~--Tcm a p~Llav1·a o no
bre Deputado. 

O .S:r. Caloger•a8 (pw·a encaminlu~í· 
a ,,:otaçüu)-Sr. Prosiuente. o art. 50, que a , 
Ca.maru. ya,c voto.r agor;.t, tliz o seguinte: 

« A o!ciç~i'.i.o sm·:l pol' oscrutin i o secreto. mn.;; 
é permittido ao eleitor . votar a. dm;cobcrto». 

E', portanto, substituir o quo a. Commissiic· 
desejnva, isto ·~. o voto publico ubrigatol'io. 
pelo \·oto publico faculta ttvo a. pena~. 
VozEs~E· o regimenactual. 

O S1t. CAr.oGJ·:JtAs--: A Commissão .iú. d.is
cntin a. questão c sobro ell.a naturalmente n. 
opinião e~ti1. rormada .. Venho n.pcna.s chamar 
:1 sua. i_Lttanf;5.opu,!'<1 o que se V<te vo:.a,r, aJim . 
de é1uc não llaju. d.uvit.las sobre I) rcsuaad.o. 

§r. · -~ni:r.io de .... ~b:·üu. (Pela 
m·d• ;n). :)r. P ;·esidcn to, ·~ emenda. do h.Jm'auo 
dcput<ulo IJü!' Mina~. u S!·. Calogcras consa,
~ra,ju~t:1mentc aquillu cruc a lei actua.l,j:.t con
sng1·:1 o voto :J, do.~cobert'J r~~cultativo. (;\pai
dos). A commissão .. quer just:_tnwnte sub
stituir isso o manbr no seu pru.jccco o prin
cipio, a doutrina con trari.~ e ra.dic~.i-o voto 
a descober~o ohriga.torio. (•1tJoiados). 

O St .... CanD.illo Soares (Pda m·-~ O regimon do . voto . ~CCl'eto. a. Camar<1 
dem) requer verificação da votação. . . dos Deputados .i•t sabe qual foi o seu 

Procedendo-se ':'L vcrific:Lção, · reconhece- fruci;o: :.dmmorulidade e a :tct:_t n.tlsa ; e o 
se ter·e.m.v-otado a Javo. r 93 o. contra.· 20 Sr-s.

1

.voto ·.a· de.scol1e .. t·to. p:·o·p·n.gn·a. do. pelos . o. ~pit·. iDcputados ; total 11:3. tos mais lihm•;J.cs do nosso lJaiz, ai nua nr~o .fui 
pru.ticado ... (11zwrtcs). 

O Sr. PI•esidente, -Vai-se votar O paiz, porr.anto~ _precisa harmoniw.r a sua 
o u,rt. 50 do substitutivo, que é o seguinte: l~gislaçilo ol~itoral com o . Pacto Con::;ti1iu-

«Art. r~o. A eleição será por csc1•utinio se- cwnal. (Apowr.los ; ~t~o a~lot~dos.) . . 
ereto · mas é pormittido 0 eleitor vot:1r ·11 .· Um reg1men ~onstltUciona}. que alJol~u o 
descobel'to · anonymato na. 1mprensa, nao púrle detx~r 

• permunecer o anonymato nas urnas. (ilpow-
Para.grapho uni co. O voto descoberto será dos ; nr.io c!poiados ; m:1-eito IJem,..) 

dado- apresentando ·o . e lei to r . dua.s ceduius, 
que assignará perante a. mesa eleitoral, uma O SR .. loÃo Lmz ALVES..;... Peço apalavl'.'J,. 
das quacs será deposita.da na urna e a outra. O SR. AC'\Jzro l>E Ann.Eu -Si a Constitui-
:fica.r~ em seu poder, depois de da.bd:.ts e ru- çi'io .exigc plena. fr·a.nqumm na enunciação de 
br•icadas ambas pelos mesa.rios. um pcnsa:nento, eu n:':.o ~oi porque u mys-

1 

te:::io na. enunciac;fi,o do pens:tmento civico, 
O Sr. Calo~eras-(Pela Oi'rlcm) Sr. que . so tl'attuz pelo cxcrciclo importantis

Presidente, ao solicitar a retirada deste arti- 1 simo do direito do voto. 
go, · lembrei . á Cama.ra que o parecer · cln. Trata-se. pori;anto, Sr.. Presidente, de 

. minorb da Commissão consagra.va pa.ri.e da; umn. questão fundamental no rcgnncn clei
doutrinn. constu.ntc da omcnda. a.presentatla. im•al. que esta. mos elabora.nd.o; e parrJ. quo o 
pelo nobre Deputado por S. Panlo! o Sr. Eluy paiz bem possa conhece L' a comluct<L de seus 
Chav-es. . representantes nesta questão imporl,antis-

Agora. consulto a. . V. Ex. qual o artigo quo sima., requeiro que :1 . vota.ção sej:~ nomilml .. 
vuc snbmctter a. votJ:-; '?- · • (Apoir.~dos; nt'To apoiados; p1·otcstos .) 
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O S1•. FJ•ancif!õ;CO ··~ . .Teiga-(Pdn
·o;·dcill.) Sr. Presidente, pnço a V. Ex. c 
<i Ca.mara um minutu . de :Lttençã.o, jul
gando-me com o direHo a e!le com a pro
messa. de tJlW nã.o me occapa1·oi do nenhum 
outrn artigo du. projr!cto quo o~tt~mos vo-
1il~ndo. 

Limito-me. Sl~. Pt•csidcmt··. a, pedir aos 
meus illustrcs coHegas, conf'.Jrmojulgo mais 
nt.il e mais conveniente :i, noss:_t ta.rofa, a 
cli visão em duas partes do art. 50, votand.o
se sep:uadamcntc a primr~irn parte que d.iz: 
(~a elciç:l.o seja, fcit.a. pl)r escrutínio secreto>>. 

Sr·. Prosirl(mte, este é urn dos pon1;os mL
pita.es da r;;f'urma eloit·Jral,pot•qu:mto 0 voto 
sem•eto é a garan1;ia dn, in<lependencia c da 
liberdade na. eleição. Elle existe nesta. Ca
mara,, no Senado c no. SupramO Tribunal 
Federa.!, cuJo:-; mem!Jros toem a seu favor a 
vital.icicdnde, <L inamovibilidade c inta.ngi
"Veis vencimentos. (A1wiados; nr.To apoiados; 
p1·otestos.) 

0 Sn, CARLOS PgiXOTO - Está. 110 tribunal 
do ,jury. 

0 Sr:.. FRANCISCO VEIGA-Está. 110 t.rihunal 
do ,jUi'Y e em 1,odos os tl'ibunaes superiores. 

Como, pois, se qu:Jr negar ao povo a 
gara.ntia unica do sou uü·eito, pa.r:J, o livre 
':;xcrcicio politico. quanuo seu voto seja con
tra a opinião dos fartos o poderosos'? (Apoia
dos; ntío apoiados; p1·otestos.) 

Quanto ao qun se a.chu, na segunda parte, 
r[uc aliás· figura ,já irra.cionalrncnte nalci 
vigonte, é a. viular;f~o completa da primeira; 
c embora oste,ja na nova. lei eleitor·al, con
stituo um VCl\J.adeiro absurdo. Querer• con
ciliar o voto secreto com o desco1JOrto, (} 
p.~otende1' concili<M' o sim e o não o, repito, 
o maio1• dos absur<los, porque a. existencin. <lo 
voto a de~coberto annull:1 complotamootc o 
::;e·.!roto,pois h:1.sta que os prnpotontes exijam 
dos seus suba.ltcrnus, dos scnz.s dependentes, 
quo votem a descoberto, para se burhtrem 
completamente as· vantagens do escrutinio 
I'Ccreto, que em todos ns tempos e em toda 
pa.rtc fl)i considerado escudo segnro pal'a 
proteger os fl•acos c os dependentes. (.Jpoi(t
dos; n({O apo1:w.los.) 

0 Srt. Gl~lB!ANO liASSLOCilEB.-0 melhor é 
n5,u ::\0 ÜLZOl' l.L rei'orma c lei toral. 

O SR. FrtANcrsco 'VEIGA-Ro~pcito, Sr. 
Presidente. ,j:_i. peoviamonte o disse, a decisão 
que '" sabedoria, da Camara. der ao a.ssumpto. 
mas pc~ço a V. gx. e a. meus illust;rcs 
collegas quo uã.o peivorn a. C:tm[tl'iL do 
meio do ::;o pronunciar sobre tã.u gt•avc ma
teria conforme jnlgar· m:.tb: :tcortn.do, cspe· 
l'ando cu quo, tHvitlido o ;_u•tigo em duas JXt.l'
i;es, serú. approvad[t a primeira. mant.enuo o 
. e::;crutiuio secreto, unico que, eJl'cctiva. c re-

nlmon t~~. pt•otüge c torna possível a li v1·e 
Jn:tniféstaçiio da Yontauc do povo. que niio 
tom obt•igaç;i,o do ser heroo para atrrontar os 
!'urt;cs e os pod·n·osos. (:1poir.:dos ; nrTo (!poia
do3 ; p;·otestos.) 

O SR. GimMAXO I-IASSLncEt:R___;Quem nã.o 
t·m a curagent de vot:u• :t descobtn>tu n:Io 
vut:~. Upoiwlos ; nl::o opokdas ; rrpw·tes.) 

O Sr. Presidente-O art. 31 do 
projeci;u d:.t CuJnmbsho diz: 

«E' o briga.tor·lo o voto <t descoberto. >l' 

A cst.c :11·tigo o St•. Thomaz Accioly apPc
sentou uma emouJ.a. <lizendo: <<Supprim~.t-se.» 

O Sr. Leovigiluo Fil.:;·uciras apresentou 
cmend.:t <Lo ::u·t. 31 usque 48, dizendo «Sup
prima-se.>.) 

O Sr·. Depul.atlo C~1logeras, em sou suhsti
tntivo, diz~ «A eloiçfw sedL por escrutínio se
creto, mai:l é pcrmittido ::to elcit.or votar a 
d esc o bc rto. » 

O Deputado Ft•n.ncisco Vcig~t pode rtue seja 
dividida a votaçã.o do art. 5u em dmts partes: 
A disposição do art. 50 e a do substitutivo 
Calogeras. 

O §r .... loão Luiz Alve!!!õ (pelo. o;·
rlem)-Sr. Presidente, pedi .·a palavra. para 
dizer, em resposta ú.s pondol'.':'..ç~!jes do nobre 
Duputado do Pianhy, que corn a mesm:.~ sin
cel'idaue, altivez. pat1•ioi;ismo . o disposição 
de hem tLCert:_n·, com que S. Ex. se bate pelo 
votu a descoberto, nc.'ts nos ba.tcmus pelo voto 
secl'e:.o. que reputamus ~t garao tia da liber
dade indiviclu:Ll e do dil·eito politico. 
(Applausos calorosos). 

Si o vuto 11 descoberto é uma necessidade 
para gm·antir o voto ÜiLS uruas, o cidadão 
que não se conforrn:l.l' com esse modo de . vo
tação tent u recurso de dar o seu voto a Jes
cobcrto. (Jlluito bem, !) 

Ma.s, querc•r forçar o eleitor a votar a des
co1Mrto é exigir de um cidadão, que muih1,s 
vezes não tem indepenll.encia pecunbria .•• 

O SR. liEIUIA:\O fTAssr.ociJER- Quem não 
tem C8Sa iridependencia, nã.o vo~a .. (AJ1oir.ulos). 

O SR .. roXo LUií'. ALvEs-... é exigir mai8 
tln quo se exige de mn Scn::tdm.· d;;.. Ropublica, 
que vofitt pur nl'crntiulo sccl'e!;·J nm l]_ucstões 
llc intcra~:-:e indi\·idnal. .. 

O SI~. GJm:\L\~0 I-!Assr,ocmm- O clcitoi· 
evo votat> em 1lltest:1o úo int::.n·esse naciona.l. 
(Apoiados.) · 

0 Sn .. JOÃO LUIZ ALVES- ... (1 exigir do 
nlDitor mais do qno se exige do~ membros do 
Supremo Tl'ihunal, qn·~ votl!.m. em quostõcs 
ct>irnlna.os, 11uo ttizom respeito a qmtlqum' 
membro do rol'orido tribun;LJ, por cscrutiniu . 
secreto. 
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Tal exigencia., portanto, importa. na sup~ para a p1•hneira parte do art. 50 do mesmo 
pressão da liberdade, e eu requeiro votação substitutivo do Sr. Calogeras, é approvado. 
nominal para a emenda. 

O Sr. Germano I-Xasslocher 
O Sr .• )'ames Darcy (pela.o1·dem) (pela ordem)-Sr. Presidente, resolvidc:t esta 

-Sr. Presidente, si estamos fazendo uma questão agora, penso que, rejeita.àa a emen
refol•ma eleitoral é porque a naçãc. inteira da Calogera,s, fica, prevalecendo a, disposição 
está descrente d.o systema eleitoral que tem do :1rt. 31, isto é, o voto obrigatorio a des
sitlo praticado até hoje, systema que tem coberto. 
como base, como mola, como peça principal VozEs DA BANCADA MINEIRA-Não apoiado. 
do seu ma.chinismo, o voto secreto. (Muito 
bem ; ntlo apoiados.) 0 SR. GERMANO l-IASSLOCIIER-Como não'? 

Si nós não estabelecemos o voto· a desco- Desde que seja rejeitada a proposta do voto 
]Jerto; teremos declaratLo á Nação que não por escrutinio, segue-se que o voto a, desco~ 
queremos experimenta,r um remedio novo, l:Jorto será obrigatorio. (Apa,·tes.) 
não queremos muda1• de processo, queremos . . _ 
ficar no mesmo pé em que estamos cobertos · O Sr. Carlcs Cavalcant.:a. (pela 
de desprezo e da antipathiu. do povo. (Neto o!·d.em)--:- Sr. Pres.id~nte, V. ~x., ao prin-
apoiados ; apoiados.) c1p1ar a 1mportantJssuna votaçao que esta-

·- · . . . . . mos fazendo, declarou que serviriu. de base 
Nao colhe o ~xemplo mvo~ado pelo lllus- a esta, votação 0 substitutivo da Commissão. 

trado. represent·.mte de Mmas, ue. qu? no Ora. 0 at·t. 31 do substitutivo diz: «E' abri
Senado se ::-ot::t secret~mcnte. S1. lu. se gatorio 0 voto.· a descoberto», e, porta,nto. 
votp, symbohcameute, e pi1ra .lastunar, e csGe artigo é . que deve ser suhmettido á 
ser1a mel.ho~· que adop~assemos o. exomp~o Vütação da Camarct. (.:'lpoiados, nc7o apoiados 
dos constltmntes de 182.), em que Antomo e apm·tes.) 
Ca1•Ios e out1•::ts gra.ndes figums, quo funda
ram e Imperio, decLara.vam ser uma necessi
dade mora,! o voto <t descoberto. (Jlfuito bem; 
'nuitos ntto . apoiados.) 

Que o voto secreto não nos convêm. está 
provando esta Cama r a todos os dias,. quando 
requer votação nominal em todas a.s questões 
momentosas. 

0 SR. PRESIDENTE-Não está. em discussão 
o ,Projecto. (tlpoiados .) 

O SR. JAMES DARCY- Estou usando do 
direito de encaminhar· :1 votação, não que 
teha pretenção de convencer os illu1itres co l
legas, todos mais competentes. do que eu, 
mas po1•que julgo poder usar de. uma fu.cul
clade que me uá. o Regimento. 

Si não decretarmos o voto a descoberto, 
ninguem mais acreditará na ·fidelidade dos 
nossos sentimentos aos verda.deiros princí
pios. republicanos. (Apoiados.) 

O voto a de ,coberto é o systema, que deve 
:ficar para sempre cons::tgrado em todos. os 
actos da vida publica. O exercício do voto 
não é acto da vid<.t privada ••• 

0 SR. GERl\iANO HASSLOCHER . E OUTROS 
Sas. DEPUTADOS-Muito bem. 

O SR.. JAIIIES DARCY ••• ê acto da vida. pu
blica, ê n.cto que interessa a todu. a, Naçã.o. Si 
o povo não tem cora,gcm de assumir delle 
plena responsttbilida.de, é um povo de covar
des. Não lhe façamos essa injustiça. (M'"uito 
bem ; muito bem.) 

Posto a -votos, o requerimento do Sr. Ani· 
zio de Abreu pedindo a votação nominal 

O §:r. Anizio de Abreu (pela 
o1·dem)-Sr. Presidente, pedi a pi:),lavra pa1•a 
declarar perante. a Camara dos Deput::tdos a 
verd:1deir.:1 situaç~ão desta questão. 

Pergunto a V. Ex.: si porventura a Ca
mal'a rejeitar a emend::t do honrado· Depu
tado por Minas, o Sr. Calogeras, o que fica, 
prevalecendo ? 

0 SR. GERMANO l-IASSLOCIIER-Fica preva .. 
lecendo o voto a descoberto. 

O SR. PRESIDEN:rE-Fica prevalecendo a. 
disposição do projecto. 

Procedendo-se á -votação n ~minai, respon
dem, sim, isto é approvam a, pt•imeira parte 
do art. 50 assim redigida a eleiçao serà por 
esr:rtttinio secreto, os Srs. Hosannu.h de Oli
veira, Passos Miranda, Carlos de Novaes, In
dia do Brazil, Antonio Bastos, Thotuaz Ac· 
cioly, Francisco Sá, Eduardo Stuúa,rt, Sergio 
S::tboya, Gonçalo Souto, Ermirio Coutinho, 
Affonso Costa, Celso de Souz::t, B1•icio Filho, 
Pereira de · Lyra, João Vieira, Mn.laq uias 
Gonçalves, Julio de Mello, Estacio Coimbra.~ 
Wanderley, Euzebio de Andrade, Arroxellas 
Galvão, Rodrigues Do1•ia, Joviniano de Car .. 
valho, Domingos Guimarães, Tosta, Bulcão 
Vianna, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Pa· 
ranhos Montenogro, Be1•uardo Horta, José 
Mon,jardim, Correia Dutra, Mello Mattos, 
Sá. Freil•a, Erico Coelho, Belisario de Souza, 
Galvüo Baptista. Julio . Sn.ntos, Henrique 
Borges, Oliveira Figueiredo,Francisco Veiga, 
Viriato Masc::trenhas, Bernardo Monteiro, 
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.João Luiz, Ribeiro .Junqueira, Carl0s Peixoto I O Sr. R.odolpbo Paixão (pela 
Filho, Penido Filho, David Ca.mpista. .. .A.n- Oí'dem)-C!'eio que V. Ex. deve submetter· :1 
thero Botelho, Carneiro de Rezende, Bileno votação da.Ca.sa o substitutivo do Sr. Eloy 
de Paiva, João Luiz Alves,Adalberto Ferru.z, Chu.ves. 
Bernardo de Faria, Antonio Zaca.rias, La .. 
mounier Godofl'eclo, Henrique Su.lles. Calo- O S1.. .... Pre!!;iden-te-Vae ser sub
geras, Cárvalho Brito, "VVencosláo Bra.z, Ro- mettido a!!ora o substitutivodo Sr. Eloy 
dolpho Paixtio, Padua. Rezende, Franci:'co Chaves. ' 
Romeiro, Ferna.ndo Prestes, Amaral Cesar, 
Alvaro de Cat·va.lho, I-Iel'menogildo de ~Io- O Sr. R.odolpho Paixão-Neste 
raes Filho, .Joaquim Teixeira Brandão, Costa ca.so. peço a pa.lavra p:.tra encu.minhar a 
Netto, Aquino Ribeiro, Lindolpho Serra, votação. 
PaulvJ Ramos e Eliseu Guilherme (74.) 

-Responderam~ ntío, isto é, rejeitar::tm n. 
primeira parte do referido substitutivo os 
Srs. Aurelio Amorim, José Euzebio, Uroano 
Santos, · Luiz Domingues, Christino Cruz. 
Anizio de Abreu, Bezerril Fontcnelle, Tho
maz Cavalcu.ntc, Tavares de Lyra, Eloy de 
Souza. Fonseca e Silva, Paula. o Silva, .José 
Marcellino, Angelo Neto, \Vanderley de 
Mendonça. O li \'eira Valladão, Augusto do 
Freitas. Alves Barbosa, Rodrigues Saldanha, 
Marcolino Moura,, Galdino Loreto, I-Ieredh 
de Sá, Americo · de Albnc1uerque. Fidelis 
Alves, João Baptista, SHva Cast.ro, Laurindo 
Pitta, . Cruvello Cavalcante, Mauricio de 
Abreu, Carlos Teixeira Brandão, .José Boni
facio, Camillo Soares Filho. Carlos Ottoni, 
Olegario Maciel, Moreira da. Silva. .Jesuino 
Cardoso, Rebouças de Carvalho. Costa .Ju
nior, Ferreira Bra.ga .. José Lobo. CanJ.ido Ro
drigues, Benedicto ele Souza, Carlos Caval
canti, Aloncar Guimarães, Soares dos Sn.ntos, 
Juvenal Miller. Mat•çal Escobar, Germano 
Hasslocher, Ja.mes Darcy, Cassiano do Na..;ci
mento, Vespasiano de Albuquerque, Ca.mpos 
Cartier e Homem de Carvalho .. (53) 

O Sr. Presiden.~e"'-Foi a.pprovado 
por 74 votos contra 53 a priineira. parte do 
ttrt. 50, do referido substitutivo do Sr. Calo
geras determinando que a eleiçt'to se íaça por 
esc1·t~tinio secreto. 

Vae-se votar a segunda parte do referido 
art. 50: mas e pennittido ao eleito1· votar a 
descoberto. 

E' tmnbem approvado o seguinte para
grapho unico dô referido art. 50. 

Paragrapho unico. O voto a descoberto 
será dado-apresentando o eleitor duas cedu
las, que assignará. perante a mesa eleitoral. 
uma das quaes será depositada na urnae a 
outra ficará. om seu poder, depois de d.atadas 
o rubricttdas ambas pelos mesarios. 

O Sr. PreS~ideu.te-,-Tem a palavra 
o nobre Deputa.do. 

O Sr. Rodolpbo Paixão (para 
encaminhar a 'I)Otcrçr.!o)-Sr. Presidente, es
tamo:S ju~ta.rnente em um dos pontos mai::,; 
importu.ntes desta reform~t. Creio que um 
dus motivus que foram apresentados como 
os mais fortes para. se levar ü •. elfei 1,o a re
forma eleitoral, foi o de dar-se. força. ás mi
norias, procurando-se garantir ao mesmo 
tempo a. liberdade do votq. 

Apresentaram-se diversos systemas. Todos 
esses systemas dão a mesma força eleitoral 
de 1/4, l/5 e l/6 : isto é, os systemas
Anizio, Calogeras e .To::;é Bonifacio e do Yoto 
uninominal, 

O systema. ·estabelecido pelo substitutivo 
do Sr. Eloy Chaves é interessante, e verda
doi!·amentc interossan·te; nm dizer porque. 
(Pausa.) 

Estou enca.minhando ~~ votaçã.o. Este as
sumpto é muito seria. Tenho . mo cen
servado aqui silencioso propositalmente; 
mas preciso neste memento encaminh~n· a 
votação. Parece-me que não sou o urdco 
Deputado que se tenha manifestado u. respeito 
do assumpto: Este substitutivo é interessan
te. porque conserva a. mesma potencia elei
toral para os districtos ·de rres e quatro 
Deputados; isto é, desde que a minoria tenha 
a quarta parte do eleitorado e mais um voto~ 
elegerá, em virtude delle o seu sepreseD:
tante; ao passo que prepara terreno facll 
para os districtos de· cinco Deputados. Neste 
caso só seria eleito o candida,to da minoria. 
quando esr.a tiver quasi o terço do eleitorado. 

Qaero chamttr para este ponto a attençã.o 
da Camara; 

Dos systemas alludid,os nenhum resolve o 
problema· melhor,. o systema da, lista. com
pleta e voto cumulativo, por que dá ás mi
norias força eleitoral, evita o rodizio e frau
des na, eleição, corresponde não só â aspi
ração do paiz, como ti, doutrina constitu
cional. E' ann unciada a voti.tçi1o do su bstitu ti v o do 

Sr. Moreira da Silva ao mesmo capi tnlo VI 
do projecto, que é em seguida. posto a votos O Sr. Calogeras (pela ordem)-Sr .. 
o rejeitado. Presidente, em relaçã.o a. este ponto <t Ca.-
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mara está di:.mte de qua.tro processos distin- O sr~. Carlos Cavalcanti -
ctus: o da Commissão que é o que existe na Sr. Presidente. sinto profun;Jamonte estar 
lei n. 35 e constante <lo art. :30 do projecto em completo e l'adical a.ntn.gonismo com o 
da Gommissã.o; o dtt emenda do Sr. Eloy illustre lcm.le1· da maioria. S. Ex. n.c::tbu, de 
Chaves. que a minoria da Commissãoaccoita. condemna1• cn,thegori<'amente o voto cumu
em parte; o dovoto uninominn.l; o d:~ emenda !ativo que fui adaptado pela Commissão Es• 
do nobN Deputado por Minas. o Sr .. José pecin,l, de que sou humilde relator·. 
Bonifacio. que é o voto cumulativo, em lüJ1ia Mas, S. Ex .• ach:.tndo no yoto uninominal 
incompleta e finalmente uma sub-omcnd<1 da razões p~Lra sanarem osnosso.~ ma.l~s. csqne
Commissã.o accoitando o pl'ocesso quo o n~J- ceu-se de uma cous:.t fundamental nara nós 
bre Deputado por Minas o Sr. Rodolpho Pai- outros: é que o voto cumulativ,) cucen·a 
xãoacaba. de proconiza;r. . em si mesmo o voto uninonünal. (.Apa;·tes.) 

Acham-se portanto os quatro processos em Basta que todos oselcito1·es ·cumubm todog 
faGeum do out.ro . . A C<~.m. tLra .. to. r::.t de mn.n.i-~ os seu. s ,·o tos··. em um só nome p:ua ·termos o 
festar por vot~ expresso qu~tl dos system:ts voto uninominal. · · 
apresentu.dos o que scré't preferido~ Lo~o. o voto uninominal cstú. contido deu-

V. Ex., pois, snbmetter:í a . votos estes tro d-o voto cumulativo. 
systema.s, segundo :t ordem e a medida q uQ 

a Camar:.t sobre elle se pronnnciar. 0 Sn.. C..t.SSIANO DO NASCIMENTO - Esse 
:::ystemtL ,já foi b~miu'J · em · toda a p:1rte do 

O Sr. Ca~siano <lo Nasci- mundo. 
mento (pela· m·dem) - S1•. Presidente, O SR. CAB.LOS C1.. YALCANTI- Nii.o ha tal; 
votei contra o requerimento de votaç?í,o cxi$te na. Ingbtol'ra, c nos Estndos Unidos e 
nominal feito pelo nobre Deputado pcto é recommenuado po1• cscriptores (ic muita. 
Piauhy, porque previa o rcsulta.clo, isto é, nota. 
prcv:i:t que depois d:~ v-otação rarca.sse o nu· . Mi1s. Sr. Pre~identc, V. Ex. o a. Ca.mara. 
mero de Deputados e fosse perdido o dia. devem lmn bt•ar-so de q uc o idoal na repre., 
Só. mente por isto foLque votei contra. . 'I $Cnt:;.ç~ão é representar todos o.-:; interesses do 

Todo mundo sabe quo sou pat•tid~~.rio do p;.tiz, proporcwna.tmonte. 
voto a descobe1•to. . . . I E' esta theoriu. a.dopt:Lda pelos oscl'iptorc3 

Ac~tto, porém, a. decisão d;.t. C;un:trn .. Esta- desta. materin,. 
mos agor~t em face de outro ponto da. Re~ V. Ex. annuociou qae ia sulnnettet• :1 votos 
fórma! para. mim. capital e imp01•t:.tntissimo, a e monda do Deput.ado por· S. Paulo, o Sr. 
e eu, que tenho csttdo .cab.d.o dm·ante toda Eloy Chaves, mc.1.s como sabe, esta. emenda 
a _:<ses~io. · J.e hoje .• J?~tsso. :t dizer .que tudo que I oslj(L p.rejudic·a..du. em d .. i~·crsa.s . das sua.· s P .. ar
nao fol' o voto unmommal. no mcn conceito, t!2s; o, portanto, podirw. a V . .Ex. que. cou
em districtos ele t.res, quatro ou cinco Dcpa~. s~lte a Ca::;·t si permitte na. scpu.rução das 
tados, como o da Pa::.';thyb;t unlco... · d1versa.s partes, pol'que, u.ss1m, a C..truara 

P . .- . . . • , <los Deputados se poti.eriu. manifestar sepal'a-
. O ~R • . ~\.ODOLPIIO PAIX.\0- Cumulativo ç uamentc sob~:·e esstt tluestã.o importantíssima 

(Apm tes.) do voto uninominal ou cmuulu.tivo. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Qual 

cumulativo ! Nào h:t necessidade de ac- O St• .• José .Boniif·a.cio (pela or
cumut:.w o voto. Tudo o que n:to fõ1• o voto dcm)- Sr. Presüiente, o art. :30 do pro
uninominal nfí.o muüa1•:í em. eous3. alguma ,jocto consagl'~t o systema. conhecido pelo 
o systema da elciçào, nem assegurar(L o di- nome de )·odbio, em que cada elciGor vota 
reito das minol'iu.s. em dous terços do numm•o ÜQ Dopat~tdos do 

Appello para o futuro, e a. Camara vota.rá districto. (.:lpc.wtes.) 
como entender. (.M1,,ito bem. ilpa,·tes.) o Sa. vVENCESLAU BaAz- Mas o orador 

E' este o · unico ·meio de ·. tornar absoluta. ainda nio disse a, que v-r.io. 
mente independente o deputado dos governos 
estaduaes, po1•que, quem tive1• prestigio, hét O SR •. Josi~ Bo:-~IPAcro- Est:.t om votação 
de vir para aqui custe 0 que custar. (Apoia· 11 om;mdn, .sub"titutiY:.t do. nobre Deputad.o, u 
dos. Nüo a1)oiados.) Sr .. Moy Chases. que ass1gnu. o voto unm o-

Com o systema de listas, accumulando ou mm:.tl. . . . 
não os votos, os deputados ficarão sempre na., Apresentei ao art. 30 do . Pl'O.JCcto ~m:t 
dependencia. dos governos estadoaes, po1•que cme~dp .•. estabelecendo o voto cu~nnla.t1vo, 
a elejção será feittl por ellcs e 0 que eu de- em lls"a Incompleta. c est.e me parece se~ o 
sejo é que o deputado se,ja completamenta que gat·ante d_e modo. m~1s officaz e prec1su 
independente, o que só pôde sm· conseguido a represeutaçao u:1 1mnor1a. 
J)elo voto uninominal. (.-'lpoiados. Nüo (t.poia- O SR. RonoLPHO PAIXÃO - E' a conser-
dos.) vação do 1·odizio. 
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o .. SR.. CASSIANO no NASCD!El'\TO- E' o 1:1 hora., como V. Ex. mesmo podcr:í. vm·i-
·,·od~:;w uo mesmo modo. ficcn•, eu pedia. a v. Ex. quo se dignasse 

O SR. ;Jos~· . BoNIFACIO-Vou excmplificare ad~ar a ~iis.cu~siio dc:;;t.~ p:·?jcc~o, ~on~i~e~·:1-n
em umuistrwto, em que 0 partidoque está do me IO!!icr.pto p:.u;1 ft~Uar n.\ _thoxima 
em maioria dispõe de G.OOO votos c a m:, ses8ft.o. 
not·iu. de 3.00:J, osto conscgueforçosamenti-
elegel' :~em representante porque eumula. O S!í•. Presidente- De accorLlo 
seus 3.000 vo:.os e dti. t~ setL manda.ta.1•io com o~ prJceJe11te~. <t~t(mdu tt.o pcdirlo do 
6.000 votos, ao pa.sso que u. maiol'iu. distri- nob~·c Deputado. 
buind.o o3 votos do que dis.põem pelos tr,;;s · Fica. a. d.i.scussào n.clia.Ja pela hor:.L. 
~::mdidatos dará 4.000 . Yotos, votação in- . 
fe1•iot' :.'t do mmdi<.bto da. minoria. Passa-se <i. hora. J.estina:la. ao cxpecllcntc. 

Portanto, este systcm:.t garantindo a re-
pl'~scntação da minvria. que a Constituiçfto O Si. .. · Tb.oJna ~ . .:\..cciol ~- (Bo ,S'e
consu.gra, deve. a meu ver, ~c•· uccúito pela uelm·io, scn)indo de Jo) proceLle tt JQitm·~ do 
Cann1.·a. seguinte 

As:3im, requeiro a. V. Ex. que cctnsultc á 
Cama.ra, si concede Ul'üferoncia, para vo:.o.çiio 
de minlu emenda: sob n. G7. ao a1·L 30 e 
que está. él l)ag. 13 do impresso com que 
Y. Ex. está dirigindo u. vota.çü.u. 

Pos:.u :.1 voto::; o requerimento do St', José 
Boni!'<.~.cio, l'oconheco-sc terem vot:.1.:lo n. fu.vor 
44 e contra 57, tot(~l 101. 

EX.PEDIENTE 

Officios: 

Do ~viinistet•io d:t Fazcnd:t. de 13 do cor
rente, transmittind1) dcvida.mcntc s.:mccio
nados, doris dos <tato;:;raphos da Ro~olnçilo 
do Congl'e::.so Xacional, elcnmdo a 2$ a 
pensão de . 400 r(1is diarios. que percebe o 

O Sr. Presidente - Não ha nu- lo cat.l.ete ·t·efol'ITI<l.do. com llom•as de alfet•es 
mm·o. do exel'cito. Oi:·ozimbo · C<u•los Cor1•êa. de 

Va3 se pr.Jcelcrü. chamnda. Lemos.~ Intt;)irn:l:1, enviando o outroaa-

Proccdendo-sc · á chamall~L, vcritica.-sc tc-1 tog:·apho <.~.O Sonad?. 
rem Si3 ausenta·lo os S1·s. Am•olio Amol'im, Do mesmo minisbriil, de igua.l daüt, rc
Frcdcrico Bo1•ge.s, .Jo:\o Lopo-;, Tu.va.rcs tlc mettcnJo u. Mons:L;;om J.o SL·. P!·c~idcnõe da 
Ly1•u., Fonseca e SU v:.t, Atl'onso Costa, J ost:\ Ropublicn., uega.ndo sa.ncçií.o :i Resoluçi:.Cl do 
Marcellino, .Juiio Vieil'a., Raymnndo de Mi· Congresso ~a.cion<tl, transferindo üo domínio 
ranJ.i.t, Domingos Guimn.rrtcs. Bnleftu Via.nna. elo i~stado üc :\'lin:;,.-s Gera.es o proprio . na
Augusto dn Frciü.Ls, Rodrigues Sald:.Lnhn., ciun~tl em qaerunccionuu a. Dnleg<tcia Fisc<.1.l 
11arcolino Moura,, Galdin~) Lorci'o. l{ereLlh om Ouro Preto, pdhs r:1zõc:; seguintes : 
-de Sá, S<l Freire, Arnurico d.c Albuquerque, 
El'ico Q;_:elho, Lourenço Bapti.~tn., Cruvellu :'lr:Jn ,·os no VETO 

Ca.valcanti, Francisco Voig:.t, Bernardo Mon-~ 
tciro, Gi.~stü.o lb Cunha,. David Ca.mpista., Nad.~t justific:L a tl'ttnsferencia ao dorninio 
Francisco BcrntLrdino, Pa.duu. Rezende, t•'run- do Estu.uo de ~Iin:.t.s Gera.es do propriJ fo-
cisco ~.'Iul·t.::t, Hcrmencgildo .. uo"'. ~,{oracs I~ilho, . l · dcral c. m ql·W.f.uncciono.u u. Dc1egt~ci .. a. Fiscal 
.Joaquim Teixeira Brandão, . Costa Netto, na. cidade âe Ouro Pret::.. 
l\Ia.1·ç~•l Escohar o Campos C~trtie1·. O parcce1· da Commis:::ão de Finança.s do 

Scnad.o Fcdeml. f:1 vor·u. vcl él proposição d.a 
O Sr. P••csideute ~ TV~sponucru.Ju Ca.m:.1.ra dos nepllt~~dos. que detm·mina. essa 

á chamadu. 92 Srs. Depuhtlos. t~·:icfcrericia, ha.scou-se na disposição do pa-
Nã.o Iw. numero para. se pros:1gnir na. vo- 1•u.gt>apho unico do art. 64 tia Cons·f.ituição, 

taçiio; passa.-sc ú. ma.tct•i:.t em discussão. . que m:.tndou passar ao dominio dos Estados, 
Continua a. 2a.ctiscu:;süo do pr(l,jectQ n. 286 A, em cu,jo tcrrit:.1rio estivessem situn.dos os 

de HJO:), cum o pa.r<:!cer sobre emond:.Ls oll'o- peop.·ios na.cionucs que não fo.-;sem noces:Ssa.
recidas IJ:u·a. 2a. discussão do p1•o,jocto n. 286. rios parn. os sorviç:.;s <la. UniU.o. 
dci:1te n.nnu, que iix · ~ a despeza do Ministet•io Essü, disposiçfio. porúru, niio púdo ser in
da Indus~ria., Viação e O br~Ls Publicas para. tcrpret~tdo com a. latitude que lhe dá n. pro
·o cx.ercicio J.e 1904. posiçào. Ella. só póde se1• entendida. como re-

fcl'indo-se aos proprios i'edera.es existente:; 
O f§b·. Presidente- Tem a pa.- na. época. em quu fui a Constituição promul-

iavra o Sr. Jovinian'J de Carvalho. ga.da e (lUO so tornassem t.l.csnccess<.tt'ios ú 
União por terem os serviços da.s repa.t•tic,üios 

· O Sr ... Yovinian.o de Oa1 .. valho quo então nelles funcciona.vam passado pa.ru. 
-Sr. Presidente, estando muito adeantada os Est~dos. · 

Vol. VII 
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E o Congresso n,ssim tem entendido, pois 
não só n,s leis de orQamento da Ropublicu., 
desde a de n. 25; de 30 de deMmbro de 1891 
até a do vigente exercício incluem com~ 
titulo de receita, da União o p1•oducto d.a 
venda de proprlos nacion<.tes. ·o qtio não ·se 
compreh~nd.eria si esses p1•oprios, quando 
~eUes dmxassem de . funccionar repa.rtições 
federaes, passassf.'m ipso facto aos E~tado;-;, 
como ta,mbem alei n. 741. de 26 de dezcmbt•o 
de 1900, arL 2°, n. 7, destinando a,o funúo de 
amortlzaçilo dos empr•ostimos internos a re
ce~ta proyenientc d.a venda de generos e pro
prws nacwnae.s . . arrendamento e aforn,menJ,o, 
determin~úos no a1:t~ 3° da mesma lei, ac
centuou neste artigo o pensamento do le,.,.is
lador constituinte nos seguintes termos: · o 

«A1•t. 3.° Fica. ainda o Governo autorizado: 
t~) a vender ou c.trrendat>, podendo tambom 

adquirir com o producto da venda. os edificios 
necessa.rios ao scr·viço 1nLblico federal, os 
proprios nacionu.e;-; (1ue ni:to estiverem i.Lppli
ca.dos a serviços p~lblic•.;s, mediante conGur-
rencia publica. . 

Quando no proprio Lacional estivel' instai
lado sr.Jrviço publico estailua1 oumunicipí1l, a. 
venda ou u,•·rend.amento potleril ser f'eitu ao 
Estado ou y.lunicipio 1·espectivo, iodepeadeni;e 
de concurrenci:1. 

Nest;e ultimo caso podm·;l a,inda o Governo 
Federal cntra.r em accordo cum os governos 
estaduacs para coLler-lhe os proprios n;Lcio
naes que e:$ti1o <Lpplicatlos em seus seevinos, 
ou não, .· po1· troea, ou mcdiu.nte qua.esouer 
outros meios que a.cautelcm os interesses da 
l<'azendu. Nacional. 

São cxceptua.dos . dessas tUsposiçües os pr<J
prlos que ~ervem actun,lrnen1;a de pa!acios 
para os p1·esirientes ou govurno.d.ores dos 
Esta.dos, que se1·U.o definitivamente entregues 
~tos respectivos Estados.» 

A' vista. dos motiYos acima expostos. nego 
su,ncção ;;L resoluçilo legisla.tiva que tru.nsfere 
ao domínio do Estado de Minas Geraos o pre
dio em que funcclonou ~ Delegacia Fi~ci.Ll na 
cidade de Ouro Preto. 

Riode .Janeiro, 11 de novembro de 1003.
Francisco de Paula· Rod1·igues 11f.-ves. - A' 
Commissão de Orçamento. ·· 

Do mesmo Ministerio, de ho,je, envicwdo a 
seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congr~sso Na.ciomtl -
Tendo o Thesouro Federal orga.niza1.o, na. 
conformidade do disposto no art. 31 d:t lei 
n. 490, de 16 de· dezembro do 1897, a.s in
clusas relações dos credores de dl vida.s de 
exercícios findo . .;, já. reconhecidc.ts pelos Minis
terias competente.;;, ca.bn-me solicit:J.r-vos a 

J.Joccssaria autorizac;ão ·e credito para ser 
efl'ectuado o respectivo pagamento. na im
portancia de 63: 9i7$067, ouro. e 865:183$220, 
papel, conforme abaixo se . discrimina: 

Ouro Papel 
Ministerio do Exte-

rio r ... ; .. . • . • . . 8. 500$000 25:927$700 
Ministerio da In-

dustria . . Viaçii.o e 
Obras Publicas .. 55:47i$067 225:519$096 

Mini:-;tel·io da Fa-
zenda • . .. . . • . . . . . . . . . .. . • 45:817$320 
Ministerio daMa· 
1·inha........... . • • . . • . • • • 371:818$646 

Ministorio da Guer-
ra. ............... . 

Ministerio da .Jus
tiça e Negocios 
Interiores .•....• 

158:564$510 

40:5:35$949 

63:977$067 868:183$220 

Rio de .Janeit·o. 14 de novembro de 1903. 
14<> da. Republica.- FJ·ancisco dePc.~.,uza Ro
dri_ques Alves- A' Commissão de 01·çamento .. 

Representação: 
Da.s senhoras re~identes no. cid.itde de Do

res de Bôa Esperança, pedindo a docretu.ção 
de uma medida no sentido de serem trasla
dados do estrangeiro para a ca.pital do paiz 
os restos mortaes dos ex-imperantes doBra
zil.-A' CommisBlio de Orçamento. 

Telegra.mmo.s: 
Bello Horizonte, 15 de novembro de 1903. 

-Exmo. Presidente Ca,maru. Deputados.
Rio-Agt·a.decendo communicação vi:sita que 
dignissimos membros Ca.tmtra, fizeram expo
sição Appare!hos Alco:Jl e viva imp!·essão 
que tiveram de:;se certa.men indus1;rütl, que 
representa · patriotico esforço, d.igno louvor 
em prol no~so desenvolvimento economico, 
espucialmente dependente do progresso agri
cultura, · faço em nome deste EstaJ.o, que 
muito espera ptttdotismo Congresso Nacio
nal, maiores votos para que intore:;ses eco
nomicos nossa Pat1•io. encontrem mais deci
siva. peotecção Congresso Naclomtl, de cuja 
a.cç lo accentuuda. ··nesse sentiJo depende 
nosso progresso, nossa emancip:.t<;.:ão eco- . 
nomicu. que deve seguir-se a crua.ncipação 
poli&ica 11Uc ho.ie commemoramos cheios .de 
ospemoçtt grandioso fLtturo · nossí.t Pu,tria 
Republico.nu.. ~audo.çües.-F1·ancisco Salles, 
pL'csidente do Estado.-Inteiradtt. 

At·acaju, 15 de novembt•o do ~903.-Sr. 
Presidente Cama.ra Deputados.-R10.-Ncsta.. 
data em quo o povo brasileit•o solemnisa. 
ptt.ssagem anniversario proclamação Repu· 
blicu,, como fórmtt govel'no m<.tis consen· 
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tanea., su:1s uspir::~,ções. gloriosos destinos. te. 
nl!o grande satisütç:ão ·· apL·esentar V. Ex. 
cor(liaes e sinceras saud.a,çõe . ..;.- Josino Me· 
nezes~ presidente Sergipc.-Inteiradn. . . 

Bahi~~. 15 de novembro de 1903.-Exmo. 
Presidente Camari.~ DoputaLlos.-Rio.-Con· 
gra.tulo-mo com V. Ex. pela auspiciusi1 dat · ~ 
de · hoje~- Sevel"ino Yiei;·a, ~overnador do 
Estado.-In l.elrad.u. 

Bollo Horizonto, 15 de novembro do 1903. 
Exmo. Presidente Camara. Deput::tdos. Rio 
-CongL·t:dul()-me V. Ex. gl01•iosa dati1 pro
clamação Republica.. _:\.ttcnciosa:-; Si1udaç~ões. 
-Francisco Saltes. presidente Est:.vio.-In-
teira.da. · 

O . S1.~ . • :Tosó Boni~aeio-Sl'. Pl'e" 
sidento, pedi a paJU.vra. a.p3nas pa1·a mandat• 
:l Mesa .. uma .. repecscntaçãu da · congl'eg<.tçãu 
do Internato do Gymnasio 'Miuciro. apptau
dindo o projecto que regula as equiparações 
uos institutos de ensino secunda.rio o supc..;. 
rior. funu:t(ios pelos Esi;ados e Distl'icto Fe
deral. 

Esta representação tom para mim n.lto 
valor,purquc conheÇo a elevada competcnci ~ 
de Ci1da um uc sons signatu.rios.o scudevot:t
mento e zelo om r)l'ol da c::tusa do ensino. 

Poço a V. Ex. que so digno mancla.r publi
cai-a no jornal da Casa. 

O Sn.. PRJ::siDENTE-0 pedido do nobpe 
Deputado serú. · to1m~uo · na devida. consi
deração. 

DOCUME~TO A QUE SE REFERI~ O SP~ • 
DONIFACIO 

. ros8 

Exrns. Dignissimos Srs. Deputados ao Con
gresso Federal. -De alguns aonos a cs,,tt 
pu,rtu. vimos os lentes do Intcwnato do Gy
mnasio Mineiro, instituto otncütl deensino 
secundaria do Estado, assistindo com in tensa 
magmL · e fundo dosi1nimo ao esboroar lento 
mas inecss;.mte du ensino publico ~~m nosso 
paiz, aquella p r:lo amor cuLtuai que votamos 
~l ins1;eueção, este peta. J.e.sesperança. de vm• o 
mal romeJütdo. . 

Creado pelo doe. n. 260, de 1 de dezembro 
do 1890, do Governo do Estado, foi este ostu.~ 
1Jelecimento o primeiro cgrc nos te1·mos da 
lei ba.sica do inst1•ucção publica se cquipi.trou 
ao Gymnasio Nttcional pelo decreto federal 
n. 806, do 29 tle abril de 1802. 

mittin que aos esta.helecimentos de ensino 
secundarío, croados por estes, so conce
de:;scm as rO'l'Ulias do Gvmuasio Na.cionuJ. 

Releva notar :-conc'eder equiparação de 
reg:tlia.s a uma entidade abstracta. o Estado 
autonomo. intorcssado .n::t eieva~~ão lia p::~.tria. 
pela, s.ã administração do ensino. 

Foi um::t obra grandiosa, em seus moldes e 
intuitos c q uc, prosoguida com o zelo e amor 
p::ttriotico de ~cu u,uto1•, est::tria produzindo 
fructos preciosos, puis quo j<l 1uwüt tempo 
IJD,l'<t 1,al. 

Não podi:.l., não pouJ.e, porém, manter-se 
esta. stthia cstructura, pois por ser sã, não 
cunvinlw, nem se a.dequa.vt:t á exploração. 

Resistiu por algum tempo. mas houve de 
ba.quo;tr:l sohpa. flUO seotbmcntc :::c f<tzit:t, 
com o !im de am::tnha1' o toJ'l'enu p:.wa, a mi
scru. situação em qua nus acharn.os. 

O Codigo dcs Ensino veiu Si1tisfa.zcr o t:tmhi
ciouL.Ldo e . .;côpo, ti·ansf,Jrmando u ::;agrado 
mister da i nstrucçã.o <.1:1 mocidu.dc em vasto 
c r;:tso campo., aberto · ;l mais surdida c;;pe
culação mercantil e azando ensejJ a que se 
desviassem d.c outrus negocies ca.bed;.t.es que 
vioru.m m;tis va.ntujo~amcniie cxplor::Lr o du. 
distl'ibuição de ensino olectrico e barato, :1 
t:_urr.o cada ca bcQu.. 

Não. tecrú valido sensatas argnições de es· 
c1·iptorcs de nota pelu. justeza. dos seus con
coitos c sua provada. compcl;cncia; clamam 
como si e$tivot•am em JrserGo. 

Um ministro, por gru.nde que s~j::t a. sua. 
illustl'a.çfio, . pot• maior c mu.is acentlra.do o 
seu pu.triotismo, constl-a,n .~ido no forf'oo cir
culo dê~quollt:ts conccs.~õe~ • . · não pode, sob 
pena üe su~poito do p;~rcialidadc, negt:tr a 
equip:.waçiiu a ello roquel'ida, a qualqr;.er 
ignorante apu.taca, :o que com o auxilio de 
moia duzla tlc c:msinadot·es consiga. dura.nte 
dous annus succcssi vos sustonta,r um collegio 
cum a frequencia de sosscnt:.t u.lumnos em 
cttda, um deHos. 

Tem se ob,jectttdo sempt•e i't nobre ca.m~ 
panlltt, eontl'aria a esse pernicioso rcgi.men, 
quo,além do se conrorm<1r com a nova forma. 
pulitictt do governo, a ministru.(,~ãu do ensino 
pot• pal'ticulares (imüdioso e falso }Jrct(3xto 
de defesa !lu. democracia) tem a sou lado pu,ra 
scgtir~tnça, da. acçã.o · zeladora do Estttuo, os 
tl~c;i.cs do ensino ,junto :1. estes estabeloci
menl;os. 

Fiscaliza.ção l Mas qi.mmio e como se 
exerce oUa ~ 

Como ~o oxorcc, si t~ o funccionario · as 
mais dtts vezus nomea,ú.o.não por seu mereci· 
menta e sim . por aflinidu.de de pttrcn· 
tosco c <lo poli ti cu. ~ 

A1ei a. que nos roportamos emana da. se
gura proficieucia ·o orientação elo eminente 
Benjamm Constu.nt, o quu;l, remodelando os 
.Pl'ocessus do ensino o ao mesmo tcmp@, 
attcndcudo a duas razões cquipouderantcs, á 
autonomia dos Estados, por um lado, e a, 
vastidão do nosso tet•ritorio, por outt•o, pra-

Qui1nllo, si o runccionario l'aro . app:wccc 
no cstabelccimonto o frequentemcnto n5.o ro~ 
si de na r•espccti v a séde ~ 
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Na melhor hypothese, ainda assim cum-, Leonardo Cr.~rlos Pdh.a1·es, lente de inglez. 
urin. .. posstüsse egse funccionar. io dons ency- En. genheiro Frartcisco de Paula Cunha, 
clopedicos c de ubiquiclado. lente ele g-eumetria e mec mica. 

Podemos citar aqui incidentes caracteris-. Dl'. AdotplLo Rem,mers, lente uc grego. 
ticos da bellez·t do regimen das equiparações, l-l-Mgo Kro.Ms, lente de allcmão. 
t:.to~ como : consegui!' um ox-alumno nosso, 
que pela sua inhabilühtde ·nos estudos não 
lograva accesso a anno supol'ÍOl', apl'cscntar
SCl, passando a, cstahelecimen to particular 
equipa.rado, prompto dentro em dous a,rmus, 
em tOtlas as disciplinas do cul'::>o. 

Requm•er matricula. em nosso estabeleci
mento, com a dechu·a.çã,o <.>xpr3ssa de desejar 
repetir a série, nm candidato j:l ~1pprovado 
nas mab1•ias dessa série em um collegio 
particular equipara.do. 

Para. salientar ainda a inutilidade e im· 
.:proficuidaue da fi.st.!a.lização, ba!':ta adduzi1• 
o scguintel fa.cto, ú. evidencia ini'rlngente do 
expressa· detsrmina::ão legal : u.prosentn.
ram-se ú. matricula, em nosso instituto can
didatos porta.clo1·e~ de. documentos proba
·torios de havorom ellcs cursado nos taes 

O Sr . .c"-.ntero Botelho-Sr. Pl•e· 
sidente, occupo n. t1·ibun<t. neste momento, 
unicamente para enviar á Mos<t.. afim de ser 
pu1,1ica,d:L no Dial'io Official e Temettida á 
Commissão competente, uma. ropre . .:entaç:l.o 
do .Juiz Seccional <.lo Minas ::;obre uma 
p:u·te do decreto n. 1.34.2, referente :L .Jus· 
ti(yl. FedeP:ü. 

Essa pa.rte é a que diz respeito . ao Regi
meni;o de Gustas. que esse digno juiz acha 
incompleto em n.lguns pontos e omisso em 
outro.;. 

Peço a V. Ex. que a enmtminhc :.t Com
mi.;;sft.o de Legislaçfio o .Jus"Giça. 

O SR. PRJ~SIDE~TJ;; - O neilldo elo V. Ex. 
será : ~ ttomlido. -

eq Uipr.~rados de onde Vinlmm um Cel't:L Sél'ie, DOCUl\IE:\'TO A QUE SE REFERE o SR, A~ TER O 
não tendo emtanto concluido o estudo de 
'todas as disciplinas da p1•ocedente. DOTELIIO 

E', porém, dispens:.tvel tudo isso, a.gora que, 
desmentinclo a no~>sa Jescsperança, pela ope
rosu. Commissão de Instruc:~ão publica acaba 
de ser submcttido ao altojuizo do Congt•esso 
Nacional um pat1•iotico e sahio projec·to de 
lei que obvia. ao annici.tüln.mento de nossa 
instrucção publica,. 

Exms. e Dignissimos Srs. representantes 
<la Nação - São VV. EEx. os deposita
rios dos creditas de nossa quJt•id::t patri<.t, 
os gat•antos do seu futuro engrandecimento: 
melhor o. sabem VV. EE~:;. uo que nós ; 
dignem-se, pois, de não consentir quo, á 
mercê de apparente tolerancia, continúe 
no Brazil o ensino publico a ser enxova• 
!llado. qu11L o está sendo. 

Ousa. esta congregação attrahir a alta e 
effi.::mz n.ttençã.o do VV. E Ex. pa1•a o pt>ojecto 
da illustrnda Commissão de Instrucção Pu
elica e muito espocialmon te para o seu 
art. 21, por sua relev::tncia e immediata 
a,cção regeneri.l.dora ; e solicitar o valioso 
apoio do VV. E Ex. afim de que, desde ,já, 
seja ~onvertido em lei. para o root•guimento 
do nivel moml e intellectual do ensino pu
blico em noss~t. pattia. 

Dr•,,lntonio Josd da Curt.l~a, l'~ito1•, lente de 
physica. e chimica. 

P1·ancisco Ca1·los do Assis Rocha, lente de 
arithmetica o ulgebra. 

Jose Concesso. Noguei'Y'a Cmnpos, lente do 
latim. 

D1•. Ilem·iqtte Au[JHslo de· Oliueú·a Dini:, 
lente de historia. 

Jose Cyp,·iw~o · Soa1·es lie;·1·eil·a, lente de 
Jitteri1tura e logic:.t. 

.Juizo Secciona.l do Esta.do do Min:~s Geraes. 
BQllo H:..n•izonte. 29 de outubro de 1903. 

Exms. Srs. P]:esirlento e mais membros do 
Congresso Nacional. - Tenl1o n. hom·a de 
n.prescntar a, VV. E Ex., por cópia, o offi.cio 
que dirigi n.o Exm. Sr. Ministro da .Justiç<t 
e, pelos fundamentos que dclle const:;tm, 
além dosmui.tos r1ne a sttbsdorin. de VV .. 
EEx. suggorir<'L, SJlicito a, revisão c reforma. 
do Regimento tle . Custas .Judiciarias, que 
baixou com o decreto n. 2.423, de 30 rle se
tembro de 1890. 

Saude e fea.tcrnidade. -O ,juiz seccional, 
Edum·do E1·nesto da Gama Ce1·queim. 

-Juizo Seccionn.I do- Est~tc.io do Minas Ge
raes. 

Bello IIol'izonta, n.os 19 de outubro de 
1903. 

Exmo. S1•. 1Iinistro d:t Jnstioa.. -.Tenho 
sob n. vista a interprer.ação dada por Y. Ex. 
ú. sooção 1(1. n. 4 do Regimento do Custas, qua 
baixou com o Doc. n. 13A2:3. de 30 do se tem
bro da 1890, de onde se cJncluo que o juiz, 
nas vistorias, a.t•bi~ramentos, domarcaçõcs, 
etc. percebe, a. titulo de cust:1s, apenas 
:~0$000, saj'1 qn::tl fot• n, distn.ncia e dul•a.ção 
d'essas uiligencias. A lei quo outol'isou are
forma do anterior Regimento de 18iL1 pl'e
ceituou que fosse olle obse1•vado tant.o quan
to possível, dev-endo-s~~ concluir quo sun. re
forma propunha-se a melhora.r as eondiçõe~ 
dos funcciona1•ios. de accordo com as necessi
dades do tempo, bn.ixa do ca,mbio e varian
te::; das novas instituições, e assim o entendeu 
seu illustre autot•, o Dr. Josê Hygino Duarto. 
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Pereira, c o· declarou em convcrs::tcão com o 
deputado Dr. Antero Botelho, accentuando---' 
«que era seu proposito melhorar as condi
ções cresse; collc.:.ras ( os juizes seccionaes ) 
muito mal contemplados-». 

Longe t.lc o fazer, seguramente por l::tmcn
tavel htpso, rccluzin os vencimento.-: destes 
juizes cruc, pelo antig.) Regimento (~trts. 24 
c 25) tinlmm no primeiro düt :30$, e nos sub:
scqucntes 10$ diarios. cumprindo notar que 
a tabella de então dustinav::t-sc a.o~ ,juizes de 
diroito, dentro dos limites de uma comu.rca. 
onde a~ diligencias · congeneres oram . mais 
frequentes . e de mais racil execuoão. Pela 
nova organização essas dilig\3ncias s5.o mais 
raras- (tres <tp:.mas executei em cerca. U.e 
novo annos de exm·cJ.cioJ, e:n cansas d3 alto 
valor, c nu. v;tstidão tle um Estu.do, po<l.em 
cllas prot.ruhir-.::c a 15 e 20 di:1-s, deman
da.ndo,a.\Am do gr:1nde incommodo, ap1·osr.os 
especiu.os de viagem c despez::.s c:üt·u.ordi
narias. qnD nm na.tural pundonor illlübc ao 
.Juiz do pedir :i pu.t•t.o requerente ou sen ad
vogado que dü pur<t ellas SIIPlH'imcnt,o ~:. ti
tulo do conducção ou · apo:~crnadoriu.. Um 
exemplo c~~clul'ccerá o assumpco. RO:jltereu 
poderosi1 com;_mnhiu. em ucç:\o contr<~ e~tc 
Estado, a. valia.·.!a em 7. OOO:OOUS. uma vistoria 
no sul, com tros dias de via.gein porestrarla 
de ferro, um :.t dous :.t cava!lo, pagando a 
advo,!!ados e en~onlwiros gros::;:.ts sommas, 
ganhri.ndo o ad voga.rlo. pelo mesmo Rogi~ 
monto, 90$ dia.rios. o, entretanto, o pouro 
escrivão vence u.pena,s ~18$ e mais . os teri'.:lOS, 
(al't. 41 do Reg.). e ojniz 30$000! . 

Isto nem .se commnnta. · · 
Igualmente iniquo. com l'ehçüo ao c.:;cr:

vã.o. onePat.lo com trabalho gra1;uito de mais 
de 400 procc3sos ::;o de notas f.J.lsa:s, é o art. 
31 do no·ro Regimen_tõ, que o ohrigu. a tirar 
trasladoi.;, ad~antando ra7.t~ e papel, pa.ra. 
os EsGados mnnicipalidades, o até nações 
estrangeiras. Eis como se realizou o prop ~l
sito do legislador o do aliás emii.J"snte autor 
<lo Regimcn to novo ! 

Não levo om mira analyzar todás as suas 
lacunas; aponto estas principaes, que por sí 
sós indicam a necessidade de suo. reformtl.. e 
a solicito de V. E:x:. em nome da cquidadc c 
da boa org:.mização da .. Justiç\a. 

Recusa-se, em nome d:.t economia, aug
mento do vencimentos, particularmente ao~ 
funccionarios da Justiça federal dos Esttttlos, 
e si esse intuito . se estender tutelarmente 
até a bolsa do litigante, que nn.o recusa 
retribuil· o serviço de quo necessita., será 
o caso do coucl.uirm.os que o poder ,ju· 
dici:1rio, afttstado dos Congressos e da poli· 
tica, sem orgü.os de defusa, e posto por 
isso mesmo sob a genct•osa protecção dos ouM 
tros poderes, está . nã.o só abandontt.'lo como 
por elles hostilizado. 

E ai do povo c da. democracia que não 
sabe honrar a .Justiça. e seu~ immediatos r·
pl'csentantes !-Ed1w~·do Ernesto da Gama · 
Ce)•'J.L~eii•a • 

Contin1'1a a discussão do requerimento do· 
Se. Alfl'cdo Varella. ap~escn1.u.do nu. ~es~ã.o 
do 11 do corrente. 

O St•. P.t--esidt~nte-:-Tem a. 1):11a.vra. 
o Sr. Esmeraldino Bandeira. (PaHsa:) · 

Nüo está pt•escnte. 
Tem a palavra o Sr. ~\lfr•c ,lo Vu.r·~llu.. 

O Sr·. AH·r-edo '-"'::\:!'ella-Vae, 
responder ao il.lu~trc Deputado Sr. Gm•mano 
Ba~slochcr. Aborua.l'iL . dc;u::; pon tos du ~ou 
d~scnrso, o que 8ercferc ti m:1teri:t tlo rJrtuc
rLmento em debate e u que Sf! r·ei'crt! :."L 

rcsponsa.bil:cla.de mural do rm:tdcJl', torna.ndü 
oro consiúcraçfl.n. pa.ra dcstt·uit·; apenas os 
mu.is valius.•s a.rgnmenr.•.•s uc S. I~x. 

(~uanto ao pr-Lmciro. o r;l'c:.dor. discutindo 
as conshlcr:J.ÇÕJ.;; nw.i~ irnpor·tu.nto;; dn nobre 
D.3putado a. '1ucm re~p mdc. denwnstra que 
S. Ex. nãu t.ronxo ll!U :::ó ar~tHD'imto novo 
r~ne _invaliJ.c as razões que aJ;1uzw na ,justi
hc:.:.ç~au c no c:lrrer uo deb~tte do requeri-
mento. · · · 

Qmtnto ao segundo rwnto, aqnellc em que 
o nobi'(J Dci)utado,f,Lzondo rcfer.mcia :1. influ
encia d<•s 1xdxücs })CS~oacs sJ<.:. <t<;titude poli
ticJ, d.J uri1tl:Jr. u arguiu p:Jr incoherenciu.s, 
S. Ex. dem.onstra que n;j,11 ha. tal incnhe
rcncia. p:J~s se ma.ntum agora. como sempre 
se mai.lteve, dent;:o de um reta.th·ismo que 
lho não pc1·mittia i:Jtr;:tu::;i;;encia. politici.~. 

A ::t.ült'iD::tção qua foz na tt•ibnna. dando :1 
quctl<.t do Impm·io . como dcviüa. principal
mente a. uma illsurreic;ão militar, nào é 
nova; jti, a fizera:mtcs en1 tr•uclws de livros 
que lô. F'udm·<~listrL int.ra.nsigcnte, ·como o 
considerou o illustl'C colloga ua. b:wcada, uão 
é. porque nunca foi. Pura o pi•uvar o ot•ador 
lê . publicaçues suas, fui tas ucsdc 1897. O 
orador foi sempre, diz, c contiuüa ·n. ser, 
republicano u ;litar·ista e acceitou a federa
ção apenas Cümo · :1 fórmi.t. mais propritt, no 
Inomento . . Assim jnlga ter demollsr.ru.do a 
nenhum:.t . ra.zão do nob1•a ·Deputado a.rguin
do·o por iocohcrencias que ninguom desco
ln·irú. através tod:.t sua vida politictt. 

Alludr- depois o orador it inf'elicida.dc da. 
ba.nctda rio-ge~tndeusc :üü. escolha da.quelles 
de sons membros que destaca. p.~ra respon
der-lhe .. O Sr. G . . H:tsslochel' dá um apu.rto 
decla.ra.ndo que não fallou cru nome da. b:..tn
cn.da, tendo simplesmonte · u:-:;:.t.do do tlireito 
que lhe assiste, · como deputado, pura. inter
vir em qtw .. osquer dub:1.tes. 

Já teve occa.sião de negar ao Sl' .. ramos 
Darc.r competenci~t :Paril dar-lhe lições. E' 
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um veterano, um dos fundn.dores do partido 
republicano rio-g-randense, a que S. Ex:. vem 
de adherir. . 

A um aparto do Sr. Darcy, l'esponde o ortt
dor que o seu collega não tem i.mtoridacle 
para orientar a sua . vida política, indicando 
a rota que deve S8guil•, .porque tem 
um pa.ssado de vinte aonos de lutas . . em
quanto S. Ex. é muito novo no gremio e hn. 
bem pouco tempo aínda esposn.va e susten
tava idéas o doutrim.ts cont1•arias ao pro
gramma de Julio de Castilhos. 

Para prova1~ o que affirmu,. lê trechos de 
um discurso proferido eni 1897 pelo seu cal
lega e nlludo :l sua these ·de doutoramentu 
favoravel ao divorcio. 

O· Sr. Gerrmtno Hasslocher tam,Jem n:io 
:póde proclamar qu':.' o orador est:l divorciado 
du.s doutrinas que sempre sustentou: 

Já. provou a unidacl<~ completa de sua vida 
politic<t quo já é longa. 

Por quo il.ttribuir a uma paixão e. sua con· 
ductn. p;J.trioticn., como :fez o Sr. Ha.sslv
cher~? 

Pod.er ln. revidar, dizonclo que S. Ex. o bede
ceu ta.mbem 1i. paixão quando, republicano 
desde a adol.Jscencia, atlheriu ao p:wtido poli
tíco .do Se~ Silveirn. Martins. 

. 0 Sn. PRESIDENTJ~-E::>t<i. ftnda a hora do 
expediente. Peço ao nobre Deputado para 
te1•minar as suas considerações. 

0 SR. ALFREDO V AR ELA-Vae termina.r. 
Poderia reta,liar ainda dizendo ·que . o nobre 
Deputado, depois de ter sido o redactor ofii
cial do orgão · parlamenta.1·ista, a.dherin ao 
:programrna presidencialista de Julio de Cas-
tilhos. . . 

Fica a discussão a,din.da pela hora. 

Foram offerecidas na sessão de 16 novem~ 
bro de 190:3. ao Orça.mentoda. Fazenda, para. 
o exercicio de 1904, as seguintes 

E)IENDAS 

Ao p1·ojecto n. 304, de 1908 

(Orçamento da Fazenda) 

A' ...,·orba 33 - Obras - Augmento-~e com 
a verba de 3:000$ para concertos da la.ncha a 
vapor e mais emiJarcn.ções pertencentes á 
Alíamlega da Victoria. 

Sala. da.s sessões, 16 de novembro de 1903. 
-Jose Monja1·clim.- Bernm·do Horta.- GaE
dino Loreto. 

Onde convier: 
A1•t. E' o Gove1•no autorizado a des .. 

pendor a tê a q uan tiu. · de 30: 000$, . com a 
. acquisição e ad:.tptação de um predio para <1 

Delegacia Fiscal de Victoria., Estado do Espí
rito Sa.nto. 

Sala das sessões, 16 de novomhro de 1903. 
- Ben1m·do Horta.- Galdino Lo1·eto.- José 
Jlonja;·dim.- J[o;·eila Gomes. 

Oncle conYier: 
Art. l. o Pelo serviço d:1. . arreca.du ção d.:is 

rendas feclel'u.es, perceberão os collectores c 
escl'ivãcs. ·em ca.da exerci cio, a pol'contagmn 
seguinte. progressivamente decrescente . e 
calculada por parcellas na. r;::,úio inversa do 
augmen to da renda: 

30 °/o si a cobran<;::t. for até .•• 
25 °/o de mais 

de ...•• 12:000$000 até 
20 °/oidem de 24:000$000 )) 
15 o;,. idem de 36:000$000 )) 
10 o f o iüem de 48:000$000 » 
5° /o lrlt3l1l •lC 60:000$000 » 
2 11. irtem de i2:000SOOO ).) 
2 °f~ do q UC · excedel' de ..... 

12:000$000 

24:000$000 
30:000$000 
48:000$000 
00:0008000 
72:000$000 

650:000$000 
050: 000.$000 

Pn.ragra.pllo unico. A porcentagem acima 
seP:.1 deduzida, mensalmente, da <luudcci:na 
p.:.trt.:: de~sas rendas e será dividida em cinco 
quotas, sendo tres para, o collcctor e d.un.s 
l)i.Lra o escrivão. 

Art. 2. o Quando em um<1 collectorin. ·ser
virem dous ou mais colloctorcs, o ultimo, 
p<.tra [1, dcducçfí.o de sua. po1•centagem, no pri
meiro mez. levará em conttt a renda. arreca
dada no periodo da gestão do seu antecessor. 
O mesmo se deverá . :proceder em relaçã.o aos 
escri ' ães. 

Art. 3. 0 . As despczas com u. respectiva, 
arrecadação continuarão a correr por conta 
dos dous serventuarios, collec :or e cscr·ivão, 
c entre os mesmos divididct na razão da 
porcentagem que percebem, excepto quanto 
ao aluguel da, caS<L que, quando estu. servir 
ele residencin. de algum destes funccionaríos 
será. pago pelo quo <t. occupar. 

Art. 4.0 Quando a arrecaà.ação estiver a 
c<~rgo do collector estadua.l. em virtude de 
ttccordo com o Governo do Esta.do, e a colle
ctorüt estiver provida de escrivão, este terú. 
dil.·eito ú.. por·contagem devida aos escrivães 
fed.eraes, desde que se habilite com a neces
StLria fiança para exercer jgaal cargo . nv ser
viço da. União. Si, porêm. a coUectorht es
tadual não estiver provida de escrivão, 
ahonar~se-ha. ao collector toda a porccnw 
t11gom. . . · 

Paragra.pho unico . . Ter::t igualmente di .. 
reito ao abono estabelecido no artigo ante
cedente o collector feLieral, quando a colle
ctoria a. seu cargo não osti ver · tambom pro
vida de es~rivão. ou na falta de collectOl~ 
servir o · escri ,·ão . 
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Art. 5.o No prazo addicion a.l do exerci cio, Para a mesma construcçã.o c a justifica mi
o collector liquida1•á. . a . conta da porcen· nuclosameute.) 
tagem quer sua, quer do seu escrivão, le. 
vantanclo um balancete em que figure nã.o só Sal<>.. das sessões, l6 do novembro de 1908. 
a receit:.~, como a despezajá. realizada e pro• -.Tos(: J!Oí~jardim.- Banu;~do Jloi·ta.~r:at-
venienr.c da liquidação, de modo que venham dino Loí·cto.. -
os dous servontuarios a})erceber as cllw lhes 
cabem, nos termos do art. 1.0 Esse bttlan· 
cete, acompanhauo dosrecibos re1brei1te~ c~ 
liquidação, sct·á. enviado desüe logo eom 
o:ilicio á repartição competente, para. os de· 
vidos ~ns~ 

Paragrapho unico . . Quando se verificar a 
hypothese do a1·t. 2", a Iiq uidaç:t.o será. feita 
pela Dh·cctol·ia Je Conta1Ji1iclade do Thes:ouro 
Federal, si · n, colloctol'ia estiv·er situtLti<1 nu 
Estado do Rio ue .Janeiro, c pelas Delegacias 
Fiscaes, nos outros E::itados. 

Art. 6. 0 Si, por occ:tsião da liquiuaçilo, 
não houver renda, do proprio exercício p:u·a 
o embolso das importnncüts devidas :ws duns 
serventua.rios, o collector la.nç•trú. mão da 
1•enda do exercício em que for a mcsm::t 
1•ealizada, fazendo o supprimento necessario 
nos respectivos livros caixas e scíentificando 
a, repartiçã.o competente desse Jogo ele conias. 

Art. 7 .o O collector que, depois do expi· 
rado o prazo para o I'ccolhimcn to rcspccti v o. 
. con~ervar em seu poder o salJ.o de um mez 
qualquer do exercicio, sem motivo justifi
cado~ perúerá . o direito ú. porcentagem e 
:ficará sujeito ao juro de nove por cento (9 %.) 
da móra. 

Art. 8. o Aquelle que retiver saldo de dous 
mezes consecutivos, uma vez que não se 
tenha justificado perante a repartição com~ 
petente, inco1•rer:.L na. pena. de demissão, a 
bem do serviço Jmblico, si se tratar de fun
ccionario nomeado pelo Ministerio dà Fazenda, 
e, si se tratar ds fuocciona.rio estadual, pas
sará a arrecadação pal'<t a collectoria ·· mais 
proxima, fazendo·se as devidas commu
nicações ao respectivo Governo, para seu 
·conhecimento c tins convenientes. 

Ond.8 convlet· : 
lu·t. Todus os pa•.,.muentns de do~pcza..; 

de m:l.tcd::t.e,.; scr::í.1) 
0
ccntra.lizados no Thc

~ouro,, ou na=- Dctcga.ci;~.s, .. · com .· cxcop~~ã.o 
aar1ueues que forem fnltus l)Cias Sccreta.ria~ 
do Congresso, pcb 2\'lordomia. do Pabcio do 
Governo, pcl:ts RepartiÇ'ões Postacs, sendo 
que ~sta.::: d.cver[o pr·estw contas dii.u·iu.mento 
ao Tll·3souro c :ls Delegacias. c dos quo. ob
~cnr::.•.la :.H]Holla coJHraiiza~~ãu, pos~am retar
dar ~ :·na1·clr:.t elo~. rc:>p~ctivos serviç-os. paga.":' 
roemos que commuarao a. ser eJI'octuado~ 
pcl<tS propr.ia.s ropa.r1.iÇ'Ões. dnpuis de hu.hili~ 
t:tc~a~, mcdmnte rcgist:·o previa de distri
bmç-<10 de c1·cditos, om·.ido o Tlw:~ouro sobre 
a conv::nienda de serem ioit:.Is as rofcricbs 
despozas pelas Contaüorlas rc.:;pectiv:1s. 

Sala das ~Gssões, IG de novembro de 190:).
Hem·igyc Boi~[JCS. 

Onde conviei•: 
Art. Aos foreiros da. :1rca de fô1·o na . 

Fazcnd~ de Su.nta Cru;~ c de crue t1•attL u 
art. :::u, do·lccrcto n. 613, de 2:3 de outubro 
do 1~'91, si o requererem, se:;:éi. concedida a 
rcscisLío dos foros mcdin.nt.c ·. o p:tgameuto 
prevlo do vinte tmnos do foro <~ quo esti
verem obrigados c ma.is a. joia de 2 l/2 %. 

§ L o Para os foroLros de terrenos o e cu pado::-: 
por ln.vouru., a. rc~cisã.u ser<l na razão de . 1~ 
pm~ :.~.lqueire de 48.4001112 c mai::. a juia dé 
:!. 1/2 %, precedendo a m:xliçlo que !::or•i. feita. 
por engenheiro nomcu.do pelo Governo, si 
anteriormente não tive1· sid.o feita .. e abra
ç•tgem nã.o ücver~L exceder de lO$ por n.l
quoire ate 16$ e de 5$ dahl em uoanto. 

§ 2. 0 O Governo pa,qai'ét ao engenheiro que 
lcvu.ntou <."l. planta da. area de fõro o quQ foi 
arbitrado pelo Thesouro e o indemnizu.rú. da, 
despez<t feita. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1903. 
- J. C1·uvello Cavalcanti.- Olweira Figuei
;·edo. -João Ga.tlos Teixeira Brr.mdt&o.- 1len
,·ique Borges.- Galvao Baptista.~ Jo~To Ba
J.JNsta.- Fidelis Alves.- .1llattricio de Abreu . 
-Julio Santos. 

Saln. da.s sessões, 16 de novembro de 1903. 
. J. Cn! ·:,cllo CavalcaHti.- JI.en;·::que Bo,·gcs. 

A'verba 33.:-0bras.....;. Augmente-se a refe· Art. 5o, onde se U.iz: 
1•ida verba eom a quantia de 20:000$ para Bibliotllecas · pnblico.s dD.. · Canit~l Federal e 
·construcçã.o de um . pavimento superior no dr..s cb.pitaos dos Estados: · ... 
edificio da Alfandegada Victoria. Accrescente.se: 

(A inspector1a. daquella Alfandega, em va· 
l'ios relatarias, como se póde verificar nos As du.s ca.maro.s municipn.es. 
ultimas relatorios dos Ministros da Fazenda, Sala. das sessões. 14 llc novombro de 1003. 
inclusive odo actual, tem reclamado verba ...,.. Galv<i:o Baptista~ 
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Onde convier: 
~rt. E' oGovorno autorizado a mandar 

pa.rrar ao Estado de S. Paulo até a quantia 
de~6.0i5:548$7.2ô. ,já reconhecida e lir1ui~aªa 
como divida. ua. Uniilo · pu r um:1 comm1ssao 
nomeada pelos l'Cspec1,ivos governos e com
:postn, do · dous empre.:.:atlo~ fodcrae~ c u~ 
estadual, abrind•J p:~ra Isso o nccessarJO 
Cl'edito. 

Sala das s:;ssõos, 14 de novembro de 190:3 . 
-A. Candir.lo Rorl1·igaes .-F'eniando Prestes. 
-DomiíUJOS de Cast1·o.- RtJ·~ouças de Can;a-
lho. -Ga'te,7o Ca?·.,;al/wZ. -Be.í'íun·do ·de .Cam-

Drt. 1°, declarando quacs os necessarios aos. 
set•viç~os da Unifí.u. 

Art. 4. 0 ObsePv:_•r-so-ha igu::tl providcncin. 
quanto aos bens ele que trata. o nrt. 2°, infor
mando ao Con;;rtsso Nacional sobre a conV'o· 
nioncia J.'! arrendamento. Ycnd·L, permuta. 
ou outra q:ia._l.lucr opcrJ.<)Ü·O rclativu a t~~og 
bens. 

Al't. 5. o Tcr·ão os E~ta.dos profercncia, em 
. igualdade de condiç~õc~. p::tl'U. · tt eelebraçã.o d.e 
qualrJUCl' dos contratus enumerados em o 
art. 4°. 

pos .-A. Mo1·ei1·a de! Silva.-:-F1·r.mcisco Ro- Art. Q,n Ficam desde ,ji.t trn.nsC<:.I•Llos ::tos 
m.eil'o.-.TtJsMino Cal'doso.-h·(mci:ico Jlidta. Estatlos do Coarü e Minas Gm·aes os proprios 
-Paulino . Ca,.Zos.-Eloy Cha1Jes.-Fe1'1·ei1·a na.eionn.cs que . serviram de séde tts r::!spe
Bí·aya.-Gosla .lm1io1·,-A.lvc;ro Cw"valho. I ci.ivas dioceses do Ce::t!'tL 0 Dhmantina. 

A' ciasse 16'1. da t::trifi.1. n. 485, diga-se: · A1·t. 7. o Revog:.un-sc as J.isposi ,.;õc., em 

Fio~simple:;; ele .uma .· Crú ou üranco. !)i 50 con tru.rio. 
ou mú~ eordas para.\ 
t3cela.f,'ClU, ou pa.r:.t 1 Tinto ........•• 
cln·as · do ~it·gueiro 
de lã ou de lã c at-/ Com mescla de 
godão. s::da. ......... 

$900 

l$0t'O 

Sab d::.s sessões. 14 de novembro de 1908. 
~socwes dos ,":!'aiitos~-.Jvvenal Jfi!te;· .~JJo?'· 
bosa Lima.- J.1iw·çr;l Escobcw.- .tngelo Pi
~1heiro.-Ge;·n~ano Iiassloche;·.-.Ja.mcs Dm·cy. 
- Vespo.siano de .tlbHgv.erque.-Diogo For
t·una.- Cmnpos Cm·lic1·.·- Hom,em, do C!r.r
valho. 

Vão :.t imprimir ns segui o t:Js 

H.EIJACCÕES 

N. 22i B....,.. 1003 

Rerlacç:.To . finr.(l rlo substitutiw; off'erecido na 
,'3a discBss(ío do projecto n, 171 C, ·de 1902, 
m.andando passar ao dom:ni() dos Estados, 
em cvjos te1·rilotios eslive1·ern situados, os 
J11'0JJ1'ios nac·;"onaes que não forem necesso
?'ios para os se1·viços da Unir.7o 

(Vide projectos ns. iii C, de iQ02, e 22i, 
· · · de 1903) 

O Congresso Nn.ciona.l tle~reta.: 

Art. 1.o Os proprios na.cion?-es quo ~~o 
forem nccessa.rios para. os serviços da Um.ao 
pa.ssar5.~ ao ~ominio ~os Esta.d.os, 01!1 çu~os 
territor1os csttvm•cm .sttuados. (Const1tmçao, 

S:Lb d::t;._; C.nnmis:;õcs. 16 Je novom1J1;o do 
1008.-JJominqos Gv.ima1·r.Tes.- Vidato J1fasca· 
í'enhàs, ~lfe1·~~umegitdo ·de !t{()raes. 

N. 2G5 A- 1003 

Rcd,teç{ío fin,al rlo p1·ojeclo n. ':26.5, . rlesle 
armo, gac auto1·iza o P1•csidcnte da RepLt~ 
blica a oln·ir ao Mini.~tel'io da .JusUça e Ne
gócios I11le1·im·es () c~·eclUo. ext1·ao;dinM'i? 
de t:J:897:~. sendo 10:897-:;p para mrlcm;u
:;açi"fo ao IJ1·. Sylvio Rom.e1·o, professo;· de 
lor;ica do Intemato d~ Gym.nt~sio · .Nacional. 
da r!es~Jc::a corn a ~rnp1·essao rle sua ob;·a 
« Ilisto'ria da LWemtu,·a . B1·azile~,·a » e 
.'3:000$ par''- pagamento ao mcsm.o do premio 
que lhe f'oi c1rbitrado 

O Ccmgi·c.::so Nacional resolve: 

Art. l. o Fica o PrJsidontc da Republica. 
autorizado t~ abl'il' ao Ministerio th~ .Ju~tiça.e 
NeQ.ucios Interio1•es o crellito ex1.mordmarw 
de "'t3:897$. sendo 10:8978 para indemniznção 
ao Dr. Sylvio Romero, p1·ofessur de lO,!!lCa 
do Internato do Gymnasio Nacional. d.a de~
pela com a. · impressão d.e sua obra « Htstorm 
da Littoru.1.ura. Brazileira », e 3:000$ para 
pagamento a.o mesmo, do p~emio que lh.e 
foi at·b.it1·ado pela claboraçao da mesma 
obra. 

art. 64, pa,ra.grapho uni co·) Art: 2. o Revogam-se as disposir;ões em 
Art. 2. 0 Não comprehonde o dis.post~ ~o contrario. 

art. 1° Otl proprios nacionnes do domm10 . _ 
patrimonial da União. . . ... S~~la. d::tl' C?mmis~o~s, .i~ de no;Y~}nbro,,. ~~ 

Art. 3. n o Governo organiza.ra um quadro 190.),- Dori11.rl[jt)S' (rttt.mal ue.~.- 'L1 .ato .il.LCS 

gera.! dos proprios naciodaos de que tru,ta o. cm·cn1Las.-IIe1·1nt . .mer;~ldo de •llo1·aes. 
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N. 295 A- 190:3 

Redacçtío (i.ncrl do JJI'O,jecto n. 295, deste anno' 
'JHe autoriza o Presidente ·da · Rezntblíca a 
rete·oar da. p1·escripçr.io o meio-soldo· de 158 
mensaes, rlesrle 26 de ab1·il de 1885, a que 
temrli1·eito D. Jfalhitde de Casl1·o Pereira 
,','odnJ 

O Congre:Sso Nn.ciODl1l resolve 

Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 
nutoriz<Ldo a relcva.r da 1wc:;;cr~pçãu o meio
soldo d0 quinze mU réi:~ ( 158) metJsacs. desde 
26 de abril de ISN5, a que tcnn direito D. Ma
thiluc de C:1.~tro Pcreil'<t Sodr6. 

A1·t. 2. o Re\·og.tm-so ~~s disposições em 
contrario. 

para. trat:w de sua. sa.ude onde lhe convier 
l'cvoga.das as disposições em contrario. 

SaJ:1 du.s Commís:O:íJe~ .. !6 ·de· novembro de 
1003. -Don~in gos ·r; :~im:mics. -Ilcnneneqitdo 
de Jloracs. 

:~. :Jul A -lG03 

Redacçr1o final rlo p;·r~,iecto n • .'101, deste anno, 
(jHC aulo;·izu. o i'residenle ela BepafJ/.ica a 
concede1· wn o.nno d.,; tir:,;nç(~, com o1·denado. 
)JO.i"Ct lJ•r({aJ• r)c SZ!a S(~W:'!. tW .']() C.'~C/"iplutl.!
í'ÍO rla .·llfrtndega drj .F:/o du Jand.1·o Jlfanoc! 
Colc.r;ipc .llihmez. 

O Congresso Nacion:.ti rcsulve: 
Art.ig-o nnic~o. E' o Pl'c;:;ideni;e d:L ltc!}n

bLic<t :nnorizado a concedm· ao cidadão M:.t-
S:.tln.tl:ts Commissões, 10 do novembro rl.c .;oel Cotogipc MiléLU\'Z, :)o. cscriptut·;_n·io da. 

wo::l.-nomingos Guinwtr.7!3S,-Jfennene:;ildo Alf';t.nJega do Rio (lC .r:~iJUÍl'O, um anno d(\ 
de )forae~. Hcen<;·:.L, com o1•dcnaí.l.,, p:1,ra. t.ra.t:l.r do sua. 

N. 299 A - 190:1 
s:mde ondo lilo conYl:!!'; rovog;.tdas w:; dispo
~içõos um coni.rarin. 

8<1l:L d.:.ts CummL..:;süe~. IG do novmubr·ode 
l~cdacç,io(inaZ do pnJjcclo n. 29.9, de.<~lc como, l90:L-TJomin,r;'ns U-~~imu:·rit_:s.- IlcnHcncpildo 

fJ~~c auLori~a o P1:esiden!e da Republica a de Notr.!cs. 
conceder 1nn. an;~o de licença, com O)'(lt.mwlo, "'·~ <:>( .-~ .\ _ • 90..., 
para .t.r<üw· dr~ swt. saude. ao con{e1·ente. ~ · ·-•)- ·~ 1 

.J 

l
d,e :.:a.. ci~;o;se. daL .. Es_ll'c~(~a de Fe;·ro Cenl1·al do I. Redw~çiío fi.;.wl ".~0 1,i·ojcctu n. 5.1 A •. de 1901, 
_da:;zl 1 anto Mz:; '1. ;·avassos emendado pelo :-.:ca~:do e gllc aut:JI·1::;a o 

O Congresso Na.ciona.l resolvo: 
P1·c:;idcntc da fl,;iJ1!blica ·a !tb1·i1· ao 11Iinis
tcrio da Fa:;ewlc -~.. c;·eclito c.,:[1·aorilinan:o 
de 40:2./.1$5·13, íJt'-i'C OCCOti'CI' C!O fN!JCT.
?íWnlo das gr::dijic:.u;.icg dcv·icla.s aos em
)Ji'rJgados de d;i.l)e;·s(:s .ll('a.tdeyas da R1J]JL'-· 
f.Jlica incwníJidos do .~c;·-cir·o de cst(ttislica ,_: 
revistío de '.'lil. J>:f!J7 e 18!'J8 

(Vide project·:- a. :}!2, de 1\)03) 

O Congresso N;~donal re;-;olvo: 

A_rtign unico. Fica. o Presidente da. Rcpu
lJlica autor'izall.o a conceder ao cnnferente 
de 2a elas:~~~ da. .Estrada de Fer1•o Cen tr<1l do 
Brazil. eid.adã.o Tacito Luiz. TL"a,vassos. um 
anno de liccnçn, .com Ol'deoa.J.n,. pura. tratu
mento de su:.L S<1ude onde lhe convier, em 
prorogêtção d.:t r1ue ,jú. lhe roi conce·iicLa c em 
cujo gn:;o se acha. ; 1·evogat1as a.s d.i.:;posiçõcs 
em cootral'iu. Al'tigu unico. Fie;::. u Presz.donto cl:.t Repu

Sala. das Commissücs, 16 d.e novembro de blici1 auwrizn.do :1. :tbrir ao Mioisi.erio 
1903.-Dum.ingos G·uim.a1·ües.'- lle1·menegiúlol da. F.~.azend.a. o ·e.redit11 .· oxtl'U.11rJ.itl:u·io .. · d.c 
de Jloracs. 40:2-14$54::l,para p.tgamentu du.s gmtHicações 

dovida::: a.us emprcg~tdus dn.s AWJ.ndegas 
N. ~00 A-1903 ~a H.spublic~t, q~e. n~~s ann·J::;. d.~ P-lU7 e 1~9_8~ 

I 
hzera.m o serv1çrJ G.l? c .. n;;.ti:StJc~t c ruvtsao 

Terlacr.tro final do n 1•07·ecto n :100 rlestea-~ 10 d.os despachos, de cunrormiun.lle cnm o 
\o - •'.. /" ' 1.'. ' . . • • f ' I 1' ' t. 4•) d I • A')') ri:. 1 Ü de U8' n ~ b ' de qtteo:ulm·i:;a o . Pres;(lente ela Re ntblica a ar.. -:· i1 i.Ül n. '"-_ .... , -.~· J.: . z,JJ.l ~I) 

prm·oym· po1• u.m anno, cmn o?·detfarto, G li- l.S:~~r·fa~~n_cto .:~s _w~.2.::~~;:.: ~·m~, o~~~·açut:S e 
cença em c 1 ~;jo goso se acha 0 contadol' dos 11 e v o,.,adas us dlspo::;tÇ·tJ~ , . 1.1 l"untrcL· 11 J. 

Co1·r-eios rlo Mamnl~üo Raymundo .foarptim, Sala das Commissve~. lG de novembro de 
Vioü·a da Sil'Oa, pm·a tratar de sua saude 190:-3.-Dmm:ngos Gltii:lr.(;·t::;s.-l[ermenegildo 

de J.!oraes. 
O Congresso Naciona.l resolvo.: 

Artigo uni co. Fica, o Presidente <lu, Repn
blic<J, a.utol'lza.do. tL conceder prorogação por 
um anno, . com orJ.eou,do, da licença em cujo 
goso se acha o contador <los Correios do Ma· 
ra.nhã.o, Rt~ymundo Joaquim Vieira da Silva, 

Vol. 'VIl 

O Sr. Presideat.e. -Tendo dado 
a hol'ê~, uesigDO par:.~ ~L!.U<ttlhã, . <1 seguin1;o 
ordem do dia,: 

ContinuaçJ.oda votaçã.u 1io pro,jccto n. !Oi A 
J.e 190:3, coro o }mrccer :;obre as emendas oi~ 
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ferecidas na .· discussão unica do . projecto 'I tacado na 3° discnssão do nrojccto n. 237. 
n. 107, deste anno; que reforma a lei elei-

1 
deste a.noo, autorizando o G~vcrno :1 ad(1ui~ 

tora! par::t as ·eleições fedcr<~.es (Jiscussr.to I rir, pelo modo c1uc julg:w m::tis conveniente. 
unica) ; os terrenos necessarios, em Jac:uccangn., mu-

Votação do p1•ojecto n. 221 A, do 1003, nicipio de Ang1•a. dos Reis, ]Xtt'tL es!.abel,~ci
l'evogando o a.r.·t. 253, do regulamento q.uc I! monto do Ar.:ienal de ~.Iarinha. (uiscus:.;Jo 
baixou com o decreto n. 2.881, de 18 de unica); · 
abril de L898, ·· com pa.recei' · d:1. Commissã.o 1 · 
df:' :vrarinha e Guerra (2a. discuss;Io) ; , Continuaç;Io da 2:1. dlscuss::i.o do projec':,o 

Votação do projecto n. 298, de W03, crc-ln. 286 A. de 1903, com o p:~r~cei'solJrc emen
ando em cada um c:os Arseo::tes de ·Guerra I das offerccidas para 2:1. discn~são do projcc7.o 
da Capital Fcdcra.l e PoPto Alegre, umu. com·! n. 286, deste anno, que fi~"-'- a üespczr~. do l\:!i
pa.nhiu. de 40 menores com a denom!na.ç-ão nisterio du. Industria, Viu.çüo e OIJr~ts P~l-· 

de A. prcndizes Ar·t.ifices. (3a dis·c· u.ssf.w) ; . .· llJUca. .. s par.·a. o exerci cio d.B l!JfJ4. 
Votação. do pro,iecto n. 23i F. de l!J03. ro-

dctc(ão p~tr<L noy;:L :.liseus.:ü.o du ~ldditivo Ll<~.'- i Levanta-se a sessiio ás 3 llo1·~~s da tarde. 

l33:t SESSAO ZM 17 DE NOV'El~:SEO DE 1303 

P,·e:~de;;c:r.~ dr,;;;: S;·s. Ptwla t;<.âmo.:·r7cs (1 ·';·es;:r:lc;:.l,]), O:'icr.:·i1·r.~ Fi!W~Ji;·~r.'o (1·1 i"ice-Pre-· 
sidente) e l)aHl!; Guimw·(ies (1'1.·esidente) 

Ao meio~dia procede-::,c :.t clJamudu a que 
r•espondem os Srs .. Paul:.1 Guim:·,.rães. Alencar 
Guimarães, Thomúz Accioly, \Vaudorley de 
Mendonç:;>., .Joaquim Pires, Eugenio Tom·inho, 
Antero Botelho. Sá. Peixoto, Aurelio Amo· 
rim, Luiz Domingues, Eduardo SttlLLart, Gon
çn.lo Souto, Elov de Souza, Fonseca. c Silva, 
Pereira Reis, Teixeira de . Sá, E•:mirio Cou
tinho, Bricio Filho . .. Julio de l\Iello, Ango!o 
Neto, R:~ymundo . de Miranda, Euze1Jlo de 
Anclra.de. · Anoxellu~ Galvão, .Tüviniano de 
CarvalhÓ, Donüogos . Guimll.rão.~, V<3rgne de 
Abreu, Alves Barbosa, Tolentino dos Santus, 
Pa:ranhos Montenegro, Rodrigues Saluanha, 
Marcolino Moura, Born~trdo 1-I<;l·ta., Morejra 
Gomes, 1-Iel'edia de ~<1. Corrêa Dutl':..t, Erico 
Coelho, Fideli~ Alves, .João Baptista, Galvão 
Baptista, Henrique Borges, Cr-uvello Caval
cante, Mauricio de Abreu, Oliveira Figuei
redo, Virla.to Ma:scarenhas, Bernardo Mon· 
teiro, João Luiz, . Ribeiro Junquejra, Bueno 
de Paiva, Bernardes .de Fu.ria,Lmnuunier Go· 
dofredo, Henrique Salles, · Calo~eras. Carlo.s 
Ottoni, \tVenceslào Braz, Rodolpho Paixão, 
Moreirll. da Silva, Hermenegildo de Moraes 
Filho, Candido de Abreu, Cartos Cavalcanti, 
Paula Ramos, Ma.rçai Escobar, Gm•mano 
Hasslocher, Cu.ssia.no. do Nascimento, Vespa~ 
siano de Albuquerque c Homem de r.arvalho. 

Abre-se a sessão. 

E' Jida o posta om di:;;cus:·do a acta. 

O §1--. G-alvão JBap:ti~t.a- Sr. 
Prcsiücnte, na vot<.~çtlo nomi:lí:tl n, que S•3 
procedousobl'o a emenda do S1•. Calogeras. 
votei nr1o, e o meu nomo figur::t, no Dim·i.o 
Congresso, como tendo votado sim. ·. 

Peço a V. Ex. que mu.nde fazc1• a devida 
rectificação. · 

O S:t•. '!?li. .. eside::nt~- O no1n'C 
Dcp~~t:.tdo ser:1 attendido. 

§1-.,~~anderley de ~l!endon1[;a 
- Sr. Prosidont.e, nu Diario do Congresso, 
no logar em que vem publicada a, votação 
do ?-rt. 50 do substitutivo do f:: r•. Calogeras, 
figura o meu nome duas vezes, como tendo 
v-otu.do siw. e na:o. Votei nt1o, e. como se 
trata de ma teria importante, p:}QO a V. Ex. 
que ma.nclc fu.zcr a devida, rectiflcação. 

O Sr. Pt·e~iden te-O nobre Denu-
tado será. . u.ttenüiuo. • 

Em segaidu. é a.pprov-ada a acta da sessfio 
an tecemlonte. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. President-e-Não hn.vendo 
numero legal para . se proceder ús votaç~es 
das materia.s constu.ntes da ordem do dm, 
passa-se <1 ma teria em discussão. 
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E. r~.n.nuncia.da. a continuação dó. 2" dis· slção de uin r31Jocador destinado . n.o scr,·iço 
cns~It:J do projccto n. 280 .A, de l90:l. com o de melhoramentos dos portus c barras dG 
parece;· sobre cmend.u.s offcrecidas :P<tl'a 2a Estado de Sergipe. ::ervi~:o c.:.t.; trun ticará 
diseuss~w do projecto n. 286, de::;te anno. que p-:.·uvisoriamento a c:.1r::o da Cu.pit:mi:.t do 
fi~a _a despoza do ;\Iini:3tcl'io da Industt'l:l, Porto do n:>.esmo Estado. :1.pplic:u~do-se ao 
V m:;a.o o Obl'itS PulJli ·as :pa!·~t o cxorcicio de• I ~eu custeio a c1uantia de :34:UOt;::;, incluída 
1904. n~L vm•lJa 7~\ du orçamento pal\~ ~;uiJvenç:ã.o 

do sm•vi(·o do rehucagcm a c~~r.:.;o d;t A;-;socia.· 
O X.l>:a .. es!ct.!ente.-Tcm a palu.vl'a o 1 <;ã.•J Sc~·gip,~ns<1.» 

Sr .. Jovini:wo de C<tr' aiho. I .Jú. é conhecida ncl'b. Casa. a neces.-~.:a.te 
flesta mthliila. (r.tpoiu(!o~:).qnc j:;. foi pb:J:tmcn-

0 §"t· .• xoviiil'hian~)· de C::lJr.,~!a;.. tcju;o;r.ificuda. 
lbe (·) Sl'. Prcsicbntc>, inscripto }>ara. f<J,llar S:.tbe V. l·::c. Sr. Pl·esirientc. que o Es· 
no Ol'(·n.:nento que o: a se discute. nü1J mo Li t:;.do de Sel.'!!Í)C tom -:;1·e~ b:1rr<J.s •rue ::;e 
possi·,·ei faznl-o hontem. JhiJ'que. como V. Ex. tornam inaccp:-si rei:) a ;_:s n:LYio::i de !!l'il.llde 
é testcmuni1a, ahor:.L (~sr.ava t]uasi c~gota.Ja cal~r.do o !HG a.lli ;.;o faz c:.~i:i1 cc:~rtn. dUlicul
quil;)d •_, rne cuu1)c n. p:Ll<Lni:t, scndo-nw est<.t dado a navog:1.ç:w do c:Lbota,gem: sabe V. Ex. 
conc...:üid<~ pa1·<.~ a ses.~ã.o úe ho,je, qu:) naqnt.!l!as banas no tempo Jc.:. Monu.echia 

Ponco mG demorarei. n:t wilmn:1,, Sr. Pre- pcrdeu~sQ .:.t col'Y~t:_t l'·,,;~·anyu., flUe t~, o rcle· 
sLc:•te. não sópurque r.om:Js de prose;.,:-:tii· vantcs se~~Yiç-o.~ pr·ostou n:~~ il{.W~sd.o~ Pr~ta. 
nR ,·otaçfta da l'Cf'urm:t cJel:.or:.~L metlLl:~ - ~~r-, ppr occa.sw.o ::a I~lcrnuravcl.)•a.t:ul~a. aoRta~ 
g<·n:;c:monte rcclam::td:J, r•ela opinião naciu- 1 cuuclo ; sa..be ruut :~, e"' en .){L o d1s3e .ne.-5t:.t 
n<ü, co1no para dar mu.l';,!·em :.1fim de q i!(! Ca~a, .,em d1scm·so .. t:a.!,ando dos negoc1~s do 
out:·os colleg-a::; mais competentes (1Uío upoi:.~- meu Estauo. que. du·I~mdv:se pa1·:~ a.lh ha. 
dos) tomem parte na diSCUS~áo d(~Stü or·~a.- cerca de dous anDOS, O lJriguc-bn.rca ltama· 
mento. · , mcr.i, lcvan~JJ. a seu bo~·do ofiiciacs d:1 nossa 

Quando ~c tra t!l v·t . 11 ,,;.:+·L ca~a do 0 .. ·a· a!'mn.da. e _dv;tmctos asp1r~ntes da. nossa ~a
InPDt; da ~dal'inh:~ ·~ ~o~~ ill~~--t~o com~~·_ rmh~t, allt teve de .so~sobrar •. corren~o rv;co 
nll~-" de· Il•op·•o. ··nt: .., 9 ~ · .• O -Sl• o'-}J·Tr .,1· . .., •-\:.'·\._ de VlÜ<1 OS _IlOSSO~ digll_oS OffiCW.CS~ C _IStO J>O!'· 

. L.!) ~ :SÜ ~· .tu, • ..v C lw U.l I l'l sr.ory• o quo 1)0 I lU)" '"''01''' nao e. ·t' l~dilo apr·•sont_ou unn. P_ n'ond ... !'O ~··.-:--~tirlo· qu'"' 0 
v • •G .. ,_( 1 r :s ~·., -~ • XL:~ .w_ • .-. , . '"'' · ' : · • .... · ··'-.". ::-· T1aqnclb ,.pocu.. 

do :--: c~. t·cm dadcs 100:000~ p:.u•a. acrlut"lf'_,ao 

1

' ~·tb" ·tir)dn v. F·· q· u_n lr".LiGC" _esta m··-
d,, "'ll rr•lJocado•• que 11'·~ ' · · • o · •r·,··r·ro l" .... , "' " • ''" • -'-\. ~ • '"

11 
' • v 0 ·..,., ~· < .: . ,.!...~~c ~:. .,o tt ... ,"r 1 ·> o IUOVl. n1nnto u':'clunÚas 1J'"T'''1 ""t"'S-

1.-.., ... r:r·· a1n 1\l'''C'' ' • .. 11'' q .• . p ·I· l..• t •) --1· tli .•w . v J ..... UI~ u,.__, tNlJ v 
r;..., , !!- ~ 1. ,"" ~)d, cmul l..... uc, e <1:-, lvv :J.- tn,du poh 1•ra.tic3."lHU. A j)ra.tieaO'Cm ;;tt;}St.u. 
In"('') ' '' '10 1·'"'1 UO c 1)''·1·· , ... , Ul'O'"JlCl'' t(""'' I . l:' ,., . b ~ . · (' :... -'·-.~'-" _ v ·~ •· ........ e'"' v.. '• ._. ru;:t ls qu:) a stt:.t renda ,j supc~·ior ;.L de muitos 
a m:.:..,or accutn.ç:w ·• I outros Estados. . · 

O Sr:.. Bn.r. cw Frr.uo.-E a Commi~:_;5,u .. n5.o .· Dem. ai~_-·_ Sr. P. rn;-;idc.ntc. uma o. utr_::t cons> 
dou pai'OCOl' favora.vol '? d.or .ção : nu ])JfltlOIIO Est:vlo de s~~t·~ipo o 

- ., . · - Pode1· Exccativo exi..,.e maior contin"~entc 
U ::ir:. •• J.oviNIANo n1:: CAl':.'>Ar .. uo-.-:~t.Lo lo.;-rou para nossa m:u·iniw. quo o de nmLt~_~s o"ut1·us 

pu.:·:~c:.::l' f:~voravel· n:~quell<.~ occa~Ia.o. . Esbdos . como ~o Yê dos rebturio ::l respe;. 
i>.la:O:: tl \:cmos O do~prazC~' _de :·er,. flilC cti VO!-o, ~ q UC é cxplicaJo peta densid:.t.do da 

aprouv~ <.L honrutl.~ commv:o:sn.q lW dl'(Ft- sua popuhv~ão. 
~cn~o a.:.~;.· pi.tr'2~er 1a vor[l.vel :.t c~s :\ on~:·md<.l., Sãu razõ~s que ei.l clm1110 em justificativa 
t::..o .Ftst::L o . t:w _ l'cclam~U.:.~ ptHO peq:!uno üu. emeud~L o f'Ue:, cntrmüo u. C~n1:.tra devo 
Esi,a~o qutJ .temus a. honra rlo l'ClJ!'esvntcn· tomar na devida consUe1·u.Çã0, cvncelendo 
(a_;Jo~o.dos); vnn~s m~1~ que. apczu.r a.o no:-:;::;o a.o pequono Est:.M.lo 0 tb,vor' que pJue. que é 
csfOI\~O!. a mcd1~ta, _fot recu~u.da nesta. C~su.. J·usto e inadiavel. (A 1oic1dos.) · · 
Mas nao . desanuuu.mos e, tendo em nsta · · 1 

:1 importa,ncia do que pcdiamus, a smt uti- O SR. Bn.rcro FrLrro-Não é prcpriamcnte 
lidu.d.e c as roclamaçue.~ dos nossos . compa- um fttvor. 
t!'icios, fomos por deantc. Agora, por occa- o Srt. BUENo vE PAIYA-E" justiça que se 
sião da, discus~ão do Oeç:J.mcnto dtt Vütç:-to, far<.t ao E::;tado. 
rcprotJ.uzimo):: a emenda, em termos um pou~ 
ca ma.is latos; clla a~sün é concebid:.t: . 

«A.ccrescentc-se onde cónvier : 

E' o PoJ.m• Executivo autorizado, na, vi
genciu. desta lei, a dospenflei' até a qmmtia 
de cem contos de réis (100:000$) com au.cqui-

(~) Esto discurso não ro: 1'~Úslo veto Ol'ndor, 

O SR •. JovrNIANo DI~ CAP.VAL:lO---:-Agradeço 
o <HJxilio Je VV. EEx. em fa.voe da. minlt~~ 
ar;:rumenta.ção. 

Uma out1•a, emcnd:J., St•. Prcsü~cnte, é c~n
Cf:}bida nestes termos: 

«A ccl•esccntc-se onde parecer melhor : 
E' o Poder Executivo :.tutoriza.do, na. vigcn

cia, dc•sta lei, u. contru.cta.r com a emin·cza 
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ou companhia de n:wegaçfLo a vapor que I algodão e de outros gcnm•os da nossa la" 
maioi'CS va.ntagons offerecer, a realização do voura. 
tres viagent~ mensaes entre os portos do Rio Ainda hontem li, no importante Jornal 
de .Taneirb o do Maceió, no Estado tlas Ala- dos .1gricullores, que se publica nesta Capi
::;oas, cum escalas. na Itla e na volta, pelos de tal, o seguinte, que vem proval' n utilidade 
S. SédVitrlor, na Bahia. da Estancia, do Ara- c a necessidade da emenda: 
cajít e Villa-::'~·ova, em Sergipe, e de Penedo. «Algodã.o em rama.- Dur;wtc o mez do 
ern Ala;(u::L!I, tocando em uma dcllas no de setembro, as entradas do algotliio fOI'am c1s 
S. Cllristov51J, em Sergipe; a importancia seguintes: Pernambuco, I Aí:> fa : dos; Assli, 
da subvençã.o que for ::tju:;tada será derluzirla ;)81; Sol'gipo. l.Gô:>. » 
d::t consi:!naua par~ o Lloyd _Brazileit·~, em- Vü V. Ex., Sr. Presidente. qu:~.nto éjusttt 
prez:t esta. que nao tem fe!to o scrv1ç~ de a emenda., quanto se fa.z nccessaf'io quo se 
que se tra.tn. de m_odo a s~ti :>fazer os mte- est-tbcleçn. n::tquollcs poPtos a navegação 
re~scs do ~~o.mma~cJO, d~ lavoura c da pt·o- regular. afim de que esses productos, quo são 
pr1a at1m1mstrar::w pnbllca. » a riqueza Jaqu2!la tena, que são a riqucz<L 

Sr. Presitlonte. a, jnstifico.tiva dcstn. cmcn· do seu commcrcio, nãu estejam impl?diJos de 
da está. nos clamores levant,dos h<t JYiais ue SOl' cxport:tdos, :>olfrondo disto as cunscquon· 
rlous é\nnos pelo commc1·ciu de Sergipe e cia:,; os agricultores de meu Est:tdo c o 
pela sn•~ lavoura. commereio dalli, qnc ó, como se stthe, muito 

Jornacs Ja terra e teleg-r<tmmas paro. aqui rcgul;tr. 
con,;tantcmentu annunciavam a <lcsidia do o SR. BuE::-.;o 111~ PAn·A _ T:~. nto ma.i~ 
Lloyd, cujos vapares deviam aportar áquclla quanto Sm•gipc ni'io tem este:~d<t de rerro e 
terra e alli l'ccober c~rga.s c gencros que só pelo mar é que púdc fazer sua. expor
estavam pag:tntlo estadia cal'a e arméLZe- t·•Pão 
nagcm em t.li versos traoichcs. "· · 

· • . • O SR. Jovi:'\IAr\'n rm CAnV,\LJio-Diz bem, 
.,.o sr:. RP.ICIO J?'ILIIO- O ser~1ço do Lloyd meu honra.tlo amigo; ntL ausencia. de uma 

llü.o pode ser fmto de modo pewr. jlinha ferrea. 6 nocessario, é urgente que se 
O SR. Jovr:-aA::-.;o DE CARVALHO- Demai.s, I regularize o serviço maritimo naquellm, 

Sr. Prr.sidr ntc, o meu illustrc amigo e com- porto:;. 
panhciro de reprc~entu çã.o. Sr. Rodrigues Estas emenda-:. foliunonte, tiveram pa
Dol'ia, em artigo no Jornal do Comm ei'cio e reccr favoraYcl da. honl'i1Ll:t Commis.são de 
em um discurso proferido nestu. Casa, pi'O- 01•ç·amcnto; c cu, nm nome de meu Estado, 
fligou o procud.imcnro desta companhia pelo me congr~tul~ com o pl'i_mr;iro Relator por 
desprezo une c!la votêLV<t ao contracto que a estas mcchdas .Jnst ' S, patnotrcas e acot·tadas. 
:pren:l ia ;(navegação de Sergipe, pela qual Deseja v~ q~o t o1las as minha~ p;Llu.uas fos
,;ra la1·gamcnto es Lipendiada. sem de mt~u·as_cong-m 1;ulações ; mas, infeliz-
~ o Senado, a inda esta anno, se fez onvir mente, :~ssun n; 10 pódc ser. 

sobre o caso a voz do Sr. Sonn.dor Coelho e U:u SR. D~-:Pt:TAlJO- 1\ã.o ha. rosas sem 
Campos. espiohus. 

~'dém dLto, a imprensa. da. minha torra. 
constantemente, reclamava contra. o Lloyd 
pelo dc~cuido de.;te no cumprimento de 1;eus 
de veres. 

0 Srt. JOYINJAXO DE CARVALHO- 0 hon
r: •do Relato!', digno ornamento desta Casa .•• 
( Jfuitos apoiados:) 

Tenht> em mãos. Sr. Presidente, a men- O Sr.. FRANCisco DE SA'-:vruito agraido-
sagem do illustre presidente de Sergipe, cicio. 
Exm. Dr. Josino de Menezes, perfeita.mentc 
conhecedor da.s c ousas que lá so passam, 
e que deixa cla.ramente ver os prejuízo.-; 
que advêm ao commcrcio e á lavoura pelo 
mã.o serviç·o do Lloyd. 

Vê-se, pois, que é justa .';1, nossa emenda, 
a qual importa em um serviço indirecto 

\ 

p~·estado <'L lavoura. e ao commercio de Ser
gipe . 

, Accrcsce, Sr. Presidente, que, como V. Ex. 

I e a Camara sabem, o Esta<lo de Sergipe, 
cujo sólo é abençoado, é um dos Estc1dos 
mais p1•oductores de assucar, talvez o tercei-
ro, como aqui já se provou, com dados 
irrecusaveis, e é tambem forte productor de 

O Sn,. Jovil\"IAXO DI:: CAnYALIIo - •.. deu, 
ha tres annos, parecer fu.voravel a uma 
emenda que aprL•sentei, no sentido de pro
long-ar a rede tclegr<tphica de meu Es .. 
tado. 

Sr. Presidente. o centro d<tquelle Estado 
acha.va-se quasi àesprovido de .linh:1s telegra
phit:as. 

No governo do meu honrado amigo 
Sr. Senador Olympio Campos, S. Ex., além 
de muitos outros beneficios quJ prestou 
áq).lelle Estado, pelo qual se empenha o 
trabalha com a maior dedicação, prolongou 
a linha telegraphica da cid.ade da Estancia (L 
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Villa do Boquiffi, inaugurou-a, e fel-a p:1ssar 
aos domínios da União. 

Eu, Sr. Presidente, querendo presta,r um 
pequeno serviço a.o meu Estn.do, tive occa
sião de apresentar, na Legisl:ttura passada, 
uma. emenlb ao Orç:~monto d<.t Viação, man
dando pt'Olongal-a üa Villé1 do ôoquim á ci · 
dade de Simões Dié1s, p:~~sttndo pelé1 Villa de 
Campos e ciJn,de do Lagarto. 

Esta emendtt teve o :tsscmtimento lla hon
ratla Commissão do Orç11m:mto, d:1 qu:tl em 
H.eiator o digno Dopu~ado a quem acabo do 
me roferit'. 

De <tccorilu com (L lei so fez tt linlm tclcgrtt
phica, pl'olong-:tuüo-a até a Vill:t de Campos, 
c dahi pwa dcante éd;ú ltabaianinha está. o 
Estado f;tzendo u serviç1 sub a dirocçfio do 
honrad.o Prosillunte, que ora dirige os desti
nos de Sorgi pc. 

Vcnrlo que se tormw.t pc·e:::isJ cunclnir 
c.:;so tr:th::tlllo neccs~n,rio o ur;:;ente, í1fim <lo 
que não viesse a União a tor prejuizo com os 
materiaes r1ue alli estilo dcpJsiLados, m·lt:l
riaes impol'tttntes, com as pica'ias qw' 
estão n.bcH'I;as, lembroi-mc •L c í1prescnta r· 
uma cmendtt uo Orçamento J.a VI:1çfl.o di:>· 
pondo guc se c.;ncedesse <t voriJn. Jo 20:00 1:~ 
a!1m de s•J vel'itica.l' n. conclusão das obras 
inichJas e atloantctdt~s. 

Fil-0, pot'•lue fui jnformado, na d.ircctori:t 
compotmuc, do que u verb:1 se tinha csgo-
1,ado. A vorb1 quo pedi ainda. e;Mt de 
accortlo com o Ol'Ç::tmento julgado sufli
cien.ta naquel!a llil'cctwüt. 

S. Ex. o l10:1rado Relator desl;e orçamento 
não qui!;, J.csta vez, lentr :L sua boa von
tade ::to l~stttdo que ob.;cm•am::mte é Nprc
senta.do pelo menor dos seus admira.luros. 
(Nao a1JOiwlos.) 

Estou dcfendcmdo uma emenda justa c para 
corrobor•tn- a minha opinião, para demon
strar que a cmendtt tí justa, não é imper
tinente nem inopportuna, sou levado a fu.zor 
estas ob.~e1·vaçõcs. 

Estamos chtmll.ndo por economias e eu 
me alü;to no numero daquellos que as que
rem, mas economias justas e bem onten
uidas. 

Sr. P1•esidentc, sou do numero da,quol!es 
que pensam quo já. era tempo de ir dimi
nuindo d<l mçio tantos impostos que lhe 
pesam. 

Depois do procedimento desta, salvando no 
Exterior o nosso credito, tão digna e abne
g ada.rnente, ,já era tempo de nos lembrar
mos e t ·abalhn,t·mos no sentido de diminuir 
os seus trrbutos. (Apoiados.) 

Mas, Sr Pl'esidente, quamlo se trata de 
uma despeza justiticavel, de uma. despeza 
necessaria, afim de que não se tenha maior 
:prejuízo, não hesito em apresentai-a. 

E' assim que, como disse cu, esta linltu., 
quo está orn vitt de conclusiio e 11uo estende 
para umu. lÜts mais imporr.antes cidades do 
intcl'ior do E:>t:tdo quo represento, a quai 
fica. frontoir:t ~w Estarlo da Baltiu.; esta 
linhtt, estou ccH·to, pelo m.wimento commer
ci:1l q no se vcrifictt nétq netla zon'• e mesmo 
porque vem servir no extt·emo norte da 
B<tltia, em municípios impo1·~antcs como 
Coité, B;;m Consellw, Gcremoalio e tanto.;; 
outros. é de crêt·, (• de pt•o.~umü•, trará 
gretndcs rendimentos ~L Uuitio. 

A omenúa é <L ~rguinte : 
« N. 4. Tclegr:~phos: 
Par<~ c.;oclusiio th linln tele.~·t•apltica do 

Boquim :L Sirnfto Ditts, pail'l<tnt!o pelo Lct
gm· to, 20: OOOsOOO. >> 

Em sua. j;~;;tiíica.tiv:~ vem o ltonrttdo 
St·. Mini~tro dét [,J,lu.;tr•itt em sem rel:.ttorio 
<t[H'é.ciüllt<ltl•> n.;t, · :tnno; tliz S. Ex. :-Sct•gipc: 
-fie ''':Lill p~'OiHpto, 42.5 kilomctro~ do 
l~oq!tilll :t <':unpr1s, e :tcltam-~e em vh de 
cundu.;:í.u ::o ktl>~tnc1;r·os de 1:or1uim ao La
g-:1l'Lo 1• '!I d 1 L:~~~:tt't.<J :1 Simã. > Dl\t:>, ÜeYCltclo 
lllll UI'U\'0 :,it~t· ill<Lil.~Ut'<ttlJS.>> 

0J':L, Sr•. f>J•r,:idcllto, como 1í qu:; o nolJre 
Rt'!:Lf;,ll' dust.o t>t'•;:t,rnentu.que tão dignam.mte, 
n:t lt•gi:;ht.nJ•a passa•la., l:tvoroceu o prose
guimento drJstos melhoram mtos. como é 
rtun ngot'.'· S. Ex., o :Jl8Sli10 Rehtl.or, pro
ccJ: 1lt• mmlo dl!ferentc, vendo, en!.reta.uto, 
quo o llllmildo Deputado do Sergipe pede 
com d·~llos ir•r<Jcu-nvcis, pede com a. ver
dade dos f:tct.us vnrb;t pam ctmcluo<ão de 
~cl'viço; que vêm trawr reacs b:mclieios? ! 

LarnmHL', St•. Pre::nJente, que ::>. Ex., por 
c:>se Lulo, não posstt merecm• nossos ap
pbnsos. 

Eu c:;pero que o 1wnra.rlo Relatol' desse 
orçamcilGO, t :ndo em considc;·ação as li
geims étpreci;tções que acabo do faz.w, c 
vcnrlo mais, como se deduz de suí1s proprias 
pahvrn,s, ju::;titicaodo emenrla.s outras que 
a.prasentámos, que ao Estado de Sergipe 
pouco se tem feito (c!poiad,is), pouco se tem 
auxiliado, espero c crci11 que o honrado re
lu.ttJr não nogar·á. a. medidét podida. 

E daqui t;Lço um appello a s. Ex. para 
que no cor·rer· das votações não mnbarace 
e:st:1 merlida, que é ,justu., r1ne é reclamu.da 
(apoiadas) o peço :'t Camara que~ a converta 
em lei, ern beneficio daqneUo Estado. 

O Sa. BRICIO FILHO -V. Ex. se esctuece 
de urna cousu.: é quo o Relator, com a habi
lidade que nús todos lhe reco nhecernos, 
adoptou um plano no parecer sobro estas 
emendas de linhas telegraphicas, de modo a 
f;.~.zer com que ellas nunca sejam submetti
das à consideração da Casa. Este plano eu 
discutirei quando vier á tribuna. 
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O SR. JovrxrANo DE CA.RVALHo-Perdôe ; 
o plano de S. Ex. , · om cujo exame nã.o quero 
entrttr. nã;: tem applicação :.w caso vertente. 
Tra tn.-se aqui de um:; medida para conclu~fio 
de serviço de pequena despeza. 

0 SR. BUE:'\0 DE PAIVA- Aprovc:itamonL 
de despeza j::í f'eiGa. 

0 SR. JoVINIANO Jm CARVALHO- Para. 
aproveita:ncnto de despfolza, ,já feita, como 
muito bem mo aparteiao honrado Deputctuo 
Sr. Bueno de P:üva. 

Confi.J; S::·. Presidente, que o nobre R:;l:t· 
tor, ornac.1cn~o. como ttc:~b:.li de diz0r, üesta. 
Casa (apoiJ·dos), nãu 1·egatear:L seu ;1,puio :i, 
medida S'JHcit:.ttla, qtn é .justa, c vem corn
provada no 1·ela.torio do Sr. ?viinistro da, In
dustria. 

Tenho ccncluido, ( Jfaf.to bem ; ílntilo · úem.! 
O o1·mlor d comprimentc1do po1· seus. coUegas.) 

O §r. Rocl"J.•igacs Salda;;:d.JL;a 
vam á tl'ibuna com o fi.m de ju:-;tific~~l' :.LS 
emendas que apr·esenton ao projacto à() or, 
çamento em d:Jba,to, fa.zendo, <~o mesmo 
tempo, algurnas cousidcraç:õc:l sobro ec;:r.a,s 
autorizações nolle conslgnu.du.s ou pr<Jposf;a:S 
em emendas. 

Confessa que occupa i.t attGnçã.o da Cam~:.ra, 
com grn.nJc roceio e acil.nh;_trnento, pois· nio 
tem a pn.lavra facil. possue memori:.L onf'ra
quecida e tem conseinncia. do srm n0nlmn! 
valor. (.:.\"úme1·osos nr.7o apoiwlos.) 

:perto de 100 localidades muito freq aent<.t.:l:.:ts, 
situ:1das ::í margcrn do do S. Fl':.J.ncisco. 

Pa.ssu. agora, a trat:.Lr da cmcnd:.t rcrer·cnte 
a melhoramentos no porto da Bu.hi u,. 

A.bster-se-hi a de sn~gm·ir c plt~itr:al' :t 
üi~a. si o.-5 intc1·esscs do Estado que ;;em :.t 
honra ~Lc r>cpr33C!1 t:u• .nfi.:J estivessCJm, f!':.'l ta 
questão, int8iramento vinculado~ aos du. 
União. 

:Não p:·cci::;a demonstrar a ncccssid~~.t:~c e 
convoniencia do molht.!l':.Lm:mto ; (l d.o do
mínio g-el':.tl que a medidu. é inac!ia,vcl. E' 
g-c.r~tlmcnte rcc~onhocid:t, ta.mbem, a. su:;_;erio
:::id:J,à.o do pol'to dtL Ballia, quer p<~la sua 
sLan.çào geogru.phicu., q!lCll' pela. sua VJ.stidão 
e nt>ofundida,do. 

) .. co0si;'i•ucção do porto, entro outras v.:m
ta,gens. t~·:trí."L <ts seguinte:-;:· ga.r:m i, ir a. oper:-:.
ç:fiD iev:vla. u, o!L:i;;o pJlo Go'v-.:-H·no p:.tt>a, as 
o:n·as do pcn·to Jo lUu dn .JanC!Íl'o e o•.•m:.tr 
e!I:Jctiva a ilscaLiz<L·~ã.o <.Lt~; ront:hts ;dua
noiras, actualme:üc ):mito de:;f~dcada,;.;. 

Accresce q :rc o m•)vimento commcrci:ll elo 
pm·to d:.t Bcl.hi~. g.tt•=.mL~ o csprn:rtim:) quo o 
CitlVe~·no tm·á de rJ<~limi'. 

I:;ua.e3 consideraçõ!:...; miEtam om fi.1YOr 
do pol'to J.o Recife, que nã.o incLuiu n::1. sua 
cm~nd11 porque o Crc•Ycrno j;l cst:.t aut:H'ÍZ<1.do 
a faz :r as rcspecti va.·:; obra.s. 

Não po<lct'::í dizJ:' o mesmo do.s p.:o.r b,;s do 
:\T::;.t::.l e P;;.l':.t.hyb:t. cL~ imp:n·tn.nci<:. ~xcL::·;i
vu.mentc local, d:J .. pequeno movimento com
merclai e insignificu.at3 renda, auu:.meira.. Nestas condiçõ~s. espera dos seus lllustros 

collegas a, maior bcmovolcnci:t c tolcrancüt 
para as incorr:;cç{íes nc que forçosamcmtc se V;_~c entrar, agora, em uma qu2stão I:mito 
resentil•CL a sua exposição. hnpvl·tante. quo nã.o intcrcs:m, aliSs, o Es~ 

A prlmelr;.~ emenda. de que vae oceup~u·-se ~;ado que reprcscn~;u. ncst:~ C<~mara .. 
n.utoriz~:. p, construcção de uma linha tele- Na, ~·u<.t qua.lid~tde. de profissional, porém, 
graphic:1. pGl<~ maJ·gem do rio s. Fru.ncisco, tmn ubrigLLçã.o de Jizet• aos cu~lcgu,s ·a, sua 
dcsi,inaÜ.~L ~L ligar :1:) estaçõ8s de ca.rinlw.o.ha. opinião a respeito li.C uma meüicb. que con
e .Joazeh·o. sidera ücsusteostt d, futura 1·êde de ·á~ção 

Pa1·cccrí."L cstraniw. incohcrcnt8 , quo 0 geral o cspochümc:"lte ;_ws iutoro::;sos d:.t Es
orador que prc;a. a economia, 0 cól'~e nos. trada de Ferro c~ntl'nl do Brnúl. 
orçamen;;os, p1·opouha, advogue umu. Il'1V:J.; Refere-se ao alargaawnto da. bitola. entre 
despeza. Taubaté e S. P<mb, propos~o em emenda 

Este serviço que propõe, porém, é de in- subscri11ia pela. 1wra•:.tüa represem t.aç·ão pau
questiona vel utilidade, de ca,racter in<~íUa.vul lista.. 
e nüo se:·<1 improductiva a dcspczu. flUO se Pensa. que em. quc:-ltü.o d.c ta,l mo,gnitudc, 
:fizer com <:v oxocuç~ã.o dclie. · nã.o pódc o Go·.-erno prescindir d<t opinião 

A Camo,ra sa.he que a. linha telegraphic<1. dos competemcs. 
do lHtor;_1,l csti1 su.jcitu. a constantes i.ntor- Assim, mL :3' rliseus.~ãu, manclar:L emenda, 
rupções, em virtudu do 'i:cmporaes quo im· p·optmdo que n. l'CSpoito do assumpto sejam 
pedem ~1,::; communicações desta C<•phu.l com ouvjda,s as opiniões do Club de EngcnlHtl'Üt 
os Esto.dos e dos E:3dados eutre si. c de profissionacs competentes. 

Au Governo offerece a emenda um meio Antes de uemonsi;ra.r o~ males que a.dvi-
facil de su.n:.Lr o. inconvenionto apont:.~do, rãn <i. Central · du a.largamcnto da sua bitoh, 
complel;ando a ligu.çãodas linhas existentes no u.lluU.ido trecho, ÜLZ algumas considera,
no inte1•ior, feclmnclo o circuito, constituindo ções de ordem tcchnicu., ost:tbolocendo u pa
em summa uma linha a.uxillar da do littor<.<l. ra.llulo entra a bitoltL U.e tm, quo é a. normu.l 

Accresce que não ser::í pequena n. remia no Brazil o a de l,mGO, que é exaggcPad.issimu. 
proveniente d<L nova linha que vae ligu.r e hoje condemnad:.t. 
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O Sr. Presidente -Havendo nu
mero lognJ~ pe'.~o ao nobre Deputado par:t 
inlierrom por as sm~s consi<lor<1ções. 

O Sn. RoDRIGt:E...; SALD,\~IL\.- Pel'fcita.
mente. 

Compal':Jccm m<.Li:; os Sl'.-:. Passos Miranda .. 
Carlos uc Novacs, Iudio do Hraúl, An1;onio 
.B:LSLos. Ul•h;tllO Sn.n r.os, Anizio de .\.breu, Bc
zcrrll Fontenolio, Thomn.z Cav<~lca.nti, Frn.n
cisco S;.t, F'r·3tlm·ico Borges, JofLo Lopes. Pn,n;;t 
e· Silvn., il..bdon ~Iiianer., Alfonso Costa, Celso 
do $;;uza, .Jos1~ Marcellino, Pdreil'a de Lyra. 
.João Vieira, Q!ivoit·n. VaUaclã.o, Felix Paspar, 
Rodrigues Lim:1, E:lu~wdo Ramos .. Jusê Mon
jardim, ·MelLo l\I<.tttus, Sli. Freire, Belizario 
de Souz:J., Lonr·cn<:.o Baptista., Laurindo Pit.ta, 
Julio Sant!JS. Carlos Toix:Jira. Brandão, Fr·an
Gli;CO Vci!;a. .José !3onifacio, Carlos Peixoto 
Filho, Pcnillo Fillta, David Campista. ·Fran
ciseo n !i'li<ti'dino. Carneiro d.o Rezende, .João 
Luiz Alves. Aualhorto Forrttz, Antonio Za
·ca,rhs. Cr.nnillo Soares Filho. Ga.rvalho Brito, 
Ole,~·ar'io Maciel, . Pa.dua Rezende, Josnino 
Ca.l'doso, Francisco Romeiro. Rehouças . de 
Cul'valho, Custa Junior, Fernando PL·esto-!1, 
Ferreira Braga, José Lobo. Alvaro de Car
valho, .. Joa(plim Teixeira Brandã.o, Aqui no 
lUb2iro, Benoclicto do Souza, Lindulpho 
Serl':J,, EUscu Guilherme, Barbosa ·Lima, 
.T:~mos D:u•cy, Alfredo Vnrola e Campos 
Ca.rt.ier. 

Deixam de comparccc1' com ca.u:-.;a p:~rti
dpa.da o~ St·s. Enéa.s Martins, · Raymunelo 
Ncl'Y, Artlmr Lemos, Rodrigues Fernandes. 
Guedclha, Mourão, Dhts Vieira, R<.tymundo 
Arthm'. João Gayôso, Tavares do Lyra. 
\Valfred.o Leal. Trindade. Soares Noiva. 
Moreira. Alvos, Corno li o du.. Fonseca . . Peuro 
Pernambuco. ElpirHo FigueiJ•edo, Epa.mi
nondas Gr::.cindo. FolisbcUo F'l.•eiro, Noiva .• 
Lcovogihlo Fiiguoirtts, Tosta., Milton, Satyro 
Dia~~. PinttJ Danti.ts. Americo de AllJuqncrque, 
Beza.rna.t. Pcr<.lira Lima. Paulino de Sonzu.. 
"Estevã.o ·Lol1o, Leonel FHho, Ma.noel Ful
gcmcio. N<Jgucira, Lindolpbo Caota.no. Eriu
~J.rclo Pimnntcl. Dominguns no Ci.J,stro. Vn.lois 
de Castro. At·nolplw Ãzcvcdo. AzDveJo :vl:.n·
ques. l~odolplto .Mi.rand<t. Bernardo Antonio, 
L~;,mcnha Lms. l't'<tncisco Toloni;ino. ;\ bdo11 
Bapüst:L, Xa.vie1• do v~~llo, Angelo Pinheiro o 
·victorino I\fon t:Jil'o. 

E sem c~ui:~:t. os S1•s. Hosannu.h de.! Oii ·:cil•a. 
H.o~crio do ~I.ira.nrla .. Jo~ú Euzcbio, Chrisr.ino 
Crtiz, Vil';.:;ilio Brigido, Serg-io Sn.boya, Es
tacio Coinibl':t. Artltur Orl:tndo. Euzcbio de 
Andrade, RoLLrigues Doria. Bulcã.o Vianna. 
Augu:-:;to elo F1•oit:ts.Augusto do Vasconcellos. 
Sitv<~ Ca.st1·o. Gastão d:t. Cunha. Astolphu 
.Dutra, · Sahino Ba.rroso, Gal1dí.o Carvu.lha!, 
Berau.rU.o de Campos, Am:.t.l'.tl Ces:w, EltJY 

ClJa\·es, Leite \.!c Som:<t, P:tuUno Carlo.~. 
Fra.nci:-.;!~0 :.I:! lta. C:~n:Ud.•J Rodt'iguas. Soa.re~ 
dos S:tn to~;. ·Domingo.-: I\Iascaro::Íhíls. c Diogo 
For·tuna. 

O §:w. Pre~idente- H;;.ycndo nu
m,:ru lcg<tl, Yn.c-::;e procr!der :is Yotaçõcs elas 
illll.~erlas eon::;t:~u;;cs d:t o:·~Lcm uu üi<t e das 
'1UC se ~tch::tm ~:obre a mesa. 

Em sc.!!,uid.~:. s:"io ~ucce .. ~si \"<tmontc som do
bate :!.pprov:vln.s ns rorlacçií:~!:-! :1nl!CS dos pro
jcctos ns. 22i F:. 205 A • .2!'J5 A. 290 A. 3UO A 
:::01 A c :Jo~ A, u.,~ 1903, para sorcm cm·iados 
ao Senado. 

o s~ ... OHvein .. ,l. ~TaJladão (peta 
o;·dem) .--'-Sr. Presidente, figuri.Lm na ordem 
uo dia.. pa.r. ~ se rum vot~:v.los. tres l:)rojcctos. 
com a voht,~ã.o t.!.os q_uacs se commmirCL pouco 
t3mpo. 

Nestas cün(jç~ões. consulta. á Cu.sa si con~ 
scn.te q 110 sejam votado~ estes l.res pro.jectos, 
seguindo-se dcp:Jis a vohç~ã.o do · primeiro 
constante da. ordem do dh. 

O Sr. Presideut.c - Ni:í.o posse 
attcnder :w pedido do nobre Deputa.do, pOl'
qu::mto a V:Jt:tçiu d.o primeiro projocto ,já foi 
inicin.cla e nB:o póde ser int9rrompicla. 

E' annnnciu.da <L continuação do projccto 
~. IOi A, de 190:l, com o pat·0eer sobre as 
emendas olferccidas na discuesãv unlca do 
projcd.o n. IOi. üesttJ a::no, quo l'Oforma. a 
lei i!lcir.oral para as l>lci~~ües J'edel'u.es (dis
cussã.o unica.). 

O Sr. Presidente- Vac-sc pro
ceder ú. votaçKo do rcqucrimo:1to de profe· 
rencia. dU Sl'. José Bonifacio. 

O §~ •• io§é BonH·aeio (1Jela oí·
dcm)-Sr. Pl'o~idcnt:~, pudi a. p<.tl~~vra para 
renov. :.r o ilWil rcrpwl'irnuntu d'-~ pl'oforenciu. 
pnra <L votaç5.o da emenda n. (ii, ao art. 30 
do }lro,iecto. 

Cornn lembrei, hontcm. :.t ill:.t~teada. C;t. 
mar: ~ do:~ D:Jpnttdos, o u.rt. ::lo cr.nsagr~L o 
sy~bum do TOltizio. 

A mn;.mcb <lllu <t;H·,~~;~:1tr:i a. :~ ~;J;:! arti.:.:o 
c:~tu.l,e!ccc o voto cnrnuhtivo •:m lista in
CJmp!etn., Jicu.ndo :r.~.-:im a~~c;;~n·. :.r!:L perf0i
ttm::ntu a rovru~<mt:L<:ã.o rl:t~ minodas. 

Pedind<J a :"tt~ !ll<,~i'i.o d;~ Cuma:·:L para cs~a. 
om<;wl::., po<;o nã.o ~ú :.tpprovo ::, prdm·encht 
qnu psH. rn:.t~ <LinLh c11u~ :~ :-:;u1fra.gHu com o 
s:.m voto. 

O !!;r. C~\~los Ca"L•a!can.ti (;lcla 
úi·dem.)-St·. Pr:J~idr.mt(!, o nobr•u Dupr1t:vlo 
por Mint:.s <~ca.ha uu eliwr q uc a Commi~são 
E~p:~cin.l da. R< .\formr~ Ebit~>r~Ll consngrou em 
~cu rriJjccto do lei, no <~l't. ::o, o ~y~tcmn. 
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actual geralmente condemnad.o, isto é, o f Admittindo um grupo de 300 eleitores, 
systema que permitte o ,Aodi.:io. S. Ex., po- 1dos qmtes 225 constituem :..t maioria e 75 :..t 
rém, deviLtlembl•:.tr-se de que a Commissão minoria, qualquet• que seja. o systema. a.do
Especlal, manifestando-se acerca da emend<1 ptado, sm·á itlentico o resultado. Assim, pelo 
do nobre Doputu.do, acloptou no seu pPo,jecto voto cumulativo de lista complcta,:J, mv.iOl'Ü.l., 
as disposiçõ:.;s do pro,jecto Anízio. que consa.- uistrihuindo iWS seus tres canrEdatos os vo
gl•a, não o voto cumulativo om li~ta incom- tos de que dispõe, d<trá a cad::t um doHe~ 
pleta, como quer S. Ex .. mas o voto cumu- 225 votos; a minol'ia ,dando a. um só candi
l.ativo emlistacompleõa. cpw, na. opini ;o da dato os 75 votos do::; saus eleitores, cada 
mesma Commissã.o. gar:tnte perfeitamente ::t codula com o nome rnpeticlo tl•esveze . ..:, dará 
represcnta(·ão das minorias. . . a, este os mesmos 225 votos, havonJo empate. 

Sou do parecer quo deve ser adoptado o Porta.nto,si a minoria tiver 75 c ma.is um ou 
requerimento do nobre Dcpuhdo, mas con- 76, fará vencedor o sou candicléLto, com um 
vem flUe s;üba a Camara c1un estamos deante quarto elo eleitorado e mais um eleitor. 
de diversos modos de exprimir. o suffra.gio o mesmo se d:.trá com o voto uninominn.l 
popular. Temo~: o :voto cumuht1vo do nobt·o 1 ama.iorb distribuir;.t os seus 225 votos pelos~ 
DeJ?ui;ado em lista mcom.pleb.; o ~oto cumu-~seus trcs candidatos,dando pois i5 u. cada. um 
Iat1vo con~agrado no l~l'oJecto d.o Sr. C:Lloge- c a. minoria dar<~ tambem 75 ao setl c, si dis
ras; o . vot.o cumul:.tt1vo um l1st~ ~omplekt puzer de 76, teremos .result<tclo igu~~l <.to pre
consagr:uto no parecer da Comimssao ~spe- cedente 
cla.l; o voto multiplo com:agrauo no su1,stieu- · · t .,. ~··l· t; . , l"si·> · , . ) _ 
tivo do Sr. D!;put<.<.do Mureir:.:. tÜ'.. Silva.; !in<~l" Com o v o o .· CL11úü. .~ L v? ou,, L_ .... l~.co~n 
menta 0 voto uninomin;1l tb, emend.<.~ do vl~ta, s::-stema, da ~~mcnc.a .To~~ Bon1facw, 
sr Eloy Clnvos · t~temussempre o m-:..sn:o quoc1vnte mnne-

• · c • · • r1co-um qua.rto e m:.~1:-; um, fazendo um 
o §.r. Pwesid.en.te. Entre as Deputado em districtos àe tres. Com eJfeito! 

· a maioria em 22?j eleitores terá 450 YOJGOS, 
emendas étprc:sentad:ts ha um::~ :.h Commis- que,divldidos por tres cn.nditlato:.', darã.o 150 
são Espociêll. acc:.'ité1ndc nc~tc.: p:n•,;icular o · a cada um ; a minorüt com os seus 75 elei-
pro,lecto Aniúo. tJres tcl'<l os mesmos 150 votos, que ú.ará ao 

Vae se· votar, l)Orém. a proferencia pe- seu canúida.to; com 76 eLeitores fi1l'<Í. sem
dida pelo Sr •. José Bunlü.tcio. 

Posto a votos o l'i'querimGnto de prete· pre ~ seu Do~mtado. . 
rencia do S1·. Jos::! Boniütcic, é approvado ~\lu tem a Cam~ra. yor qua,u1m~1· /los tres 
po1• Gl votos contl\.t 48. I systema.s,.unY1 mmorm,que.cm 300 u1sponhi1 

de 76 olcitores-um11 quanu, p:1rta o mais 
O Si"". c'foão Luiz Alves (pela um- poderá fc.tzer o soa Deputado. 

o1·dem) ~Sr .. Presidente, pedi ''-' pal;wra . Não tli::;cnto o morCJci:Ilento dos tros systc~ 
papa. encaminhar tl votac;:fio e pe(:o ;.t C11-~ mas, que enca.ro sü por esse lado. o do quo· 
lll. ar<~ que me relevo tomar, m.csm.o por p. ou- ciente lgu. <tlpara torlos eHos; pr•efi1•u, toda
cos momentos, a suu. predos::~. <.1.ttonção, re- via.. por outras razões o sy~tem::t do voto 
ta1•dando 11 votação do pl'Ojecr.o. . · 1 eumul<.~tivo ao do voto uninomina.l, disper-

Estã.o em jogo, Sr. Prcsiuento, na vota- I sivo e que incit:.t ao egoi::;mo e ú. luta. de 
ção de:5ta 'i:etot•ma, tres sysíicrnils. De pa · •. e, pessoas. .. · 
o actual, que a Commissão nã.o acceitou,esr.ã.o No momento em qu.c se prnchm::t 11 neces
em jogo <<o systema. do voto cumulativo sidade cl11 formação dos partidos, procur:.~nào 
em Usl;a, completa», como quer o r<:'l:.t~Oi', com tt reforma eleitorat l'::tcilitar :1 ropre
o do « voto cumula.tivo em lista lncom- sentaçã.o dolLcs no . parlamento, não ú possi
pleta », como o Sr. José Bonifacio dcs~ja, vel acceitarmos o voto uninominal, que é 
e, :fi.n::tlrnentu, o do «voto unmominaJ ». dissolvoni;e das ot•ga.niz::tções pa.·tid11rias da 
(Apartes.) solidariedade politica. 

São esse-:: os tres systemas principaes qm:~ Por isso, S1•. Presidente, voto pela omcnd~ 
tecm por si a maior correu te de upiniíiv na, do Sr. José Bonifa.cio. ( Jluito bem ; mttito 
Camara, quD entende não dever m<tntor o bem.) 
systema de yotoactualmente em vigor. 

O Sn.. I-IE~RIQUE BoRGES d;i um aparto. 

O SR. Jo7\o Lurz ALvEs-O pensamento da 
Cam11ra, acccitando qualquer dclles, é tor.;.. 
na1• effectiva a, representação d11s minorias, 
e, no fundo, qualquer destes tres systemas 
produz o me:5mo resulta(io nas uenas. Facil 
é demonstral·o. 

Posta a \rotos, é a.pprovada a. seguinte 
emenda, elo Sr .. José Bonifacio ao ca.pitulo 6°, 
art. 30 do pro,jccto: 

Ao art. 30- Supprimarn-so o artigo e 
parn.grapllo unico e accrescontem-so onde 
convier os seguintes: 

Art. Cad11 eleitor votar;.t em dous terços 
do numero de Deputados do districto. 
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Para.grapho unico. Nos districtc.s üc qua;i;ro da ap nrovação dos arts. 4:3 a 46 do substitu
ou cinco Deputados, cada eleitor Yutará. em tivo do Sr. DepLLt:1do Calogeras. 
tres nomes. 

Art. Nos uistt•ictos de tres Deput:1dos, 
o eleitor poderá a.ccumulat• os seus duns 
votos ein um só candidato, escrc~,-endo duas 
vezes na ceduLa o nome do mesmo. 

Art. :~os districtos do qu:Ltro ou cinco. 
o eleitor polerá accumnlar os sc.us tr·cs ..-o tos 
em . um só can.Jidato. escrevendo trcs Yezes 
na ceduta. o respectivo nome. 

O S1·. Calogera~ (pela m·dem) -
Sr. Prc.;:iricnto, a Camal'a. acaba, do votar. 
n:.t.s · :;cs:-:ües do ltuntem c de hoje, um con
juncto de disposições sub;;titutivas po1• com·· 
ploGo <lo capitulo ; algumas disposições . que 
~~hi figur·am subl'e o pt•ucosso eleitoral sm·ão 
oppot·tuna.montc retiradas ; totLos o~ mais 
U.l'tigos es tilo sendo pl'ejudicttdo :~. · 

§ l. o ·X estes districtos o . eleitor poLlcr<."t 
tamlJem aceumular dous votos c·m urn. sú O Sr: Presidente- V. Ex. faç~1. o 
cand!da.to. uos termos do a.rtigo a.mer·ior·. obsuquio de espocitlcaP quacs são us demais 

§ 2. o ~~o caso do eleitor escrenn' em uma u.ri;igo::l. 
cedul:_~, um só nomo uma :~ú vez. só mu Yuto 0 Sn.. GALOGEP..AS _ Todu::: os outros do 
será. contu.do ao nome tscripto. 

~ 3.o Si a ce:l.ul:.t contivel' m<Lior numero do pr"jedo. 
votos do que aquoUes de que o eleitor púU.e o Si!·. -~oiio Lui~ A!ve~ (pela 
~i~put>, -;cr~lo ~~urall~s súme~t.O.:. ~de ci_m~L.~:~;~:a o;·dcm)-Honte.m. o ~r. Dopntarlo q<J.Io~eras 
)~lX? .~ 11 ~1._.-~~ l_l.em d<~. co\lo.ca.ç~J .. 1 ~~ ·~ ;~~~~.--s :·oqnoi·cu prclcrencia pa,r:t o su1: ::.Mta ~ 1vo i1 
cscrtPt·~8 at.e :-,e compl3t.l.I 0 I.u .u u 0 L,:::· 'l. t1>do este ,•a.pitnlo. excep to os arts. Li i. 48 e 
d.csp:·czaTitb-se os oxc:!Lloutes. <19, qur~ · elle suh~tituo peh emen<b do Sr. 

O §r. Bueno de P.a.i~·a (pelao;·- I ELy ClLWüS. 
dem)-S1·. P1·esidente, r equeiro Yorific:tç~ã.o A c:~ma,~''-" votou .:1 l>l'crm·9:1 ci;1 c :wprovou 
da. vuta.(·ão. . . . . . I o substtr.u~t v o a todo o c~tpll;ulo, n::.enos a,os 

P1·occdendo-:::o (L verific;~c.' 5.o, l'Ccunh8:?e-se t1·es. cuj;L vot::tç·ão se fpz ltojc, appruvanJ.o-::;c 
terem vutu.do t~ ütv-or 6:3 Srs. De'.mt<uJo.-; e :1 cmnnd;.~ do Sr .. José Bonilhcio, estando todo 
contra. -12. Toüd 105, • o capir.ulo vol.o.do vü;to qnc :~ omendu.1LO Sr. 

1~1 y Ch:we:; f<Ji snbstituida. peln. do Sr. José 
O Sr. Pi'esideut.e- Kiio h.:. ~ nu- Boilif;_~cio. 

mero. 
Vac-sc proceder á ehama.cla. 
Pruccdcnd.o·se (t cha.ma.da. vcrlftca-;-;e t~

I·em-se a.u:;cn tu. elo os Srs. Francisco s~~- .João 
Lopes, Eloy elo Souz~t, Fouscca. c Sil;·,,, .\.l!ílon 
:Milu.nuí;, Lourenço lJc~pti:lt<~, · Crtrn~llo C a. V<Ü· 
cantL Rib .·iru .runqueii·a., . Rodolpho P:lixão, 
Ma1•çal .E:::cubu.r c l_?u.rbu::;a. Lima. 

O §r. Presidente-Rcspouüm·~m a 
chamadiJ. ll.Z Srs. Dcput<.tdos. 

Ha. num~ro. · 
Vae-so pros.3guir mt votaçã.ct: 
Proceuondo-:se :.i, vcrificaç5.o ~a Yvt:.tç:io tia 

ementLct. do Sr. .T osé Bunifacio · reconhece· 
se que <t mos ma fui <~P )l'Ovadu. pu r 57 yotos 
cont1·a 49. 

O Sr. Cassiano do ~asci
m~n-to-(iJela m·.-lem) - Sr. Prcsidc:1te. 
pedi a. p;.tl:t vra pa.ra declarh.r o meu . voto. 
V. Ex. me permittirá. quo mande :.i. Mesa a 
minl)a docln.l'açüo, som mot·ival-a. como ú do 
Regimento. Pa.r:.t manter o slaluo ·quo. não 
valeria u. pena 1~tzer refot•ma eleitoral. 
(Mttitos apoir;.dos.) 

O Sr. Pre~Sidente-'- Ficam proju
tlicadal!l as emendas uos arts. 2i. 29. 30 c 32 
do .pro,jocto da Cummissão em consequencia 

Vo~. VII 

p ,)1·ta.n tu, nã.o sú o pi' •)j · ~cto da Co;mniss::to, 
C0 11:o tochs e.s de!n : ~i~ e~ncnd.:•~ es i/:o preju
dictula.s. 

O §:r·. Pit"'e8~cE.e::J!. te-:3irn s:Jn1wr. 
A~ demais emcr:t.l:;s offr.;:.' ~ cirins :w c:~pitulo 

6° :~stf:o evideotcrnonte p:·t.\j~tLiic ;_vla::;.(Pnasa.) 
Capitulo 7°. A e~ta ta.p1tulo D1i ulfereciuo 

pdu Sl'. Calogol'as tun substitutivo. 
Ih um outro do Sr .. Julio S·:.ntos c outro 

do Sr. Moreira d<.t Silva .. (Pàttsa.) 

O Su•. CaloA""er3S (w~la Ol'dem)
Sr. P1•esidcnto, a -prcferenciu. quo venho 
requm·ur é u. consequencia do voto da. Cn.· 
m<.Ll'/1. 

Estn. betecidos. como foram, os processos d.o 
ca-pitulo 6°, qm• diz respoit;; ~t cleiç~i'i.o, o pro
cesso eleitoral soll'ro a.s rnodi1icaç5es corrc-
sponuent;es. (Apoiados.) . 

0 SR •. JoÃo LUIZ ALVEs-Re,}oitado o voto 
n. descoberto • 

o Sa. c.u~oGEH.As...:...Rejcitado o voto a. des
coberto, tudo o que diz respeito n.o processo 
etcit.ora.l é regula.do pelo substiGutivo c, por 
is:so, venho roquerer a Y. Ex. que con
sulte c.t . Casa si consente prefercnciu. p<.tl'a o 
meu substitui;ivo. 
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O §~ ... Ca.r~os Cavalcant-i (pela § 3. 0 Para o effoito ela classificn.çilo dos 
wclem} - Efl'ectiva.mente, o 1·equcrlmonto memb1•os d~st<t junta, as _jnntas . apurade>l'::ts · 
:~prcscntado pelo nobre Deputado que acaba das cleiçõc3s municipa.es rcrnettcrão. no prazo 
de sentar-se tem todt.t. a razão, IJvrque as de cinco <l!a.s, ao 1° ~upplento úo juiz f'erieral 
disposiç~ões contidas nos capítulos ô e i d.o Pl'O· de cada município cúpia au~hentica da acttt 

·jcctu da Com missão Especbl Jispnnluun sobre da a.pura.ção da eleição renova.doru, do to1o o 
o modo U.e fu,zcr-sc a votação pelo systmna n, governo municipal. 
descoberto; c cst ~ l processo, que cst(J. contido § 4. 0 A convocaçft.o dos membr·os ú.D.,junta 
no c:1pit.ulo 7 du mesmu proje~to, foi cornplc- do que trata cst'3 ;.~rtigo ser:t feita po1· elitD.l 
tamcn1,c rejeitado pelD. Cn,ma1·a,uma vez rp1e do 1 o suppliml.e. 
foi accclta, a cm:mtl.a elo nobre Deputa to, o § 5. 0 O 1° supplonte do juiz fcdcr:tl scrú. 
Sr. Jo::é B,mifuci:J. que est<.t tambem inclnido Sitbstituitlo em sau.s f:1lb.s e irnpetl.imentos 
n .• o ca. pitulo .. a.düi.titivo d.o D. eputa. rlo Ca.lu-~ pelos . L~cm:d:-:: .. sapplente .. s· . . n .. a . ro:~l)(lctiva .. 
geras. · ordem. 

; Consultada, :1 Gam:wtt concede a pr-efercn- .§,G •. ~.~~ o.l~ s_upple_n~e dojniz/oJ.~r~l at~ 
cut pedida. · t1o~ d1"'~. <Ln7.C:o dt~, elCJça.o nao_i,~vo~ c.Jpvo 

O §r. Fear·rcira Bt--ag;a. (pela 
onl::m) 1'equer a. vcl'i!icacjio <.lu, ':oJ.;oc;ã.o. 

Procedendo-scL<t verificar;ão r·econhoco-:;e 
que a. prot\rellcia, f.Ji concedid.:-t por 100 con
tra 11 votos. · 

O Sr. Pr·t'l.skiente-A profcrencü;, 
foi concelida por 100 votos con tl'u, 11. 

Em scguidn. é posto ;t votos <c approYl~<lo o 
seguinte substitutivo offorecldo pdo Sr. C<~
loger~!JS :.1.0 cn.pitulo 7° do p:·ojectu : 

c~~do a .Juni;él., csttt convocaça.o dcvoru, ser 
feit<1 pelos f5eas subsl.itutos, polo :~d_junto do 
pl'OCUl':.ulor seccional ou por qn:üquo1· üos 
membros tlct mesm<J, junta .• 

§ 7. o F'unccionará ·como sec:::obrio desta 
juut:.~ o adjunto elo pl'OCln·aà.(Jl', que l:.tvr:.tl'<.\. 
as i.~ctas om liv1·o pl'tJpl·io, o qual fic;~·!·ú. sob 
sua gtn."t·d.al. 

Ari;. 53. .A. divisã.o do manicipio em 
socç~õcs ohcdece~·<i. ao numm·o .. tle oir~ito1•es 
u.lista.dos, n5,o podendo nonluumt dcUa~ ex
ceder de 300. 

Art. 54. Os edilicios para fu::wcioT.J:.tmento 
tias rncs ~ts eleltura.os não }JOilcrão, . sub pena 

no PROCES.so ELEITORAL de n ulliclu.de do processo, sor tiituad.os fórét 

•t.~d:, -I \ 1· · - f • · - ,, do perimet.ro da. séde .. · elo . m.u~i_cipi? (~u. d.::t: de 
.. _ u ;) . • 11. C CHça;o SO <1l':J, · por SCCÇOGS ue C"d·• . ll '1" dn ~l'"l' S'"lb •'LlV"~UO:.;JPrhf'l"l"l"~ 

-!n.unicipio peranr.e Hl3Sas . el1C<Wl'CO'C1U<1S do u. '·• 1' c" . v '"' ... ,:, '' -- . ''· •. · .·.:: _, "' ,..,,_, 

l'l3~ebimen'to das cP-dulu.s c ma.is t~u.halhos crca.LL:ls pclu.s n.ctuaes collstitmç~oos cstu,-
d• D"O ns~o L i;. 1'' L I du:;es. 

u P c~.:::: e e ··.~ <t • . • • • . • s .1. o Serão preferidos para o p1·ocesso 
Ar li. ;)2. ,No d.t_a. lO de .J::l.nou·o do pr1metru oleitor;r,! os od i fici.os pablico:-; e na f'<~lt_a 

r..nno de C<tan, logisl:.ttur<t, na sa.ht do governo destes s:5rão cscollüc!os . os edifi.cios pa.r\.1-
muoicipn.l~ D.o m~io-liin., r~a~id?s o lo sup- cultu·c.< quo tic:n·ã.o erJuipul·a.clo.s :lq ueaas 
plente do substrr.uto do .JUlí: f,;d.eral, como pa1·:dodo:-:; os offeii;os do dit>cii;o. 
l~l'esirlente sem :·o to, o ad:junto do procur<7- § :2. o A dcsignn.Çü,o . de edificios, uma _vez 
~·-o~ da lV!pabl!ca, os c10.c? membros l~Hus feih, nfLO podcr(t ser :tU;mwla., d<ll'<~rn.o a 
v_o~n,ti_?s ~o gov~rno munJclpa.l e os c1nco le~rh;\atm·~,, sa.lvo o caso do 1urça, mawr, 
c;.dadaos nnmcd1atos em votos a.o monos tle~:.vühmen :,e compl'GVada 110<' vistu1·ia, de
vot<:tdo claquc·lles. observauo o disposto no vendo então <t nova, dcsic•mtnã.o :wí.Jccder 
paragrapho scgaintc, procorlerJ.o :.~ d.ivisã.o Je 15 dias .. nolo rneno.:; ;~o Jia d<L cleiç.ão. 
do mu.nicipio em sJcç~ões, . :í. dosignac~ão de I . _ ' ... . . . . ' . . . . - M 

euHicios em que tenh<.LI11 do funcciooar as . Art: ::>5. D1V1d1~? o mttn~~~y~~-cm, s~~9~3~' 
mcs<.ts o <1, eleição destas. · em _u1dc~1 . nume1~ca. sucvvssrv.L. e 1L~~<1 <~ 

dcs1gn~~çao dos erltficws. em :w1,o con &19uo 
~ 1." Nos Estados onde houvm· mcrnhros 

do- govel'no mumcipal, . eleitCJs por touo o 
municipi.o c outros eleitos por distt'ici;os, a 
classificaçã.o d.osi;cs e dos immeui:.Ltos sol'ú 
:feita. indistincta.mcnt~ cntl·o uns e outros, 
ieihio-se um ·vista, só monte o numero de 
votos que ~adu. um tiver obtiüo. 

§ 2." Não h a. vendo inunedia.tos em votos, 
ou nno os lw.vcndo om numero ue cinco, 
funccionai·ã.o ·Inembros effoctivos do ·governo 
municipa.l . em numero correspondente a.os 
que f'a.lta.rom. 

ajunta. pruccúlol·~~ :i. cleiçãL> das mo::;a,s clmto· 
l'aes, vota.nJ.o catl.;t um dos seus mom1Jrcs, 
por nwio ~.-ir; e0dub. abc1·Ca "o ~:.s . .;igm~da, 
mn dous nomes cscolluclos den 11l'Cl us clml.o
res rla. rcspnctivt.t secção, confvrnw u a,lista
mento foiiio. 

~ t.oSerào d8claratlos membros oJfcctivos 
d<~s mcsa,s o 1", .'!-0 , :~o, 5" e Ô" mttis Yotados, 
e supplcn1;ei; ·o 4°, 7° cso, decidindo, 1 orém, 
a sorte em caso de emp:d;e de voto!'1. 

§ ;~. 0 As mesas oleitoraes, constituidas por 
esta fôrma, presidirão . a. todas u.s ·eleições 
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para o prc. ( •. ~chim. c~nto .,de \.'n._:.:as que se. Ll.bl.·i-~ c ·l.e~.m·ão o qu.into, que scr<.t escolhido·. :l so1·.t.c,. 
l'Clll nu per·wdo d.c CU.{ta lcgrslatm·::t. s~ huuvct• cmp:Ltc de votos. 

Ar1;. !Jii. Da act~ ~a rcuni5.o d:... junta ~:;m•:Lo . . § ~.o Si compa.rJccrem trcs ou qna.tro. elc
cxt~·~tl!~Jas tr?s cup1~;,s, da::> qua.cs um<.t será gcrã.o dous ou um paru. occuparcm us lu;;~~rcs 
~o c:~ra immec~w.to <.tfrixu.Lla pot· etlita.l c rcpt·o- va:.;os. 
uu~t,la. pda ll?Jprensa, ~i. houver, rcmctthh § :~.o O r.:;::;into em que estiver :t m:;sa, 
o~.Itl'~ ~tu prcsHlento ~a. junta a.ptmulora tlu cl··ito::·:~l ser·:t scp~t~·:~do ilo l'e;:,to Lla sal<.l.. por 
(llst~·1cto ú outra <.tu .JUIZ foclcru.l. um gl't.tdil, prvximo ;l:_:.quella .. pa.:·~~ que . s;:~jn, 

Ar r .• 5i. Dentro em. tres dias, êllJús a reu- possi vel ao !'i cleitorc.-:: fi:-::cttlizar,:m :t clc~k:ã.o • . 
niào d<.t ,junta, o sou prcsitlnntc, po~· ofHcius § 4. o Ins~:Lll_:vl:L .. ~ n1es:t tor;j, começo a. dt:~

·OU ca.l't<.ts regis •.radas . pelo Correio, comnm- m:.da. rlo~ clmtol·G."' pela. Ol'dl_\m _em qu~ cs~1, 
nicari :.L cu.du. um do . .; me.-.;al'io~ efft~cf,ivos e v~rcm seus no:ncs n<t 1\!spuctivn. cóp1:.L cw 
supplentcs :.t sul~. eleição o :t dcsiO'n:L~·ã.o do :l.ltst~mo_nt~. . , . . _ . . _ 
oditiclo . em (lUC fuucciunn.rá. n, ~esp~c:;iva . s :).I):~:~ !n,lta wt c,u!~l~._os clmtiJres V?h_rao 
mc.-::a. clcitor·a.l. com :~ sunplos CXtll•JH.~au üo.; seus ütutOS, 

A":t. 5~. O 1o supplcntc c, nn, sua. f:Lll;n.ou dcvid.u.:aontc ~C;:!;<.Llií'~t.tlos. . . . .. 
imp::l(tÍJncnto, o seu sub . .;1;it.uto, n<t. mesm:t § 6. o O clcttot• _nau ~o_d~r:t ;,;cr ::ulmtt'G,Ido 
occa,:::ião. enViará a c: ~da, mesa clmtor·:ll os ~t vot:tr sem P~'ÚVltt e:duht<.~~-L'J Ü'J seu tttulo; 
livt·os nuce·~s::tt·ius parn. a, e;ciç~o. 1)ur si · ')l'l~- mas, exhibindo cstc."'_nflo llle sct·~ r·ccusa.d~ o 
vhunente :.tbcrtus, numerados, :·ui!dc:td~s c v;otu pcl:L me:->~. ::Si.n. w~s~~ _tl\"01~ l'azucs 
encerr:.t~l0$,0 eópia. authon1.ic<:L do a.list:.tnJení;u lun.dttdas P<Ll':l •• s:I~pmrat· ll~t tdentHl:vl<; elo 
da rJ~:~peet.iva ~ccç~ã.o, pal'<L 0 que n.nt.cs d:t ulc1to~·· ton~::tr:t o s~a. Yoto ~rn soparu.,:•.J e 
rcunifiu tlu. ,jtinta tct•á.rcqncl'idO áo juiz du eeter'<t ? _·r.ttnlo nxlub:•.to. envl<t_nàt~-o. eo:n a. 
:,1ist:1p1cnto qt!C lhe seja, da.~ o. por cópüt an-~ ce~ul:.~. a .~u~t-L .al~m:;_t~or.a ~o. di~tn?,to ~- .. _1 
"l.teuttca .. ~:. :.tlls.·üm.e.:n1_? clmt. orc.. ~l r. ~'g-ist:.·:~do · § 7:. O c.lCJt::r:~~~-.l .. v~. ~ . c.1· ..te .~~.'.o~·. L,. dt:L~~~.~r~;t~ .. ?;' em c~t~·t.orw do e::;cr1vao cncarrc•radu dc::;Go na _m na a su.- eu.:LtL ... ou cvd,~l.~:s, .. tS:si.y.l1-'" 
trc.dJ:tliw. o o .ltHo d.c prcscn(:a. Jc nuncu•;t qnc a cad1. 

P;_u·,~gl';hpho unico. Quando :.ttú cinco dhs linh~t da. follJ:t col'l'o;:;pondu. um só nome. i1 
::mtcsd:t clciçflo. qmdquer mos~~ eleitot•:t\ qu::.l scra t<tn~bcm l''.lt' olla, nmnm•a:la. 01~ 
n~o h•mvce rcc:J!Jiclo .os livr . .~s c :.1, cópLI. do ul•t!um succo::;~IV~L ante.:; do l:.tnçar su:.t c.sst-
al!stam~nto, poderú. qu:tlcptor rnc::urio t•crttü- gn:-~tm·a. . . 
sit<.tr ~1r1u :llcs <~o pi:·os!dcnto (l<tjnnt:.~. 0 a, cú'li<t :::i :·:.o!·~· vcd:ub ~L :.Lssig-:ntuea, pot• uutrmn, 
ao escrivão do registro clcitor;l,l. t do nornu duelei t l.il" !;O lt'd'O de peuscnç .· .• ~ub 

A. rt. 59 ... Sempr·e que su ti.V·'.L' de pt•oce,tcr ''mtlqt.wt· pr•:toxto. :-:;endo · con:;id.el':.tdo cJmo 
~t:usc:tt.c i.t'luellc que n:lo puJer 1i.lzel-o pes

a qt.mlqucr eleição, em vi:·~w;c dest<t loi, n S.J<.Llm!.:OLc. 
1° SU(Jp!.ent.e, COD.l . ü.Utl!CúÜUI1CÍ<.t .fltlllC<t inf'C· .l t b ll I . -. . r § a. o So brc a mn . .;;~1. u.C:S . . ya. :1 lOS cs ,;;;,:·<w 
l'lOl' <L lWí: uns, co-nviJarci. po:· Cttit;d cpt~la üupositad.os O$ li Vl'I)S de act[L c uc :rn•escnçu. 
imprensa., si houvm.•, os ciuitu:·cs do muni- dos elcito~·cs. bem como unm Ul'lli1 ü.:cll:v!n. 
-cipio a d.Ll'Olll o seu votu, tlechrando o d.ia, <.t ch:tv.:, a (1u:~l. ante..; d<t chn.mada, ~er:~ 
log-.tr c hura, d:.t cloiçã.o e o num~N U.os nomes abDrta c mo~;;tl·ad:.~. pelo pt•usidcnt3 ao duito-
quc potlm·Jo tigur<.u· em c:td<t o;:.cdub. ru.do pam quu Yet'i!l.qno es:.ar va.sia. 

A:i·t. GO; No <li<.t c no edilicio dcsign<td:JS · Ar t . ü.t. Enccrra~.b a, chn,m:.ul:.t, o p~·c:;i
P!l'~J, <.!. ?ieiçiio,. rcaniclos os· mcmb~us da. I dc:ntc f<t~;t l : ~vr:J.r: um yrrmo de m~em•ram.cnto 
~ucs:~ u!Cltoral, as lO lior:t.~ t l:.t m:.tuh:t, ele- . em scgmd~t :t a,.;;:;Ign<.1.tlll'<t tio ultimo clc1tm:, 
gcn1u dentre si, ;.t plnr;did.;t,do de votos, o I no quu.l sertl. ,Jccb.t•a.llo o numcl'ü de cloit<;rcs 
sen presidente. Este dcsign~~.~.·:i. o sccret<t.r·io, qnc tiverem compa.rccido c votu.tlu e ..los que 
o cnc:trrogado d~t chamatb. tl.us eleitores, o! não o hoavcrom l'oib. Este termo serú. 
de examinai~ os i.itulos respectivos c · o d.c <l11tado c a.ssignado pelos mns:wios c fiscacs. 
vcriflcar a rogularidn.U.c dos cnvolucr·os d:.ts ~ . 1." O cluitor quo eomp:trecor depois do 
CC!dUit.I,S. . . .. CDCCI'.;.·ad.a, <l. clmmad:.t. O :tntes UO Se COlllC\~:11' 

Art. 61. Proceder-se-1m :1. oloição ~empro a l<.tvrar o tc<·mo do cnccJ·r::tmento no livro 
quu comp~~l·ecür, ao monos, um dos m:Jmbros 1 du presença,, s~rc.t ndmitit~do a voGn.r. 
dtt me.:;u. ou supplcntes c.ttt! as 11 hora.s do dia § 2.1) Lavra<lo o termo de cncert•:tmcnto 
m<.trcaclo p<.tr<t elltt. Nos te cn.so, o mcsarLo I se far:l a apuração pelo muuo seguinte : 
pl'csontu con. vid.at·:i . dous .. elos . eleitores da auet·t:.t · a tn•nll. pelo prmid·e· ntn, couta.t.·;t es. t.c 
socçã.o e com el.les etogcr<.t o.~ outros, qu 'l a::; ccdul:Ls recebidas ; c, depois d.e n.nuun· 
funcciunarão a.té o fim dos tl'n.b<.tlltos. Si até ci<.tl' o numceo t!.ollas, con L'oemc a cspecic, 
as ll horn.s nenlmm mesario comp<Lrecor, não a.S ommaçarà d.o u.ccordo com os j•otulos. 
haver<.t clJição. . recolhondo-u.s immcdia.t:.tmcnte ú. urrnt; A' 

§ Lo Si compal·ccerem uuus mcsarios, cada proporção quo o prcsiden to procedo L" :L lei· 
um convi<l : ~trú. um dos eleitores e os quatro tura de c<.vJ<.t eod.ula, deve passa.l·a u.os fisca.cs 
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e mesarios para a. vcrifi.cn.ção dos nomes por 
olle lidos, em voz a.ltct. 

§ 3. o O voto será cxpre;:so em ceclula 
collocctdn. em envolucro f•!chn.do e sem dis
tinctivo algum, podendo ser impressa c de
-vendo tl'azcr no rotulo a indicação da. eleiç,ão 
de que trahr. 

Embor:1 não se ache inteiramente fechad:1 
al::,"llma ceduh,,, ser:t, não obstante, apur:.~da. 

A codula qnc não tr•mxor rotulo serü. 
ta,mbom apurada, excepto no caso de so pro
ceder :1 eleição papa, mais de um cargo e do 
cada eleito'.' Yotar com nnis de um:;, cedula. 

~ 4. 0 Set•ão apuradas em scpara.do as 
codul:ts q no contiverem :dterações por fnlta, 
:wgrnunto ou supprossão de sobrenome 011 

:~ppollido üo citbdão votatlo, de modo que 
não se poss<t vol'ificar q1w se refm·e vi~lvcl· 
monto a indiYiüno <lctermin,ld.J. 

:::\ 5. 0 As ccilulas apurahs e>m soparad:J 
Sr~:·ão rub:·ica_[~ts pJ!a mesa c t·emcttilla,s {t 

.iuntu, :tpuraJo~·:t da sério do districto. 
:::\ G.o Xfio S:)~·ã.o apurnil1s :~s ccJulas : 
tt) qnantlo cuntivc:cm nome ri:!cu.do para 

:-;or gub~ti t.uirlo por ou:;l'o ou não ; 
b) qu:mdo, pc·ucedeodo-sc :l mai3 de um:1 

dciçito con,inncbmcutc, contiverrm: dcc!am
<;i'io contrada. {\ üo rotulo ou n::io houver 
indlca.t;-ilo no envolucro ; 

c) q_ua!lllo S(~ enconku,r nni::; de uma. d.en
tro de um só em-olucr·o, quor estejam o.~eri· 
ptas em p~tpcis sJp~tt•ados, qttel' mna. úelh~ 
no propt'i.J en ,-oluct·o. 

Art. 6l, Concluída n. vottc:ãJ o depois 
do hwra:J.o o termo de encer1•amento no 
livro de prescnqa, a mesa dat·ti. aos cand.i
datos o aos flsco.cs boletim da belo e assigna
do pot• e !la, cle-:!lat'Mdo o numero de eleitores 
<iUe tiverem comp:trecido e votado e o nu
moro dos que deixarem dn o faze!'; c, con
cluid:t a ::tpuração dos votos, immediata
mentc lhes entregará outro, tamb3m datado 
o a.ssignado por ella, contendo a vottlção 
que houver obtido carht um dos canúiJ.a~o:;. 

§ l. o Os candidatos e fiscaes pa~s~trão re
cibo de ambos os boletins no <teto da. entrega 
<le cada um delles, do que se fari1 mençáo 
na acta, hem como si se recusarem a p~~ssar 
os ditos recibos. 

§ 2. 0 Terminada n. apura(,~ão e entregue o 
lJolctim, o presidente proclamu.r:l. em voz 
alta o resultado da eleição, procedentlo a 
qualquer verificctção, si alguma reclamação 
for apresentada por mesr.trio, eleitor, fi.scU:l 
ou candidato, e fará lavr<tr no livro proprio 
a. acta de eleição, a q_ual será assignada 
pelos mesarios, fisca:es e candidatos, 

§ 3. o A eleição começará e terminará no 
mesmo dia. 

Art. 64. Poderá ser fiscal o cidadão bra
zileiro que tenha as condições de elegibi-

lidt~dc, embora nC[o esteja t\listallo eleitor : 
sendo, po1·ém, eleitor, ainda que fle outró 
município, o seu voto ser{~ <~Plll\tdo n::t. sec
ção junto á qual estiver exercendo seas 
direitos de fiscal, medit~nte prévia exhibição 
do titulo, devidamente legaliz<tdo. 

Art. 65. A nomeação de fiscal será feittt 
em officio dirigido á mesa elcitoml, datado 
e assign;~úo pelo ctmdidato ou seu procura
dor, independente de roconhocirnonto de 
firmas, podendo sol' entregue áqucllc func
cion:.u·io em qu:lltlUCl' plw.8e em que se achar 
o proce:>so eleltural. 

§ l o O mesmo direito é conferido aos 
eleitores desde que formem um gt'upo de 
dez, pelo menos. 

§ 2. 0 A mesa, em caso nenhum, poderá 
t'ucusar o:> fiscacs. 

Art. GG. Os eleitores em cuja secção houve1· 
t'ucuBa úe fisc:tl ou em que não se ,·eunir a 
mJSa eleitoral, no:> ter mo;; dos at't.:,;. li O o 
IH, poderão vota,r na sec,;fio mais proxima, 
sondo os votos tomado;oJ em scpal'ado, fican· 
tlo retidos os titulos pat·tt :>ct·om rcmetti
dos á jun l.a apuratlora. do clistricLo. 

Art. 07. Da acb, d:t oloiç?io constará : 
(() o <lia, logal' o ltOI'<l. u<t clci(;::o. 
b) o numero de eleitoras comp~Ll'Ocidos c 

o Jc faltosos; 
c) o numero de ccdulas l'ecobitbs o apu· 

l'a,Jas pal'a c;tcla oloiçã.o ; 
d) os nome:> dos cidadãos vot;tclu~, com o 

numero de votos obtidos ; 
e) o numero r!as cedulas apurada;;; em 

separado com a declaração dos motivo.::;, os 
nomes dos vot;ulos e os dos eleito1·es que 
de!las ful'ern portttdor.>s ; 

f) os no mos tios mes~,,rlos e dos fisc:tc::i que 
não assigna1·e:u a act'" o os destes que o 
fizerem; 

g) totla.> as occurrencias que se derem no 
proces:>o da, eleição. 

Art. 68. Find;t <t eleição o lavrada a act:t, 
será est11 immmliata:mcnte transcriptn, no li· 
vr.; de noh~ de tctbellião, de qu:.dqucr escri
viio do judichtl ou de escrivão ad hoc, no
meado e juramen tu,do pela mesa, os qu~os 
darão certidão d;t mesma. ttcta ttOS candtdatos 
e fiscaes que a pedirem. 

§ l. o A transcripçã.o d:.~. ::J.Ch :por escrivão 
61.d-hoc será feita em livro especial, aberto, 
numerado, rubricado c encerrado pelo 1° 
supplente do substituto do juiz seccional, 
remettido á mesa eleítorttl, com os livros de 
acta e de presençíl. de que trata o art. 61. 

§ 2, 0 A distribuição dos tttbelliães e es
crivães incumbe a.o alludido supplente, o 
que f<trá publico por edital e pela imprensa, 
si houver, com antecedencia do lO dias, pelo 
menos, do da eleição, 
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§ s.o A transcripçã.o da acta. será. üssignada 
pelos membros dtt mestt e pelos fi:;ca.es quo 
o quizerem. 

Art. 69. Qualquer eleitor ela secç'l o, fiscal 
ou caodidato,potlet'<L o:fl'ereccr protestos cscri
ptos qmtnto i\O processo cluitural, pussa.ndo 
n, mesn, l'Ccibo :w protesta.n te. Os protr::;tos, 
depois ile rubl'iCallus por ella c de coutnt
urotestudo: ou não, constarão da acta c serão 
;ppensos em origimtl ti. cópia da mesma ac:a 
que fo: rcmctt.idtt ;i junttt apnr<.\dOl'a do 
diséricto. 

ArL 70. Si a mesa. rccus:u· o prote;;to po
dorú. este. CL' hwrttdo en1 livro do notas do 
tabollião. don tro em .24 horas a pó$ a eleição. 

Art. 71. A mesa f'ar(t cxtrahir, no mosmo 
düt, quatt·o cópias. d:L acta da eleição c das 
:tssignatul'aS dos eleitores no livro do pl'C· 
sonçn,, a:; quacs, depois de <t~s ign:tdas pelos 
mesarios o concertarias por ktholliiw ou cs
crivlío arl-ILoc a qne se rei'ore o art. 6S, serão 
envütdas, sub re.:;istro postal no praz,J do tr·c:; 
tlia9: uma <to Sen<tdo, uma á Carnara do~ 
Deputados, urn[t ao presidente da junta. apu
ratlur:\ du districto c UlU<L ao presidente du. 
junta apuradora da capital do Estado on do 
Districto Fedcrttl. 

Paragrapho unico. Scrã.o diSJ)Cll~ad :ts as 
cópias p:w<t <t junta apuradora dos Estados 
e par:~ o Senado, si se tratar apenas de 
eleição p:.tr<t Depntados ; o dispensadas as 
cópias p:11·a :t Camarlt dos Deputatlos e junta. 
apm·adol':t dos di.;trictos quando não se 
tratar de eleição para Doputa.llos . 

Art. 72. A mesa oleítorall'unccionarú. sob 
a direcção Llu pre~ülcntc, n. quem cumpre, 
t!e accordo com os mosa.rius, rcsolv.:r as 
questões quo se apresentarem, regular a po
licia no rednr.o dct a.:>~:cmblé<t, prender os que 
commettcrem crime,ützcr Iav1·ar o respectivo 
auto, romott.cndo immeLliatamente com o 
mesmo auto o delinquo:ltc <1 autoridade com
pctont~. Não são pormittidas discussões 
prolonga.d; ~,; entr;; os eleitores e entro o pt·o· 
prios mesa1·ios. 

Art. 7:l. E' prohibida a presença d<t forç~ 
publica dentro doeditlcio em que s.J proceder 
ti eleiçãQ, salvo (t requisição da mesa para 
conduzir (L autoridade competunte o delin
rtuonte pr·oso ú. ordem do presidPnte. 

Art. 14. Não lia incomp:ttibilidade para os 
:nembros d:1 junta muninipal, mesa eleitoral 

' ou junta. apuradora entre si. 
Al't. 75. Não é nullida.de a falta. do assi

gnatura de me~ttrios ou fiscal na acta., desde 
que se declaro, mesmo com a nota-em tempo 
-o motivo por que deixou do fazel-o um ou 
outro. 

Art. 76. Os livros e ma.is papeis concer
nentes á eleição serão remettidos, dentro no 
Jh'azo de cinco dias, pelos presidentes ou se
erct11.rios das mesas eleitoraes a.o primeiro 

supplente do substituto do juiz seccional, que 
os manterü. sob sua guarda. 

Art. 77. A junta do quo trat:t o a1·t. 5.2 
sorti. compost:t, no Distr icto Fc. era!, pelo juiz 
do ~ccçãu, procu!'adol' seccional o membro., 
üo Co1 :sel~w ~lunicipa.l. 

O ~1x-. Prc8itJlcn.te-Fícam prejlt· 
uicadas toll:.ts a' donuis cmeml:.~s aprc~enr.a
chs ;w projectu d:t Commis~ão neste cttpitulo. 

E' annuncb1lit :t .,.o1.aç:ão do c<tpitulu c0 • 

O ~;r. Calugc t·:u"> (Jicla onlcm)
Sr. Pt' • ! :; ~dunt : : , pcr:.o <L V. l·::c f1Hü curtiultD 
ti, Cu.mM·<L ;,;i c-Jnccd l! prcf'etcncia llill'<L a vo
ta.,;ã· • do snh:;titutivo apruscnt~uLu !Jot· mim 
c meus coli:·g::s do bancadn. 

E' cuestYlucnei<t lugica do yoto d~t Can:ar:t. 

O S t•. C:cl.rJos C:ll.vn.~ca:u~ S (l>c!tl 
ordem)-Sl'. Prr•s idonto, dcst" n·z nii.o po;so 
mo !llanif't•s;:l.t' de accot'tlo com u nobl'í1 
Deputado Sr. Calogcras. A c ltu que u et~pi
tulo 8° do prvjcet\l tl<L CommbR:iu pôde ~m· 
ma.nt ido; ref'er-c-su ü apm':v,:ão gm·:tl rias 
oleiçõc~ c o C<t pitulo anweedcnto di z !'espuitu 
ao proces ;o eleitoral. Não estão a.bsolut,t
mcnte ligad,m e o sy:;tema da CtJnunissão é 
o mú; ;;tw~~nt.idor d <~ VDrd<tde eleitoral. 

O §::•. -Toiio Lnh": 1-':\.h,'es. (JJcüt 
ordem)-Sl·, Pl' ··Si· l,~nte, ct·eio que o illustc·c 
rcla. toe dtt Commi:::si'i'J não tem ra zão, por
que :\ n.pnr:~.çã.o e;:;tu.belccid;t [ll'I:C:IIlJPlie em 
:;cu pt•occs:;rJ u voto a. dc:scuiJC~rtu ((rpr.J iados); 
O tanto e U.Ssim, fll!O mandtt fu.ZCI' pelos livro.~ 
om que o~ e!eitore~ dec!a.ram seu \·otu pelas 
ccduhs rcmoLtidas ... (Apm·tes .) 

Si o pl'ujecto estah::-lcco o proccssu d<L 
;~puraçiio, tendo por· base a ceduta. do voto a 
doscobet•to, não havendo voto a descoberto 
sobre que se v:~c fi1zer a apunv:io ? 

Dem<.tis, o pl'ojec~o da Comm1ss5.o estn.he
lece a apuração üe toüa a. eleição, lle todos 
os di:strictos, na capibl do Estado, ao pns~o 
que u pl'ojecto Calogeras mantém a apm•:tção 
na. séde J e ca.tl<~ d1s ~ricto, como o UlL Com
mis::>ãll, jti ~\pprovado pela Ct:mam, pant o 
processo eleitoml. 

.E' concodid<t a. l1l'Oferencia para o sub.:>ti
tutiw do Sr. C::tlogm·as ao al't. tJo do pro
jacto. 

E' annnncittd~t a votação do substitutivo do 
Sr. Calogeras, olferecido ao refel'iJo art. S". 

O Sr. Bernardo Horta (pela 
ordem)-Sr. Pre~idente, o substitutivo C~tlo
geras deve ser Yottdu em bloco e, nessas 
condit;ões, sou forçatlo o fazer algumas ob
servações para eucn.minha.r a votar:ão. 

Offereci uma emenda. ao art.. 107 do sub, 
stitutivo Ca.logeras , emenda muito explicita-
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que se acha á pag. 23, sob n. 124, qne diz o trabalhos antes daquellc prazo si lhe tive 
seguinte: · . · · rem sjdo presentes .todu.~ as :wthenticas da; 

·K Devendo menciona:· as duvidas que fo- ôlciç:'i,o. 
:::em levantadas sobr<) a or·ganizaçfió de qu~d- Art. 103. Funccionar:t como secretario da 
quer mesa eleitoraJ, fazendo exprcs:,a, meu- junta. na capital dos Estados c no Dis~l'icto · 
ção dus votos nollu obtidos pelos candi~ Federal, o escrivão do juizo seccional. c nos 
d~tos.>> demats üi:;ti·lct;os o escrivão do Jo cfficio da 

Isto é uma medida, muito necessaria, por- com::trca da. sédo ou seu suhstil.utolcgaL 
que import::t em mülidttdc sub:st:.im:iu l :~ Art. 104. As sessües da jnnt.:~ ser·ão pu
mes:L organizada. maL ·c esta emcnd:.~ Yem blicadas c seus tr:tbalhus p;Jdorão :~m· lisca.
pre";cnir oinconvcnieu:e. lizados pelo:; cttndiclatos ou seusfiscac;.l, D'l· 

E' unlcn.mentc pu.l'J, fazor figm'<.tr n~L acta, meados em qualtFWl' tormo tl!J pr-ocesso da, 
uc apuração geru.l todas u.s mes:.ts mal orgu.- u.puração. 
nizu.das, porque silo nul!us. · A1·t. 105. A apuração só scr:i feiLa pelas 

o s . p. , · . · r• , · . . (1 cúpiu;s auiihcnticas das actu.s elcitol·u.cs re-
....... /L . . P:-ESID!:..!S!~.,.-~ .. Ul~·: .. ~no-emen a mettidu,;; pelas respectivas mesas e. na falta 

ao ~u,Jsututivo do S! · C..logeL ... s? . \ tL..!stas, pelos 1Julotii1s ou certidões tmthonti-
0 . Sa. BEP..NAIWo HoRTA-Pcrfeitn.mente . . cas apresootaios pelos candldatos. 
pus_to a voto, é f1PProvaào o scg~Ilr~f;e stth· Ar-t. 106. Gonsidcru-:sc cóph a.utltcntica 

S~ItutLvo do Sr .. Ca.lugo::as ao n~iet'lU') ca- u. que . cst~vur devitla,mcnto conf\;rida, c con
W,tu!o ~o.d~ pru.J~c.to, s·.üvo u. sub-emenda do cori;acla. pelo escrivão que fizer t~ t1·a.n~cripçfto 
ul • Bernc:.nuu HoJ t<t. ú.a ackt, e b·)lctirn autlwntíco o que tiver 

DA APUP.AÇ.\0 

Art~ 00 . . A :11mraçi:í.o geral da eleição d(l 
Deputados sm·ú. feita na. séde dos res11oetivo.-:; 
districtos cleitur<tc:) c a do Senadl!lres, Presi
dente c Vico-Prosideme da Reuublica na ca-
pital · dos Estaos. · . ' 

ParagraphrJ unieo. No Dlsti'icto Federal 
to<l:.:s as eleiçÕGd ::::e L· i o a pur·tttlu.::; pvl' mntt 
::;ó jurJtêt. 

Art. 9i. A junta, apuradorn. será com
posta: 

1) Na súdc dos dlstrictos. excepto o da ca
pital dos Esti:~dos c os do Districto Fodm·al, 
polos ffil!mhros du. junta de que tra·Ga o 
art. 152. 

I.t) Na ca.pital dos Esl;ados pelo juiz du. 
sccçilo, como preside~!:;; .. pelo procura,:or d:t 
secção e pelos veeot~dores e immediu.tos ~t que 
se r<~fere o ar1;. 15:~. 

lil) No Districto Feu:.:rn.l pçlo juiz da scc
çã.o! como presiàontc, c p~los membro$ elo 
Conselho . M unici pa.l. 

Art. 98. A ,junttLsó poder:1. funccionn.r CO!ll 
a presençtt de sete de seus rncmbrus, pelo 
menos. 

Art. 09. O presidente da junta, convocará 
por officio os .· respectivos .·· membros c an
nunciará po1• editu.l, com anteccdencia de 
cinco dias, o dia, logar e hora em que elta 
iniciar<l os seus trttbalhos. 

A1·t. 100. O prcsiJ.cnte será ~ub . .;tituido 
pelos seus sub.~titutos legaes e, na :l'alta 
destes, pelo membro da junt:J. eleito pol' 
esta. . · 

Art. 1 O 1 • A apurar.~ão · começn:r:t 30 dias 
depois dn. eleição. 

Ar~. 102. A junta funccionar:.i. durante 1;) 
dias seguidos e só pouertt encerrar o:-:; :;ous 

as fil'mas dos mosarius tliroctu.mcrno reco
nhecidas por nubrio publico. 

Art. lOi. A ,junta limitar-sc-ha a sommal' 
os votos obtitlus . pelo~ cu.DdiJa,tos, não po
dendo entrar nu. apreciuçllo de nulli(b.ucs da 
cleiçU.o ou de inclegibilidu.de dos cill.atl.ãos vo
tados. 

Art. 108. A disp:;siç~üo do artigv anterior 
não impede quo a, junta deixe de apurar os 
votos constantes de cópias nüa nut!t(mticttis. 

Neste caso farti a junta. cunstu.1· da acta a 
suu. JccLs5.o c rcmcttcrú. au poder vcrificauol' 
as actas .não apuradas. 

Art. 109. No caso de duplic:da,, a junta 
observar<i as scguintus liisposlçõcs: 

I. Proferirá a autbontica d.u. olelçã.o l'Ca
lizn.c1u. no logttl' prévlumcnte dc:::ignado. 

II. Si arn bas as eleições forem. leitas no 
mc~mo local, prefcrit•<l a que tiver siuoi'eita. 
pcran i, e a mesa legalmen 1.c norncaJ.a. 

lii. Falt<wdo ti ,juntn base p ;ra vcrifica.:r. 
as hyputheses previst:~s nus n·:merus ante
riores, doi:mr:.i, de apurar as duplica. tas, men
cionando em t~cta u. occurrencia o remettcndo 
os papeis <lu duplicu.ta. ao poder veri!icado1•. 

Art. 110. Sol'à.o apnmdos os votos dados 
a.c candiuato com o nome com que so houver 
apresoutn.do ou com o quo for noi;ol'it1mGnte 
co•lhccido. 

Art. lll. Dus iir<tba.lhos da. jun f;a la.vrar· 
so-l1a umu, acta diaria.mont.e, con1,enuo o re
sultado verificatlo até então. 

Art. 112. Finua a apuração, lavral'·se-ha. 
uma. act.a gm•a.l, contendv tudas as · occur
rencias e a apuração final~ que sorú. immc· 
dia.mento pubLicada por cuittü. 

Ar'li. 11:;. Nesse cuiLal convidar-se-hão os 
interesstLdos a apresentarem ~mLs contesta· 
ções á lcgitimidtttie ou v-alidado das eleições~ 
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:por si ou por procuru.dor tcgalmcnte constj. 
tuido. 

Art. 114. 48 horas depois de afiixa.do o 
editat e ·de fln(ta a apnr:.tção gern.l, reunil'
se-ha novamente a junta e, si ninguem com
parecer perante clla, para. offcreccr contes
tação, ser<'~ ltwl·ado um tm·mo · consi . ...:;nando 
o facto. e expc lidos diplomas aqs eluHo:-;. 

Par:tgrapliO unico. Con:::Ller:.t-se diploma 
a c,jpi:_:, a.uthcntica. da act~~ o termo de que 
trat:trn os al'ts. 112 c 114, assign:~dos peh'J 
ma,iorb du3.mumbro~ da jnnta. 

Art. 115. Comp:n·cccndo ante :1, ,junta n.l
gum contestantn, se lhe dar~t vist<1, em car
tm'io, si a pedir, dos papois q ne servir:tm 
para a. apuração, d.epnis do rubrie;~,dos pelo 
escrivão, hv:::ando-se do ttt.~o a. reSlJectiva 
ac•.u.. 

§ J.o Esg:.t vista será. pot• cinr·o •!ias. si for 
um só o contestante, u por I O diu.s, com-

por qun.lquor modo pulo po_;cr Ycrificador. 
as contestações v:t.!.!as, . fJ 1w n~10 e;;!iüCift
e<.Ll'Gm os mot;iYos do nnUidade de cleir·:\o 
d.?. diploma. ou de inelegibilidade em 11 w~ se; 
funde o contu~t:.tnto p:.n·a. exduil· o di1'lo-

ma.do. ... 
Art. 120. N3.o poderií.o Ü)r entr:uia na. 

scc~rctarh dn qualc1nor da~ easas d:J Con
gre~so liVJ'Os c pn.puis ubii;oracs quunão 
tenh:<.m ~ülo onYia.dus pelo Conelo do Es
tado onde tuvo log::tl' a. elui<;;i.u : t), qnaoJ.o 
venlmm p~r Iwyt:cu!:trc·s. u~tus pl'ud~a.m 
pr;Jv:t,l' a, 1J.un l.ld.:.l,.~U de pr.::-::soa. o exhibil· 
otneios as:-::ignados pela~ jHnt:~~. cun~titai:l
do-os. po1·tadores dos mesmo~. 

Art. t.~l. Nfi,j <~o eoal}>l''.'ilr~ndicios nest:J 
:.u·tigu os J.o:~mnentvs o p;~,po1s que ~8t'Vi
l'Ol1l de bu.su :i.s culHc:.::.aç<Jc;o; fundiLmuntu.das 
pur qwthpwr t):mdicla.:.o P')J.·:.~nttj ~~C~>mmbs5.o 
de Podcros Ja. C<:.mar~t uu do Sun:.tLiu. 

muns n. toctos, si for mais de um. -
d 1 E' em :-'Cgnida. r~pprovad:1. a, sub-cmcn~Ia (Lo 

§ ~.o Fin(b o prazo. :.t vista, retmil'-Si~ ... Ia. Sr. Bornardu Horta. 
nov:J,mentc a junta pn.ru. receber :1 contes-
tttç.;'to. 

§ 3. 0 Nfi.o se a.prcsent.:tn,lo o contc~tn.·:te 
no p!'azo do § 2", bvrar-:~e· ha Wl·rno dí.l, 
occt.u•rmwi.t. c expedir-se-Iw, o diploma na 
fôrma do nrt. U4, paragrapho unico. 

Sã.o cun~.ide:·a,d:ts pr.-',ju u,~:1.:hs n.s dümai:-: 
emendtt~ o!l'el·ecidc:.~· au ref'er:;lo capitulo ,so. 

E' annuneiad.u. a vo~<.·.ção das emendas u.o 
capitulo 9o. 

§ 4. 0 Ap;·c.-mntu.J.a a contestação, ser:t l'U- O §r. Pre~idente- -vae-sc votar 
bricada, assim como os documentos c1uc a a sep;:1intc c:nenda d.) Sr. Born:ti'tl:) Ho1·t:.t : 
instruirem, pelo president'J du. Jnnt<1, r1ue Ao c;tpltulo IX: Substf;,Ua· c, com ex-
dará rccib:.> ao cuntest:mr.e.. ee;,q3.o du p:t:·a;::-rn.pl!u unko tlo ;tl't. 05. pelos 

§.5. 0 Lavrar·SO.·ha em seguida l.Ii11:t :~Cl.!l,lcapit .. ulu:~ VH, VIU e IX da su1J-ernouíl~t do 
em que se mencional'ê.Í. o nome <lo contes- SL·. C:vlogeras. 
ta.n'te, os motivos lia contesta(.~3.:.> e o.~ do· I 
cumento:::: que a. insGruil•cm. . · O . Sll'·. cCah:.ger~11s (pek oJ··:lciil)-

§ 6. 0 Dess;t, acl;a e cb de apUJ':t':ã.u fln~Lt Sl'. Prr.siden&e. no voto expr·u~so da. mino
Hrar-sc-ha. cópia., assign:td<~ pela junta .. para. ria da.Comrni~sfto !'ui tlccltu·~du que claria,
::;er\·ie de diph}'m<t aos o leito~. mos, o DIJhro Dcputadu · pelo Estado do Rio, 

Al't. 1 I O. O presidente far:.t oxtru.hir cópht o Sr. I-lenr·iq un Borge~. e eu, pret'er(r·-~i~i:J. ·no 
de tudas as act·1s das reuniões, u,:;: qnn.cs po- quo (~iz r:~:-:p,lito au capitulo ;oo, ao conjuncto· 
d.crao see i:npro~sas. suhseriptas pelo~ mum- tlu dispJsi~~ües a.pros<mtn~la» no suh~titntivo 
1Jros du. ,j1rnt:1, o a remcttc-r.:.i. <.lo poJ.or vori- organizudo po1· mim u lJ"l' outros St·s. Depu 
:ticadur, u.compn.nhada. da. contcst:w::to. do- t:tdos. E' o que vis:~ fazer a emond.a. uo 
cumentos que a instruirem, das cópias do illus1;rc Deputado pelo Espirib Santo, o 
actas . não apul'adas, assim como du.s au- Se. Bernardo Horta, em:mda cuJa. votaç5.o 
thonticl.ts quo o contesta.nte requerer. . V. Ex.. aca.ba, de annnnei:.u·. o !J nc manda, 

Pa,ragl'a.pho unico. Tratando-se do eluiçflo ~·ub~tituir pelo::; capitulos i", So o !J" torlos os 
para Doput:1dos e Senadores, a, rcmessét da <.~rtigos do capitulo Do do substitutb-o da 
cópia do actas não apm•:J,das será feita :.t Commisl!ã.o. 
sc~rctu.ria dt~ Gama.ra dos Doptl1i::,dos. Solicitar·ei, pois, a votaçfto desi.a, emenda 

AI't. lli. Nã.o so considerará conte . ..:tado o ror partes, isto t1, vot:.~r-so em primeiro 
diploma, dosdu que a contostaçã.o nilu seJa, lug<tl' o seguinte : 
apresentada perante a junta, salvo prova « Suhstuua·sa pelos capil•,!los 7o, 8" e 9o da 
completa do recusa desta em roeobcl-a ou sub-enwnda do S1·. Oalogel'r.rs », ficanuo para 
de força maior dovida,mente provada. a segunda P<trto : .«com. excep~:ci.o do f'w·aura-

Art. 118. Só ncstecaso se admittirá que phowdcodoa;·t. G5.» 
a contesta,çã.o sc.h oppostu. perante o poder 
verificador. 

Art. 119. Da mesma fôrmn. nã.o serão to
marias em consideração, aindu. que apresen
tada,s em tempó util, sob pretexto algum e 

O· S.r. Rodolpho Paixão (JJt!la 
otdem) - Sr. Presidente, com;J se trata do 
ca.pitulo da inolegihilidade, uovo declarar u. 
V. Ex. q uc apresentei duu.s emendas, quo 
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l'eputo <la maior · necessidade, .emendas que 
forum acceita.s pelo illustre autor do projecto, 
Sr. An zio de Abreu. 

Jogeras r·equereu a V. Ex. a votação d<t 
emenda. a.dditiva ao capit11lo ·X do prujecto, 
sob o titulo -das n ullidu.des. 

l~sta. emenda não está tra.lJSCl'ipta. no ro
teiro orga.nizado pela :\·lesa, mas consta cio 
parecer á pag. 8i. 

A prü11eirn. dellas refere-se .á sentença de 
.que trata. um dos artigos do projecto. quttnto 
taos i.nelcgiveis; declaro que esta. sentença 
é a sentença ,jmliciaria e não a simples sen-
tença administrativa. O . S!·. Presidente- Na. .p:.tg. 87 

A outra cnnenua que apresentei refere-se do avulso ! · 

0 SR .• CALOGERAS ~Do parecer. aos funccionarios puiJlicos incompatíveis nu~ 
Estados; declaro que elles sfio incompu.· 
tiveis tfio ~óm0nte no Estado onde sei'vom. O &'n. PRESIDENTE ~ Está ar~ ui corno 

Estas duas err!endas, que foram acceit:1s emendu. ao capitulo X . 

. 
p. elo r.· Ilustre u.utor do pl'o,jecto 13 co. m. a.s

1 

o SR·.. CALOGERAS - E' additivo ao c<t
quaes. pa!'cc2-m~, tambem ~onc01·d:.t o Sr. pitulo lX. 
~aloger~ts, na,~ úg~ram no Impresso ; p..;r 1 · • • , , • • .; . ••. , 
1sso chamo a :.ntença.o U.e v. Ex. · O S1 .. Pr:.LSIDl~NTl:. - q subst1tnt1 ~ u Calo-

E' o que tinha, a dizer~ ger·as. tra.tu.nuo .das nullldade:;, esta. no cn.-
pttulo X.; que e o que se uccupa do <:tS· o_ SR. PRESIDENTE _ _;... As c2ncnda.sde V~Ex. sumpto. Deve istoeni;rar ew vota<;ã.o qt.ta,ndo 

ser?-o'"'apre:-.;ent~da.s _:~ votaçao ; houve uma. ent1~;w o capitulo X; estamos a,i:1Ja no ca-
omissao, q u~ nao set como se deu. pi tu! o I X.. · 

O §.a--. CarBos Cavalean.ti (pelo. 
ordem)- Sr. Presidente, o nobre D1~prnado 
po1• Minas. o Sr. H.odolpho Paixão, cuju nome 
:peço licença parl~ d(;clin:l.1', acaba de decla,
l'ar que estas emendas não figuram no pare· 
cer da Cummissao; vejo-me portanto força
do o. diz:n· que ellas não :figuram no p<.trecer 
elaborado p:Jlu humilde ora.fior, porttiie rifw 
se achavam no qua.uro synoptico que recebi 
para elaburur o . mesmo parecer. 

O Sr. Calog(~J--as (pda o1·dem)
Sr. Presidente, u.s emond<~s .i.L que acu.bat•<.tm 
d'e alludir o~ illustres Deputa<lus Srs. Rouol· 
pho Pu.ix5.o c Car:o:-5 C;_wu.lc,tnti, não 1iguJ·am 
.no quadro synoptico a que este ultimo :ülu
diu pelo 1'ucto de não te1·em sido publicadas 
no u.vulso sobee o quu.l calquei o meu traba· 
lho, mas sómcnte no Dia1·io do C'ni.gresso. 

O Sr. Pret<"idente- Vao se votat• 
a. emenda do Sr. Bernardo Hurta., · cunforme 
requereu o Sr. Deputado Calogeras. 

Posta a votos por parl.es tL emenda, ó 
approvada. :1 l ;1. parte e l'ej .~itada a ~a.. 

O s.~. Q.odolpbo Paixão (pel(~ 
ordem)-,... St·. Prc.:;idcnGe, queroa.penas lem
brar a. V. Ex. que a este capüulo X <.;Xisto 
tambem emenda minha, que reputo ne:~es
saria., e que não foi publicad<.t. Quando 
V. Ex. tiver de t:lUhmettcr o assurupto ü. 
consideração da Casa, peço que nãc deixe de 
f:~zer . contemplar · essa. emenda. 

O §r. Presiden"te.- Chamo ~L a.t
ten<~ão J.a Cas~~ pal'n, a emenda, do Sr. Tho
maz Accioly, emenda que li lla. pouco c que 
está <.i. pag. ~5 du . avulso organiz<.Ldo pela 
.Mes<L: <<A Camn.rn. c o Scna.clo, sempre que, 
uo exercicio du direito de reconhecimento 
J.os pode1·es dos seus membros. a.nnullar, etc.» 

Esta emeuda. não està prejudicadu.. 

O Sn.. RoDOLI~uo PAIXÃo- ~linha emenda. 
se re"fere <i,o mesmo assumpto, o · peçv quo 
V. i~x. nil.o deixo de submettJ1-a á conside
ração da CtJ.su.. 

0 SR. PRESIDENTE - Vou sulnuettcr (t. 
votc!.ç.ft.o, em prim.)üo lo;;ar. t~ emend<.L uo 
Sr. Thoma,z .·\.ccioly, <1 qual J'.Ji apresenta.U.a 
antes. 

O Sr. CalZogeras (pela ordem)~ 
0 

S 
Sr. Presidonte, 8xisto uma emendu. additiv<.t· ·R· Rol.!üLPIIO PArxXo-Apen:ls lembrei 
ainda. que est(L nn. pagina 26 do impre::;so a V· Ex. a minha emenda. par;:~ 11UO nào dei
organizn.do pela Me~a e quo se refere ás x.u.~so de lel-a,. • · 
nullidades. O Sn. PI~i~SmJ:;NTE - Si for approv<.td~ :1 

Esta não está prejudicada. emenda <lo S1•. Tllom<tz Accioly, fi<.!<.!.rcl preju
dicalla a d.o nobre Deputado. 

O Sr. P~esidente- Ha um addi- Os senhores que u.pprovam a emend:.t do 
tivo do Sr. Thomn.z Accioly, <'L p[~g. 25 uo Sr. Tbomaz Aceioly, queira.m ~:>o 1eYantar. 
avul:')o. (L8.) (Pa~tsa.) 

O Sr .• J'cnão Luiz Alves (pela Fui '1PIJrovada. 
m·dem) - Sr. Presidente, o Deputado Ca- VozEs-Nilo foi approvuda ••• 
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O SR. PRESIDENTE-Desde (1ue ha duviua, esJ,a; pois. como V. Ex. sabe, a zona em que 
é caso d.e qualquer dos nobres Deputa,dus rc- se deve ella desdobrar é a das Lavras ma ... 
. querer verificação da votaçã.o. ma.ntina.s ••• 

o §r. Cnlogera!õõ (pela ordem) re- O SR. FRANCisco DE SÁ: _.E' uma zooa 
·quer verificação da votação. impol'ta.ntissirna. 

Pr·occ :.endo·sc á verific:.tGão, reconhece-se O SR. Rodrigues SALDA~HA ••• importãn .. 
·terem voiiado a favor 61 Srs. Deputados e t.isima, CülnO muito ju~t~.mente :1s~evera O< 
·contra 29; total 90. nobre i!ollega. e a.mit:o, quet• pela. densa popuw . 

O St ... Pre!!õõidente-Ni'i.o 11<1 numm·o 
V a.~ ~;e peoccdcr ;t clmma.d:1. 
Proccd,:ndo-~o á ch·.tmad.t. vorifi:c~t·sn tm•em 

·~e a.llsont;ülo os Srs. Aurelio AHwrim •. Iofi.o 
Lopes, FunsPca c Silva., Pcreh•a Ruis •. .Ahdon 
~Hh:.nez. A1l'onso Cost.a. José . M:Lrcellino. Pn-
1'1Üra, de· Lyra. Al'l'oxell:.ts Galvão, Rodrigues 
Lima. Jo~é Monj::,l•dim, Hcrc l.i.a de S<L Sá. 
Freire, . Erico Coelho. Lunren ~~ ~~ Bapti:-:t:l,, 
Hcnrl(JIIO Borges. Cr11vello C:walca.nti, Jo:t
qllim Teixeit':L Bra11dão. Elisen Guilherme, 
~ra.rç~ ".l E::=cobar, Ba;rbos::. Lim:1. o Alfredo Vu.
rela. 

O Sr. Presidente-Rc.-:pondm·am á 
·cbi.Lrn<t<h 9i Sr;;:, Dc]111t.: tuos. 

Não ha nmr1m·o par:t ~e prosc;.;·uir na vo
t~c:.ão. 

P~Ls~u.·se á ma. teria em discussão. 
Com1)arccem u.inll:L os Srs. Ma.la.qnia:o:: (3oo

(';"ulvos .. Esmcru.làino Bandeira, C:1stro Re
bcllo, Galdino Loreto~ Cost:.L Notto e Jnvcn:tl 
~Iillcr. . 

la~:ii? que a pnvôa, quer pelo vn.lor de seu 
JrJOvJmento com:nercial, quer pelas riquis .. 
sima.s jazill:\srle diamam~s 1;ua. nossno. e que 
:~ uto:·b;am a se pod<~r an;.!urar ;·1 secç:1o tele~ 
gr;1phica pedida resultauo::; grandemente re
muneradores. 

E convé:n notar que, já. 1 elos recursos pro· 
prios de que dispõem~ já. ;wlâ infl :'~ncia be
nefica des~u. opulenta. r~'gião, as qt·~ lhe ficam 
adjacentes são t<tmbem r~uito conimerciaes e 
p0pulosn~, de fô!·m:L que concorrerã() van
tajosamente .. pa.ra as u:·omisso1•a.s · conse-
quencias que pt·eve;o. • 

.Julgo uão n<~ccssitn.r d·~ ::w.isuemorndn s ex
temur;õm; para com t>r•ovn.r a. con veniencia. e a. 
utilidade dn. medida pruposta, desd1~ que o 
riig·no :::.ela.tor da. Co111missão n. reconhece, 
como implicitamente !lei:xa. ver o apa.l'te com 
qm~ . me honrou ; tanto .m;::.is . quanto. con
fiando altamente no critedo do notavel esta.· 
dista que preseu temente ge!·e a pasta da In
dustria, certo estou de quo S. Ex .• conhe· 
cetlor como é elos uegoc1os que correm pelo 
1Ministerio a seu c<trgo. dentro dos recursos 
que forem concedido~. mandara inicin.r desde 
o;;o a constrncção de~se l?J'Olong:\mento. 

A segundi.L das cmendns a. qua mo referi 
Sr. Presiuente, é a que fui subscrípta pel~ 
meu ~istincto collega.I>~·. Vergne de Abreu, 
a.utor1sando ·{t construcçã.o do ramnl da es-

Continua. a 2a. discnssiiodoPl'Ojccí;o n.286A, 
ele 1903, com o p:trocer ~obre omend;~s nfl'e· 
rccidas par:1 2a discussi"i.o do projccto n~ 286, 
deste a.nno, quo fi:m a dc:o;pez;L (f o 1vlinistel'io 
d:t Industria., Viac.~i:to c Obra.~ P1tblical':! pa1·a. 
o excrcicio do 1904. 

t:.tçüo r.le Sitio Novo. nu. Estr:tr.la. de Ferro 
com Central da Bahia. a MunJo Novo. O ~r. Presidente-Continúa 

a palavra o Sr. Rodrigues S:.tlt.l.anha. 

O Sr. Rodrigü'es Saldanha 
- Entro agora. Sr. Presidente, na j ustilica
çã.o de ·outras emendas. duas das quaes. em· 
bora não elabor~1as por mim, merecem 1t 
solidariedade e a. solicitude que dispenso ás 
pretençües legitimas de meu Estado, advo
gatlas pelos disctintos collegas da bancada 
em que occupo o ultimo logar. (Neto apoiado 
da bancada õa hiana. ) 

Começo por aquellu. que autorisa o prolon
gamento, até a. cidade de Lençóes, da linha. 
telegraphica que toca na estação Macha•.lo 
Portella, da. Estrada. de l?erro Centr<tl da 
Bahia. 

Si a construcção tle alguma linha qne não 
fecho circuito deve ser ·pleiteada. antes de 
concluida a iuterna cuJas vantagens salien· 
tei no inicio dDste discurso, .nenhuma segura· 
mente pócle sel-o com maiores direitos do que 

Vol, VII 

Eu tenho, Sr. Presidente. a respeito da. 
constmcção rle vi<1S 1'erreas entre nós opinião 
divC!rsa da. que geralmente e corrente. 

o estudo incompleto das .causas que coope· 
rara.m para. o assombroso desenvolvimento 
da viação ferre<1 nos ~stados Unidos induz 
muita. gente a suppor que os pnizes novos 
e vastos devem ser cortados em todas as 
direcções por estradas de ferro. pensando 
que foi exclusivamente esse meio de loco
rnoçii.o a cama do mh•aculoso progresso da.· 
quella extl'aOI·dinu.ria naçã.o. Poucos, porém, 
r€cordam-se de que esse prodigioso resultado 
foi consequencia., entre outras ca.usa.s. do 
sabia systema de se have1• ali i conjugado 
intimamente o problema dn. viação ao da 
colonisaçü.o, e ue que esses r.lous se auxiliaram 
mutuu. e poderosamente. 

E entr'otanto, Sr. PresiUente, nü.o pequeno 
numc~ro 1le linhas nossas cou firmam ú ::;acie
da,Je " erro que se commet!e lcv~mdo estradas 
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a zonas despovoadas, embora uberrimas, e 
aptas para g-randes desenvolvimentos, sem 
se secundar, ou mesmo antecipar á execução 
desses meios de transporte. o povoamento do 
solo. 

Como me sinto íi1tigado, limitarei os 
exemplos confirmadores dessa verdade á Es
trada. de Ferro Bahia e Miuns, por ser com· 
-pleto e concl uden t issi mo • 

Realmente. Sr. Presidente. como V. Ex. 
pôde attesta:>, essa v1a de communicação, 
apezar de servirem as duas zonas. feracbsimas 
dos Estados da Bahia e de Minas. e Toltear 
em grande exteo~ão po1• entre ·Eeculares e 
:rrondosissimas fi,Jrestus, em as quaes supm·
abundam an·ores como o jac..'trandá; e de 
contar com a extraordinaria, vantagem ele 
despejar djrec:tamente os ob,jectos de seus 
transpOl'tes sobre um porto de mar muito re
gular, como é o de Ca:::avellas •. tem vivido 
até hoje sob o regimen de defi.cits am,t.bru
nbadores, e insensivel·é o progr·esso que. por 
eífeito de seu co.J.curso, tecm experimentado 
as regiões ·por ellu percorridas. 

Verdade e que para os des!avoraveis resul
tados de algumas de nossas estradas cooperum 
outras causas, cujr. enumeraçiio e aualyse, 
além de fastidiosas pav,. a Camarn. far-Ine
hiam descambar para considerações que o 
debate parlamentar 11üo comportt'.. 

U?.r SR. DEPUTADO- Entre ellns, as ta
rifas. 

0 SR. CALAGERAS-E' um àos problemas 
mais mal estudados pela administração pu· 
blica entre nós. , 

0 SR. RODRIGUES SALDANHA- E' exacto. e 
sobre esse ponto poderia . falla1· com algmna 
:parcella, de auto-ridade, porque tenho me dedi
cado com interesse ao assumpto. 

0 SR. CALOGEP,AS -Tudo O que fugir da 
qualificação uniforme por .zonas é erro. 

O SR. RooP.IGUES SALDANHA.- Eu entendo, 
como V. Ex. deve ter verificado no ultimo 
relataria que, na qualidade de Secreüwio da 
Agricultura, apresentei ao Governo da Bahia, 
ser princip1o fundamental cobrar-se da mer
cadoria o que ella póde dar de accordo com 
o valor commercia1, embora para algumas, 
como os cereaes, por exemplo, o frete seja in
ferior ao custo do transporte ; só mente assim 
~ possiyel auxiliar o desenvolvimento das 
1ndust.rms nas zonas nO\'t'.S. 

E tive calJal prova do acerto desse rneo 
modo de ver, q_unnco e::.tn.bel::ci a primeir~ 
tariftt di:f!'erenc!al na Sul de Pe:·nambuco. 
que tornou prnUc:wel pel:t vez primeira à 
exportação á.e ce:::·eacs. tle outros generos da. 
}lequena ls.You.r:'.. c do caroço de· dgodü.o, 
que até entr~c c:r~l, bnç;;.do 1(,~·a Ain.du, por 

e.ft'eito dessa tarifa, o kerozene, cuja impor
tação era feita em costas de animaes, come
çou a ser introduzido pela estrada ; e o nu
mero de viajantes, ·que nunca á montara a 
mais de 38.000 annualmente, elevou-se a 
ll8.000 no periodo seguinte. 

Reatando a ordem de considerações que i~. 
faezndo sobre o ramal de Mundo Novo, devo 
dizer á Camara que elle não pertence á ca
tegoria das linhas cuja construcção reputo 
erro; porque, como V. Ex. ::abe, além de ser 
de excepcional feracidade a zona que o re
clama, e que em grande extemão é composta 
13elcs terrenos onde se elevúra,rn as. já hoje 
um tanto desbu.stadas, mattl.~s do Or·ol1ó, con
sideraveis são a população e a inàu'Striu. que 
delle se vão utilisar. 

E, a esse respeito, não posso o:fferecer á. 
Camara testemunho mais eloquente do que, 
assignalando o facto de já haver um estran
geiro, extraordinariamente conhecer1or da
quellas regiões, na impossibilid~J.de de· obter 
pre~entemente capitaes para a execnção des
::;e ramal, quc3 em tempos foi concedido á em
preza proprietaria da E. Centr·al, com a .O'a
rantia de 5 °/o, ouro, e cujos estudos foram 
approvados, de haver esse estrangeieo, re
pito, contractado com· o Governo do Estado 
os melhot·amentos e a exploração, per meio 
do systema de tracção denominado road toco
'moti,;e, da. estrada de rodagem que segue em 
grande extensão o traçado estudado para, c 
ramal. E que esse concessionario .iá concluiu 
uma valiosa ponte metallica. de cento e 
tantos metros. situada sobre a directriz à.r:. 
linha em questão, e adequada ú. p~tssagem de 
trens de -via-ferres.. 

O parecer f a v ora vel d.a Comndssão foi, 
pois, muito acertado e faz jus a gratid<1o. da 
todos nós. 

Peço agora., Sr. Presidénte, licença à mai
oria da illustrada Commissão paPa lastimar 
a injustiça com qui:} se houve mani restan
do-se contraria, à emenda em que eu e o meu 
nobre collega Dr. Sergio de Saboya auto
I'isámos o Governo a adquirir a propriedade 
e. a. edição do utilissimo livro publicado na 
Imprensa Nacional pelo digno 1° omcial da 
Secretaria da, Industria, Sr. Antonio José 
Caetano Junior, intitulado« Repertorio da Le
gJsla.çã,o :::obre Docas, Portos Maritimos, e 
Terrenos de .Marinhas ». E' um livro de 
<tctualida.de, e cujo valor todos aquelles que 
teem tido necessidade de rever netos e reso
luções sobre os asf3umptos que fazem seu 
objecto dovidmnente o teem a YnJiaào. 

Doloroso, Sr. Presidente, foi para ess3 ope
rGso. t'tmccionario, . .!3ncane~ido tw serviço ~a 
Patna, ver rccusaaa essa JUSta compens~-:.cao 
( coaceclidn, a taDtos ot'l.tros) ao zelo, á pt'O· 
bir.:b.1Je·e á solicitude com que tem elle su.bido 
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honrar todos os po5tos de sua carreira pu- O S1:.. Rom~IGuEs S.u,TJANllA __,..Interessa 
blica. mais a Minas, porque ella vao ser prejudi

Eu conto que a Camara approve essa 
emenda, e que a maioria da Commissão con
sinta, pelo assentimento a essa approvação, 
na reconsideração ele S':}U acto. . 

Antes de sentar-me. cumpre-me agrade
cer• a V. Ex. e á Camaru. a. henevo!encia 
com que me ouvir-am. e reiterarás bancadas 
solidarias com as e:::endas que combati as 
seguranças de que. si lhes proporcionei mo
mentos de desagrado. esse não foi suparior 
ao peza1• com que c ~z. 

( ll:lttito· bem ; 1;wito uem. 
muito felicitado. j 

0 Gí'C.clOi' foi 

cada. 
O SR. ALVAltO m::: CAitvALti()- Si· Minas, 

nossa. boa irmã. vae sc1· prejudicada com 
essa. a.spiração de S. Paulo, mais se impõe o 
adiamento da discussão afim de que. si não 
f.Jr o nosso colleg::t profissional da b:wcada 
p;~ ulista, o orauor l)OSS:1 p1·ovar q uc o a.lar
g::nnento da bhol<.~ J~t Estr·ada do Ferro 
Central não é a :::olllQKo da viaç~::to fcrrea 
no Br·azil, c sim '.1 s:tthf':tçi1o da, necessidade 
de momento, mas de momento que serü re
pL·escnt::tdo por :>.,!guma::í tlczonas do annos e 
«Jlte> ha dn ser fm·t<tmcutc compcns<'..J::.. em 
va!!t:.t;..;cns lKWa ~" Estrar!a. do Fel'l'o Central. 

O §r. P:ecsiC:ent.c- X;:Lo estan(lo l\I:t.is uma voz prova.rci. quo a est.a tl·i-
presente o Sr. C:::ln-eHo Cavalcaut0. tem a buna nuoc:1 virei t1·:tzondo · protenç:ões iso
palavra o Sr. l.dYaro üo Carvê.1lll0. lada~ Jo Esmd.o diJ ~. Paulo. Apl'OYeitando 

ao Estadodo S. Paulo as vantagens, hão de 
O §11.--. A:E.·y~ro de . Car'i.-albo ,. apr•o\'Oiür tambem (1, Estt>ada do Ferro Cen

- Sr. Presidente, est:1.ndo acleant.ada a ho1::1 tral, q ne é instituiçü.onacional. (J!uUo be'iil. ; 

e tcnclo o or;:.dor que acaba de delx<.tr :1· tn- mu_iZo i;c;a.) 
lmna argumentado com d'_\dos de mer~to . . . ., ; . "- . . , . . . , .. •. 
scientifico sobre assumpto de pa.rticull:Lr m- FlC<l. <• d.scus.~ao ctuw.Lla puL, hora. 
teresse para o E.~tado que tenho <:~, honra Passa-se â hora destinada ~~o expediente. 
de representar,. peço a V. Ex.~ si é possí-
vel, o adiaillcnto d~~ discussão, eonsel'\<.tndo- o §r. anderley de Men
me a palavr::t p<tl':l, annnhã., s.i não me fôr donça (So Sccrela1·io, servindo de fO) pro
dn.do cedel-:1 a,o iUustro profissional de mi- cede :.t Leitura, do se::ruinte 
nha ba.nc~üb! o S!.'. Candido Rodrigues, hoj~ 
ausente. EXPEDIENTE 

0 Sn.. RODRIGUES SALDAl\TIA-V. Ex. ucve 
advogar a. c:.~us::t n:.~.ci.onal o não ser egoista o meios : 
advogando interessas de S. Pn.uJo. I Do Sr. 1 o ScL·.i:etarso do Senado. de lG do 

O SR. ALVARO Dg CAR:YAL~ro-Respondo o I corrente, commu_nicaml.o qu.c o Sc~ado a~
ap:.trte do nobre Dcputaâ.o . d.cclar;tndo que, I opto~1 e nessu. dat~ _en-;wu u. sancçao pre.s_l
filho de bu,!üano! tive. ::t felici.dado de nascer dencml a. propos1 :ao aes~a C:.J.m:.:.1·a. autorl
em s. Paulo e resido nesta Capital; ma_s, zando a abe~·tura ~o credito de 3~:0QO$. sup
ninguom melhor (Lo que eu comprehende J_ll~ment:w a. rubriCa. 4a.-:- ComiE-!ssao de h
a missão dos representantes dos Estudos no mltes- do art. So da_lo1. n. Ov•, de 30 de 
Parh.tmcnto Nacion:ll. C::~,da um do ~ós, en- dezembro de 1902.- mtmrada. 
tretanto, deve toma1· a defosn, <los negocias 
que interessam especialmente u. zona que Do Ministerio da .Justiça c Negocias In to-
representa.. riores. de 16 do corrente, en\ütndo u. se

guiD:te 
A questão do al:.t.rgamento d~t bitola, da Es-

trada de Ferro Centr:::,l do Bra.zil é antiga. 1\IENSAGEl\I 
p::tra a. bancad:.L üe S. Paulo, que por oll:.t sc 
empenhn.. . . I Srs. :MeMbros do Gongi'esso Nacio!lal.-

q nob~·o D~putado, profissional illustre •. dis- Tendo em consideração o que ponderou o 
cutm. mwucwsa.mente as vantagens dn. btto~a Ministro ela .Justiç~a e Negocias Interiores, 
es~re1ta_sobrc a larga, e eu, formado en_1 dl- nD, exposição junta, sobre a necessidade d.o 
rerto, na~ posso . de P~'ompto respl?oum: .a solicitar-se üo Congresso Na-cional a con
S.Ex., c.u.Ja autor~dadc e tal que, ten~o fe1to cessã.o do credito de 8:000$, moeda nacional, 
nm<t tarifa. que fvl revog~da por um :seu co.l-:- pal'a ajudn, de ·custo ao lente da ~scola do 
lega, pouco tempo depo1s esse coUega. 1ol Minas em Ouro . Preto Dr. Augusto Ba.r
obrig<1do u. restabelecei-a.. 1 bosa da Silva., no desempenho da commis~ão" 

8. ·Ex. que estudou detalharlarnentc o scicntific:1 de qno trata o art. ~?lG do C~d1go 
problema que mais dcprcssu. nos intere;:;sa. .•• ! dos Institutos OOiciaes tio Endno Supertor e 
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Secundaria. 
apreciação. 

submctto o a.ssampto á. vossa O iUusire reprcsantante do Rio Grande do 

Rio de Ja.ncil'•), 16 dn novembro 
· - F1·ancí.:;co de Paal(.! Rorl/·iguus 

A' Commissfto do Or•ç:;t,mC:Jto. 

Sul. o Sr. Germano H~~ssloch~r, que emdous 
de 1903. m:cdi1iados discursos combateu vehemcntc
.~tt~es.- mente o alludido requerimento, :tfllt•mou que 

os a.rts. 17.a 19 do Codigo Commcrclal ob
s~u.vJ,m ao ox:u.me e inqueríto pecli<Lus. 

Do músmo mitlistcr•io, de igm1l data, de
volvendo. <i ~wiciamc:nte sancci!i nados. dous 
dos autograph:)~.; d:t res.;lt::.l.·il.o do Congrc:o;so 
1\lu.cional, autoriz:mcJ.o a. p~tgar ao Dl'. Alv<tto 
Moreir':.L <b BaPros OU VGlr:.:. Lim:;, os seus 
01•dcn:~do~ dH m:~g-i:;trado em l~i~po:übitida,úo. 
a contu.r de 3 de dltZemhro do U::>!Jl a 2:1 llu 
julho de 1895.- Inteirada. ; enviando-se um 
d.os ·a.utogra.pho.s no Scn<1.t1o. 

Tetcgramma.s : 
S. Paulo, 17 de novem oro de 1903 - Exm. 

Sr. Presidente Carnara Deputados- Rio
Agl'adeço tr:le;:t·a,mru:1 V. Ex. rclu.tivo <i. 
oxposiçTí.o de atcool c congr·atulo-mc p0lo 
e:xito de;~s~ ccl·ta.mon industt'iu.L-Saudações 
-Benwrrliií.o t! e Cw12pos.- In tcir;::~,da. · 

Houve um tompo ern: que a.~sim t'.tmbem 
pon~<tva o o~·ador u.eonsoaote a essa maneira, 
de ver. externou opinião no moment:J em 
qne se deb:1t.ía .. em uma sessão memo:::ave! 
dtt legislatm·a ha pouco finda, um l·equeri
mento a.p1•osentu.Jo sobro o mesmo a,s,;umpto 
pr~lo Sr. Bu.rbosa. Lim11: o qu;!. aliás, não 
obstuu a que uésse suu voto a. · esse l'iJ'lttcri
mcnt.o. 

Hoje, porém, mellloi·mento instruido sobre 
a lettra. dos citado~ artigos do Codigo Com
mercial. lhe. pa.recJ que as injuncções desse 
Codigodísciplínu.m hypothososdiver.~as cLt que 
trn.tn. o 1·equisit,orio {lo SL~. Al.ft•odo Val'ela. 
· Que veda o Codígo em seu art. li? 

Que qu:.t.lquet• a.utor'idad.e,juizo ou tribunal, 
.<.;oiJ que pretexto fõr, possa. praticar ou or
denar n.lgnm<1 diligcnciu. pu.r<1 cxu.mina.r si o 
cormuerciante an·wna ou neTo de~Jidamente 
os seus /i'l)l~os de esc,·iplutaçiZo m.etcantil .ot~ 
si nelles t~;n ·. coí;unetlido algum . v·zcio. ( :lpa1·te 
do Sr. Ge>·,nano Jiassloche>-). 
. Que prohibe o :_u·.t. 18 ? 

Prohibn a exhibiçio jndicia.l ( attenda-sa 
E' annuncin.da a coutinu~ção d.a. discussão bem- judicial) dos livr·os de escripturação 

do requerimento do Sr. Alfl'edo VLl.roia, o!l'e- merc:mtil por inteiro, ou de balanços gcraes 

Pi1rahy1Ja, lti de novembro de 190.3-Sr~ 
Presiüonte Cam~na. Deput<dus-.- Rio -Cun
gra.tnln.ç.õcs memot·avel dn.ta. pl'octamação 
Republica noss11. Patria. __;_ C•>rJeacs ~auda 
ções-.losd Pel·egrino, presidente · U.o Estado. 
-Inteirada. 

l'ecido na sessão de 11 tlo corrente. de qun.L,1uer ca:~:t de commercio, qmm,Jo re-
- , . • · . . querida por outt'uS qne não os interessados 

O §r. P~;~sulei'b~e-Tem a J?i1la.vri1 em que~tõcs de succossão, commmhão ou 
o .Sr. ·Esmer::l.lu.lno Ban. um.ra. . . .· . I sociedLtd .. e, n.d.minL;;t.eação·. ou gestão m.er-

c:.~ntil por conta de outrem ou em ci1so do 
. 0Sr.E$J:nex.·al.dino Bandeira quebra. 

d1z que, ante o re.quer1mento do Sr. AlfreJ.o Quo, dotm'IYtina o art. 19?. 
Vc:trela, é forçado ~ modificar a at·tii!ttdo fl:Ue Que não se verificando nenhuma das hypo-
até. hoje tem ~ant1do mt actua.t scssao leg1s- thcses dos dom; artigos p1•ecitados, · toda viu. 
lat1va. de quast mero e~~)ectador dos homens o julz ou Tribunal do Commcrcio fluo co
e d?s i'a.ct.os, dos n.coutecunentos e do.s perso- nhecer de uma. causa poderá.. a. requ.Grimcntu 
nalldades. da pat>te ou mesmo ex-officco, Ol'donn.l', na 

Em momento tormentoso ua viela n:.tcional. pendoncia. da. lide, quo os livros de qualquer 
quando o o!•a.dor cccupa,,·:.~, nesta CaroarJ. urn 011. do ambo3 os litig;wtJs soju.m m:.n.minatlos 
posto elo comba,te. · rcqu:~rimento semellmnte na :prc~et1<,~:..t do commercittntc n. quo pertcn
ao que ora. se lliscute sulicitou-lhe ~~ palavr<t cerom n debaixo tb suas vistu.s, ou .da. possou. 
e arr:.<.stou.Jhe o voto. po1· cllc nornea.du.. para. delles se tt\'etiguar e 

Fallou o votou entiio, como vao faltar e extl'ahiro toca.:1tc á questão. 
votar ::..gol'<'•. . .·. · . . Ora. e~n seu · requerimento . não pede o 

Mas, porque respcit<t muito a coherenciu. ~r. Alfr·edo Vareta medida ou ditigencia 
na vida dos homem; pnb!icos. vem. em seu alguma dessas que o Coüigo pruhil1e Oll quo 
nome individual. int0rmar seus pal'e~ dos só pormitto ás pa,rtcs em um pleito judi~ 
motivos que explicam ejnstíficam seu vo·Go ciu.rio. 
nestu. emorgencia. 0 SR. ALFP-I::oo VARELA- Apoiado. 

Por qun.hi;; cn• aspecto que considere o re-
quorhnonto .en1 debate. na.da. se lhe depara. 
que detcl'minc sua. l't\hição. 

A lei não o véda., e não impede o voto 1'<t· 
· voravel do ora,dor a. sua. a.ttitude de Depu

t;.\do u.migo do Governo. 

O Stt. Es:\IERALm~o BANDEIRA- Assim é 
flUO não requer 11ili~eocüt p:.tl'U. Yel'ific•~r si 
osJivros doescriptnNtção mcrca.ntil tlo Banco 
du. Rcpul,lica. estão d.cvidamonto annmados, 
ou si nelles e~ist'J al;;um vicio de escripta ; 
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não pede exhihiçã.o judicial desses mesmos 
livros, nem de balanços gm·aes, etc. . · 

Portanto, parece que o::: artigos cHu,dos do 
Codigo Commeecial não ohst,am a que seja 
approvarlo o requerimento em discm:sãu c 
praticado o que nello se propõe. (O S1·. Gel·· 
mano Ifo.ssloche1· dá ttm. longo opm·te.) 

Alem disso. cumpr·e attcnler aos termos 
desse requerimento e :t situu.<)1o cxccpcion:.:.l 
do Hanco da Repuhlica .. 

O 81•. Alt'redo Varcla não pretende nem 
requi.~itn, um oxa.mo ou uma. devasso, na.f.: 
transacçõ.1s do Banco com os particulares. 

Nada tem a comm issüo pêtrbmenbt• ltc 
inquerlto :~ver com as contas rchtivG.s a 
essas tra~sacçõcs. 

O c1ue pede S. E~. <:! que verifiq_uc os.~ :t 
éomr.lissão: 1°, si o Govcrn0 tem f'dto pa
g.unC'n to3 inde\·idos . por intcrmcdin <Lssa 
Banco ; 2°, si a .--:onta corl·cnt~ do Governo 
esH de n.ccol'do com a lei. .E, mais, qnc o 
inquorito comprehondu. os sete an:1os ul1iima
mento de~or1•idos. 

Onde. pois. collhlc o rcqui.-;itori•> do Sr; Al
f!•edo Varela com os dispositivc.s do citatl.o 
~ili~r · 

Dts.se que se dcYia tnrni) ~m attcndor :i ::: i· 
tun.ç·fio excepcional do Bn,nco da Rop;;b1icn .. 
(.~ipw·tcs do ,','r. Ge1·nwno !Ic1s.~loche'·. ) 

De fu.cto, com o l'ecolhimento em conta. 
corrente de l.OOO.o;o c::~torlino. quo nelle foz 
o Governo, soffreu osso insti tu tu dn credito 
moliifica.çã.o radical crn seus moldes a.ntc
riores o nos mold.e;{ em que são calc::~.dos os 
dama.is e:ó:tabolecimcntos coogcnere!;. (;1poic(· 
dos e apartes.} . · 

Tal moclific:.~ção ·. proveiu do disposto no 
art. 6° e para.gra:phos da lei n . . 089, do 20 de 
setembt·o de 1900,-que. entro outra.s cousa.s, 
estat~Liu:- a irl'evoga.lJilidade do ma.ndato 
confhrlo a.o Governo até o resg-ate definitivo 
das apolices emit.tidas SObl'e a quantia l'e· 
colhido,; a exclusiva, administr~çã.o do B:mco 
por parte do . Governo .. e a terminante pro
hilJição aos accionistas · de intervirem nessa 
adminis tração, .. já. por ·si, jó. ·por mBio de 
fi~caes. 

Or::t. nenhum out1•o Banco existe que tenhu. 
organiZLtção semelhan~e e força, ·é convir ·em 
que hoje o Banco da Republica ú u.ntes uma 
rep:.trtição federí1l do que um instituto par
.ticular de credito. · (.•1poiados; muito bem; 
apm·les.) 

E, assim, parece quo n Camara não oxorbita 
de suas attl'iúuições, votando a pedida com~ 
missão parlamentar do inquerito, . pois que 
uma de sutLS funcções primaciaes é a. toma
da das contas da l'eceitac Jespeza de cada 
exercício 1lnanceiro1 . como prescreve o 
ttl't. 34, n. 1, da, Constituição. 

A todas . essas considerações jurídicas, 
. susceptiYels de . impugnação procedente r-ou 

improcelientc, sobreleva, porém. pat•a o ora
dor, a 'luestlio da moralidade particulal' '?· 
publica .. (.-ipw·tc do 81·. Ge1·mano Ilassloclte;·.) 

Accus:l.·Se o Governo de sua Patrb. rlc 
applic:.LL" ma.l o:.; dinb.eiros publicas confiallo.:> 
:1 sua. gu:trdn, o gest:to. 

Accu:-:am-se membl'os do Cong1•esso N::,· 
cional do .recobcrc:n :mpprimentos uo Bu.nc:J 
da, R~pu blica. 

A a.ccusn.çfí.o n.rticu!arla na.s ruas ~ aco. 
lhhb na irnpl'ensa. c ccllôa na Cu.mara. elo~ 
Doputu.clos. (0 S;-. G~nrwno Hasslocher rJ·i 
wn lo 'YI[!O apart:: .) . • · . _ 

Um . rcprescntitnto c:1. NaÇu.o aprescnb, 
requor~nwnt:>, pedindo um inquerito u. rc.':l-
peito. . . . . _ 

Nfio :.tffit'rn:" nem conr.asr;a a accusaçao : 
quer. por·érn. qtw !i ' tue apm•a(la a verll:.:.d::.~ 
ou a. í'alsid:1.dc do a ~ log-a.cb. 

Pí)l' (pie bn<.~: .tt· umu. remora. i s~tisCa:,~:l.o 
\ic scn ptJ.licL ·? Pu!' 'lU3 obst~r a pesqtüzu, 
U::l.V"''''l.,d;;,?. 

crê' ~·~r·.r.ào t· nct hon:J;:;tidado e na honradez 
nnnc:t do:-; monJ.i\i:t tio:> Sr. Presitlentc da. Rc
publica ; tia, nu. dignilhdc comprovada de 
seus p::.res. 

Não acc:Jlt:t :.t Lei formulada po1' Olivcit'D. 
l\1artins d3 qtl!3 o ex::;·3.cio do por.le>" c o J)(~! i
/;t! [O do cm·ar;tr:r . 

Sejam, porém, simples calumuias os f;.~cf;;)s 
n.rticula.uos : nó::: Deput <.Ldos, nós, repre~;;_m · 
tanGeS <lo povo, uiz O oru.clor, deV0InOS SJ.· 
tisfu.ção ·· á opinião publlca, poi~ que · n5.o 
somo:> superioro:·; i.i. estima e :l censura. ú. 
cond,•mnaçfi.u ou ao lou v-..;r de no::sos con
cicla.dü.os. (Apoir.ulo:: ; mnUo bem.) 

O proprio s;)litarb da. ilha de Gaprca .. o 
Cesn.r omnipotonto e il11mo1•tal, so oxprirn!a 
a.ssim ante o S;mu.do Rom:tuo: 

«Si a lguma pessoa. t'dla. ou escrevo con ~ra. 
mim, cu cst<)rç:J-mo pol' lho oxplicar ns 
minl!ns p:.~lu.vru.s e a.s minh~ts acçõcs: mas, si 
<Lpezar disse pet•sistu om sou proposlto, então 
odoio·a. por minha vez.» 

Senhoras, ha mui t.o que por n.hi se assoa
lha com insistencb t> tGimosia que na os0ri· 
pttt do Banco da, Repub : ic~:. existe o corpJ de 
clelicto de tr~tn~acçõos monos Licitas cntrf} o 
Governo e o Congressu. (Apartes do 81·. GcJ·-
man.o Ila.<;.o.:loclwl·.) . 

Por grave e deprimente que seja, nfi.o (: 
essa :.tccusação anonym:1 e vaga: apontam-se 
factos cnomes so declinam ! 

S:"io mcnt.L·osos os {actos arguid.o:~. s:i~.t 
puros os nomes D.ccusarlo~ '! 

Tudo isso é uma c:1lumnia, um propo;;ito 
do d.ilfmnaçã.o '! 

Pois é preciso ir ao encontro da calumniu 
dof!•onbl-a com civismo e esmagai-a eom 
vigor. (O S·r. Alt'a1·o de Car'l)alho dd tt ·m. 
longo apm·tc.) 
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Eis que um ·Deputado offerece, com um de dizer que não se considera réo confesso de 
requerünento,opportunida.de e azo pa1•a isso. infidelidade aos princípios e · que não acceita 

Por que não aproveitar essa opportu idade -agora sim-a. lição, que procurou dar~ lhe, 
approvando aquelle recruerimento? (Signas invucu.ndo a sua autoridade de veterano o 
de· approvaça:o e apoiados do Sr. Bricie fundador do partido l'epublicano rio·gran
Fi&ho.) · . · . dense. Não acceita a lição e chama :t ordem 

. O regime o proclamado a 15 de novembro é o Sr. Deputn.tlo, que, parece, não compre-
o regimen da publicidade: um Governo e um nande u, magnitude de suasfuncções. · 
Parla;mento dignos e honestos nã.o carecem I s. Ex. voltou a dizel' que 0 orador não 
do segredo . e das trevas para ~uardar seus lhe poilia dar exemplos de fidelidade aos 
pensa.meotos.e occultar suas acç.oes. . ·princípios, porque, idolatra de Ruy Barbosa, 

Esta propr1a Camara na Ieg1slat!lra.. pa.s dentro em pouco se convertera em fervoroso 
sada d~u um nobre exemplo. de di~n!dade auepto de Julio do Castilhos; · o lembrou 
repubhcan~ : votou por. quast .u~~n~mid<l:do S. Ex. que a decl:.t.ra.ção do or::tclor não tinha 
um requerimento~emelhante, srnao 1dentw~ sido com.pleta quando, na sessão de 6, dis
ao que ora se di.scuto, ap1•esentado enta ::;erJ. aqui que 0 que o imp1•essíonava na 
pelo Sr. B :,rbosa Lima. . . . . . grande agula bahiana e no gr:.mde brasileiro 

E o orador, que votou ~m fav~.r do :equerl· que é Ruy Barbosa não era ta,nto a sna qua.
~ento doS~. Barboso.L1ma, nao pode, sem !idade de pcHitico quanto as suas excepcio
mcoherencia, votar contra o do Sr. Alfredo naes faculdades ele intelllgcncía, e que não 
Var,eic:.. . . . __ _ . haviasido verdadeira esde decln.Paçao por-

E. mut1l, dir-lhe·hc:.o, porque sao calu· quanto ;,e aListara mts hastes do g1•ande 
mmosos o.:; factos a.rtwulados contra o Go- babiano. E' inexacto~ Jura, numa. hora de 
verno e o Congresso·; . profunda. sinceridade, aos seus illustres, 

Lembrem-se, .POl'em, os_ Srs . . Depur.a,dos collcgas,jul'a com a alma nos labios e a mão 
d~ que a c<tlumma que se ~ao rebate e c~~e s:~ n:~ conscioncla, que lhe d.ôe ter de se 
~ao procura esmagar, c1rcula o · pr_ollfeP:.t, oc(!upar da sua pcs:;oa. .Yfas é forçado a não 
m:~pondu-~e corno verdade . ao cspH·1to dos deixar de pé essa imputação, que, por ser 

. m!los,.palrando como uma. duvJ.d<t na. con- dirigida. a quem nada va.le no seena.rio po-
SCI~n~La dos bJns. ·. . .· litico. em todo caso fel'e profundamente · a. 

vo~v,, porta~to, em fa:ordo requ~t·1ment0 sua honr~t. porque nã.o muda. de convicções 
Varela.. (;lpozados; mw,ta b~n.1 .• 11w~to bem. e prinoipio:; a, ca.da hora., nem c:mfui'lll8 a~ 
O o;·ador e calo1·osemente fel'/,c~tado pelos S;·s. cou veniencias, que me~mo nern. conhece. 
Dept~tados.) 

O §r .• ,Xa:1ues D;.~rcy diz que se 
sente ainda uma vez const ,·<J.ngiJo nesta, 
tribuna, porque tem de SB occupa.r d<1 sua 
individualidade. Na sGssão de hont8m o Sr. 
Deputa.J.o Va.rela reproduziu o . incidente da 
sessão d~ 6. Novi.tmente . dechtrou que o 
oradur o havia clumadó á ord.em c que lho 
havh'.. feito ad vertencias. 

Na . . ses.:;ão de 6 do corrente te v o occasião 
de declarar a S. Ex. que não tivera. taL c.;n
ductu. nem tal intuito, porqminto sabe que 
essa. funcção é da presiliencia da C amara. 

O nobre Deputu.do, entretanto, paeeceu 
não tomarna devida consideração aquell,ts 
declarações, solemne e categoricamente fei
tas. S. Ex. tornou a repetir que o p1·oposito 
do orador m•a insistento e impertinente, e 
que lhe falta~a autoriJade para isso, por
quanto em materia de fidelidade de princi
pias, causa que aliú.s não estava, em discussão. 
não podia o orador dar lições. 

Ha em tudo isso um m.al entendtt. Jamais 
prertenderâ. ter o vão, insensato intuit:) de 
darlições a quem quor quo se,ia. 

Mas, ao Sr. Deputado! que ainda hontem 
reproduziu. nos mesmos termos. o inciLlente 
desagradavel da sessão de 6, tem necessidade 

Gr<~.nde a.dmir~tdor de Ruy Bar1JOsa. escre-
vera um artigo sobre as Car~as ele InglatelTa 
com o ardor de nru moço · deante do uma. 
bella e a.tlmiravol obra littemria. Não h::-~ 
nesse artigo uma linha, um só periodo que 
prove. que d.emonstre mu u.ppl,m::o as id.éu.s 
do poli ti co. 

1\I:.Ls, o nohre DBpnbdo insistiu em que o 
orador se 1iliara. ás idér.ts de Ruy Ba,rhosa.e 
citou um outro tl'ccho de ··um discurso que 
pronuncia i"a ao roco hel' o grâ.o de baclmrel 
em scieucias juridica.s. · 

Tratava-se alti do credo jaridico. não do 
credito politico do illustre b:thiano. 

Até hoje, declara, acha digno de ser co l
locado <to lado da.s obras mais notaveis dos 
müs eminentes mestres do direito o credo 
eLa,borado pelo fulgtu•a,nto ,jurisconsulto bl·a
zileiro, ontã.o reeit11do pelo oré.td.or aos sous 
companheiros, como devendo ser o inspirador 
dos homen8 da. lei, dos advogados. 

Prosegnindo, o nobre Depu~ado. poz sem
pre em frente um:.1. da outru. . as duas grn.ndes 
tiguras-a do morto glorio::;o e a de R.uy Bar
bosa, aquelle seu unico chefe politico, este 
o escriptor a quem mais admirou no Brazil, 
p:.tra mostr<tr que o ora.dor, moço ainda, in
cidira jlt em inilludiveis incoherencias. 
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Entretanto a sua a.dmiraçü.o. pelo emerito 
l1ahiano lrÜ.o, o inhihüL de se ::tr1•egimentar 
nas ho;:;tes do formida.vel l'io-granclense, por
quanto, homem do dil•eito. via culminar em 
a.mbos o mesmo amor inviolavcl e sacr~~tis
slmo á lei o ás instituições democraticas. 

Entret.anto, sem orgulho, força,U.o. pela ne
cessidade, dechtra. que, admirando aq ucüle c 
filiando-se /t política deste, foi tito sincero 
num qua,nto no outro caso. Aos dous gra.n
dcs espiri tos rendeu as mais dos in tcressada.s 
homenagens, nada pedindo j<i.ma.is quer a um, 
ou quer a outro. 

Disso depois o nobre Deputttdo r1ue, tendo 
o ol'auoe, em phrase omhusiastica dos 20 
annos, dito que Ruy e1·a o mais geni:1l dos 
brazilciros, tinha ipso facto collocado .Julio 
em plano ~ecuudario ! Ao Sr. Alft•cdo Va
l'eia, que d<i um apal'te cxplica,ndo que seu 
pensamcn to não poderia ter sido este. o oru
dor.l•csponde, appellando para o testemunho 
dos collegas, e l'ebai;e aquella conclusão, que 
ninguem puder<i dclluzir do suas pal::tYI'as, 
cit::tdas pelo nobre Deputado. Não insiste 
depois da nega,tivade S. Ex. e lmnentn. ape
nas quo intollig,mcia tã.o lucit.ht .. para ferir o 
mais novo de seus compunhciros, tenha 
descido ::tté so soccorrer (lo um calvo so
:phisma. 

Não l~eod.ita p<tncgyricos ::to chefe ilnmor
ta.l; deixou sornpre evidente em sutts p:.tl::t
v-ras que ,jámais o considerou um homem se> 
cuncla,rio. 

O nobr·e Deputado. lc:1do a,inda, um tt•ccho 
do seu ,j<i. ;:.gor[~ f<tmoso discurso a,cademico, 

. patenteou a a.ntipathia. do orador, então mui
to joven, polo Governo do Murecha.l Floria.nu 
Peixoto. 

E' vordade. Moço, arroTntatlo de cnthusi
::tsmo pela, palavra ele Ruy Ba.·bo;;..::],, que na
queJ.b hor ~ so fazia ouvir como vcrlJo du lei 
contra o arbitrio, nãQ foi dos pl''imciros a 
comprebcnllerom a assombros<.t m<tgnitudc ela 
obra. irnmorta,l do gr~~nde soU::tdo c, imbuido 
das id.éu.s bebid::ts na Escol::t. tt combatb. 
Emqmmto vivo, não se humilhou perante 
elle; mas, dean te de ::ma memoria gloriosa, 
curva-se a.!!oru. 

Mas o nobt>oDaputa.llo ::tind::t achou outros 
pontos de uccusação no discurso acn.demico 
do orttdor. Increpa.-lho aind.::t o ter se 
referido com grande entlmsiasmo ao p::tss.~tdo 
do Brazil. 

O orador o confessa, : referiu-se com en
thusi::tsmo uo passado glorioso ll::t sua pa
tria. Onde o crime'? A historiar do Brazil. 
escripta em paginas immortttes pelo pn.
tl'iotismo dos Andrn.das, do Foijó. de 
Caneca c tantos outros, é amada por todos 
quantos não renegaram ainda, a, putria estre
mecida, nem se convenceram da conve-

niencin. de desprezar o3 gT::tndes vultos que 
Hluminam os fttstos n:teiona.es. 

O orador. que nunca fui ontt'a cnusa sin:Io 
republicuno, porq uo não tem· irhde para. 
ter :-sido oatru consa. .. é incrcpado por muar 
::ts glorüts de sua. p::1tri::t: 

Di:-;se o nobre Deput:u.lo que o oraJ.or 
estava em untugonismo com as idt~as do 
partid.o republicano do Rio Grande do Sul. 
por,1ue em sua tllese de doutoramento defen
deu o divo1'cio. Defendo-o a.inda. hoje c 
não esti.'t em uut:!"gooismo c'Jnl as idéas do 
seu p~~rtido, porque os mombeos deste teem 
plena, lilx~rdaclo de acçã.o e de id:~~:.s n<tscrues
tões soci::tes. 

S. Ex. disse tumbem em s3n üiscursu 
que ~t bane:.~da rio-gL'a<Hlcns3 ttnh::t sido 
infeliz na escolha, dttquclles qn:) d.üstaca.ra. 
p·wa responder ou combator S. Ex. Por·· si. 
responde o orador: ninguom o ,l·2stacon para. 
assumir estn. ou l;,q uella, l10Sição em üce U.e 
S. Ex. 

Contestou o nobre Deputado I}U:tn•lo disso 
S. l~x. que ao leade;· fa.ttav-a, a,u:,uriüad.c 
para dirigir a ba,ncacla e os tra.b.Jlws da 
Curmtru. c o fez com o mesmo di roi to com 
que o tel'ia fdto qLutlquer outru dos nobt•es 
Deputados. 

Terminou o noln·e . D.l;mt:\do decla.ri1ndo 
que a bttnJeir::t <le Julio de C::tstilhos não 
ost ~V.!, n.ts mãos . do ol'J.dor c de seus hon
l'<1dos . collo;;:.:.s. mas om suas .. ;nãus. O 
ot·ador a··hu cp1e h;~ nisso ~tpcm::ts vã prc
snmpção do nobre Dcput:.Ldo c conclua decla
rando quo nã.o o tttm•rorizam devassas 
feitas etn swt vLl:t, dev-otarb :i Rcpublic::t. 
(Muito bem; m~!·!to bem. O ONtdm· J comp~·~
mentado.) 

For::.m oiTerecidu.s, ntt sossão rle 17 de no
vembl.'o de 190:3, ao Orçamento r.it:t F::tzenda 
para o ex()rcicio de 1004, a.s se~·uintcs 

.·to p;·ojecto n . .101, de 1903 

(OL·çamento da. Fazenda.) 

A ngmen te-se a verba, 17 -Alf:.Ll1 degas-de 
400:000$000 (pa.pel) destinados a uccJrrcr, .a. 
juizo Jo '3ovm.·no, :.ts m:.:..is urgentes necessl
dados tbst.a.s repa.rtiçõcs, c1mprehendendo 
concertos c rcpuros nos· edificios o pontes, 
cre:1(:ã.o do posto.~ fiscaes, ucquisiç:Io do m::t
terhtl o cusíicio respecti.vo. 

Sah~ das. SJssões, 17 de novembro de 1903. 
-Wandel·ley de .Mendonça. 

Onde convier: 
Continua, mn vigor o disposto no art. :-20 

du lei 957, de 30 de dezembro de 1!)0:?.. 
Sttla dtt8 sessões. 17 de novembro de l 903. 

-.1. Cn~veUo Cavalcanti. 
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Onde convier : 
O . Governo ent:•eg:trá, u. titulo gt•a.tuit.,, 

a quem de direito, o terreno noccssa.t·io p:tt'a 
o a.largamontr; do ccmiterb dr.• Sa.nttt Ct•uz, 
.teereno es~e j:t · indica.do na ptantn. . C1.
dastra.l lovant·.tua pJr ord!1m d·) ~nnistt•o 
da Fa.zend.a, e c:lnshnte dos lot2s 71 a.74 da, 
rua Soto do Sctembt>o e I, 2 A c 3 da. l'aa da 
Ver·Jade, na:1uclle curato. 

S:tla d.a·; C!)m:nis:>õ'3s, l7 de novcmhro · de 
1903.-- .r. C1·uvef.lo Çavatca11.ti.- Sd, Frei1·e . 

N5.o attingindo a. renda da. R.ec~b3.loria. a 
Iot11çã.o d~ 2!3.010:Q .JC)~ do Ol'Qnmcnto vi
genb e ha.ve:1Jo o accL•escimo de 28 quotas 
com a ct'C:.t.t:ii:.• de dous dei;:; dJ tll9:;oueeiro, 
elevando-se. pot• consequoncia, o numero de 
qu0tn.s de 739 a iiJi, pó!le-se, smn augmento 
do saldo da, quob annua.l de 158$322, ost:th3-
1ecer-s3 a segni~~e po~·centa.g:)tn : 

167 quotas n~t razão de 0,65 
sobre a lotação de ~:3.000:000$ 150:500$000 

A tabnHa. d:l :-:m quota.s n • ~ 
ri.\zão de . 0,45 :-!Obre a !uta.çáo 
de 26.000: ODU$. • . . • • . . • • • . • 11 i: 00000$0 

Ac~resccnte-se ao art. 2°: 

A restituit• :i Cama.ra Municip::Ll rlu. cidade 
de Igua.pe do Estado de São Paulo 4: ll7$<:!4C. 
importn,ncia do impJsto:3 p:tgos :1 .A.W1ndegu. 
do Rio de Ja,neiro, por intermerlio de Lidgcr
wood ?>.Ifg. co~ Limited, pelo ma.tcl'ial quo 
import:.m . no nnno de lDOO, pa.rn. o s~rvi_ço 
de aba.stecirnento de agua !la mesma. c1daae, 
por ter sido em tempo l'OCI.uerjda a respe_. 
ctiva. isenção de impostos. 

Sa:Ia. !las sessõcs.l7 de novembro de IH03.
A. Jlorei1·adr.t SilM .• - Jie1·nn.ndo p,·estes.
Reúottça:; de Ca1·vallto. ~ F'el'l'eira Bm.rJa. -
F,·ancisco Romei1·o ,;;_Jesu:no Cm·doso. - .Al
varo r.le Carvalho • 

On!.le convier: . 
Fica elevada a 12:000$0~JO a verbn. de 

6:000$010 destinatl:J, n.o p:.~.gamonto_ das grati
fic:~ções do pnssoal da Pn.gad0rm do The · 
souro Fcdert~!. ::;endo nella contcmpla(los 
proporciooaltnente os continuas e . serventes. 

Sala das sessões, 1 i de novembro de 1903.
.J. Cruvello Càvalcanti. 

Onde convier: 
Sala. das scssõc:;, 17 de novembeo de 1003. «Fic:1 extensiva. aos operar los de todas tts 

- J. C1·uve!lo c~walcanti. __,;, Oo''''8a. . Dut,·a. officinas do Estado residentes nus suburbios 
da capita.l Ferleral n. concc~siio feita, peto 

Ao art. 1°, n . . 9- RccelJedol•b- accn·es- tn•t.. 4l da lei.n. 562, de 23 de noveruh::.·o de 
cente·se : :3GOS :~n nmteq para conducçã') :w jl890, de a.ssignatm•as nomina.es e intra.nsfel'i
continuo oncart•ega.do de f'it·t,er asintimnções veis nos tt•ons de suburbios. com abatimento 
nas castts do.; inr'ract.ores tios Regulu.mentos. de 75 % sobro os preços du,s passagens.» 

s.~lo. d3:s s~~sõ.cs, )i de novembro do 1903. Sala. das sessões, 17 de novembro de 1903. 
-Sa FJ·e:;·e.-LJrJ·ea Dutra. -Jlello Jlattos.-lfe;·eclia de &e.-S(t Fí·ei1·~ . 

Onde con·'de:·: 
Para. o::; e1feitos d:.~. exonJração dos actuae~ 

inspectores e a~entos fismws de impostos de 
consumo, flcamus mesmos equipu.rad.os aos 
dom<1is í'unccümarios do l\Hnisterio LitL l?a-
entla.. 

-Sala. da.s se~ .~õcs, li de novembt•o de 1903. 
FeUsbelZo Fteite. 

A' rubrica. :13 - Obras - a.ccre3ccnto-se a. 
quantia de 20:000* p~ra os urgentes reparos 
do etl.ificio em quo funcciuna. a Delegacia 
Fiscal de Cnyabá. 

Sa.laYdas sessões, 16 de novemb1•o do 1903. 
-Benedicto de Sou:; a .-Costa Netto. -Lindol
pho:·~se,·,·a.-Aq,~i110 Ribei1·o, 

Accrcs~cnte-se onde convier: 
Fica. o Governo autorizado a despender a 

quantia ele cem contos de réis com a con
strucção à c um caos ·ou ponte metallica, 
para · carga ·e desca.rg:1 de mercn.dorias na 
Alfandegs. de Corumbú.. 

Saln, das sessões, 16 de novemb1•o de HJ03.
Benedicto de Souza. - Costa Netto. - Lin
dolpll!o 8erto.. --Aqui no Ribei,·o. 

. ....;...Qon~êa Dutra. 

Ond3 convier: 
Fic:t o Governo autoriza.do a · restituir ú, 

Preiciturn. da ciJu.de de BeHo Horizonte os 
direi tos c impostos ·aduaneiros pn;gos pelo 
matorjal clectrico jmpot•tttdo em wo·~, alirin· 
uo para isso o nt::cessa.rio cre:Uto. 

Sn.la da,s sessões, 16 de novembro de 1903. 
-Ee~·nardo )!ontei,·o.-Vi,·iato J.11ascm·en1ws. 

Art. Lo n. 17 (Alfandegas): 
Alfandegt~ de Su.ntn. Catharintt: 

(Material) : Accreseeote-se : 
Para acquisição de uma ln.n
cha a. vapor pa1•a o serviço de 
a.l to mar, de a.cc01•do com o 
coni;racto j:l celebrado....... 84:500$001} 
(Art. 25, n. li, da lei n. 95i; do 30 de de-

zembro de 1902.) 
(Pessoal) . : Das embarcações. 

substitua·so pelo seguinte: 
Para. a lancha a vapor de 
alto mar e pa.ra a. . do serviço 
interno: 

1 machinista. • . . . • • . • . . • • • . . . . 3: 000$000 
1 pa.trão ............... ~...... 1:800$000 
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l mestre a. 120~ .............. . 
2 foguis~as a lOOS; ••••••••••••• 

l : 440$000 (Ma teriaJ) - Accrescente-se mais l :200$ 
2:400.~000 para aluguBl do casa. Llo por·teiro. 

1 carvoeiN a~JO$ ......... ~ ···· 
4 marinheiros a 90$ ••• ~ ...... . 

1 :080.~000 
'> • 00 Sala das sessões, 17 de no Yembt•o ele 1903 ~ 4 : :3:.,o:,o - Paula R amos. 

(Como no pro,jecto e na pro· 
posta)- Par:.t os dous esca
lere~ J.c 12 1·emos: 

14:040$000 Art. 1°, n. 17 (Alfandegis): 

2 patrões .. ~ ...•.....••.•..•.... 
lü rern·Mlo1.•e:.s a 80$ ••.••••••••• 

. Accr.:_escente-se: «~~:.Li~ 109:050$ . pn.r<L gea
t.Ificaçao annu:.Ll de loO~ :.~ c:ttla um dos guar-

2:4oo::;ooo das (727) das alfundeg:.ts da Republica, ·para 
15:360$000 compra de fardamento.» 

----- Snla dn.s 3cssões, . . 17 de novo111~Jro dc .l003. 
(l\Iateria.t- Combustível e lu-

31 
:SOO$OOO -Paula Rr.mws. 

:ficao te. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 8: 000$000 
Sala di~s sessões, li du Do\·embrode 190:3. 
-Paula .· Ramas.- El!;seu G~~i! hernw. 

Accroscente-se onde convier: 

E o Governo autorizado · a mandar p::~.gar 
aos empregados das Alfantl.cgas · a porcenta
gem reLativa :.to augmento da renda veriti
c<Ldo no e~~crcicio de 1903 comparad:t com a 
de 1 902. não devendo essa porcentag-em exce
cer de 20 % dos vencimentos de c:.tda empre
gado. nern tambem a 20 % do augmonto que 
effectiva.mcnt3 se verificar no exorcicio. po · 
dendo pa[•a is!':o abrL· 0 necessario credito. 
(Art. 26 n. IX da. lei n. 957, ele 30 ele dezem
bro do HJ02.) 

Sala du. ses3ões, li de novembro de 190:3. 
- Patllr.! Ramos. 

Alfandega ele Pernambuco : 
(Matm•ial). 

« Acquisição. reparo~ c con . .;ervaç::í.o do 
m:.tteriul »- ::10:000$000. 

Redij<.t-se asssim : 

« Acquisiç5.o ele guindastes hyih·au!icos e 
de um esc:tlcr movülo a alcool, constracç~[o 
de um galpão pat•t.t as machinas. r aparos . ~ 
conservaçãu do ma.t!Jrial, 200:000$000. » 

Sala ths sessões, li de novemb1•o de 1903. 
--Paula Ramos.~ .Julio de .Mello.- '1'ei:JJei-1·a 
de Sa.- Celso de Souza.-'-EI·mi;·io Coutinho. 

Artigo additivci. 
Accrescente-se onde convier: 

At•t. 1° n. 17 (Alfandegas): c t· · .1· • -· . . . . . .. · « · on .mua em v1gor a u1sposrçao n. 15 do 
« Augmente-se a :verb<L da unporta.neta de 1 art. 20 dtt lei n. 74Ci, de 29 de dezembro 

500:000$, destina,los a occorre1•, a. juizo do de 1900. » 
Governo, lls . mais urgentes necessidades 
destas repartiçõe3; comprehendendo cunccrM Sala da) ses .. ;;ões. li de novembro de 1903. 
tos . e repê1ros nos elli:ficios c . pontes, creaoã.o - Paula Rmnos ·- .Tttlio ele Jlello-- Teixeim 
de postos fiscaes, acquisiçã.o do material o de &i.- Celso da Souza.- Ermi1·io Coutinho. 
custeio respectivos. 

Sala da. so:;são, 10 de novem11•Ó do 1003. 
- PaHla Ramos, 

Artigo auditivo; 

« Continua em vigot• a disposi,~!ã.O do n. 20 
do a.rt. 2!J d1t lei n. 746, do 29 do dezombro 

Artigo additivo: << Continuaru. em vigor as de 1900. » 
disposições dos n.rts. 32 e 3;~ da lei n. 957, d(' Sn.ltt das ses.;;õcs, 17 de novemhr•o de 1903. 
:30 de dezembro do 1903.» -Paula Rmnos.-Julio de Mello.- Teixei1·a 

Sa.la da scssüos, 17 de novembro do 1903. de Sd.~ Cetso de Souza.- Ermi1·io Cotüinho. 
- Paula Ramos. 

Onde convier: 
Art. 1 o, n · 17 (Alfande~as): . E' revigorada no exercicio de 1004 a auto-
Alfand.ega. da Ca.pitnl Federal: l'ização consignada no art. 12 da lei n. 2G. 

de 30 do dezemln·o do 1891 o no art. 12 da 
(Pessoal)-Em v-ez do gratificaçiio mensal lei n. 191 B, de30 de sotemb1·o de 1893, para 

do 20$ aos 14 serventos-3:360$, diga-se: a liquidação. pelo Governo. da, importanciu. 
«Gratificação mensal de 15$ a cada um dos üo 1.426:329$896 com o Estado do Rio de 

SO ser·ventes dn. sa.la do expediente e do ar- Janeiro, proveniente da garantia ue juros do 
chivo da Alfundoga do Rio de Janeiro, dous por cento, pagos ú. companhia empro-
4:500$000.>) ~ zaria da Estr;.~da do Ferro D. Pellro Il (hoje: 

Vol. VII Sti 
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Estrada de Ferro Central do Brazil), que 
mais tat•de p<tssou ao domínio da União. 

Sala. das scssi".íes, 17 de novembro de 1903. 
~ Olivci:r·a Figuei1·edo.- Galvtío Baptista.
Jor1o Baptista. - llfaw·icio de .,Vn·e,t. - J. 
C1•uvello Cavalcrr.nti • ...,.- .!or.ío. Cm·los Teixdra 
Brandr1o . ..,- Jfeal"iquc Borgcs.-Fidclis Alves. 
- .htlio Sr.m.tos.- · Erico Coelho.- Beli.sario 
de Sou; a. -Lourenço Baptista. -Silva Castro. 

Vão a imprimir os seguintes 

PH.OJECTOS 

N. ::;s · c - 100:3 

N. 198- 1903 

O Congresso Nacional dccrata~ 
"\rtü;o unico. Fieam d.esue j:l cxtensiv1.1. 

aos ofHciacs ela Bl"igad:t Policial c do Cor·po 
de Bombeiros <11.1. Capital Feder:1l as disposi
ções do decreto n. 9~3, do 7 de :janeiro de 
1 ao::;; rovogauas as .· uispo .-;ições em con
trario. 

Sa.ln. elas sessões, 27 de agosto do 1903.-
0lcvcim Vatladao. 

N. 202 A- 1003 

Pa1·eccr .~ou1·e a emenda Q(ferecirla pelo 81·. Re(lacçtto 7)~o·a .')a. disC1(SSiZo do p1·ojecto 
Rod,·ÍfJUCS I.ima na 2"' dist:-usstlo do rn·ojecto n. 292. rJ,este anno , r;ue (},1ÜOri;a o GoVCí'Hf) 
n • .18 A, rleste anno, fJMC .. '"C01'fJW?.i;a os rt concerlm· os 1n·iviler;ios rlos cslokeleci-

. ser'IJiços da hyyicne adminisl;·ativtt da m.cn!os de ensino su.pe;·ior 'J ' t secu ndár,·o 
· Uni ao lWS em? gcne1·es (undar.los pelos S-:lo.llos . e pelQ 

Districto Fede1·at, e estaúelt:ce co11diçr1es 
/'ara 'JUe estes possam se1· ,·econheciclos 
o ffi.cidmente 

(VidG projecLos ns. 38 e 38 I3, de 1903) 

Emenrla <lo Sr. n.oJ.rigucs Lim:.t SOlire po
licia ~anitario. m;trHima. 

Do~ fJ.Utttl'o nrtigos uos,;n. tnnendn., :J,pcnas 
compctu :1 Commissito da.r pu,recer sobre o 
art. :Jo, cujo teor é o seg-uinte : 

Art. :1. 0 Emquantu pur lei ordinari<.L não 
forem vol,auas os fundos preciso~ pu.ra o 
custeio dos novos sceviços. n.brirá. o Governo 
os creditus necessarios pela verba Je Soccor
ros Publieos. tant<J pn.t•a as instu.llar,:õcs que 
houvm· uo determinar, como p~:.rn. o mesmo 
custeio. 

A Commissão acceiüt a emenda, pol.' entcm
ücr que a, providcnci1.1. que ella cst:tbclucc é 
ntil c :!rgente. 

Sa.la rln.s Commissõcs. 14 do nuvombro do 
190:3.- · Cass·iano do Nascimento. presidente . 
...... Lau··indo Pitla, rotator.-Fmncisco Veiga. 
-David Campista.- 1·1·ancisco ,'-,'â. 

N. l!J8 A- 190:3 

.Tsenla de IJI.talqucr imposto as clrr.pas vcn
c·:das pelos oflidaes rla 1J1·igada Policial 
c . do Coi]IO de Bombeiros da C(!pital Fe
detal 

(Vida projcdo n. HJS, do :1903) 

O prujccto n. 1!)8, do corrunto ;mno, con
tém urna dispu~içã.o digna de sm· iLttcndirla,. 

As ctn.pn.s dos officia.cs dos corpos · Je po
licia o de bomberos devem estar D<.t,s mesmas 
condições da.s que recobom os ofliclacs uo 
exercito, c . por isso a . Commissã.o 6 de pa
recer que s~j:t. este projccto approuedo. 

Sn,la lias Commissõos, 17 uc novembro <lo 
1903.- Cassiano do Nascimento, presidente. 
-Co,•nelio da Fonseca, relator.- l'ranci.~co 
Vei,r;a.- David Campista.-LaMJ.indo Pitta.
Uruano Santos. 

O Congrc~so Nacional resolve : 

Art. l. o Aos estn.belccimentos de ensino 
s~1pcri ur ou socunda1·io, fundn.<los pelos Es
tn.dos c p3lo Districto Feíleral, pod.cl'á. o Go
verno conceder os privilogbs <los csta;bele
cimcntos fetl.Cl·aes congenercs. 

:\.rt. :!-.o Para que esses institutos possa.m 
ser r~\conhcciJ.os e ~ozar de taes privilegias, 
devctã.o s<.~tisfazcr tLs seguintes eond iç'ücs : 

I, ter um fecqucncia n uncn. inferior a 
60 almnnos nmt.::iuulados pclu espaço da dons 
a.nnos; 

li, ol)scrvttr o rogimon c os p1•o;;l•ammu.:-; 
rle ensinu adupta<los no cstabulccimcnto fc
üer'-11' 

UI, 'possuir mohiliario escolar de accorclo 
co.-n as exigencias pcdagogicas, 1<thoru,torlos 
e gabinetes compl,Jtos . par~~ o ensino p1•atico 
u<ts scicncias . 

Art. :J.o OB institutos funda.dos pelos Es
tn.dos c pelo Districto Fodel":.tl, que quizcrem 
obter n. cquipa1•ação aos institutos foueraes 
dcclarn.rã.o :.L sua tlcnominaçã.o, séue e fins, 
o nome o a nll.turalidada de seu:-:; aU.ministra· 
dores on d;~ posso<t a cujo cargo csl.ivm· a sua. 
dh'ccçã.o tcchnica. o insLruir:to o podido com 
um cxcmptat• du, folha, officiu,l em quo houver 
i;ttlo publicado pot· extenso o regulamento do 
instituto. 

Art. 4.1) A' vista desse pedido, o Governo 
nomeu.rá. um delegado de rcconhociui1 com
pctcncin, domiciliado c residente na súde do 
institut .• , pn.ra o fim do fiscalizal-o, expondo 
em minucioso rel:d;orio. quanto obsm•var 
sobre o progrn.mma c morccimeoto do en
sino, processo de exames, naturezo. das 
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provas cxhibida.s, condições de admissão á. mettidos a ex:;unc c dos tpc tiverem sido · 
matricula, idoneidade moral c technica elo teansferiJ.os pn.r•;L Oltéros estabelecimentos; 
director c do corpo docente, ex:istcncia. de xn. cnca.minh:.tl'. eom :n fm·m<tçã.o :.w Go
In.boratoeios c gabinetes · necessn.rlos . ao en- ver• no, a.s reproseritaçíJcs u consullas in speci~ 
sino, frcquenda do instituto c o mais que tlirigirl<~s l)•~!o directur ou peb congregaç~ã.o; 
possa. interessar. XIII, rem8ttm· depois dos exames da. P· e 

Ari;. 5. 0 Enviado o rclatorio, o Governo 2a épocas :.t.•Js delegados juntos a.os estu.helcci
rcsolvorá. . sobre :.t equiparação e concedida. mentos C'Jilg'!!ller·es e aos dir-ectorcs doses
cst:.t, o mesmo . delcg:.ttlo fiscal oa outr·o, si t:.t.bel!!cimuntos olliciacs um:L 1·ctaçã.o dos 
assim entender o Governo, exercerá ·:.Ls sua.s a.lumnus C!1te t.iverem si,io reprovados. 
funcçõcs no instituto equiparado, recebendo Ar·l;. i .o os lnst;itlttos eqlllparaàos terão o 
a gru.tifieaçã.o u.nnual de :3:600$ paga pelo dit•cito üe c:ntt'erir ao~ s~us <.:.!LUUD(IS os grãos 
instituto, que a recolherá., em prestações que conc::d.om os ostabe!ociJJ!(Jl1tos f'ud.cra.cs. 
seme~traos, á. rep:.trtiçã.o fed·et·al que for de- um:.L ve;~ que tcnh:.tm eHes obtitlo as n.ppro
signada.. vaç!ões 1.!xigiüas p1dos rcgula.mcntos dustcs 

Art. 6. 0 Ao dclega.úo fiscal incumbc,além pa.ra u. obt'!ll~!ã.O dns mesmos grü.os. 
do disposto no a.rt · 4" : Art. 8." 11::; ex;uucs duc:scs e.~tê~bclccimen-

I, I.ovar ao conhccimr.mto do Governo tos snrü.o f·~ i tos do conl'ot't1Ütl atle com as leis, 
qun.tquer modific;_~·~!ã.O opera.du. no corpo do- decretos r) instr1tc,~~uns q110 regularem os rlos 
cento do instituto cquiparu.do; . · I (~shb ; !lecimcnto~ füuerac;:;, c v:~lcri'í.o pa1·n. :.t 

Il, rubrical' o livro de m:.ttricula, vol'ifica.r rnu.tricu~a. nos cm•.-:;os d;::stes. 
os documentos apresentados pelos candidatos Pat·:.tgl'<1ppho unico. A tru.nsfm•encin. dn 
e encerrai-a. na. época compatcnt;e; alumnos, P·,r·ém, de um pa.rn. oui.l'O instituto 

UI, l:.tDÇ\~Lr 0 visto nos peol?ra.mma.s de fcrlor~.l ?~1 'Jfficia~rncntcrcconllcddo, só scrü. 
pontos organiz;tdos para, os cx'7tmos 0 o~:.s pet'ml r.trn<:. depois de prcstn.do o ex;tmc de> 
certidões pa.ssn.d:.ts pelo socrot:.trio; anno · 

IV, a.s.;istir aos exames, rubrimtr 0 papct A1·t. D." .\súpoca.s de ex:<tmos poderão sei· 
pal'a as .prov•~s e assigna.r a.s u.ct:.ts respc- a!t·~radn.s, <:.t~endon io-sc ;_\s condiç~õos de Jo
ctiva.s; c:tliü:~rles ou ontras peculbt·cs n.os instHutos 

V, visit:tr o,; esta.belccimfmtos tlua.s vew~ 
por semana, consignu.nd.o u.s sua.s observa.
ções e impressões . em livro c·;peci~tl, que 
para. tat li1n hn.vcr<t na sucrctari<:.; 

VI, fu.zcr .· obsorvu.r o regimcn d.u ensino, 
inspecciunar :J, execuçlio dos programm:~s • 

. a.ssistir ás u.ulas e trabu.lho:; de bbot·a.torios 
e gabinetes, pelo menos duu.s vCí:cs por mez; 

VII, cx:.tminar c rubricar no fim de caJu. 
mcz as cu.ucrnot;a.s das u.ulu.s, not:~nuo a. fre
quencia d.t-~ alumnos; 

VIU. fu.z.er ob."ierva.r as disposições do m·· 
tigo 4i, lovando o facto a.o eonhecimento do 
director do instituto o do Governo, . p:u·a. o 
elfeito do roferirlo n.l'tigo, ::i o dii·ectol' não 
providcnciu.r sobre o mtso; 

IX, rubrie::tr u. gui::t de transforcncb dos 
alumnos paru. outros estabelecimento:;; 

X, rccl:unu.t• pera.nte o dirc~l;ut; o provi· 
mento d•Js tu.boratorios c gabinetes pot· i'ól'· 
ma. :1 s~ttisf'azet• as exigoncia~ do ensino oxpe
rimenf.:.tl; 

Xl, :.tprescni;:~r a.nnualmont;e um rcla.torio 
circumst:tnchtdo dos tra.halllGs do instituto, 
com as · suas observu.çõcs sobro o mereci
mento do ensino, cxccuç~ã.o dos prog-t•a.mmu.s. 
processo do!:! exa.me~. fttzendo-o acompa.nlla.r 
du, lista. dos alumnos m~ttriculall.os, dos sub-

cq •lipa.: :.:.dos, desde q ne cs.~~:. ai t!n'U.!;5n nlio 
i1nporte m.r:not· dnl'açã.u (lo curso lcctiYo ou 
do prazo ncccssa.l'io p:.tm o prep:.Lro do::; 
ex;Lme .. ; da ':!-a. úpuca., sendo .em tal caso, altc
ra.ths ta.m bCl:1l . pl'IJpo<•ciou:tlmen te <LS época.s 
p;~ra a alwr·tru·u. o cncm·r; ~:-ncnto dos trn.lm
lho~ locti·;os. 

Ar·t. :o. E' licito ;_t·,JS Lnstttut·Js er1uip:.t~ 
r·ados cnsi~;~t· outros dh;cipulos alüm do:; 
comprehewliüos no plano de eu!?inu do insti
tuto fccloral, d('scle tpt·~ da.lti não resulte, n. 
Juizo rio Governo~ sc!Jrccarg:J. pa.rn. o::; alu
runos, com prejuizo de sua hygiene menta.!. 

ArG. 11. Carla. institnt.o ccpiipn.ra.uo terá ;t 
stta, con.é:.":'u;;ar;;\o de lenLus com as ati;rilmi· 
ç~õos (Jil'J rorem d<~das pdo respectivo rcgu
l:.tmonto. 

At·t. 12. Da~ penas disciplin::trf!s impost.as 
aos n.ll!mnos . pelas cungrogn.ç·õu::; uu dlrc· 
c1;ores dos insf;itni.os . cqnipar:.ttlo~. haverá. 
recurso par:.L o Govcl':lo qua.ndo elbs impor-
1;:.t:·em nxc!usii.o dos estudos oa privação de 
llla.1;l'it~ul:~ em nsi;:~hclecimcni;os congcnm·es. 

Ar~.. 13. A in l'r<tcç.ã.o das disposições con
i;ida.s neste tiiinlo dctcrmina.ndo irrcguln.ri
rln.tlcs ou abusos qne a.carreiicm o alJa.ti
rnento do nivol mor~Ll do ensino. suJeit;ar:l o 
inst;itnto equip:.trado, conformn u. gr~widade 
do ca.so, a. c:onsm•a, p~~rticul~u· ou publica. tio 
Govcrno,ü. susprmsf(o do privilegio por tempo 
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não excodentc de dons a.nnos ou á cassação 
do flito privilegio. 

Art. 14. Só por decrct.o c depois de ou
vidos os in tcres:-:a<los. scr:l suspcns·t ou cas
sadu.a oquiparaçi'ío.O !v!inistro porlcr:l.porém, 
por simples portal'ia •.. em· vist;a d:t reproscm-
1;aç:i,o do deleg:tdo íisc.tl, resolvei.· sobre a 
censura. 

Art. 15. O pr·ivilegio j~L concedido a insti
tutos do ensino supGrior fundados p:.n· asso
ciuçõcs ou pal'ticularcs sr.r:."L cassado, além 
dos caso§ astab:Jlecidos nos artigo:~ a,ntm•io
res, quanJo for dis:;olvidu. a sociedade m:.tn
tcncdora do e~talmlecimento, ou o proprie
t'uio declarai-o extincto, bem assim quando 
por dous annos succcssh·os a fL'e:1uench só 
chega,r ao minimo legal. 

Art lG. Nesses institutos scr:l tambem 
suspenso o goso das p1•erogativas ·da equi
paração : 

I, deixand~ o pt•opt•ieta.rio ou a associ~tção 
de sujeitn.r ao exame do delegado fiscal c 
:.1.ppr'ovaç~ilo do Governo as :tlteraçõcs que 
fiz0r nos seus estu.tutos. ou comuromissos. ~~té 
quo su.tisfa.ça. essa. obrigaçü.o; • · 

II, bn.ixn.ndo :1 frequencia. ~t menos· de 60 
alumnos durante mais d~ um scmestl'o; 

IH, deixando do renovar o seguro do -pre
dio em que estiver funccionanuo o e~tabele· 
cimento, qmtndo clle constituil' em todo ou 
em parte o fundo patrimonial da. associação; 

IV, deixando de apresentar opportunn.
men te ao delegado fiscal a.s ce1•tidões que 
forem exigidas para.· u. sua oquipa.ração, 
quando o mesmo as quizer verlficat•. 

Art. li. Si dentro do período dn. suspnn
sKo, o instituto não provar tor satisfüito as 
ob1•igaçõos que lha são impostas, sor-lhe·ha. 
cn.ssada a equiparaçü.o. 

Art. 18. Aos alumnos dos estabelecimentos 
suspansos ou privados dn. · etluiparacão po
derá sm· concedirln. pelo Govoruo em qual
qual' época. a tt•ansfercncia pa.N. outro esta· 
belocimente congencrc, levttndo-se em conta 
pn.rn. os seus om~itos o numero do fultas dadas 
no estabelecimento suspenso ou cujos pri d· 
Jegios forem cassados. 

Art. 19. Em relação aos estabelecimentos 
ele ensino secundn.rio se observará mais o 
seguinte: 

I. São ele rigorosa observancia nestes 
estabelecimentos as disposições do regula· 
mento do Gymna.sio Nacional. relativas ao 
numero o seriação das diseiplinas, :1 sua dis
tribuição pelos n.nnos do curso o ao numero 
de horas semanacs consag1•adas ao. e~tudo de 
cadi1 ma teria. 

II. A organização dos programmas de 
ensino é da exclusiva competr.ncia da con
gregação do Gymnasio Nacioo::tl, sendo, 
todavb, pm•mittido (ts congrega·;ões dos 
institutos equiparados suhmctter, notes do 
terminado o prazo tla dur<tção da•Itwlles 
programmas, . á CJnsideração · do Governo. 
por intermedio c com inform:w11o dos raspe
ctivos dolegacl.os fiscn.es, mo.titicn.ções ou mo· 
didas a.conselhn.àas pela cxpcricncia. em lJern 
do ensino, sobrJ as quacs rc3olvcr:."L o mnsmo 
Governo. ouvida prévh1.mcnt·~ a congt•cga
ção do Gymnasio. 

III. São U.e estricta o bs Jl'Vancia as . regras 
esta,belocidas no regulamento do Gymnasio 
Nacional p:.wa a execução dos programmas, 
bem como o dispost • com relação ~tos cxamos 
de admissfto, de pl'omoçõcs succcssivas o de 
madurezu.. 

IV. Sã;J prohibirlas as aula~ communs · a 
alumnos do a.nnos di!l'et•cntcs. 

V. Aos doiegados fisc3.es incumbe nos exn.
mes úe madurezn. a fi;:;calizn.c·:ío de quo tmta 
o regulamento do Gymnasio Ntw;ona.l. 

VI. Os oxa.mes do madurez 1 para os alu
mnos prvecclentes de qual4.uer ensino que 
não o official ou o ofiicialmonto r,~conhe
cido, · c!fectuar·so-hão, n11 Capital Federal. 
perante o Gymnasio Nacional; e em outras 
lunalirln.des, perante os osta.belecimontos a 
elle er1uipu.rados que ahi existirem. 

Estes exames deverão errectuar-se nas pro· 
ximhla.des da, abertura. dos cursos superiores 

VII. Cada. instituto cquipar.:tclo sor:l obri
;!adoa receber gratuits.mente, por indicação 
do ministro. :tté dous n.lumnos internos c oito 
externos, observadas as condições estabole
cid<ts no regulamento do· Gymnasio Nacional 
pn.ra a admissão .de alumnos gr:.:~.tuitos. 

Art. 20. Aos cstabelocimentos do ensino 
superior equipar :.do::; é applic:~vel o diSllosto 
no art. 125 do Codigo do Ensino. 

Art. 21. Os a.Imnnos diplomados nos esta.· 
bolecimcntos de ensino secundario j<t equipa· 
rados, por•toncontes a particulares ou asso
ciações, sómente scriio :.1.dmittidos :."L matri
cula nas faculdades superiores depois de 
approvados em exame de habilitn.ção pre
stado no Gymnn.sio Nn.cionn.l ou em qualquet· 
instituto dos Estados ou no Districto Federal 
no goso da.s prerogn.tivas officiaes. 

Art. 22. Aos estabelecimentos de ensino 
sccund[l.rio, fundados pelos Estados e pelo 
Distlicto Federal com os privilegias dos est:.t
holecimontos t'odern.es congeneres, scr:l applf... 
cado o quo dispõe o artigo antecedente, des
de que sejam tt•n.nfcridos a particulares ou 
associações. 
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Art. 23. Ficam I'evoga~los o titulo II do re
gulamento n. 3.890, de l de janeiro de 1901 
-(Codigo do Ensino) o disposições em contra
rio. 

Sala das se$~Ões, 17 de novembrode 1003.
I-Iem·~·qw~ Salles, Presidente.- J. Boni{acio. 

rolator-B1·icio Nlho.-Joao Ca;·los Teixei1·o 
Bri.md(ro. -S1i Fre~1·c......,.Jlo.laquias · Gançât,;es. 

N. 313- 1903 

RútaC'ç1To JXWO. .')a discuss~ro do p1·n.fccto, sub
stitutivo .· r.i conclttscio do panJce1· n. 12.'3, 
deste anno, que aLtto1·i:a o Gove1·no a num
dtJ.r p~.<fJa1' ao captttio .· ~l{l'cdo Rib:Ji?•o rla 
Costa a qua1tlia de 3:027800;") a que tem 
di1·eilo 

O Congresso Nu.ciona1l;esolvc: · 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a ma.n
dc:u· p:.tga.r ao · capitã.o Alf1·edo Ribeü·o da 
Costa. c:t quantia de. :3:02i$095, ÍlllllOrtancia 
da.s grati!icuçõcs de exorcicio do cargo de 
instructor da. arma de caYa.lln.ria dt~ Escola 
Miltua:· desta Capital e crcado, vantagens 
de que ficou privado em virtude do . processo 
a que respunueu e de quo foi ab5olvldo om 
ultima lnst:.tncia. 

Ar~ . 2. 0 O Governo ahrirá o necessario 
credito para os devidos effeitos desta lei. 

Art. :3. 0 Revogam-se as disposiç\ões em 
contl'U.l'iu. 

Saht das Commissü~s. li ·de nc)\·embro de 
190:i.-t.1assiano do .Nascimento, prcsidenLe. 
- Dat,·i(l Campista.-Fi·ancisco 'leiga.--U1·· 
uano Santos. -LaHrindo Pita. 

O Sr. President.e-Estando ade
antu.da a . hora, designo para amanh5. a 
seguinte orJ.cm do dia.: 

Primeira pa.rte (até 3l10ras, ou antes) : 
Continu~tção da votaQãb do projecto n. lOi A 

üo l\J03,com o p:1rccer ~obre as emendas offn· 
recidu.s nn. discussão unica do projccto n. 107, 
dcsto. que reforma a lei eleitoral para a.E 
eleições feder.:~cs (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 221 A, de 1903, re
vogando o ttl•t. 253 do regulamento que hu.i· 
:xou com o clcct·cto n. 2.881, de ll:l do abri! 
do lSil~, com pu.recm• da Commissü.o d~ :Ma,· 
rinila c Guerra. · (2"' discus~ão) ; 

.. , otação do projecto n. 298, de 1903. cre
a.ndo em ca.da um dos A1•sonues do GMerl'<~ da 
Capital Federal c do Porto Alegre,um<J. com· 
p<tnhia. de -LO menores com :t denominação 
d~ Aprendizes Artilices (:36 discu.ssão) ; 

Votação do prujccto n. 23i F. de 1003, re
du.cçã.o pa.ru. nova discussão do auditivo dés
tacu.J.o na sa. discussão do .projecr.o n. 2:37, 
deste a.nno, <tntorizando o Governo a .. dqui
rir, pelo moclo que julgu.r mttis conYenicnte, 
os terrenos necessLLrios, em .Jacuccu.ogit; mu· 
nicipio ·de Angra. dos Reis, p<LI';L o:::t,Lbeleci
mento do Arscna.l de Mu.rinlitt (dlscuss~w 
unica); 

Discussão unicu. do projocto n. 251 F, de 
de 190:3, redacção . partt nova discussão, de 
ttccordo com o Regimento, do addii;ivo desta
cado na s:• discussão do projecto n. 25!, 
deste <tnuo, antorizarHlo o Governo a. modi
ficar o regulu.mento do Instituto Nacional 
de . Musica, sem a.ugmcnto despeza ; 

2a. discu::;são do projocto o. 308, de 1903, 
mandando rover os processos par:.L percepção 
do . montepio . e meio-soldo, .· posteriores aos 
decl'ctos n. 1.:388. de 21 de fevereiro de 
1891 o n. 1.054, de 20 de setembro do 1892, 
para. o fim de serem ob:;ervu.das as di$posl-
o fim dos mesmos decretos ; 

Continun.ção da 2n. discussão do projecto 
n. ~SGA, de l!J03, com o pa.recer sobt•c om~a
das oll'o:~recidas para 2u. discussão do projecto 
n. 28G deste anno. quo fixa. a, despcza. do Mi· 
nisterio da lndustria, Viação e Obras Publi
cas para o exe1•cicio de 190-1. 

Segunda péLrtc (até 3 horas, ou antes) : 
2n. discussão do projecto n. 289, de 1903, 

cocando os lagares de contador c procur:.tdor 
fiscal o rcst<~bclecc a.s juntas administrativas 
da Fazenda Federal em ca.da umu. das Dc
loga.dias .Fiscu.cs ua. Rc:publica, . e dttndo ou
tras providt~ncia.s. 

Levanta-se a sessão ú.s 5 horo.s e lO mi· 
nut0s da ta.rde. 

DECLA.P.AÇ:\0 

Dcclaram<~:s tc1• voiiu.do cont;t>a. a emenda 
quo cans:.tgl·a o voto cumulu.tivo . em lista 
incompleta.. 

S=.lola da~ ~cs~Õ:_\~.1 i de novembro de 1903.
Cassia;w do ..:V:.1scimento.-Fe1'1Wnd·J Prestes. 
-Fe1·rei1·a iJN!qa.-~tl'IJw·o dr.J Cw·i;c(l./w- Re
bortças de Ca;·l)âtha. 
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]'J·csidcnci'." do;; Si·s. l'attla Gwinw;·(7es (presidente), OUveÍl'l! F~gw;iredo ('iice-pl·esi
dente) c. Paula Guimarltes (j_J;•esidcnte) 

Ao meio-dia l)toceuc-sc :t ch~mad.:~ a qne 
aesprndem os SP:;. Paula Guimarãet'. Alencar 
Guimarães, Thomaz Acciolv, \V~nc1m·lev do 
Mendonç~~ .Joaquim Pires, Eugenio Tl)urlnho, 
Anthero Butelllo. Hosa,nna,h tle OliYeira, 
Luiz Domingues, Thomaz Cuv •lcanti. Fran· 
cisco Sá, Gonçalo Souto, Eloy do Som::1. Fon
secclt o Silva. Pereira Reis, Tcixeü'il do Sá,, 
1~1·mirio Coutinho. Co!so Lle Suuz:L Bricio 
Filho, Raymundo de 1\lieanda., Euz0bio de 
.Andt•ade, Rodri;-nes Dori:.:., .Jo>·inhno de 
Carvalho, Augu;)tu à1~ Fr,:iíias, A~YGS Bar
llOStt, Tolentino dos S~:.ntos,. U.od l'i;.:·ecs Sal· 
dn.nha., Bernardo l-Iol't:.~, ~Ivt eirn. Gvmes, I-Ic
redin. ·de Sú., Fidclis All·es. Jo'iiu Baptista. 
Silva Castro. Cruvello Ca.valcanti. Mauricio 
de Abreu, Olivcirn. Figueiredo, Cal'los Tei· 
:xeira Brandã.o, Fr~tncisco Veiga, José. Ho
nifacio, .Jo[o Luiz, Gastão da, Cunha, Ribeil·o 
Junqueira, Cttrlos Peixoto ·Filho,· Adalberto 
Ferr:~z .. Bernardes de Fttrb, I-Ionriquc Salles, 
Carlos Otton:, Olega.ric ~I:,'uciel, \Venccshlo 
Brnz, Moreira d:.l Sil-ç·a,, .Jesuiuv Carduzo, 
Francisco Romeiro, Francisco M<.tlta, Alv-tu'o 
de Carva~ho, ·llcrmencgildo de Mo:1es Fi· 
lho, Pa,uln. Ramos. .Juverml f-liller. MarçaL 
Escobar,· .Jarnes Darcy, Cassia.no do Nasoi
mcnto, Vesp~tsüLUu de .Albnquerquer Diogo 
Fortuna, C:unposCa::rtier ~; Romcn: d.e Car
Yalho. 

Abre-se a sc~são. 
E' lida. e posta em disctFsão :::. act::-.. 

O Sr . .,'1an.1es Darcy ( 8,Jbi·e a 
acta )-Sr. Presidente. no resumo dv tdscur
so que proferi h ontem nesta Castt- encontrei 
incorrecç~õcs o alterações, de . tu.l ordem do 
meu pensamento que tenho uccessidatle de 
declarar á Cam<tr~ e pedir o/V. Ex. que 
façll. constitr da acta. da, se:ssão de hoju que 
aquelle resumo não exprime oxactu.mentc o 
que aqui affirmei. Mais do um11 vez tem 
succcJido isso não só commigo como com 
oukos colleg<.ts. 

Não tenho necessidade de 1'~Z3l' esta. do
clara.ç:Io porque or·dinariamente ao resumo 
se segue·· a publicat:ão na. iutegr~. Entre
tanto, V. Ex. s.:tbe quo estamos actual· 
mente collucn.dos. em uma situação dcsa
grad:wel; trata-se de questão passoal onde 
as menores referencias, ::ts palavras mais 
insignificautcs o u.tê a col~ocução de termos 
se apuram .. de tn'Jclo que -vejo-n1e ohigmlo 

u,. fazer esta decl:1l'a.ção, pa.I·<~ quo conste da. 
acta de lwjo, promettondo o mais breve 
possivel faze1· a. puhlica.ç~ão intcgrn.l do meu. 
discurso. 

O §:r-. Bet~nardo 1-:lo:o:.,.ta (sobrea 
actt~)- Sr. Pre;:;idente, nn.}m1Jlicaç:'í.o do re
sultado da votaç:ãu da reforma eleitoral, con
stante do Dia;·io doGon,r)i"esso, n5:o foi mcn
cioaa.d~t a. cmcnch aprcs3nGada :.10 :.J.rt. 107 do 
:mbstitntivo Cu.loger:..ts, a qul.l.l, entretanto, 
roi approvad:.,, pela, Camara. Pet;o. pürtanto, 
a V. Ex. que mande fazer a devül:..~ recti
fica(.''tü nesse ponto. 

o êl'. Preshleu:te - A 1iesn. fica 
inteir~da.. 

Ninguem mais pedindo a. pa.lavrn., ~. appro~ 
v<J.da a act11. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presid.en-te-Nfi:o havendo 
numel'O legal par:.t se proceder ás votações 
das materias constantes da o1•dom do diu., 
p<1ssu.-se á materüt ·em discussão. 

E" annuncia.da, a. discussão unica. do pro
.jecto n. 251 F, de 1903, redacção pa1·a uova 
di:::cussão, de accordo corn o Regimento, do 
arlditlvo destaca.do na 3(1, discussão do pro~ 
jccto n. 251, do::;to n.nno, n.utorizando o Go
verno u. modificar o regulamento do Instituto 
Nacional de Musica, som a.ugmento de des
peza. 

O St"'. Pt•esidente - Tem a pa
la-vra o Sl'. Dricio Fllho. 

O Sr. Briicio Filho-Sr. Presi
dente,· vejo hoje na. ordem do dia o projecto 
n. 251 F, de 1903, r·edacção para nova 
di~cussão, de accordo com o Regimento, do 
additivo destn.ca.do na :Ja discussão do pro
jecto n. 251, dos te anno, autori z:Lndo o Go· 
verno a modificar o l'egulamento uo Instituto 
Naciun11.l de Musica. 
~sto projecto, Sr. Proshlento, está em de
bate em virtude de uma emenda apresen
tada ao Orçamento do lntoriol' e que foi des· 
tu.cada, do mesmo orçu.munto para constituir• 
projecto ú parte. 

Eu desqj~tl'ia que a Mesa m~ informasse 
sobro um ponto: estn. emenda fv1 approvada, 
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ou · foi approvitdo o pn.recor da Commissiio post:t de lado a inici:ttiv::t, sem que o Podei' 
entendendo que u. emenda devia constituir Legislativo ficasse I·opi·esont~tndo simples• 
projecto <.L parte? mente um papel deco1·ativo. 

o sa. Pa~::smEXTE-A cmen ~ ta, roi appro- Pois bom. Em vil·t,ude dessu. lei, em vir-
v. ada 0 de:-ltacada para constituir l).ro.J'ecto em tudo . das modificaç~ões p :ropostas, o actual 

Govct·no. em u.bril deste ·mno. rel'urmou u 
separado. regulamento do Instituto Nacion<1l de Mu-

0 SR. BP.ICIO FrLUO-Parecc-mo qnc a sica. 
cmcnd:tn;io 1ui <.~ppl'ova.da,e sim o paPecer da, I Como ê, pois, que a;;ora. alg·uns · mozos 
Co. mmiss~i.o. , achando que elb devia const.i- .de. pu i::;, jtt surge ... ou. tru }n·ojec.tu. · estu.be. le
tuir pro,jcci.o ;>. parte. Não é a mesma consa ce;n<io noYas modificações :1o regubmento 
para o rumo qm: a emenda tem a seguü·. dcss3 Instituto '? 

o Sr.. PrtESIDEXTE-Si a entenda u:i::• fo:::sc O que é m::ds: comu (~ que se . procede 
;-:;uhmettida. a.. votos 0 approvada pela Casa. agora. Liivur.'.>:tmente de ontã.~, :porquanto no 
náo. podm·üt ser destacad:t. • projecto do anno passadv c:stav<tm marc~4dOs 

o::; limites . dentro do:s CjH<tüs u Puder Ex-
O · Sr::.. Br:.rcro FILHO-V. Ex. Yt~ que a ccutinJ dcviu. a!.!'ir. a.o .na.:ssu ouc c::;to anno u 

Con"!.mi:Ss:'i.o entendeu que a. crllentl<L Jc--::n. t~!.!i.oriz;LC:ã.o é ainph, é ~la o1·lom ü •,qu~l!as 
consLitaü· projecto ü. :p~n·te, mas a CalU:L:'a que ttnnulht1~1 a no:-::sa inki::l.tiY~~- qu:J inves
n5.o a approvou. uão houve pronuncLélUC:Jto tem conLt·;,~ as uossu.s pc·erug~;ioi..-<~:s. 
nesse s'3ntilto ; de modo que não podia, ues- Ora. sr Presidente. como memhro da 
sas condiç-ões, constituil' · projccto em se- Commissão de Instrucção Publica. quo om 
pn.rado · · o anno ptt:ssado cuidou des l;e assumpto, com 

Si a cmmultt tivesse siuo a:pprovada, então, 0 maior carinho, com o maior cuiuado, 
bem;. depois dv pronunciamento, compre- como um dos membros dessa. Commissão 
hende·S:3 que·· constituísse Pl'ojccto (L parte; Chamo. a attcnç·ão da. c:wmr~t pa.t'<t 0 as-
de outra motnei.r:J. ê cla,ro que esta. materia b - d 
seria. pl'ivilegiada. na discus!::ão 0 não seguiria, sumptosohrc que vae de!i Cl'U.l', certo _e que 
0 caminhu dus outros !>l'ojectos. ella n"i:í.o conco1•dar(~ com outras mouifictt-

0 assumptu de que se uccup-t 0 pro i",. 0 ~ çõcs D<? regulinl1ento do. In~titnto ~aci~nal 
daquelles que deviam ser suÍnnotticÍ;~· a~ llo :Mus1ca, desse n::e~mo 1:~stüuto que ~~mda 
exame de. uma CúJmnis:5ão c a 3 discus~õe:!, I e.-;t~ a:w?: em abl•Il, el? vJrt~~;l?-:.do p~~·J?cto 
:para depois passa.r ao Scna.do. pot nus . • otn.d~ em o. ~nno .L a.s~u.do, tt;'i e o 

Comprehend(} V. Ex. que, adaptado este sm; •. re_gl!l<~r:wu.o I:C:odtllc~"d.o. ; . , . . . 1 . s: 
nrec3dcntc 0 rep"Psontante da ~·tçlo ·q·-e L.1tao, ~I. Prc~Idcn~e,n~da. ma1s "azemo ... 
~- ·."': ... ~l , ~.d- <. ' ' l~ do que es~<Lr a toda hora. reform3..ndo 1 
n?-o qU_2-Z.jl qus ~Uw quer mem ::. sofi\'a :..,<;; 0:.. 1 vamos: P' rar '01'1 ec•sas ·nodifi"açõe<O! 
d1scusso~s d.c1;ermmada,:; :pelo Reg1mento. se :1:,0

, 1• < • . fi ':'._, ~fi', t.:d • J :"~<,, .\, · ?. v ~ 
soccorrerú de::;se recurso. e tcl'cmos mu.tcrhs con::;t.c.Lu~;:;, ·· CluU.~.,...~In. 0 11,0P: ~, ~. · 111 ·r 
mn.l'cha,ndo aqui mais 1"'.1pidtLmentc do QUO PulS._ amdn. o 7t;'"'ulamcnto ct,.,ül ct . odll
) t b 1 - ,.· · d ., 1 · .. · . cado nao tovc tempo ·de mos~rar os seus 
cs a e.ec~ u Re,;1mento, o que"' el ttne no::. e· lt·' 10 , de .• 1·zor .,1· ., 8· mod ficar~ões e1·am 
rege d1spoe. · r su, ...,( :s, .• u ., ~ . J. . ... ., . ... 

Encat>ada, <t questão por esta 1hce~ tenho b~a::- 1 ~u m~~s'. como , t~m1uHu<L.ll<\lllO~l~c ~s.: 
outras cunsidemções a fazer. ., ~roc~-·:;1 vo1.<1I um p~oJec~o •. ~ct.o~o a E~. 

o . projecto dispõe quo seja modifi.ca.do 0 ecu~rvo. amplJ., franc<~. c 1Unmt<tlta autor1 
l'e..,.ula.mento do Instituto Nacional 'de Mu- zaçao para. reformal·o ~ 
sica. Isso não ê razoavcl. 

Ora, nã.o pn.1•aremosnessa mania de modifi- Como .membro . d.a Commissã.c1 de Instru-
cação da leis? . cção PulJlica. e como representante d<t Naçã.o, 

Fui mcmb1·o do. Gommissão de Instrucção não posso da,r meu voto a este projecto. 
Publica. e ainda o sou: l'Ccordo·me de que em Cumpro o men dever chamando a, <ttten
o anno passado foi submcttido á nossa. consi· ção do esclarecido espírito dn. Camn.ra, :para 
dcl':J.ção um pl'O,j ;_~cto modificn.ndo aquelle que pense. 'Pem no que vao votar, convicto 
l'egulmncnto. A commissã.o lavrou parecer de que~ si approv::tr esta proposiÇ'ão, appro· 
fa.voravel ao projccto.qne era comploto.mol· var<L uma proposição tumultuaria . que vem 
dado nos termos em que convem pronun· rcvolucionn.r o ensino, já. tã.o desconjuntado, 
ciar-so o Poder Legislativo ; lá. estavam de· tão bu.ru.lhado c tã.o tristemente rebaixado. 
terminadas a~ altera çõcs, as modificações (lliuito bem ; muito bem.) 
que deviam sc1· ieitas, o sentido om . que '" 
lei devia. ser concebida~ os limites dontro 
dos qt.mes o Poder Executivo deviu, agil· : o 
prqjccto ostn.vn. fdto, sem ... · :o:er u.lienada a 
au~onomü~ do Podor Legislativo, s~tu sel' 

O Sr. lP•residente-Dovo informar 
a V. Ex. que a cmc1Hla u. 12, apresentada 
pelo S1·. Eugenio Tourinho â :3"' dbcussão 
úo projecta n. 151 D, lH'ojocto de orçnmento 
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do Ministerio do Interior, foi submcttida á sobre emendas offerccida.s para 23 discussão 
vota-:;ã() c approvada .. ~ do projccto n~ 286, deste anno. que fixa a 

o SR. BRICIO F'ILIIo-O pa.reccr é que foi despeza do Ministerio da Indust.ria. Vh\çã.o o 
a-pprov<.t~o. Obru.s Publicaspara o oxerciciodo 1904. 

0 SR. PRESIDJ~NTE-Purdão; V. Ex. sabe 
que as emendas, e não o parecer, ~ - que são 
:'ão submettidos a votos. 

Eu :mbmctti a · emenda. á votaçã.o; logo de· 
pois declarei quo olla. soria drJ.')taca.da. 

V. Ex. querendo póde aprcl'icntu.r um _ rc· 
qucrimento para que o projocto volte ú. 
Commissão do InsGrucção o Sa.uJc Publica; é 
o unicu caminho n seguir. · 

0 SR. Br:.rCIO FILHO-E' o que vou fa.zor. 
Peço a. palavra. 

O Sr. Pref!'li<lente- Tem a pn.la
vra o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Brieio Filho- Sr. Presi~ 
dente, em arlt.iitamento ·tis considerações que 
acabo do fJ.ZCl' contra. . esse projecto, mos~ 
trando os· ::;eus · inconvenientes, apontando o~ 
males que ,·ão produzir no ensino, visto que, 
aind:•, este a.nno. em aln•il, foi reform<~do u 
Instituto Na.ciona.l de Musica., em consequen· 
citt do projecto qut:l aqui voM.mos em o anno 
llti.ssa.d0, com p~trccer unanime da respectiva 
Commissli.o (muitos apoiados), tonho a dizm· 
que venho eompleta.r meu · pensamento con
tra o dito projedo em debate, · api·csent:tndo 
rcquedmcnto no sentido de ir a proposição 
ü Conunissü.o de In.~trucção Publica, afim de 
que cst:t en:ii~;t·L . seu . pa1·eccr em relação a.o 
~ssumpto. (Jhtilo bem, mui lo bem.) 

Vem :l Mesa., é lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o seguinte 

HEClüERIMENTO 

Rec1uciro que o projocto n. 2.?1 F. de 1903, 
-vti. ú. Commissão d..e !nstrucçã.o . c Saudc Pu
blica., para. sobt•c o mesmo crnittir o seu ptL· 
r<Jccr. 

Salu, das sesstíus, 18 ele novembro de 1003. 
~B1·icio Fitho. 

Ninguem mais pedindo a palavra, ê encor
l'adu. adiscussãü e adiada a votação. 

São süceussiva.mente sem t.lebai;c~ cnccr
l'ados. em 2:1. discms~U.o. os arts. 1° e 2° do 
1wojocto n. 808, de 190:3, mand.ando revel' os 
processos pu.ra porcepçüo . de montepio c 
mcio·soldo, posteriores aos decretos n. ·1.388. 
de 21 de fevereiro de 1891 e n. 1.054, de 20 
de setembro Je 1802, pa1•a o fim do · serem 
observadas n.s disposições dos mesmos de· 
eretos, ficn,tvlo u.diaua. a votaç.ão. 

E' .a.nnuncbàu. ~L continuação da 2o. discussão 
do projccto n. 286 A, de Hl03, com o parecer 

O Sr-. P,.e~idente-Tem a pa.lavra 
o Sr. Alvaro de Cat"l'·alho. 

O Sr . ..c'\.I"·aro de C:u-valho
Sr. Presidente, hontem tive occasiiio de 
pedir ú. Ca.mara o adia.mento da. discussão ~o 
Orç::tmento da Viacão, por ls:;o quo o nobre 
Dcput.ado _ pula · Ba.hia uccuparn.·so de a.s
sumpto especialmente refereuto aos interes
ses do Estudo de S. Paulo ... 

0 SR. RODRIGUES SA:LDANIIA-Nacionaes, 
interesses nacionacs. 

0 SR.. Ar~VARO DE CARVALHO-Bem ; direi 
intero:'ses m:.cionues, mas que convergem e 
se exercitam na zona. do Estado deS;Paulo, e 
tinha apresentado tal somma de dt'..dos te
chuieos que cu, advogttdo, não me sentia, 
não me julgava capaz de responder, no mo
mento, a S. Ex. · 

Nessas condi<;ões, pedi o p1•a.zo legal P::l.l'a, 
a1)reciando o merito desses détdos, responder 
aS. Ex. · 

O Diario . do Col?!Jl·esso, porém, hoje me 
surprehendeu com uma nota, onde apenus 
summariu. o seguinte : 

. « O 81·. Rod1·igues . · SaManlw estuda o 
problcmu. ferro-viario do B1•azil c es
t:.tbelece o parallelo entre as hHolas de 
um metro e 1m, 60. concluindo que o u.la.r
gamento de bitola. é um dcsastt•e.~> 

E nad<~ mais. 

O Sa. RoDaiGur~s SALDANHA - Mostrei o 
papel que representaria . o al<.trgamento 
para n. futur~~ rêde da viac:ão e int,m·esses da 
Central. 

0 SR. ALVÂRO DE CARYA.T,!IO- Não cstú. 
i:5SO publicado no Dim~i.o do Congresso. 

M:1s, Sr. Presidente. o nol•re Depuhdo 
pela Bahia, se mo permittit>, htt d/3 consentir 
que cu diga-perJeu o seu tempo. 

0 SR. RoDRrGUES SALDANHA-Não apoiatlo. 

0 SR. ALYARO DE CARYAJ,HO-NÓS, OS SÍ• 
gn:.~tnrbs dl.t emenda que habilita o Governo 
a :.tla.rgara, bitola dll Taubaté a S. Paulo, 
não contestamos quo se,i:.t mais vantajoso 
hoje constr•uü· est-..·ada.s com bitola. de um 
metro. · 

E' sabido. ê assumpto muito discntillo e 
resolvido que é mais barata a. construcção 
de estru.das, curvas, raios o 1iudo qllanto S. 
Ex. aqui ernditn.ment.e nos tlcscl'r}veu, e mais 
barata,, repito, a . bitola de um m:::tro, d<> 
que u. de um. metro o sessenta,. 
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Assim, eu disse bem, S. Ex., perdeu o seu 
tempo ... 

O assmnpiio só teria uma vantagem de ser 
trazido a esta discussão: é si ficasse provado 
que tão depress11 qun.nto são os nossos de
sejos, c os d~ S. Ex., n.unificaç?to d:~ vi::t
ção fCl'l'ea do Brazil fosse lJOSsivel de norte 
a sul denLro da hitola, quo S. Ex. ima.gina. 

O Slt. RoDIUGUES S.\.LDANlíA. ~ Tod::t a 
vi:w:l.o do paiz é de um metro. ú. excepção 
<lest::J trecho. 

0 SR, ALVAT!O DE CAJ~VALJin- . Não qm'l'O 
mo n.long-:11', . Sr. PresiJcnte ; lwntem ouvi 
S, E:c com a m:.Lior n.ttcnção .•• 

0 SR. llODRlGUES SALDAXIIA - Eu l Cl'· 
mitti os qnrtos. 

O SR.. ALY.\.HO DE CAJWAT.HO- ... S. Ex. 
hojch:1 do me ouvir,pnr::~. · no fim C·Jncorda.r 
que do rtue se tl'atn. n5.o ~de f;u~cr bitola. 
1arg;1, par.;, Yi:tçã.o fcrroa do Brn.zil, do q uc 
se tratct a,ponas ê de. n0 presente momento, 
s<ltisf,~zce a uma ncccssida~le .•. 

O Sn.. RoDmGUES SALD.\.XIIA-Não apoiado. 
0 SR. ALVARO DE CARVA.I.IN..,- ..• neces

sida.dequc não é de S. Paulo, necessidade 
aue e n·.tcional, porque ha tV~ tr·azer vanta
gens immediatns á Estrada d'J Fer1·o Central, 
que é institni•;.ã.o nacional. 

G89' 

Vou provar a S. Ex. qual é o espirito, e 
o que é que dictou n. presente. emenda que 
não tom :.t rosponsabiliun.de de um só, mas· 
que tem a responsabilitladc d.e nma h:tnc;J.da, 
a bancacb, do ~. P;mlo, c m<.tis do q uc isso, 
su>tcnta.da. defendida. conti.nuadamento e 
sempre pela b·1.ncaua de S. Paulo; não toma
mos a liberJa.<lc de aprcsontak~ sem •>uvit· os · 
elcmcntc2 tc~hnicos Jo Governo. 

Por conselhos do Sr. l\linist.t•o da. Vi:tçiío, 
ouvim·.JS o iltni;tN rcla.tor da Commissã.o de 
Orçamento nest:t c~~m; mais do que isso ... 

O Sn.. RoDRIGt:Es . SALD.\l\"llA-N5.o se pódc 
telr maior desprcnrlimcnto c . mn io:~ pn.t1·io· 
tismo do que p~din(lrJ-sc para dar :to Go
yerno a libm·dtt :e de p1·a.ticar u al:trgu.mento 
ou rcducção do bitola. consultados os profis· 
sionaos. NãJ S3 púdc d:w maior pl'ova. de 
pa.triotismu c . tlesprondhneuto ; não quDro 
impor minha opinião. 

0 SR. AT.YARO DE CARVALHO- Si osl,c é O 
fim do nobre Deputado, me pcrmittir;t S. Ex. 
que cu lho conte a historia desta emenda. 

Por comelhos de clemcnt0s que estudaram 
a questão, nos ligamos <t bancad:1. do Rio 
Grande tlo Snl, para set•mos siguatario.:: dest::~. 
emet1Lla ... 

O SR. RoDRIGUES SALDAl\"IIA dá nru aparte. 

0 SR. H.OVRICUES SALDAXIIA dtt um aparte. 0 SR. ALVARO DE CAIWALIIO - Apl'CSOD
t<l,fltlo e.;;tn, emenda. Sr. · Pre.sidcnte, nó~ vi-

O Srt. ALVARo DE CAP..VALIIO-SI'. Prcsi- sarnas o scgninte; pl'imciro, fazer· o n.lar
dento. o nobre Deputado pe!n, B:thht ll.isontc gamcnto d<t bitola de Taubaté a S. Paulo, 
por fürma que todas as YCZ0S me desvia do som pc?.a.r immedhtLtmcntc sobro os cofres 
ao:sumpt•J quo p1•etendo discutir. publico:-::. porque nos limita.moJ [Í. embsã.o 

Hontcm\ qu;indo apenas cu pedia o [Hlia- do títulos por de:.crmin:.tdo tempo. 
ment:Jda discu:;süo, S. Ex. declarou: is.)o . 
vn.e pro,jndicar :1 Minas. Ma.is do '-ltlll iss,J: o tl'afe:;J ue p~~:;s~\6Ciros 

Dig-.:.-mo s. Ex .• porque ú que 0 al:.:,pgn.- oiTm•cccrtt lucro pelo augmunto qu.1 l;ódo 
mcllto Lb bitol:.t <~c Tauba.té n. S. Pn.nliJ pro· existil• no cust1dos le.ibs u0:s trr.ns nocturnos, 
judica a 1'-Unas? du mudo a co:np.,nsal' a J.espcza. que se ia 

f:,zee. 
O SP.. RoDRIGUES S,\LDANIIA-En lll:'Ovci; Mas h:mtcm calcuhva S. Ex. ttrlJitt•arin.-

dissc que a. Centl'al, si ti\"er ~e conc, .. rl'Cr monto quo essa dospcZ't não SCl'h n.penas de 
com a Santos, ficttr:.t sujeita. a c?eficits, o sorú. i, 8 ou 9 mil contos •.. 
preciso, portanto, sobrecn.rre.!'.;ar a~ tarifas 
do Minas; O SR. RoDRiGUES SAtDANIL\.-At·bitraria-

0 SR. ALVARO DE CARVALHO -Sr. Pre- mente, nfto. 
sidcnto, a este argumento só se responde O SR. Ar.vAno DI~ GAR.V.\.r..no-At•bitru.ria- . 
assim: um dia o inolvidavel paulbh, o Sr. mente, purqtn S. Ex. não apresentou um 
D1•. MuPaes Barros, na sua pn.ixão, um pouco dado aqui. 
1ocal,c:11orosa, discutia assmnptos da Central, 0 Sn. RoDRIGUES SALDANru..,-Pordã.o; ar
e um illustl'o Doputad•) mineiro, que ainda bitrariamcnte, não. Trouxe varios datlus. 
agora occup:1 ·uma cadcir:1 nesta Cast. de~ 
fendendo interesses da Estrada. de Ferro O SR. ALVARO DE CARVALno-Arbitraria
Ccn1.ral, na. rêdc mineit'a, disse:-« poiorcm mente, pot•que S. Ex. n"ã.o <l,proscnton aqui 
o sm•viço dn. Central em S. P::tulo pa.r n. uma só prova em f a, vor üas a llegações q uc 
ignalat• · ao de Minas». prorluziu; não trouxe dadus, scgun;lu os quaes 

Só assim so rospondc . a quem uiz quo I so vcrific~tsso a despezu. n. faz·.:~r com o al~tr
ha de ser ~obrecarrogado .Minas, porque se gamcuto da bitola a tú Taubaté. 
~~.I<~rga a bltolll, de Ttwbate a S. Pcl.Ulo! Sabe o nobre Dcput:luo, que ê cngcnhotro ... 

Vol. YJI . S')' 
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0 SR, RoDR.IGUES SALDANHA _.... !vias a bi· 
tola estreita acaba com a baldeação, augmen
tando por consequencia a· velocidade. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO..;_ 0 meu cal
lega,, quo isto affi!'m'l, lw. de d~r licon~a que 
eu não aprenda somente ~oms~go, mas tam· 
bem corun outros cngênhctros 1llust:•os como 
o illnstre Deputado. Esta questão do . velo
cidade affil'ma.tiva, a que S. Ex. hontcm se 
l'eferiu, cunão a contestaria., si não estivesse 
hoje esLriba.do na opiniã~ d!'l illustrcs enge
nheiros, pelo menos tao illustt•c como o 
illus:.rc Deputado. 

O SR • . RODRIGUES SALDA:-;.IIA-Ni'ío <111oiado; 
V. Ex. não s:~be onde fui buscal' os d~tdos 
que aprescnt!.'i ~v.itri. · 

0 Sn.. A.LYARO DE. C,\.RVALIIo.....,-Eu não vi 
esse da.do& a que S. Ex. se refere. mas devo 
dize qne o Dt•. Osorio de Almeida affirm~r 
que ems m0.tcl'ia'dc veloc~clad.e .. d.t\da~ as con;. 
dições tl.o no:3SO trafego. nao extstc dtiTercnoa. 
entre a velocidade da bitola larga com a d.a. 
s~t1•eita. 

0 SR •. RODlt!GUES SALDAXIIA-Não U.l.Joia.do; 
contesto esta. allegaç·ão. O Dr. Osorio do 
.Almeida não póde affit•mar isto. 

logeras, acudindo ao appello feito pelo no
bre Deputado pela Bahia, é a mn.is formal 
affirmativa a favor do ctuc acabei de dizer, 
isto é, que a bitola não limita a Yeloeidade. 

O Sa. Roomca:r.s SAJ..DA:\HA-:Y. ·Ex. est<L 
eogana.do. 

O Sa. Ar.•,-AR.O DE Ct...RVALII0-0 n<>hrc en
genheiro desmentiu o nobre Deputado pela 
Bahia. 

O Sn. RoDRIGUEs SALDA:\IIA~Não des
mentiu. (1'1·ocom-se va1·ios . e calo1·osos apa;·
tes. O S;·. P;·esidenie reclamo.o.tlenç(to.) 

0 SP... AL YARO DE CARYALIIO - Sr. Prc
siJ.coto, ou não costumo fazev thcoria d<1 tri
bun::~:. n~o pretendo ensinar, mits apenas 
prec1s::1 d1zor que a. verdade por mim asse
gurada foi con:firmacb. pelo Dr. Cn.logm•af:!, 
que acudiu ao appcllo do Dr. Rodrigues 
S~tlclanlm ; isto é, o Dr. Calo geras :~L!lt•mou 
qnc a lJjtola n~o limíéa :.1.. velocidade. (Jfa 
apm·tc~.) 

A tolel''tuciacom que é trata.doo illustl'o ... 
0 SR. R.oDRIGüES SALDANHA- Affirmo a.o 

nobre ~cput:tdo que não deixo ~em resposta 
aHegaçoes suas, porque t enho rospJnsu.bili
dade profi.~sional quo não me p urmitte si
loncitu• sobre ellas. 0 SR. ALVARO DE CARVALHO- Hontem OU 

n.ifiJ•ma.va. que u. opinião do Dr. Po.mh~ e Souz~1, 
~o brc o <tSSlnnpto j(~ não. ora hoje a mosma., O ~R • . ALvA r, o DE CARVALHO - Eu não 
mas... · I posso l.evat· o meu compromisso n.lém da.-

0 SR • . RoDRIGUES SALDAXIIA _:_ rsto que o I 'l uillo que posso fuz~r. 
collc(l'a diz não pódo provar. Dcsa,üo S. Ex. O meu compromis~o é o seguinte: é affir· 
a. fêtzel-o. ao pn.sso quo eu me compromotto mm· que :s. Ex. hontem disse que o alarga· 
a trt\zer nm. documcnt<J firmado por ess<~S mento ela bitola, traz .· pr0ju.zo :Pt'-l'<t Minas ; 
pessoas conti•arhtndo o que S. Ex. diz. pergantci-lhe porque, c S. Ex. I'ospundeu: 

O S 
• E c ..... " ·'Liro- \ vis·t ... do porque a_s tal'ifhs serão augmenta.das cnor-

R • .n.LYARO. D A~•·•~ J •• · lllelllCDte. 
c.:-~lol' com que o lllustre Dcputad·J ..• Estou prontndo ct~m o trafego dos passa

O SP •• RoDRIGUES SALDAXIIA-V. E~. cst:t geiJ•os, C'JJll o aproveitamento úo u.ctual ma.;. 
me de3mcntlndo. tcrial de bitola estreita, que ser<'t aprovei-

O Sn. . .ALVARO DE CArtYALUo- ••• a.cab:J. do tudo pelo Governo em estrada. de bitola 
::tffirnlD .. r, l)Or · fúrma. tão categoric.a, que é estreita, com a. cconomht que s : ~ · faz, pela 
uma invot•i.la.dc o que eu acabo de d1zcr, qnc dcspcza, que S3 P ~·up<t na bald(mção em Tau.;.. 
passo por a.pn.ixonado, não devo responder. ba !.é, quo u despcz:J. do n.lu.rgamento não 
o nobt·c DJputado ha, de ir bnsc:J.r esses do· SCi'á o .. ;ta que o illustre Deputado annuncüt. 
cnmen tos.. • Agora, PCl'mittn. S. Ex. q no o dig:J., 

O Sn.. RoDRIGUES SALDA:\liA-Isto consta ~ ·3ta emend: só fo~ ttprese?tadtt. uopols de 
d~ um ii lh·•to que eu hontem po.ra ac1ni ostudatl:J. P0• pcssp<Ll t~cbmco, fo1. ~presen-
t :

0 
· 0 v t~da _ dcpu1s ~e oundo o 1llust1•e · Munstro da 

1 uxo. I vmç~ao, que nos aconselhou, como .moio de 
.o SR . . ALVARO DE CAR~"A.LU. o-•.. . para qu. c. regulal•iz:.tl' a Yia.~.ão ferrca, nos .· entendesse

de um formal desmont1do ao que acabo de mos com ~ · dep·:tação do Riu G1•aode a 
aJfi1•ma.r. respeito das ostr<td.tts do forro <lo seu Es-

Q SR. RoDRIGUES SALD.\NUA ML nm aparto. ta.do. . 
0 

s c ~ 0 .· !. 1 t , Nós soapresontmuos a ·omondtt nessa con· 
• "'R. ~AI;9u~R.AS-: q_uc "1 · ac 0 \;': qno fiança., pot•quc, ao contrario, não vii'iétmos 

a b1tola D<t.O .tmLta a "Velocidade. . restabelecer de novo uma questão quo agol'í1 
O SR. AL'\'AR.O Dl~ CARVALno-<? a.parte do julgo ma.lsinada, porque fo.i despertar no 

nobre Deput(l,do, illustre engcnhen·o Dr. Ca- illus._\rc Doputud.o pela. Bahia uma paixão. 
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OSR. RoDP.IGUES SALDANHA-Não a.poin.do; 
úumpi'i a.pena.s o devot' pt•ofissiona.l. 

O SR. A'INARO DE CA.n:VA.LIIo-Quo sa.nto 
amor. tem S. Ex. pela profissão, ele mollo 
que o mu~tru Ministro U~t Viação, do lUOLlO 
crus 11111 dos signa.t.a.rios da cmonda, pl'ofissio
nal comn S. Ex., de modo que o relator elo 
orça.m3nto ... 

O SR. Roor:.rGUES SALDA:'mA- Mas V. Ex. 
sa.bo que a.::; opiniões divm•gcm. 

O Srt. ,\LVAP..o DE CARYAr .. no- ..• enten
dem 11uo a opinião tecllnica. é essa, ~:,m, 
entroj.anto, a. qum·er lcv:n• pam o ponto em 
•lUC se coHoca o nobre Deputado. 

O SR. R·•DRIGUE.) SALD_\.);JIA.-Eu devo sa
tisfações :1, minh~~ elas~e. 

0 SR. ALVARO DE CAR.YALIIO-En não faço 

Sr. Calogeras, que as bitolas não di.treroncia.m 
a. velocidade. 

0 SR. RoDRIGUES SALDANIIA-A discussão 
entro nós está. impOS$ÍYel. V. Ex. tem o cli
rcitú ele dizer o que (luizet·. 

0 SR. ALVATI.O DE CARYALIIO -Digo O quo 
entcntlo 21ecessario para, aíl1rmn.r que a 
emenda nuo representa onus para a Unüí.o; 
elln \·h;a, no ruowento sa.tisf':.tzcr umtt necessi
Jnlit3 do Eshtdo tte S. P::t.ttlo. 

Espero que, quanJ.o o 81·. Dr. Rodrigues 
~u,lJanlm conseguil' r\:alizar o seu gmnde 
prnblarna de unificar as bitolas da viaçfw 
I'u;-re:1· no Dra.ziL já . terá. sido .rcsgata.elo 
qualq uct• sac1·lficio feito pn.r<~ alargamento 
•L~t bitot:.~ ::~Gú S. P. 1,ulo. (Jlu.:.to bem-: ?lwilo 
úcm.) · 

questão c1uc :1 classe me jul~ue neste c:~so elo O §a:•. Prcsideu.t~-Tcm a pall•·n·a 
ostl'eitu.IllOilto oualal';.p.monto uc bitola. o Sr. H,aymundo de ::'·Iiranclu,. (Puusa.) ::\ã..J 

O Sr. Rodt•;gues Sa!elanha. D3put::l.do poln, r_!sl;;i, pt·cscnte. 
Bu,hia. f::,~ qu~s.tão que <L cla.s~e o julgue; cllc I Tom :! nahvrD.. u s.. Ceuve. llo c· V". i· 
que se dcvw ,Julgar. a.p::ma.s tem quo prov<n· •anti • ~· · L· • "' ,. 

o seguinte. c, para. i~so peço ao illustrc ' c "• · 
Deputado que não mo apart;u:o. o §r c .... 1~"e""o c.· . 1 . t," 

Não li<~ despc~<t CX~i.'<Wl'llinar~a pelo s~;:;uin- _ 51 •• p1.8"r;itlente ~ ;mr·~~ente· ;:~; .. ~r ~~!.~t~ 
te : c um o Lrafego 1.tc p::tss !.gou·os, dehlt<tdos do , , i ni 't,.,.,:) (l~ 1\ 1 11·stl'~" um1

" em.eilc;'~ ·a- · to 
Os Jol.to·s 1J.l""'crnr1·s cl> 1' '"'"f>l.l'U' ele. n·~ J(• • ~ _..,,t ·~ ·'--·· 1

"" "" · • ua <ll • 
, · ', .: ':'t"?~ .... ~" 1:~::>~"""'; ~· ' ·•, ~s rizant.!o o pro!ongan1·~nto do t·am;d de Santa. 

ter.emo~ ,L.J<L ~ c1 úct Su.f~Lwnte. a~; 11111.~~~ •11_1,1 cru h a. IT.ueurussa, emenda :.t que coube o 
o t,tnto . ., c~nto~ ann~ae~. com n: ti,tnslerdnCht n. Si. A 1tOUI't:da. Commissão l'le FnzenJa a 
do mar;,•.rml da, brtola .. es~rc 1 ~?- acl.ual de I considerou d.::sn~~cessaria, por estar o Governo 
S. Paulo ou pa.ra. a Oc~to c,c ~'llD::t:s, ou para auto1·iz:otlo uo1• lei anterior que se"ia reva
q~a.h!u<:.t.' ?n~ra pe.l'~e.~.ct~nto a.o Governo. E lidn.dr. no orçamEnto em.tlebate, a p·r~long-;~r 
nus ~Cl.vlilOl:> o lllcht.llttl que.· • todns :1s est1·ad:.Ls, rmnaes e prolongam•·nto<:~, 

O Sn.. RoDRIGUES SALDANHA- :iVIv,t.~l'lal estan•lo, pol'tunto, inclnido nesstt autorização 
não é ecunomia, po1•que so consome. o pl't.•lon.~amento de qne trata a emenda· em 

O SR. ALVAl~O ·DE CARYALuo- ••• não quc;:;t.õ.o. 
será par<l!do. . . . . . · . _ Mas. Sr. Pl'>?~idente, essa. autorização ele 

Além drsSoJ temos ~t cconom1a. de baldea(;au quo Jalla, a hom::vla Commissã.o estU.restric.;ta 
feita em Ta.nbató~ cconumi:~ que .. che.~·a. <1 <..L verlltt 1le G.500:000$, que será do~lm~idtt dos 
uma \~el'lJ~l. quo, n~o posso tl~tr'.-i'lnl.na.·l. ·, por·ll.ucros litlnidos tl:.t Es.t.1•ada (10. Ferro Central. 
que na.o tonhu ürwos em mao$. nv exercicio de Hl02·1003 · u eu não condo 

Julgo qua i1 unica. ob.jccção,.súria qno po- , que tncs saldos s·~jam uma' rc~alidade. 
derb lw.ver contru. a med.iLL::t. ct•a esta dn. I · · . . . . · . -
dcspczu.; quani.o ao mai:::, nilo existe outr•tt 9, Sa.?. CALOGERAS- '\ • Ex. ach,'l que rmo 
ob,jecção quo não seju. o amor u. uma. opi- exr:stern' 
niã1J, o que é respeit,avcl d::t parte do noi.Jre O SR. CiWVI~LLO CAVALCANTr-!\'i'io alllrmo 
Deputado. que, .üesuo hoje, se enca.rrogou de quo não existam; vão contio ucll~s ; podem 
dar satisfações (L sua clas~o. sem quo u Con- Lão chegar a essa cHra; entretanto. eu pode
grosso... ria,, com algum fundamento, pôl·os em du-

O SR. RoDRIGUES SALDANIIA - Ao IUOU • vida, porque o pl'Oprio Govern.o, ]m tal vez 
:pu,triot.ismo. dous nunos, nomeou uma conm.11::,suo ••. 

0 SR. ALVARO Dl~ CARVALHO- 0. pu,t.rio- 0 SR. CALOGERAS- 0 ·anno pasEado. 
tismo de S. Ex. não é di!fersnte do de lodos 0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- ••• O anno 
nós, ho. de . ser igual, . c ta.nto a.ssim que passado nomeou urna com missão de notabili· 
S. Ex., pa.ra dar satis1açües <t sua. classe, disse dadas da nossa engenharia par.t verificnr até 
n.o humilde urndor, não apresentando uma. que ponto era real esse saldo, ou. si a Central 
objecç~ão, mi1s com paLxão o ca.lot•, que o que dava prejuizo. 
cu dizia era uma inverdade, p:1.ra logo do· Essa commissüo reuniu·se algumas vezes, 
,_pois ouvir duquello p<n•a. quem a.ppollou, o segundo li em jornacs! e deJJois não mn.is 
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houve notícifls deiia. ·e menos do resulta.rlo de 
seus trabalhos. 

Nessas condições, ·a minha du,ida sobre 
esse saldo seria muito justificavel. 

Não contesto que seja. de grande utilidade 
o prolongamento de qualquer outro ramal, e 
ninguem de boa fé virá, em these, negar a 
utilid~de de uma estrada de ferro~ 

Seria ·o mesmo que negar . a utilidade do 
uma escola. 

A estrada de ferro, em regra, é semrre 
util. 

O ramal de Snnta Cruz, a que r.c.e refiro, 
tem, sobl'e todos os outl'os, a seguinte prefe· 
rencia: foi construi 1~0 especia.lmeni;·_: e, posso 
dizer, unicamente para dar ::;ahiàa aos pro· 
duetos do mata-louro que se ia fundar no 
curato de Sa.nttt c :·uz, pa1•a o t!'ansporte do 
gado al·atiüo pa!'a fornecimento á populnção 
desta Ca.pi.tüJ; clle nenhum<\ rcn.,la produz. 

O SR. HEP.EDIA DE SA' - Scmp-:.·e produz 
algum;;... 

O SR. Cauv!l:LLO CA.VALC,\NTI-Ilênda brutn. 
Appel lo para. o illustro relator do orçamento 
que discutimos, o qual s~ t•}mdado a estf~s es· 
tudos co:n aCUl'tida attenção. 

Duvido que a ren:lu. liqui.h\. dt:s~G ram~. l t.1 ê 
para. os juros e nmol'tiznçilo r1o capitu.l nclle 
empregn.do; ao pnsso que o seu prolongil.
mento ao porto de Itacurus$i transformada 
suas condiç.õesfinanceiras. 

E' o caso de se augmeutar o capital que se 
julga compromettido, para salvar a pu.rte re
conhecidamente imnroducti,·a. 

O porto c1e Ita.curussú. é o mnis irnporta.nte 
ao sul do Esta•.! o do Rio, n!o só pot' sua pro
fundidade, pois que ali i aportaram durante a 
revolta transatlanticos transportando gado 
do Rio da Prata, encostando, pó le-se dizet', . ú 
pra.~rt, como porque está abrigado pelas ílhars 
âa Mar;.;.mba.ia e · Grande, onde está o Laza
rEito, e V. Ex. sabe que, em ~pocas de epi
demia, são os immigrantes a1)o1otados no iatc
rior do nosso porto, se inf<Jccionam e, quando 
interna.dcs. Ievarn pnra. S. Paulo e Minns 
os germens de~sa epidemia; no pasE"o que, 
do La.zn,.eto, . n:t Ilha. Grande! ganhariam 
esse ramal, sem a entr·ada obrigatoria no 
porto do Rio de .Janeiro ; tenho mais a . CJUElsi 
certeza da transferencia. do Arsenal de Ma~ 
rinha para Jaouecanga, e será então esse pro
longamento de imprescindivel realiza~ão. 

O SR. PAULA RAnos-Que o Governo não 
ouça. V. Ex. neste momento. 

O Sa. CRUVELt..o CA.VA.LCANTI- Fatalmente 
será prolongado esse ramal, porque niio ha 
de ficn.r um estabelecimento de lal ordem a 
olhar para a estação de Santa C1·ui, a alguns 
ldlomctros ; lm o alento que vamos levar á 
avoura. decadente pela falta de transporte 

para scus productos, do sul do . Estudo do Rio 
e da costa norte de S. Paulo, como sejam os 
municípios de Ubatuba,, S. Sebastiã.o, Villa 
13ella, etc. · · 

Além de todas essas razões, cadn qual mais 
valiosa, ha ainda outt•a que a todas sobre
puja. 

Já tivemos, Sr • . Presidente, a doloro:a ex;. 
periencia ane seja esta Capital quando inter
ceptada a barra do porto pot• inimigo externo, 
como na questão Cbril-1ty. ou intGrno como 
pela revoltn. de G de sGtembro ; nc~te . ultimo 
caso, pelo porto de ltacm·m~á foram feitos o 
fornecimento do.gado v indo do Rio da Prata. e 
as communicaçües ·com O!; navios que .estacic .. 
navam na Ilha Graude. E tanto t} Itacnrussá 
um porto estrategico, qne o Sr. marechal 
Floriano mandou e~tthlnl·O por commissão 
militar e llrvjectuva fortiticar as ilhas qu.3 o 
protegem. 

Eis a razão por que apresentei esta emendt~, 
á qual o illustrc relator não se oppoz, l'epu
tando-a. upenn.s desnaces:mria peln autorização 
que tem o ·· Governo; se!'virá, pot·Ltnto, este 
debate pn.ra <1gitn.r a qu~stão e sug~c::t ?onur 
o Governo. 

Não confio, como jã. dis~e. no Ealdo de 
ond·:: ,Jcvor :.i. saliir a . ver11a JYõ J'<L essas con
strucçu~:s. S. Ex .• por~m, o illustr·e relator, 
promotteu f;, ?.er desapparecer essn restricção 
e, assim sEndo, nada mais restará ao autor 
da emenda, .. ·como representa !lte elo Estado 
do Rio do Ja.neirl)t qn.e agradecer a S. Ex. 
a boa vontade com que acolheu a idea.. 

Sr. Presidente, seja me permittido, a,pro
veitando . o cn~ejo, tratnr de um çlos I)ro
blemas mais importantes que tem o GoYerno 
presentemente a resolYar, tão importante 
como o quejá teYe solução pratict1, i~to e, o 
melhoramcnt0 c!o porto: quero referir · me ao. 
n.bastecimr::nto t\e agun. tt esta Cnp\tf\.1, o qm.ü 
amcaca até pt3rturLa.t• n ordem publica . 

A Garoara dos Deputados assim j tt o r.,co-· 
nheceu e armou o Governo colll crt:ditos 
illimitados. 

Não é tle hoje, St•. Presidente, ha mais. 
de 40 anno~. desde l 8G2, que todos os minis
tres dn. Viação teem reclamatlo, em phrs.ses . 
mnis ou menos vehementes, a solllção d~:sse 
prolJ!ema. 

Os que rc.~i .i em nesta Capital bem sabem 
us torturas por que passa esta população 
todos os nnnos nn época esti-rai. A · popu
laçüo augmentu. e a agua diminue; quando 
o seu consumo é maior, nas epocas de .maior· 
c.alor. é justamente quando os mana.nciaes 
captados diminnem de 50 °/o ; falha. no povo · 
ngua, j <\ não digo para o saneamento ou 
para a hygiene, mesmo dom ~~stica, mus até 
para matar a. sêde ! 

Quem, Sr. Presidente, reside nos suhur
bios desta Capital observa, um es.IJectn.culo 
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tristissimo á parada dos trens nas estações: 
a. locomotiva. é Ci!t'cada. por . centenas de 
pessoas, mulheres e crianças, pedindo ao ma
chinista. que lhes forneça. ubua. da machina; 
e, emquanto o trem estv. parado nas estações, 
a, machina fornece agtla a quem pede ! Vol
tamos ao antigo regimen das tamin:1s. 

Uma zona desta Ca.pital, alias não tão 
tlagella.da, não tão necessitada. como u.quella 
a que me retir.:>, já. foi, em parte, attendida 
por um projecto de lei, aqui npprovado 
e que fôra apresentado pelo meu distincto 
collega. repPel:entante do Districto Federal, 
o Sr. I-Iereúin., que deve em pa.rte á gratidão 
desses habitantes sua reeleição. 

O Sa. Pac:slnE:sTE : -Havendo numero 
1~ara ns votnções. peço a V. · Ex. o obsequio 
de interr·omper o seu discurso. . 

O Sr:.. CttuVELLO . C.\.VA.LCANTI : ~ Perfei· 
ta:me:.te. 

pist<~. Leonel Filho, l\Ianocl FuJgencio, No
gueil·a, Lindolpho Caetano, Eduardo Pimen~ 
tcl, Rouolpho Pa.ixho, DomingwJs d·.1 C~1.stro, 
Valui~ de C:1str·o, .Arnulpho 1\zcveJ.~ • . Aze
vedo Ma1·ques, Uodolpho Mil'anda, liernardo 
Antonio, Lamcnh::t Lins, Fra.nci~co Tulenti
no. Al,üon Baptista,, Xa.vieriló Valh, Angelo 
Pinheiro e Victorino Monteiro. 

E sem ca.usa ·os S1·s. Rogerio de Miranda, 
José Marcellino, Ari;Jmr Odando, Rodrigues 
Lima., Augusto de Vu~concellos, Sei Freire, 
El'ico . Coelho, Lourenço Baptista, . Astolpho 
Dutt•a, Lamounicr Godofredo, C:müllo Soa
res F'llho, Sa.bino Bat•rozo, Pa.dua. R.czende, 
Gale:lo Carva.Jhal, Bernardo de Ca,mpos, 
Amti.l'al Ccs:tr, Eloy Chti.ves, Leite .Je Souza, 
Paulino Carlos, ·Benedicto do Souza, Soares 
dos Santos c Domingos Mn.scarenhas. 

O Sr. Presidente- Ha,..,·codo nu
mero legal, vac se proceder . üs voí.af;ües 

Com}:::trccem mais os Srs. Sá. Peixoto, Au- das ma terias constantes da ordem do dia .. 
:t'elio Amorim, Pnssos Miranda, Antonio Bas- E' :.tnnunciadtt a continuação da votação do 
tos, .José Euzcbio, Luiz Domingues, Clll'istino projecto n. 107 A, de 190:3, que reforma a 
Cruz .• Anizio de Abreu, Bezcrl'il . Fontenelle; lei eleitoral . para as eleições fcclcraes . (dis
Virgilio Brígida, Frederico Borges, João cussão unicn.). 
Lopes, Eduardo Studart, ·1 Sergio Sttboya, E' annunciad.a a votaç:to da emenda do 
Paub e Silva, Ahdon Milanez, Alfonso Costa, Sr. Thomaz Accioly sob n .. 1:23 do impresso 
Percil•a de Lyra, Joãu Vieira, Maluquias n. 107 A. de l90:Jc ú.pag. ~5 do impresso da 
Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, Julio de Commissão, assim redigida : 
Mello, Esta~io Coi!Ub!'·':t, A:ngelo_Neto, ~\.t•ro- • \c ·rescente-~e onde convier • 
xellas Galvao, i Ollvmra Valladao, Dom111gos J S . . . · S d · • . 
Guimarães, To.ita, Bulcão Vianna. Felix ,A. (janmta ~. 0. ena . o .smnpre .~uc, no ex.-
Ga~par Pal'anhos l\Iontene(l'ro Galdino Lo· mcrcw tio due1to de rcconhecl.n~n~o dos 
Te' • ' r . -o • sem; m0mbros annullar uma · el••1çao sob 
l'~to, Mel~o Mv.ttos, .Belisar:o de S?uza, Gal- qu~lquor fund~mento resultando de~se acto 
vao Baptista, Laurmd.o P1tta, Jul10 Santos, 1·., , · d'd 't d. 1• . 1 · -t . ~ · · 
Hen:riqueBorges, Viriato Mascarenhas, Bm•- l.,ar 0 can L a o 1P oma.( o e c. 
narJo !viooteiro, Penido Filho, . Francisco 
Berna.ruino, Caroeil•a de Rezende, Bueno do 
Paiva, João Luiz Al\·es, Calogeras, Carvalho 
Britto, Rebouças de Carvalho, Costa Junior, 
Fernando Prestes, Ferreira Braga, .Josê 
Lobo, Candido Rodrigues, .Joaquim Teixoira. 
Brandão, Aquino Ribeiro, Candido de Abreu, 
Carlos Cavalcanti, Eliseu Guilhórrue, Bar· 
bosa Lima, Gürruano Ha~sloche1• o · AlCt•cdo 
Vare la. 

De:xam de . cornparocor com . caus::t pn.rti· 
cipada, vs Sr.:;. Eoéas Mu.rtin~. Ra.ymundo 
Nery, Arthm· Lemos, Carlos de Novacs, H.o
driguo.~ Fernandes, Gucdelha l\Iourfio, Dias 
Vieira, Raymundo A1•thur, João Gayoso, Ta· 
vares de . Lyra., · \ValfrcJo Leal; 1'riodado, 
Soares Noiva, Moreira Alves, Coroclio da 
Fonseca, Pedro Pernambuco, Elpidio Figuei· 
rodo, Epaminondas Graci ndo, . Felisbollo F roi~ 
re, Noiva, Loovigildo Filguciras, Milton, 
Sat~·t•o Dias, Vcrgne do Abrou, Pinto Dantas, 
Mu.rcolino Moura, Corrêa Dutra, Amcrico de 
.t\lhuquorquc, Bczama_:, Fct•reir::t Lll)lU., Pa,u
lmo do Souza, Estcva.o Lobo, Dand Cam-

O Sr. ~lauricio de .-\..bl•eu (pela 
ordem) ...;.. Sr. Presidente, vue ·ser sujeita 
á votaç~ão, a emenda do Sr. Thoma.z Accioly, 
que figura como unica. referente à mataria 
do art. 46 da lei n. 35, quo regula. a reforma 
eleitoral. 

I-Ia outl'as emendas sub1·.~ a mesma mn.· 
teria. que furttm a.prcsontad::.s ao su:,~tituti\•o 
do Sr. Galogcras, o qual f.;i retirado ~pedido 
de seu autor. 

Peço haja. V. Ex., si nKo for a.pp:·ovadn. a 
emenda do Sr. Thomaz Aceioly, de subm'Jtter 
~t vota.c.·ão as outrasdüas. 

A emenda do Sr. Thomaz. Accioly re· 
pl'oduz a ma teria do u.rt. 46 da. lei . o. 35, 
mas introduz no jLtlgamcnto da. nullid~~dc do 
diploma. dons etcmcntos no,·os que a Ca.· 
ma.ra não pólo acccita.r: em primeiro logar, 
cx;gc u. verificação si houve m<i. fé on dolo da 
p:n·to d::t junb quo expediu o diplomél., o 
em segundo Ioga.r o dolo ou m<t fll determina 
que :1 C:.tmaru. ou o ·. Senado, só por maio
ritt do:; tlous terços dos membros p~·csontes, 
poderà annull.ar o diploma do c~tnd:,.tu.to não 
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eleito e rcconllecor seu 
te3tantc. 

competidor ou con- systcma. homogenco que Ycm desde o pro~· 
ce~so do alistamento aM · a apuração geral 
das .eleições. E V. Ex. sahe, assim como 
a Camara, que a ,junta de alist:unento era 
composta de um elemento fedet•,ll de l!m 
estn.dual e de um municipaL 

E' um criterio injusi,o: os outros diplo
mados, só por simples . maioria, são reconhe
cidos. 

Orn. venceu est..'"L id.éa para o processo de 
alistamento, isto é, foi adaptado o · substitu~ 
tivo do Sr. Calogcras! · 

Quor dizer que, para composição das me
- sas, já não h.t mais esta junta, já é . um 

O Sr. Presidente-Na sessfío an- outro systoma. um outro processo; e p.lr<ll 
terior 11couintcrrompida, por i'ttlt •, . de nu que não perdesse esta antillomia, é que f<J.ço 
mel.'o, a . votação da emenda do Sr. Thomttz est.as · ponderações . 

. Accioly. . A Carnara deliborará co1'rio melhor enten-

Si V. Ex. submettcr a votos a emenda do 
Sr. Thomaz Accioly oesta não for acccita. e 
em seguida, a minha c a do · Sr. Rodolpho 
Paixão, nessa occasifi.o pcdü•ci a. po.la"'"ra para 
encaminhar a vota.ç,ão. 

. A emenda que V. Ex. apresentou acha-se der em sua sabedoria; nós, membros da Com~ 
com a clawmla-onde convic1·. missão Especial. · . temos obrig<.tção unica:-' · 

Não a. .sullmetti a votos. n.ntcs da emenda mente d·l ~justifiear · o nosso procotli mento, 
lli que V. Ex. s.l refere. em vi~ta da.s ob:s3r- csclarcccnuo a Cu.maro.. 
vações quo,em tompo. fiz <t Casa, no sentido o sr=:.: PRESIDE:\TI~-V. Ex. refere-se ao 
de enc~uninhar a votttção; lUas • . si ac:.1.so a c:1pit11lo So. Peço·lllC que leia o DLw·io do 
emenda do Sr. Thom~1.z Accioly fõr D,ppro· Conrwesso onde vem a profcl'Cncia concedida 
vada, :~de V. Ex. e bem assim :.1, do Si'. Ro· ao ~ubstitutivo do Sr. Cal._)gcras, :.t appro
dolpho Paixã.o . ficarão p-:'cjudicaclas. ya,ç[o àc::se . substitutivo e a dcclara.çã.o de 

O Sr. Çarlo~ Çava.lcanti (pela 
01·dcm)- Se. Prcsilteu1,c. venho enc,münbar 
a votn.ção da, emenda que V. Ex. ttcalm do 
annunciar. 

Hontcm, não ha negar, houve certa con
fusão na votn.ção das ementlas submetti.tias 
ao julgamento ela Ca.m::trá~ Uma das emendas 
approvadas, a do Sr. BernarJo Horta. fez 
com qno fosse substHuido um tn•tigu <lo pt·o
jecto da Commissão pelo.:; capitulo!:; i<>. go e 
9° da suh-enicnda do Sr. Ca.togeras. 

Estes capítulos, Sr. Prcsicbntc, obed<Jccm 
ao pla.no do substitutivo a q uc mo refiro ; c 
o. voto da Camn.ra., u.doptn.ndo o e:"crutinio 
de lista. iucompteta com o voto cumulativo, 
e m::Lis o vvto. secreto Pl'~\ittdica o substitu
tivo da Commissii.o. 

Perguntarei :.1.gvr::t a V. Ex., p::trao cncnmi
nhar a votaQ5.o: as outras disposioõcs, que 
não são estas, referentes <.to cscrutinio . de 
lista incompleta com yoto cumuln.tiYo o 
voto secroto e.,tarf\.o tamhe~n · pNjudic~~das? 
Por exemplo : as . que se referem (L compo· 
sição tlas mesas eloitoracs? 

O Sa. HF:NRIQUE SALL1:s - J(L se votou 
tudo isso. · · 

0 SR. CASSIANO . DO NASCIMENTO-Si a C::t.
mara. acceit:m outro modo do composlção 
das mesas, na.turalmantc est\o prejudicadas. 

0 SR. PRESIDENTE - A ?IIesa. . j(~ deck~rou 
que estuo pl'ejmlicadas. 

O Sa; CARLos 0AYALCA~Tr_;;_ Eu não tinha 
ouvido. 

Faço estas pondcmçõcs tt Camn.l':.\ porque 
o substitutivo da Conuuissõ.o estabeleceu um 

prejudicado tudo mt\is. 
0 SR. CARLOS CAYALCANTI-E' .exa.cto; 

m::ts cu fiz rclcl'cncia á emenda. do Sr. Bcr
n: .. rdo Horta, que manu:1. n.ctoptar os capítu
los 7°, 8° c !Jo. 

O §1 ... . Calogeras (peld 01·dem.) -:
Sr. Presidente, c~1.usa~mc snrprcza a, duvidéL 
em que 1:.\bot'<l. o nobre Deput:J.do p .:lo Pa
ra.n<L 

OSf\.lctos são de hontem ; entro dous sys
tema.s, a Camal'a acccitou um : ips:J facto, o 
outro cstú. projucUcu.do. 

VozEs-E' claro. 
0 Sr~. CALOGERAS- E SJhrc este sub.;ti .. 

tutivo. a Camwa se pron,unciou, a.cccitando 
todn.s a:> medidas contidasnellc. 

Nem sei c0mo possa existi!• no espírito <lo 
nobre Deputado, tão illustr<.Ldo, claro e crite
rioso .. , 

0 SR. CARLOS CAVALCANTl"-RefCl'i·mC 3.0 
nrt, 65, p::~.ragrapho unico, o capítulos VII, 
VIU o IX. Sii.o tres ca,pitulos. 

0 SR. CALOGERAS- As disposições a que 
:.\llut.le o nobre Dep:1tado j:l furam vohdas 
pela Carnara. O quo S. Ex. foz foi discutir 
o vencido. 

0 SR. 0ARWS CAVALCANTI- Não discuti 
o .vencido. 

O S1 ... Presidente - A :r...res;.\ tem 
prococlido com todo o cuidn.do na votação e 
tem chamado sempre a . tttt ·JnÇ'ão da. Co,sa. 
para que não ha,jtt duvidas. 

0 Sn..CARLOS CAYALCANTI- Da nossa parte 
lm todo o dosojo do esclarecer a Yotu.çã.o,. 
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~ubniettendo-nos sempre .· :.t decisfLo da Ctt
mara. 

O 81·. Presidente-Vae se votar a 
emenda do Sr. Thomaz Accioly: 

«Accrescentc-se onde convier: 
A C:tmn.ra. ou 0 Scnadu, sempre que, nu 

exercício do dh'oito de reconheci meu to dos 
poderes de seus membros, annnllar uma elei
ção sob qu·üque1· fundamento, resulta.ndo 
desse acto lic:lr o candidato diplomado in l'e· 
rior em numero de votus ao immcdiato, de
vera determinar que se re[tUze no,·~t clciç?i.o, 
salvo si se verifica.r qne a junta a.purador'a., 
por rott· fé ou Júlo, conferiu diploma ao can
didato que, fdta :~ ap11ra.ção geral da.s actas 
a ella remottida:-; c l'elatiyas. a cioiçt'íes rea.· 
lizadas perante mesas Icrraes c nos logarc.:: 
prévimnente designn.dos, de-vi<t ficar inferior· 
em votos ao nã.o diplomado. 

Neste caso, a . Camara. on o Scnn.do, por 
maiorin. dus dous terços dus membro::; pt•e
sente.::, poderáannulh:.r o diploni : ~ do cotndi· 
du,to nã.o eleito c reconhecer seu competi
dor » 

Apresentei uma emenda. que tem . um cr~
tol·io diverso, mas justo; ella funda-~e: Pl'l· 
meiro, sobre o dogma. do suffragi~ umvel'sal; 
tt metade e mn.i:; um dictn. a lm; segundo, 
garante o direito Jas minorias. 

O Sa. JoXo LuiZ ALYES-Nã.o a.poin.do, ao 
contrario. 

0 Sr:.. MAURICIO DE Ammu-Só quando dé 
qualqm.'l' dos candidatos for <tnnul!atlo me~ 
talo c mais um dos votos que recebeu, po
derá ser rn.sc.:au:) o diploma,mas deduzindo-se 
do caLculo os votos Lle dnplicatas despre
z:tdas por impossibilidade ~c . se verificar a 
Y('L';tcidadc do uma das ser1es de n.cta~. 

Parece-me que a min~n emc~da crOi1 novo 
critcrio, consulta. a,just1ça c cv:tta quea Ca
mar<~ ·1·a.sguo diplomas. em Yirmde de um 
,jnlgamont.o ante~ moral do que legai. . . . 

Posta. a votos a. omenlla do Sr. Nhur1c1o uo 
Abreu, é :.tpvrovalla.. 

O §r. B,•icioJFilho (pela 01·dem) 
rcqllCl' vcriJlc~tçã.o da. votaçü.o. 

FcHa a veritica.ção,reconh:;co·se que a 
emcnr.laohtove GD Yutos a f:Wül' o 34 contru.. 
Total, 103. Est:J. é n. emcndn., cuja. votaç:l.o foi iniciada. 

na sec;são anterior, ficando :.tdiada por f;.Llta 
do numeru. o SI". P:r·esident.e - Nào lla nu·' 

Poskt tt -votos, '~ rejeitar.! o. . :1 . emenda do mero. 
Sr•. Tlwmàz Accioly. v a. e-sc nroccLl• ~r ~í. cltam;.l.d~~. · 

O§&". Pre~ide::~-te-Vousuhmettc~·, 
a votos n. emenda. do Sr . . i\Iauricio Jc AhL'eu, 
que não e~ti'L no :wuiso Ol'!.:·anizado pela ~Ie~a. 
mas quo consta l!o parecer tla. Commissã.o. 

A emend:t é ::1. seguinte: 
Accrescentc-sc onde conviet• : 
«Art. A Camar11 ou' o Senado maodarú. 

proceder :.t nuYa ·eleição sr.nnprc que nu 
reconhecimento dos podere:; de seus membl'OS 
a.nnullttl', sob qu<tlqurjr l'undttment:). llli.ÜS da 
metade lhs votos do candidato ülplomado, 
deduzilLus do calculo os votos de <~nplicatas 
desprez::tdos pot• impo~sihilidttde · de vcrifica
ç.1.o da h.'gitimUade de uma da.s séries de 
uctas. » 

O §r. ~laurieio de 1-~bi·eu (pela 
o1·dem)-Sr. P1•esidente, o pro,jecto n. 107 c 
o sub~titutivo Cttlogeras silenciaram sobre tt. 
materia. do art.46 da lei n. 35. 

· Este m•&igo dispõe que sempre que um 
contestante provasse maioi' vobçã.o do que o 
contestado~ rasg:wtt-so o üiplomn e proce
dia-se tt novu. eleição. 

Esse dispositivo nunctt foi applicaclo nes~.a 
Caso. nem no Scua.do, principalmente porque 
o seu criter•lo era. muito injusto. Não valia a 
penu. ser contestante. 

P1·oced.eÍ1du-soü. cllamaclJ.,vorifica-~eterem
so au~enla.tlv o::: S1·::-:. Ho::-:annah do Oiivdra, 
Ahdon ~lilane7., Poreir . .t üc Lym, E~meral
U.ino Bandcii'\L, Ra.yruunüo ele :'.Iir:.~.sua, Tusta, 
Pcnido Fill1•1. Franl'isco. BernarJ.1no, Fran
cisco MaltJa, .. Jttvcn:.tl MiUel' c Alfredo V•~· 
rola. 

O §r. Presi<:lente ~ Re,.poncloram 
:í. clmmada 110 Sr:'::. Doputu,úos. 

Ha numero. 
Vac-se prnseguir· na vota.ç·ão. . . . 
Compal'eccm ainda os Srs. Indzo do Braztl, 

Urh:tno · Santo:.>, Çastl'o RehellJ, Edua~·do 
Ra.mos, José . Mon.i:.t.rdim. Antonio Za.car1as, 
Costa. Netto e Lindolpho Serra.. 

Posta de novo a votos, é approvada. por j.2 
çontra. 35:t seguinte emenda do · Sr. Mauri
cio de Abron : 

Accrescente-se onde convier : 
«Art. A c~tmartt ou o Senado mandará. 

proceder a no,·;t eleição, sempre que no re
conhecimento dos p·Jderes de· seus membros 
n.nnullar, sob quatquel' fundamento, mttis da 
metade dos Yotos do candiu.ato diplom:.tdo, 
dcduziclos do ca.lculo os votos de duplic tta.s 
desprezados po1• impossibilid:.tde de ver_ifica
ção da legitimidade do uma dt~s sC·rH~s de 
actas.» 
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E' considerada prejudicada a seguinte 
·emenda do Sr. Rodolpho Pa.ixão: 

« Art. A Cn,mur~L e o Senado,sempre que 
-na verificação de podorcsde seusmembi'OS an
nullarem uma olciç:lo, pol' qua.Iquer motivo, 
.resul~'1ndo desse a.cto ficar o candidato diplo
mado inferior em numerodc votus ao irnmc
dia.to, tm•ão ipso facto reconhecido este.» 

E' tambcm considerada prejudicada a se
guinte emenda do Sr. Rodolpho Paixão : 

Onde fvr conveniente : C:J.pitulo sobre in· 
cbgibilidades : 

« Art. Os funccionarios administmtivos, 
federaes ou os taduacs,demissiveis independeu· 
temente de sonten~a proferida pelos orgã.os 
competentes do Pouer Judicial'io, ficando 
entendido qne. es'kt inelegibilidade só tel'tL 
logar no Es&ado (equiparado a. este oDistrieto 
Federal) em que servirem taes funccionarios, 
podendo estes, portanto, sol' eleitos por 
outros Estados d:t União.» 

São succossivn.mentc postos a votos o ap
provados cs S('guintes substitutiyos do Sr. 
Calogoras 

DA. INELEGIBILIDADJ~ 

Art. iO. A inelegibilidade importa a nul
lidade dos v-otos que recahirem sobre . as 
pessoas que nella incidam, para. o eil'eito de 
considerar-se eleito o immediato em votos 
(salvo o disposto no art. 85). 

Art. 80. São inelegivcis para. o Congrcs3o 
Nacional: , 

I. Em todo o tert•itorio da Republicn.: 
1°, o PresidentG o Vice-Presidente do. Repu 

blica, os governado1•es c presidentes, vice
governador.:s e vice·presidentes dos Estados-

20, os .ministros do Presidente dn. Repu-
blica e os di1•ectores de suas secretarias c do 
Thezouro Fed3ral; 

30, os ajuda.ntcs-gcncraes do exercito c da 
armada.; 

4°, os magistrados fcde\'aes e os reprcscn
tttntes uo ministerio publico du. União; 

5o, os presidentes ou directores de banco, 
companhia ou emprezn. que goze dos seguin
tes fu.vores do Governo FeJ.eral: 

a) gara.ntia, de juros ou qualquer subvenção; 
b) privilegio para. emissão do notas ao 

portador, com lastro em ouro ou nã.o; 
c) isenção ou reducç·ão de impostos ou 

taxas fcderaes, constantes do loi ou con
tracto; 

d) privilegio de zona ou de uavcga.ção; 
e) contractos (le ta.rift~s ou concessão de 

te1•renos. 
6°, os empregados administrativos fede

raes dcmissiveis independentemente de sen
tença. 

II. Nos respectivos Estudos, cquipárn.tlos 
tt estes o Districto Federal : 

In,os magistrados e membros d:o minis
tei•io publico estad uaos ; 

2°, os commundantes dcdistricto milital'; 
3n, os funccionu.rios investidos do com

mando de for<;as de tcrru. c mar, de policia. 
ou milicia : 

4°, os oill.ciuos dos corpos do poticüt ou mi
lícia ; 

5°, os funccionarios administra,tivos esta
dnr~es demissíveis intlcn.:mdentemente de sen-
tença, ; -

6°. o.; cidadílos que sejam dircctores ou 
pl•asidcntes de banco, companhia ou empreza 
que goze dos seguintes fü.vorcs do governo 
do Estado·: 

o) garantill. de jnros ou qu,~lqncr outra 
suhvcnçã.o ; 

b) isençílo ou rcduct;'.ft.o de impostos ou taxas 
estaduaes ; 

c) privilegio de zona ou üe o:.wegação; 
d) cuncossilo de terras dGvolutus ou Pl'i

vilcgios para explorar as riq ncz:.ts · mineraes 
nollas existentes. 

III. Nas circmnscripções onde exerçam as 
suas funcçõ3s-as autoridades policiaes. 

Art. 81. As causas de inelcgibilidac1e pre
vistas nos§§ 1°, 2°, 3°,4° e 6° do n. I, §§ 1°, 
2°, 3°, 4° e 5° do n. 11 e no n. Iil do at•tigo 
a,ntecedcnte vigoram até qu:tt1•o mezcs depois 
de cessado o exercício da i'uncçílo public.t. 

Art. 82. São inelegíveis pa1•a o cargo de 
Presidente d:1 Republica : 

1 o, os que não tiverem os requisitos do 
art. i8, n. II ; 

2°, ·o P1•osidente cujo mandato expira ; 
3°, o Vice-Presidente que cxercel' a Pre

sidencia no ultimo anuo do período presiden
cial anterior ; 

4°, as pessoas mencionadas no ::u·t. 80 I, 
ns. 2, 3, 4, 5 c G ; !I, ns. 2, 3 e 6. 

Art. 83. São inelegíveis pa1•a o ca1•go de 
Vice-Presidente: 

1 o, os que · não ti verem os req ui si tos do 
a1•t. 63 n. U ; 

2~. o Presidente e Vice-P1·esidentc cu}Js 
ma.mlatos expiram ; 

3°, as po~sou.s a que se rofora o artigo an· 
tcceden te n. 4. 

Art. 84. Não poclem ser eleitos Presidcmte 
ou Vicc~Presidente da Republica. os pa.1•entes 
consa.nguineos o affins, nos 1 o o. 2° gráos, do 
Presidente on Vice-Presidente que Se) achar 
em ox~l'cicio no momento da eleição ou quo 
o tenha deixado até sois mozes a.ntes. 

Art. 85. O immodiai,o em votos u.o inele
givel sô poderá ser reconhecido eleito si oh
tiver. um quarto dos votos por este obtidos. 
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No caso contrnrio, f::tr·iW-ha novn eleição, 
pura a qunl se considct·a prorogadtt a ioelc
gibili.Jadc definida ne~ta Joi. 

DA 1XCO~IPATIBILIDADE 

Art. 86. O mandato legislativo é incompa
tivel com o cxercicio de qualquot• funcç·ão 
publica que não acarrete inelegibilidade, 
para o efi'ei to de cons~dera>se como 1;cnuncia 
do mandato-semelhante exercício depois de 
reconhcci.Jo c empossado o Deputado ou 
Senador. 

Art. 87. Não . St3 . comprchonde na. dispo
sição do m•tigo anterior o dc;;;cmpenho de 
missões diploma.tica~, commissões ou com
·mandos militares. desde que p1•cceda licença 
dn Co.mnra o. que pet'tcncct• o l'ClH'esenta.ntc 
do. Naçã.o e nos casos de guerra ou nuqncllor~ 
em que a honra c a integddadc da União se 
.achtu•cm empenhados. · . 

E' approvada. a seguinte emcnd.a do Sr. 
Americo de Albuquerque : 

Accresccntc-se: Ao n. 2 ào artigo 62: 
Nesta d·:'sposiçcío nao estria comprelwndidos 

os o(ficiaes da Gttm·da Nacional. 
E' rc~jeitada a emenda do Sr. Slt Freiro o 

outros, sob o n. 140, o relativa nos chefes dos 
cot•p)S de s:tudc o cirurgiões. · 

E' consideradn, projuciicndn. o. emenda . do 
·sr. Loovigildo Filgucira.s ao pnragrapho uni
co do n. 4 do art. 64. 

E' annunciad::t o. . voto.ç>ão do s0guinte sn1)
stitutivo do Sr. Cal(lgeru.s : 

DAS NULLIDADES 

Art. 88. As eleições só podem ser annulln.· 
das nos casos expressamente previstos neste 
capitulo . . 

Art. 89. As inooservancias da presente lei 
CJ.Uesão d.efinidtts como causa. tlc nullidttd.e do. 
€leição sujeitarão com tudo . osinfractorcs ás 
pen::tlillauos nella. estu. tuidn.s, · 

ArL 90. São nullas as olei~·õe~: 
1°, quando feitas em logar diverso do des

ignado pelo poder compct<m·o; 
2°. quando fcitn,g pera.uto mosa.s constitui· 

uns IJOr modo diverso do prescripto ·em lei ; 
3o, qunndo roalizado.s em dia tlivcr . ..:o do 

legalmente designado ; 
4°, qu::~.ndo começarem antes ou d.opois tia 

hol'a marcadn em lei ; 
5~, qu::tnüo houver recusa de fiscae~ ; 

6°, quando se fizet• por alist::tmonto que não 
esteJa legal monte concluido ; 

7<>, quando lmjo. prova de frnuuo. 

O . Sr. Caloget•as (pela ol'dem.)
St•. P1·esidcntc, este co.pi.tulo-Da,s nullidadcs 
-faz systema com · nquelles que a Camnra 

Vol. VII 

j:t n.pprovou, integra o pensamento sobre o 
qual a Cam:ira jú. se pl'onunciou, acceitan
do-o por p:trtcs ~ 

Solicitaria., portanto. c1uc ·na vota~ão a 
quo so Yar proceder f"sso tambcm approvado 
o substitutivo que V. Ex. acaba de submcttcr 
a. votos. 

Posto a vot{)s, é n.pp1•ovndo o referido snb
stítuti v o do Sr. CuJo geras e rola ti v o á:-; 
nullidadc.~. 

O St•. Pret;õ4ideute ~ Capitulo 10° 
-Das vngus-.A c:~tc capitulo foi . ::tprcseow . 
tudo um substitutivo pulo Sr. Cnlogcra::; e 
outro~· . y,-'u pô1• a votus. 

E' rcjcita·.:o. 

O Sr. ~resi<.lento- C<.1..pitulo 11° 
-Das rnulta~:.-Foi n,prcsenta.do um substi
tutivo pelo Sr. ~IOl'cira do. Silva. . 

E' rejeitado. 

E' re,jei tad.a; a emenda do Sr. Leovigildo 
Filguciras ao :u·t. 70, que mando. supp1·imir 
os ttrts. 70 e 71 usqua 83. 

E' rejeitada outro. emenda do mesrr.o Dc}m
tado, que IU~tmltt snmn•imir a palavra
municipacs. 

E' I'o0oiUido. outrn.cmcndo. do mesmo Dcpu
tttdo, qu() munch suppl'imir as l)alavras
r.ts sec1·elcwias do go-cento m1Mtic1:pal. 

E' rejcita·h a emenda o.o § 1'' do art. 71, 
do mu.>m:.> Sr. Lcovi,;illlo Filgueiras. 

E' appl'Ov::tda n emendado Sr. Galeão C:.w
va.Ih::tlque m~mdn supp1•imir o art. il A~ 

E' annuuciad:t a rohção d.o 

CAPITULO Xll 

Disp.~siçüas Penacs 

São succcsslv::tmentc po~tos n, votos c re
jcitadus os substitutivos dos Srs. Julio Snntos 
e Catogcras . ~" cst.c capitulo. 

E' approvada. a. emendo. do Sr. Anizio de 
Abreu c outros. ao art. 7:3, suppdmindo de 
in'Vestido atG il~clMsfvc. 

E' considcmd::t . pre,judicada . uma emendo. 
ao mesmo artigo, tlo Sr. Lc:Jvigildo l"il· 
gueiras. 

E' o.pprovada. ~t seguinte omimd:.t do Sr. 
Anizio de Abt·cu e outros no art. · 74: diga-se 
em logar do eleíto~in.dicado po1· esta lei. 

E' a.pprovada a segnin te emendn, do S1•. 
Anizio de Abreu o outros no art. 7i : sup
primam-se as pa.lavras cstadoal ou. 

E' considernda prejud.icado. uma emenda do 
Sr. · Leovigiluo Filgueiras ao mesmo art. 77. 

ss 
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CAPITuLO XIII 

Disposições g.Jraes 

São successivamente postos a votos e re
jeitados os ~ubstitutivos dos Ses. Julio San· 
tos .e Ca.logeras a este capitulo. 

São snccessi ,·a mente postil.s a 
appre>vadas t~s seguintes emendas 
.An izio de Abreu e outros : 

Ao n.rt. 82: 
Substitua-se pelo soguinte: 

votos · .. c 
dos Srs. 

Em ca·.la um dos municípios em que se 
uivirlirem os Eshdo.:; ha.verá tres supplentcs 
do jttiz substituto fedel'al, nomeados de 
accordo com a lei em vigor. 

Aoarr.. 83: 
.r\.ccrescente-.~e: 

a,s organizações judicktrias e administrativas 
dos Estados, etc. 

E' annuncin.da a votação da. seguiu te 
emenda do Sr. Henrique Borges~ 

Ontle convier : 
Al't. O primeiro supplente do sulJ.sti-

tuto do juiz 1edera.l de caúa município fará 
transerever por conta da. União a presente 
lei, em sua integra, por tre.-; vezes conse
cutivas, no jornal que se puhlic:tr na sé.le de 
su ;s circumscripções, ou. na falta. no que se 
publicae mais proximo della, preTor ido sem· 
pte o que del' expediente do govorno mu· 
uicipal. 

O St•. :Ueurique Bo1"'ges (pelcr. 
oyd(mt)-Cllamo n. attenção da Cama.m p:n•a 
esta. emenda, que não traz incoíivcniente 
algum e viza apenas tornar ma.is conhecida 
a lei da reforma, cteitora,l que V<tmos votar, 

o provluenc.iarcl, comu fm: melhor, a.utori- fa.zendo obricraiori~ sua puhlica.çãu pela im
zadas pa.ra is~o crca,ç·õc;:; de ca.rgos c despezas prcnstt em t~das n.s localidades. 
necess:trin.~. sobre a gua~·da.depa.pois. livros, A~sim, não vejo motivo par.~ a. l'(ljcição da 
do~umen.tos. a q no .esta 101 . se refere, na emenda.. ( Jiv.ito bem; o.pco·tes.) 
Secrctari~~ do IntGrlOl' C Justtça. f Procedendo-se á votação, é reJ..~itado. o. 

Accrcscente-so: . . . I emenda. 
Art. E' o Governo autoriz:1do a ma.r-

ca,r, no.3 rcguln.mcntos que expedir, gt•atill· O § :r•. I~enrique Boa-g2s (J.Jela 
cn.çõGs a . . f~u<:cionarios .i<t estipend!n.dos o quo I 01·dem) . requer . vcrifica9ão d_2.1. · votação. 
lJOr e :tu. ler s;.:.o chamados a se1•vn· em suu. · Procodenuo-se :1 ver1fic:J.çao, eeconhece·se 
c:;ecu }í.o, não podendo mai·cal-::t supel'lor a' terem votado pcia emen.la 40 Srs. Depn
:3:000$ p~ll'J. oprimoiro alist,amento e 1:000$ tados e contri.t 76. 
:paru. a,s ro;·büJs e tra1J:.tlhos do u.puraçã•J. 

§ Si se fizer preciso, cullu.bora,dores po· 
de1·ão ::;or admlttidos no sJrviço de cúpia.s e 
::.·egistrados, non1ca.ndo·os JWO t:mpore o pro· 
sidente üt:~ junte'.., quo o co~muiliC<~l'il <.t delc
gu.cia. fisc;ü respectiva c com a gra.tificaçiiu 
quo o Gov-orno murcu.r nu regulamento. 

Art. Ficu. o Govemo auto1•izado tam-
lJem u. fazer pol' contu. da, União todas :.ts dcs
pezas uxigiveh; no cum ~ ~riment J elas ài;:;posi. 
ções dos ta, leL, p:1r:.t o que Jlic é coosignaua, 
faculdade: de abrir crzàito especial. 

SucccssLvamentc são posto~·a votos c rejei
tadas .t.ts emenda-:: oiTel'<!citlas pelos Srs. Ber· 
n~1·do Hor·ta ao art. 82 c Lcovigil(lo Fil
gueiras ao art. 85 t.esque Si. 

E' posta, a ;-o tos o · approvadu. a seguinto 

o §li~. Presidente-A omenJa. foi 
rc:jeittJ.Lln.. 

Silo succcs;iYameute po3tn.::; . a votos ore
,j ;i t,~d:L.s .. \ s emondu,::; · dos· :-sr.s. Bernardo. Hoi'ta, 
Augusto . de Vasconcello:), S~L Frcil'O o Julio 
do::; S:.tnt"s. todas insertas t'L pag. 30 do 
avulso da votaçãc, in flnc. 

E' approvado o pro.jecto. as::.ini emendado. 
em 3"' dbcussão e enviado il Commissão do 
Redacção. · . · 

E' 'l.nnuncia.da a votação do projecto 
n. 221 A, do 1!)03, l'CYóg<mdo o a.l't. 253 do 
regulamento llUC bab:ou .· c0m o decreto 
n. 2 881, de 18 dcab1•il de 18US, com pare
cer da. Commissão de :Marinha, e Guorrn. 
(2!\ discuss::to). 

cmendu. do Sr. José Bonifacio: Em seguida é po3to a votos e appro-
Ao al't. ss : vado em 2::\ discussão o seguinte artigo 
Suppriln<l.m·se as pn.lavr.:~.s -como aos unico do 

:presidentes dos tribunaes de justiça, pro-
curadores fedcra,os dos E~tados. PRO.TECTO 

SKo successivamento postas a votos e re-
jeitadtts as emenuas dos Srs. Galeão Carv-a.-
1hal, supprimindo o art. 87~ 

Do Sr. Thomaz Accioly : 
Onde convicl': O Podor Executiv-o no re· 

gnla.mento dcst:.J. lei pôi·a·hn. do n.ccordo com 

N. 221 A--- 1903 

O Congl'esso Nacional decreta.: 
Artigo unico. Fica revogado o art. 253 do 

rogulo.monto que bu.ixou com u dect•eto 
n. 2.881, de 18 de abril de 1898. 
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Postos :.t Yotos, sã.o approvados! em 2:1. dis- Art. i. o O Governo fará expedir o neces-
cussão os seguintes astigos do sario regulamento e abrirá. o competente 

credito pal'a execução da presente lei. 
PROJECTO 

N, 308 ·- 1903 

O CungrJsso Nacional decl'Jta.: 

Art. 1. o Se1•ão revistosos processos para 
percepção do . montepio c meio-soldo, poste
riores aos elecratos ns. 1.388, de 21 de feve
reiro do 1891, e 1.054, de 20 setembro de 
189.2. pa,rn. o firn de serem obsel'vados na.,. 
quel1es quu não o foram as disposkões dos 
mesmos decretos. 

Art. 2. o Revogam-se as elisposiçõe.~ em 
contrario . 

Art. 8. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. ~.:ru"'V'enal 1\liller . (pela o1·· 
clem) requer c obtem dispensa de impreesão 
para ser vot;i.ua immetlia.tamcntc a rella.cção 
final do proj ~cto n. ~as, de 190:J, quo acaba 
de ser vota.do. 

Em seguida t~ sem debate apvrovatla a se· 
guinte 

REDAC~<\.o 

N. 298 A- 1908 

. Posto a V•)tos. (j .:tpjn'OV:.tdo em sa discns~5.0 Redacçtío fiaal do )ii'Ojeclo n. 208, ele 1903, 
c enviado ú. Commissão de Reda._·çã.o o su- quo c;·ea Clil. cc(da ·wn . dos m·senaes de 
guintc fJitCi'l'(~ desta Capitnl c de ·J)m·lo Alegre 

'WIW companhia de 4.0 menores com a deno· 
minaçc'To dco.prencli:;,cs artificcs · I'R.OJECTO 

N. 298-1903 

O Congresso Xn.cional d.ecrcta.: 

Art. 1. o Fica, cre.:tda. em catla um do:S ar
senaos de guen~.:t dn, · Ct~pHal FeLleruJ c de 
Porto Alegre uma companhia de 40 meno
res com a denominação de apl'endizc::l ar
tificc:). 

Art . .2.0 Os r:.;caore3 de qüe tra,ta on rtigo 
anterior scr~o aq_aa.rtcllad'Js n~~ s r::fel'idus 
estabelecimentos e tc1'ão dil'Cito, emqnanto 
fizerem parte tk~ mo:)mas . companlli:ts, a, 
mna J li.tl'l:t pa.l\L :.tlimcn t.ação c <t~ pcç~as do 
fard~,,mcnto .qac fo1•em .· ele.::ig-na,da,s pelo Go
verno no regulanwnto que tiver do orga,. 
nizo..r, 

Art. 3. o Sc1·:'to incluídos ncss.:t companhia. 
os meno1·cs de 13 a li annos, pot' o1·dem elo 
Ministro rla c;uert':.t, ·. precedendo requcriinca
tos dos interessados, devidamente inform~do~ 
1)elo::; directurcs dos ditos ars::macs. . 

Art. 4. o Uma, vez attingirla a mn.ioriclacle: 
sm·üo os . artífices transferidos p:wa os co1•pos 
do exercito, nos quaes serão obrigados .:1. ~er
vir dur:1ntc tres annos e terão então a elesi· 
gnaçã.o de chefe~ artífices pyrotcchnicos, 
<1-rmeiros, coronheiros, cu.rpinteiros, selleil'os 
ou corrcciros. 

Art. 5. 0 Além da :1prcndizu.gem nas offi· 
cinas, haverá tambcm um curso para .:t in
strucção dos .· menores, no qual deve estar 
comprolrcndüh, a.lém do ensino priniario. a 
prn.tic:1 n~:Jccssaria p~ra :1 forma~;·ão de um 
bom soldado. 

Art. 6. 0 O Governo poderCt nome::;,r offi
cias . do exercito pll'a professores instru
ctorcs dos menores, sem que para isso per
cebam gratificação especial. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Fica cron.d<t em ca.du. um dos 
a1·scnaes de guerra da Capital Foclcmtl c de 
1>01·to Alegre uma companhia de 40 meno· 
rcs cum <t ;_Lenominaç:ão de aprendizes arti
t1cos. 

Arii. 2. o Os mcnore:) 'lo a ue trata o ar· 
tigo a.n tcrior serão a i u •rGGII:~dos ll 'JS refe· 
riJ.os estu,belccimcntos e tcr·ão dirdto, 0111· 
quanto . fizerem1larte elas mostn,4S eompa • 
nhhs. a uma, dia1·ict pn.P.:t alimcnhç~to e tLs 
p;•ç<ts do farui1lncnto que forem. úes1goad<J.s 
pelo Governo no re~u!amcnt·> quo tiver ele 
organizar. . 

Art. 3. 0 Sc1~i'ío inclui los nc.ssa companhia 
os 1ncnores de 13 ::t· li annus por Ol\Lcm do 
Ministro dn, Gnet·ra,procJdcndo rc.quol'imcnto 
dos interc~sados. dcvitlarnonLe inform~tdos 
petos J.ircc!.orcs dus ditos n.rsonacs. 

Art. 4. 0 Uma vez attingida a maioridn.de, 
serão os ;n•ti fie os tr~tn::>fcriJ.os par· a. us corpos 
tlo exercito, n0s quacs sorilo obrigado~ n ser
vir durante trGs aunos. c terão en1,ão a desi., 
gn:J.ç~ão d0 chefes ;_~rtificcs pyrotcchnicos, n.r
meiros, col'onheieos, carpinteiros, sollcü•os 
ou correeiros. 

Art. ;),"Além ela aprendizagem nns offici
nas, havcr:l tamüem . um curso para a in
strucção dos menores, uo qual deve estat' 
cornprellcndida., além do ensino . primaria, a 
pratica neccssa.ria ·para. n. formação de um 
bom soldado. 

Art. 6. o O Governo poder;.t nomear officia.es 
do exercito parn. professores instructorcs dos 
menores, sem que parn isso percebam g'l'a.tl
ficação especial. 
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Art. · i. o O Governo f<\r<l expedir o neces· 
sa.rio regulamento .· c abrírll o competente 
crei.lHo para execução dn. ptesente lei. 

Art. s.o Rcvoga.m·so as d:sposições em 
contrario. 
. Sa,la das Commissões, 18 de novcmbl'O de 

.1fJ03.-Domi11gos Gui1ltal'úes ;-Hei·1lMí'Wf]~ldo 
,de J1Ioraes. 

E' o prvjecto enviado ao Scna.do. 
E' annunciadn. a votação do projecto 

·n. 23i F, de 1903,redacção pam nova. d.is' 
cussão do a.dJ.itivo dcsta:cado na 3l\ discuss?io 
do projccto n. 2::37~ deste anno, autol'izci.ndu 
o Governo a auquil'ir, pelo modo qnc jnl,!!a•· 
mais con vonionte, os terrenos necc3sat'ios, 
em J::tcuecangn., municipio de Angra. tlos 
.Reis, para estabelecimento do Arsenal de 
Marinha. ( uiscussã.o unica). 

O Sr. Prcsjdent.e SolJre este 
projccto ll:.L deus reqncrirnen'.os p:.wn. que 
volto :1 Commis~ão de ~Iil.l'inhn. . e Guerra,, um 
assignl),clo pelo Sr. Paula Ramos e outro as
.signado pelo Sr . . OliYeira. Va.lbdão, cujos 
termos são os seguintes: 

Do Sr. P!.tula R:nnos: 
«Roqueil'O quo sobro o pmjecto n. 23i F. 

de 1003, e emendas a elle .· a.prcse11ta.Jn.s ~eja 
-onviún. a Commissão de 1-Iarínlln. e Guerra.» 

Do Sr. Olivdl'a V:.tllndüo: 
«Roqueiro que o projccto n. 2:Ji F,de 1903, 

autorjzando a. mudança do Arsenal d.e Ma· 
l'inha desta Capital para Jacuecanga, muni· 
·cipio de Angra tLos ·Reis, seja presente ll 
Commissão de . Marinlu\ o Guel•ra, afim do 
que esta. diga sobro a convenicnci:.1. on incon
venieocin. da, mediJ,t\,» 

Em seguida, são succcssivamcnte postos a 
votos e approv·;,tdos os rc&\ridos l'Jqueri
mentos dus Srs. Pn.uln. Ramos e Oliveira. 
Valla.dão. 

E' nnnunci:lda. a vot:tção d0 projecto 
n. 251 F, de UJ03, redacção pal'a . . nova d.is. 
-eussão, de accoi'do com o Regimento, do 
n.ddHivo dcstacn.do na 3[1, discussã.o elo pro· 
jccto.n. 251, deste anno, autorizando o Go· 
vcrno a modificar o regulamento <lo. Insti· 
tuto Nacion<1l de Musica, sem n.ugmonto ue 
despeza (d.iscussão uuic::t). 

O Sr-. Presidente- Estã.o fio(las ::t.s 
votações: 

Continúa. a 2:~. discu,-;sã.o do projecto 
n. 286 A. de 190:3, com o pat•ecer sobre 
emendas . oil'erecid;,~s para 2" · discu:)são . do 
pro,jecto n. 286,dcstc anno,que fixa. a despeza 
do Ministorio da.. Intlustria, Viação c Obras 
Publicas para. o excrclcio de ·1004. 

Continún. com a pa,la.vra. o Sr. Cruvello 
Oa.va.tcanti. 

o .Sr. Cruvello Cavalcanti 
-Sr. Presidente. começava e111. a tratar do 
n.bastecimento tl'agua a esta cidade, quando 
ful ioterrompido para que se votasse a re
forma eleitoral. 

Descrevia eu nessa. occasião o doloro~o es
pectaculo da 'POpulação desta Oanital pel'ioui
camente fiage!l1tda pela falta. d'a~ua ate para 
m~~tar a sêde e em époc:Js estivaes e do 
apparocime11to de molestias epidemicas. 

O clamor pela falta. d'agun. vem de 40 
nnnos passarlos; si recorr.:n•mos aos relato
rios .de toJos os Ministros desde 185~. verifi
caremos que um só nã.o houve que deixasse 
de chamar a attençã.o do Corpo Legislativo 
paru. tfi.o impor•ütute assumpto. e o faí~iam em 
phrases · cnergicas, até que em .l8i5, se tomou 
uma resolução. Foi nomeada uma com missão 
de engenheiros nota.veis, que n,mrmou serem 
insutlicientes os mananciaes então captados e 
propoz que, adquiridos novos, fosse o con
sumo d'agua á discrição e obrigatorio; menos 
para jardins, hortas, etc., que seria por me
didores; foi o apparecimento dos celebres 
hydr•ometros, que tanto teem at11ígido est1t 
população • . 

0 SR.. BRICIO PILHO...., Iuéa infeliz, infeli• 
cissima. 

0 SR. CRUVELLO CA. VA.LCJ\l';TI - Nessa 
época era o supprimento de 25.000 metros 
cu bicos para. uma poputa~:,ão de .250.000 almas. 

Tenho sempre ouvido dizer, Sl'. Presidente, 
l"l.Ue esses a.pparelhos, assaz delicades por . sua. 
natureza., preenchem o fim a que se destinam 
quando a agua. que pot' elles passa provém de 
üepositos que tenham filtra.dores; no nosso 
caso. porém, em qne as aguas entram nos de· 
positos o nas der·ivnções carregudBs de barro, 
como acontece na época dn.s chuvas torren
cia.es, arrastando atê pequenos peixes, que 
sa.hem pelas torneiras, é claro, cSS'-'S appare .. 
lhos não podem dar resultado. 

O St... Presidente - Soht•c este 
:tJro,jecto hn. um re<J.nel·ünento du Sr. Bricio 
Filho, oil'crccido na. sessão de hoje, cnjo 
teor ó o seguinte: 

«Requoiro q11e o pro,joato n. 25l F, de 
1003, vtt tL Commissã.o de Iustrucç·ão e 
Saudo Publica. pa.ra !Sobre o mesmo emittir 

O Sa. Brucxo FILIIO -Não podem, não. 
0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI -Eu dou 

testemunho pessoal da imprestabilidade de 
taes upparelhos, marcando elles numa ca.sa 

votos o a.pprova.do o tleshabitada um consumo enorme e em outra, 
·CJ seu parc(:cr.» 

Em seguidn. e posto a 
t•eferido requerimento do sr. Bricio l"ilho. casa de commercio, consumo nullo. 
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O Sn. CALOGERAS- Isso prvva contra a tracto Gabrielli,senclo annulladas as propostas 
installaçuo sómente. para tal 11m recebidas; não foram, portanto, as 

0 SR. CRUYELLO CAVALCANTI - p.1re· obras deste porto 3.S UlliC;lgCOJltl'actanas sem 
ce-m e in tu i ti v o que desde qu3 as. aguns en- concnrrencia, como alei vosamontc se amrmou 
trem nos encanamentos, após ns enxurradas, na imprensa. e nem se póde sujeitar a tal 
nas chuvns de verão, grandemente carrega- criterio obras de subida, importancia para as 
das de barro e. areia, fatalmente desorga- qun.es nem sempre concorre o que h<\ uc me-
nisarã.o tacs aparelhos. lhor quanto á a.ptidão e capital. 

:\[esmo assim, a lei que . os estn.bcle~eu o s F 
isentou s.s habitações àe familia, l'.:servundo a. 'RA:-;crsco S.\ - Apohvlo · 
sua. ~ coHocaçün para c.s hos:pitaes, collcgios, O Sn.. CrwvELLO CA YA r.cAsTI- Pelas notn.s 
hoteis e outros estal.Jelccimentos de grande que aqui tellhO,nQssa t'•poea ns pannastle a..,.uv. 
consnmo. CO!lCédi•.l:ts et·am aponus 7 JJG6. Em rssrr já 

A veruade, porem, é, Sr. Presidente, que o abastecimento ào n.gua, não ob.Etante o 
na zonn. chama<:la _,Jos snburbios, serridn, peln. fornecimento dns caclJo.eiras. riM set'l'aS · llLI 
Estrada do Ferro Central do Bea.zil, c em Tinguá e uo Commo1·cio, foi ::JO "/u men• s üo 
muitas entras, o Sr. inspector das Obrns qne o ftn·necimeato d.J dons annos <tn.teriorês. 
PubUcns não mais permittiu a penna cl'agua 1 E' curioso! 
sem impôr a comlição ela colloc:.:çüo do bydrc· Is~o se en~ontra 111 relaturio do Sr. canse-
metro. ll1eiro Tlwmaz Goelllo. 

H.r•clamando·so contra a infracção ·clara e Em 1883, depçJis de se t·~t'. des1)endido n. 
aberta do preceito legal, a todos respondia importancia G.e 2·L879:87l.~·.-J3-1, o :\Iinistro 
S. S. que, sen(lo a zona pnra onde se peLlia a r1n, Vi:;çito, con•wllwiro ~[!:~ira, r1ízia qt;e, Dão. 
pennad'agu t facultativa, elle porlia conceder obstante n cnpta.ç,ão tlos m:nlnnci:l(:'S l'dtlt por 
ou nu o. e, des lo que concedia., ti11ha o direito Ga.bri«;!li. ho.u ve f,,Itn. r:l'agufl. Sd1do preciso 
de impor tt colloeaç-ão (lu hycLrometro. lennal!s-)rem-so pequenos· rnananciae:;, Foi 

~· S. inverMa completamente os ~ermos !la quando c,:t:~ p;~pular,·~o, a111igicia por uma· 
le1, porqu;~nto o que era facultativo ern. o secc<~ excepclütnl, coagm o governo a appellar 
pedhlo da. pemm de agua, e1•a o pedido da con· parti, a energit1. o força de vontade do S1·. 
cr:ssão, que poderia ser psclid;J. ou deixar de o Dr. Frontin, que se c.;rnprornettw a aug
sel'; mas, uma vez pedhla. S. S. tinha de mentar no prazo de seis dias o volume d'a.gua 
coucedel·<1 sem impôt• a, condição. f0rnr>cido nos resorvutm·ios, o golhar'dtvnente 

A faculdttde era. para o rcque;·.3nte c não cumi•riu o que aüit'mnra; entretanto, ns es
nara s. s. .· ttttislicas da InspectOl'ia do Obt•as Publicas 
·' D~ fôrma qu~ não mais proprietar:o algum nc:cnsavam ·l!~sse .armo _l.!_nl. fo~·ne~im~nto,. só 
ped1u concesr:ao do penna d.'agua !i<.HJuella daserrado1m;;u,1, de ,,2.10r.l,llttr(lS. 
zona, a uüo serem .'lquclles que, Ut'ghk1S pela Em 1886, ~egundo orelatorio do omínente 
neces~idade, se conformaram com a imposição pauii:s\a Sl'. Antonio Prar1o, ~~: haviam eles
da coll~cação desse apparelho de disponniosa pendido ~4.819:871~03,1 •le ISi5 n . .jm1ho de· 
n.cquísL,:ã,), de r0sultado duvidoso o 1'oute do 188G, e o fornecimento elos mnn •nci<WS d:t 
reclamações e lutas en!;rü o fisco e o pt'O· serra do Tinguá, Rio Our0 e S-u-tto Antonio· 
prietario. era apenas o seguinte: 

0 SR. FnANCt~co E= A.- A acq'lisição e fe!-ta. Rio do Ouro e SantoAn-
peto Governo a n:1o pelos particulares. .. tonio . . 

0 Srt. Ciwvgr,LO CAVALCANTI - Não, se- Pedra liza , 
nhor; ltt equivoco da, parte de V. Ex.; ostão Limeira .. 
se veadcndll a 200$, c compr.:.do o uppnrelllo, Honorio •. 
teem de leval·O ao Pedregulho para ser recti· Soldado •••. 
.ficado e depois transportal-o parn. o ponto 

17.500.000 litros-
1.400.000 » 
2.200.000 » 
1.500.000 » 
1.100.000 » 

em que tem do ser collocado; tt1do isto á 
cust~ do a•Jquirente. 

Volto, Sr. Pz·esidento, ao ponto em qne me 
achava e de que o incidente elo hydromotN, 
de iufeliz lembrançn, me afastou. 

Em ~7! de setembro de 1878 foi votarla n lei 
n. 2639, a.utorisando o Governo· n. despender 
19.000 contos com ns desapropriações e oLro.s 
necessarias para os melhoramentos do abas· 
tecimento de agua. 

O Ministro de então, o Sr. conselheiro Tho· 
maz Coelho,d9 saudosa memoria,firmou o con-

23. TO. 000 

Ate 31 de dezembro tle 188i a dl:'spczn. subia 
já a 26.5:12:8:i:J8240; entretanto, diz o Sr.Ro
rJrigo Si lva,ontão ministr-o, quero crm· que sem 
irouia~«a cidade foi regularmente abastecida. 
por• niio ter havido secc:1 na. epoca. nurmal. » 

Mas. Sr. Presidente, jà em 1803 dizia o 
Sr. Ministro Paula. e Souza: «Embora o pro
gressivo augmento do consumo esteJa a pedir 
providencins paru. coarctar nqudlas llissipn
ções, não seria azada a occs.sii'to para fnllarmos 
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de reforma no systema de abastecimento», Já f consumo à'agua além do necessa.rio e fatal ; 
então. se.· m .. o viam os ara.u tos dos hyd.rom.· etros.. os ar. r e b.en tamen tos não cu. id.ados. '.1)01' longos 

Quem entretanto, Sr. Presidente, poz o dedo dias. . . 
na ferida foi em 1896 o Sr. Ministro Antonio A segunda causa é, como ia dizendo o il
Olyntho.Disse S. Ex.: «A distribuição luta com IustJ·e deputado de Minas, a mi c~,nalisação, a 
a defi.ciencia dos diametros dos encanamentos mit distribuição. Essa .. canalisação, tendo sido 
para abastecimento dos morros e de alguns feita h<~ mais de 50 ~.nno.':l, cw }our lc jour, 
bairro3 da cidaue. O consumo tem exct': dido sem obedecer a um plano, de pe~simo mate:. 
as .pt•evisõe3 do gr~mde abundanda ; e o que rinl, nü.o comporta hoje mais que um t<nço de 

. acontece om toilas as capitaes que progridem, sua capa.citin.ue; basta dize1•; e o f<lç·o com 
não se podendo. considerar resolvido de uma magoa, qne ha. em Jacorepaguá uma canali
v-ez o problema · do abastecimento d'ugua. >> . sação de cl!urnbo, na· qunl n. sü!da empregada 

Em. l~fJ7 dizia o Sr. JOat"Juim Mm•tiuho, no concerto dos arrebentamentos tem maior 
então Ministro: «O serviço do fornecilneuto valor que o prnpT"io encnnnmento, do qual, 
d'aguo. a e~tu. Capital muito dei:m a de::;eja.r·; aliás, sahem talv(~z 200 penntl.S d'<tgua. 
os ma~a.ncine~ que o alí;11en.tam já se vü.o tor- 0 SR. CALOGERAs-Não sei si 0 vicio está 
nando msufflc1eute,;;, ntLO so pot·que a devas- ,· 0 .- 1 ,. 1899 · , , ·t' :-- r:r. , 1 1 
tação dn.s ·n·1ttas tem produzido uma. rer1ucç~o COirl~:oH·J, ma., e!? . . a rep'"'l IÇ~ta ,.,er.\ (e 

.~ •. ·di 1 
•1< • · •• t· .: . , t · d' obras nao pcssu1a um plano cot'lilO, nem um 

e~LI.\01 :n"rla, 111 •· 8 · '·1m,Jem pot9ue, eu 0 rlauo com curvas de IÜ\'el rh cid··rle ào Rio 
trdo a c1da.de nota vel desenvol v1mento, as ' • · ' · . ' · "' · 
nccessill.u.des da. populoção sob tal ponto de O Sn.. Cr:.uYELt.o CAVALCANTI-Sei · que e 
vista reclamam supprimento muito mais exacto, porque o que lw .. lá; mesmo incompleto' 
abundante.» é moderno .. Além disso, .esSi\ c:.tnalisa.ç.ão, col-

O Sn. CALOGERAS-v. Ex. p6Je accresc':lU- locada sem ob<õdecel' :1 nmplano, a preceito 
t~1.l' que a rede de d.i~tribuiçilo está tã.o ma.l algum, está obstruida e ho.}J nfio tt•ansporta. 
·e::.;tabelecída. c:ue... tahez i.m:w, terça 1~arte da s:w, capacida.r~e. 

0 SR.. CRUYELLO CA YALCANTI ( inte,·1~om-
1'Jendo o ap(wtista ) - Chegarei lá. 

S. Ex. o Si.'. ox-Minhtro nU.o tem razão na 
parte em que attriUue (~ devastação das 
mattas a diminuição dos ma,nancia':~s. 

Onde houve rl.evnsta.ção tle mattas foi aqui, 
no Districto Federal, na zona de .Jacarepagutí. 
onde exL,ti::tm pequenos mananche.s que l'or
neciam apen:.1s 5 milhões de . litros em 24 

· horas. Aquelles, porém, que mais produzem 
teem as suas ma.tt<.lS cor1servadas. Não houve 
devastação uas mattas 0nde h ;t · mananciaes 
qt1.e rouis coucorrem :para. o .engrossamento 
1lO abastecimento d'agua. 

Em 1001 dizia. o Dr. l\Ir.in.: <<O consumo 
em lSGO era i1e S.0'2Qm:3; em 1880, de 3l.fs1Gm3 
e a~tualmento atttuge a. 1:39 .5·t5m3 • Os ma
nanciaes utílisn.tlos em 1891 são os mf;)smos 
que ainda, hoje a.bastec~m a c.ida.rle ..• E' pre
ciso promovee-se o supprirnento com mu.is 
30 ou t10 milbõe.:; de litros om 2<! huras. » 

A que tlevemos então attdb11ir à falta 
d'agua. que ta.ntu uffiige esta populaç[o, tod3:s 
as vezes que deixa de clwver por um espaço 
de tempo relativamente pequeno? 

São t1 nLls as c:.tusas: primeim, o e.u:gmen to 
da população; o suppriru~mto ob1·jgatorio, por
que, não lu vendo <.tnteriormente supprimen to 
obt'igatorio, indo n população buscar o.gua, nus 
bicas publicas, cowprchettde-se que a.s ·pessoas 
que recorriam . a essas · bicas . ou chnfarií'.es 

' economisava.m agua, porque ou io..m busca.!-u. 
com sa.crificio, ou pagavam a quenJ fo:sse 
buscn.l·a; a.o passo que eom a bica. dentro de 
casa, isto é, com supprimento obrigu.torio, o 

O Go':crno ma.udon faze:·, em 'c-.:!l't>en.) . que 
dizin. ssu, em · Je.carépugua, uwa . represa. . no 
r10 Covanca, canalisou-a para a caixa daRe
união e gasfou nisto 99 contus. O dono do ter
reno propc>Z a uma acção, ''el~c~u, e dnrante 
toJo esse tempo a canalisa~v.o esteve tecllnda. 

lsso Llm·ou annos, atB que em 1802 o mare
chal Fiorin.no entrou am accort.lo com e~· .~ e pro· 
p1'ieta1·io e mandou-llle pagar 100 contos, que 
pediu poP ::0.1ensagem c o Congresso votou, 
St:>U•lo 80 contos pn.ra o propl'ietario df.!.s t ! rras 
r.~ 20 par :1 as bemfeitorias de areen'.!atarios. O 
Governo, porém. em voz de eutrGgar• os 20 
contós :?.os n.rt;endatarios c os su ao proprie~ 
tario, eut.regou tudo a este ultimo, que r\ecla.
rou de1.'oís que ns bemfeitorivs que consto.ntm 
do contracto,no valor de 20 contos, eram r1el!e. 
isto ê, caixa. represa, encttn<1.mento, etc., qu~ 
o Gon•rno fez em terrenos delle. 

O que e facto é que desde 1892, 11 annos 
decorridos. o Governo não cons:·'glli!'a. lan
çar· fórru dessas ter1·as dons iuJividnos 
collocado.s acima da .l'eprc,sa, qne proposital
mente lrwç.avam nella. auim~'es morto~, de
vastllva.m ·as mattas e damnificavam em 
tudo ::quelle proprio do El)taüo. Só <igottl, lla 
dous llli~zes, se:~ conseguiu . fazer rdi:'at' esses 
dons intlividuos e o Governo pôde a.possar·se 
e . utilisnr-se · d::s ngua~. beneficiando-as ; 
ma1} esses encana.men tos, que duraate o longo 
periodo de 10 annos · estivet'al:t cheios d'11gua. 
o fechados em uma de suas cxtt'emidarl~::l:!, é 
fn.cil imaginar em que estado se de~em achar. 
· o que é facto é que uma commissão de 
engenh~iros procedeu à medição da n.g-ua 
e, examinando o encanamento, declarou que 
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nem a terça parte . da sua c~pacidade elle estaç~õcs da Estrada de Ferro; já se penson 
podia transportar. nisso e nua sei por que foi aL~a.ndonadn. ess~~ 

E tanto mais urgente se torna presente- Idéa salvadora. 
mente que a attenção do Govei'no se volte · Não posso ser indifferente a este assumpto; 
para c~te assumpto, quanto pela rectiticaçã.o, pois resitlo lla muitos a;mos ness1 zoua de 
feita pelo Governo passado do contracto da, ~uburhios e u. conheço pGrfdtamente, sendo 
Citylm,p1·ovements c .~ta teve de peolonga.r• as toJo:; os annos umn, das "Victimas do flagello. 
suas galerias, esgotando os .. predios da Li, ha. pouco~ dins~ em um jornal, que- o Sr~ 
freguezia do Engenho Novo e dos povoados inspector das Obrns Publicas, repartição, 
do Mcyer, Todos os Santos c Engenho de convem dizer, que se compõe de f'unccionario::; 
Dentro. tlístinctos e zelosos, . tinha. autori.sado certn,s 

Imagine V. Ex.: a estação do Engenho mrmobras nos. encanamentos, e qne, pol' 
de Dantr•o, que é uma cidade, com n.qucllu meio tlellas, espcraYa minora:· o 1!1~:1 tles~<.lJ 
:população enorme, em sua .· maioria de p'1pulação. . . · 
operaríos. com os o.pparelhos dentro dos Ha , porém, a. obsol'vnr qu_c t>~ man0b:'a. 
predios, fnnccionando todos cllcs, sem re- qualquer que sejn., só póde ti r iH' do um lado 
ceberem uma gotta d'agua. ! E' .provoca.r . rwra dar u outro, porque, r.tu:tndo. com o fin! 
sciente c con~cicntementc um:1 ep!dcmiu. de s e~ <lesvi[l.r a agun pur;~ ponto determinado. 
devastador::-. ! se · fecha um registro~ é evldeutc rtU ·3 n.lgu'i' ru 

Deu-se · até, e chamo a ~.ttonção do no~so ticn. preju•licado. 
distincto collega rehttor do Orçamento, umu Temos, nn. llistori<L 1lo forneci:Ijento cl'agua, 
·circumst;!ncia: um grupo de proprietarios umA.. opinHio muito importante :;;obre isto, qu1.~ 
levantou qucsti:í.o contr-a a companhia, não é do ~~ctual St'. Vice-President·! d:t ({Cfmblicn, 
querendo c1ue os apparelhos fossem ligados o Conselheiro Affonso Pcnnn, que em 1SS4, 
uo encanamento ger<).J, questão que ain•la quando Ministro de Viação, dizia o ~eguinte; 
estú. de pé, em nppella.ção, no Supremo - que. logo (lcpois de estar !'unccioll:\ mlo o 
Tribunal; a compa.nllia reclamou do Go- encanamento Gabrielli, hou vc fu.lta. à'agua, 
vepoo, scmrlo ordenado o pagamento. c nté o rescrvatorio do morro de S. Bento 

Como ficaráesta população, em unia época ficou completamente secco. 
como a CJ ne vae entL·ando, de intenso ·verão, S. E~. mandou nx~tminat• o co.~o. metndou e~
quando .iu~tamente os mantmciaas decrc::cem tmlar o a~sumpto pelo distinc ti ssimo c:lge
lje .50 o/o '? Como ficará fSta popula.ção de que nheil•o Sr. f•'ernandes Pinheiro, que em seu 
fallei ha pouco, dos suburbios tlesta Capital, relatorlo, public:tdo no Dim·io 0.~/c;a /. de 27 r:le 
servid::1. pela City l;nprovements, Eem uma março desse :1nno, attribuiu u insn!ficieneiu 
gotta. d'agu'L 11 . · · do fornecimento, pelo mcn<;s na su:t m:üur im· 

o sa. FRANcrsco SÁ- Felizmente v. Ex. portanciu, «a m:tnobrasetrectu;ld::s ll<l rede de 
b · ll 't - distribuição, as qu:1e~. posto (!~te jn ~ tifkadns, 

sa e que para me wrarestn. Sl unçao o Go.;. poderittlll ~er m .. elhor combinadus, de n: .. •ancira. 
verno est:t providenciando. que se evitasse perturb:: ção uualogr. ». 

0 SR. CRUVELLO CA.YALCAN'Jl.I -E' VC:ll'dade Ha ainda a opin1ã0 de nm outro Ministro 
que o actual Sr. Ministro tom providenciado: de Viação, que aponta o incotH·eniente mais 
adquiriu mn terreno e está começa:lldo a con- pratico c ao mesmo tempo mais grave, clessas 
strucção de uma caixa,; mas que · acontecerá ronnourns, dizendo que ollas foL·necem o.o 
s. ··essa. população até que terminem· -.a.sj pessoal encarregado do cxectltal·o.s a. occa" 
obras ào novo reservatorio? Não é obrét .de :sitio de, por meio de gr·atificações, · sel'Yir 
um dia par<L outro e sim para consnmil• m'ais melhor a uma zona do que u. outra. 
de . anuo, bem pouert'~ acontecer quo até lá Alem disto, dou testemunho ,pessoal . do 
essa. populnção tenha. de soiTrer os e1Ieitos da que pt•esen temente o engenheiro, poi:· e:u~m plo, 
secca., da. sêde em casa · e da epidemia em do districto qu~ comprehende a. zcnn. do · 
toda a. zona. .Tacarêpagua não conseguC'I entorna.<' na. caixa 

O s F - c;: s · N;- · · . _, 1 da Reunião (]UO t ~~m 5ou O mi-~ ti't s ' i o profun-
. R. •n.A~?I~co A- ao se poue .c e· didaue, . mais do ::15 centi.:netros tl'ag-uc1, e 

strm~, de um dm para. outro, o mal tle muttos isso · pn ra. fo:·necel' . a u1n:1 zona u~.:1 ,f;_wo. re~ 
anno .. · pagnt\ ntê Engenho . Novo. Até parece irri-

0 Sa. Gn.UYELLO CAVALCANTI- Bem sei, sorio. As taes manobras são feitas e asse
e sou o primeil·o a reconhecer os esforços qu~ guro que com muita. honestidari f~. Qual o 
o actual Sr. Ministro está empregnndo are- resnltn.do 1 emqunnto uns g-eit"m, oatros 
speito deste :~ssumpto; S. Ex. dispõe de acti- descansam pDra gritarem depois. 
vos auxiliares na · Inspectaria de Obras Pu- .· A's vezes o manometro collocu,lo e:n Cn.scn
blicas .e elles bem podem a.conselhnl-o a trazer I dura nccusa uma. pressíí.o do ~:J í l, (~ eu, que 
uma. derivaçrio çlo Engenho do Mntto u lignr estou ua estação immedi:üa, em uma o.ltura 
no cano de30 centimetros em qunlquer das de 10 a 12 metros, não tenho ag:H'.; ufio sou 
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engenheiro, mas penso que isso não egtà 
certo. 

Já vê V, Ex. que estas manobras nem 
sempre minoram o mal. 

Aquelles qne não residem nesta Capital, 
com fundada rnãos se admiram de que, 
tendo. o governo despendido, em. . outras 
épocas. tão grand<:s sommas, ainda esteja o 
alJastecimeJJtO d'agua como um problema a 
resolver. 

E' preciso, porém, lembrar, Sr. Presidente, 
que, em· 18i8. ernm esgotados peJa. Com
pnnhia Cíty Jmp;·o1:emcnts 18.000 preclios; 
lO ao nos depois,. em 1888, 31.867 ; ainda J o 
annos depois, em 1898, 41,6-i~. e hoje, isto é, 
até dezembro de 190.2, 50,:::39, conforme mais 
àetnlhadamcmte consta desta tabella, que peço 
lit~Cnça. para incluir integralmento neste Ms
curso, pois é ella oíiicinl. 

1870 •••••••••••••••••••••••.•••• 
l8il ..•..•••••......•.•.•••..•.• 
1872 .••.•.••..••.••. : • ..•••.•••• 
187:3 •.•.•••••.•••••••..••••.••• ·• 
8874 .•••••••••••...••••...•••••• 
1175 .•••.••.•.•..••.....•.•••••. 
1Sili ••••.••••.•••.••••.•.•.••••• 
18i7 .••..•.•..•........•.••..... 
1878 •...•...•••••••......•.•...• 
l8i9 •.•.••.• •••••.••....•..•.••• 
1880 •••••••• .•••••••••••••.••••• 
1881, o o o o o O o o I to o o o o O o o O I o o I I o o O 

1882 .••••••.•••••••••••.•••.•••• 
1883 •.•••••••.••••.••.•••.•••••• 
1884 ••••••.•.•.•••••••.••••••••• 
1883 .•••..••.•.•.•.•..•........• 
1SSG •••••••••••••••••• -.. •••••.•• • 
1887 •..•.••.•••••..••.•..•....•• 
1888 ••• · ......................... · .•. 
1889 ••••••••••••••.•••.••..•.••• 
18!)0 .••••••.••••••••.••.•••••••• 
18\Jl •••••••••••••••••••.••.••••• 
1892 •••••••..••.•.••. ' •.••.•.••• 
1893, o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o I o I o 

1894 ..•.••..•...••..•...••••...• 
1895 .•....•••.••••••..•••.•.•.•• 
1896 .•••..•••.•••...•.•••.....•• 
1897 o o O I o I o I o I o o o o O o O O o O o o' o O' O 0 

1898 ••••••••••••••••.•.•..•••.•• 
1899 •.•••••••••..•••••••••.••••• 
1900. o I o I o o to tI • •' I o'' O' ••' O 0 0 ' 0 

1901 .•.••••••••••••••. •! •••••••• 

1902 ••••.••••••.••••.•.••••••..• 

15.155 
15.074 
15.20:3 
15.814 
113.192 
16.G95 
11 .:::cn 
18.2i2 
18.528 
2:3.10-1 
~3.;)15 
2:3-.fJô7 
24.306 
25.404 
26.447 
28.765 
29.701 
:30.565 
31.867 
:32.6(37 
33.438 
34.·128 
:35.(·81 
313.8Z5 
37.756 
38.011 
39.202 
41).431 
41.642 
42.411 
44.'341 
46.554 
50.339 

As pennas tlo.gua eram 7. 066 e hoje são 
71.150, além de 1.560 hydrometros que 
marcam uns menos, outros mais. 

Estas 50.339 caixas automl\ticas, não 
obst·.tnte não serem hoje ele jacto continuo, 
consomem uma. quantidade extraordinaria 
à'agua, sem que, entretanto, apro,·elto no 
fornecimento em geml. 

Por isso, Sr. Presidente, eu me animei a 
tratar deste assumpto, mesmo porque· o 
nctual Sr. Ministro da. Viação, . tratando-se 
do melhoramento do porto desta. cidade, 
mostrou uma energia digna de louvor em 
todo n.quelle que governa. 

En desejo qoe S. Ex. resolva e:;:se :prow 
blemn., como resolveu e~se. outro a que me 
rofo.~ri, e que. o resolva com todn a energia; 
certo de que,. pelo exemplo que ha. pouco 
deu, o povo desta C:lpital confia em S. Ex.; 
tem·· S. Ex. illimitado conhacimento do as
sumpto, e acti vos e intolligen tes amdlin1•cs ; 
nad:.t lhr~ falta, pois, e a gratidã.o deste povo 
nunca faltou aos qu~ bem cuidam dos seus 
interesses o do s::u bem-estar. (Apoiada 
muito bem. O orwlflr d compí·imentado pelos 
DepHtados · p1·esentcs.) 

Ficn. a üiscussão adiada pela, hora. 
Passa-se á 

SEGU~DA PAR1•E DA ORDEl\I DO DIA 

.E' <tnnunciada a 2:~. discussão do pPojec~o· 
n. 289, de 1903, Cl'ell.ndo os logaros de cou
tadol' e procuradol' fiscal. e restabelece n.s 
junJ,as aclmioistrat.ivas da . Far-cmd.:J, Federal 
em cada, unn d<t:S Dolcgacia.s Fiscaes du. Re
publica, e dando out1•as ·provicloncin.s. 

Vom <L i\!::>s::t. é lida, apoi::td.\ . o· onvl::tda á. 
Commi~s:'i.o de 01·çn.monto u. sJguinte 

E!\IENDA 

Ao p;·ojecto íh 289,de 1903 

Tabcll::t .A- Alfandeg;\ do Rio do Ju.n1iro 
- Thcsouroil•o- Elevt\clo a 4:800$ o orde· 
nn,clo e n. HJ o nu moro do q uot::ts - m::tntirla 
a importancia pu1•a quelm:1.s. 

Administrador das Ca])atnzia.s- Elcva.do· 
n. 4:800$ o ordenado c a 19 o numero de 
quotas. 

Sala. rln.s sessões, 18 de novem 1m:> do 1903. 
- .1. Indio do B1·cu:il. 

O Sr. Paula Ramos (•) -Sr. Pre
sidente, a. reforma dn.s rcpartiçõeg de Fa-· 
zonda é cxigicla pelas necessidades do· sor
viço publico. 

0 SR. CR.TJVELLO CAVALCANTI- Apoiado. 
0 SR. PAULA RAMOS- De longa data, 

todos os ministros cln. Fazenda, em seus rola.w 
torios, teem salientado a neces~;itlado dessa. 
reforma. 

Quem quer que se decliquc ·um pouco ao 
estudo de nosso ·serviço pu lJ!ko, verificará. 

(•) Esto ui-;ctu·so nilc1 foi r~ vis lo polo ot·nclol.". 
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quo as delegacias fiscaes que substituíram as 
thesourarias de Fazenda, estão som pessoal 
(apoiados) ; impossível lhes é dar conta do 
serviço que lhes é commettido pela lei. 

A Com missão de Orçamento da· Cama.ra 
acaba de submetter ·ao· estudo e julgamento 
da mesmaCamaraum projecto que está bem 
organizado, nã.o hn. duvül.a alguma, mas que 
é suscoptivel de algumas emendas. 

O Sa. C1tUVELLO CAYALCA~TI- Apoiado. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA- E a Commissíi,o 

acccita todas as emendas quo tendam a me· 
lho ral-o. 

O Sa. PAur.,\. RA::~ros-Do longa d:tta., Sr. 
P1•esidento, cu me occupo do estudo dessas 
repartições; e ha quasi deus annos annunciei 
da tribuna desta Camara que tinha em mãos 
um tra,b:.tlho a este respeito. 

Tenho lutado com as maiores difficulda
dcs. Sr. Presidente, na orgnniz1çã.o de um 
traballto que attendendo ás. necessidades do 
se1•viço commettido a essas rep<.~rtições, possa 
ser realizado, possa ser torna~to pra.tico, sem 
grande o nus para· o Thesouro. 

I-ra dias .ainda um orgão de· publicidade 
desta Capital tornava pulJlico o facto de que 
cu tinha um p1•ojocto organizado a es.;e res
peito. 

E' ex:tcto, Sr. Pr~sirh.mte; e aguarJavu. 
justamente e.st:.t opportunidt1de quo· se me 
depara, di.!. apresentação de um . projccto por 
parte tla Comms,;são de Orçamento, p:l.ra 
offcl·acor o meu cumo substitutivo. 

0 Sa. CRUVELLO CAVALCANTI-E' meio CU.· 
minho andado. 

0 Sa. PAULA RAMOS-Mas, infelizmente, 
Sr. Presidente, ho,je nã.o po;~o me desempc· 
nhar tlesse dever que contra.h.i commigo 
mesmo, nã.o contava que figur<tsso ntt orJo~.l 
do dia do hoje este projocto. 

Nestas condições, entendo· que, longe de 
protellar a disscussão, devo ser o Pt'imejro a 
fazer com. que. ella . se encerre e o p1•ojecto 
transite rapidamente nesta Camara. E é por 
isto que venho apenas annunciar á C<tmal'a 
que na sn dbcussão n.presental•ei um substi
tutivo que, me pareco, consultal'á melhor os 
intcres::;es da fazenda. publica som grande 
onus para -r.ara o Thesouro Federal. 

A Camara, espol'O, dará a sua approvaoão 
ao projecto, ora · submettido ao seu conheci
mento . e prometto, repito, em 3n. discussão 
aprosontar então um projectu substitutivo 
pam que a Camara o tome na devida con
sidoraçã.o. 

0 SR. CRUYELLO CAYALCANTI-Ahi então 
teremos occasiã.o de discutir o assumpto. 

Vol. VII 

O SR. PAULA R,uros -TonlD concluído. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Franci~co Veign (·)-
81•. Presltlente, a Commis:;ão de Orçamento, 
apresentando o projccto que ora esUL em 
rliscussão, visaYa just<.tmente o rJUO pretendo 
o honrado Deputado que acah:1. de sentar-se. 
A Commissã.o estú. longe de suppor perfdto 
o seu tr,~balho, pois, ao contrurio, acrelitn. 
que póie sm• muito melhorado si., como olla 
desej'1., me1•ccer a colla,boração daqneJl(.ls que 
conhecem o assumpto e que podem auxiliai-a 
no desempenho da su1. tarefa. 

A propi•ia Commis~fio apresentará em . 311 

discus::ã.o tlivcrsa.s emenda.s modificativas do 
seu projecto, porque. exames e cst!IJ.os pos· 
teriores <~ convenceram de que algunns dis· 
posições do Pl'ojecto ficarin.m melhoradas 
c,Jm alterações. (Muito bem). 

A Com missão ha. de aprcsent:tl-as e é motivo 
de satisfação para mim, que tive a hom•a de 
ser o relator deste proj )Cto, receber a· colla
boraçã.o dos illustrados Deputados por Santn. 
CaLharina, pelo Rio de Janeiro e outros que 
pretendam discuttr a mataria e trarão, com 
certeza, novas medidas . que &erão acceitas 
desde quo attondam as nccassiJadcs ci con
venicncias do sm•viço publico. Niio só as rc
p:tt·tições de que faz mcnçã.o o pl·ojecto, mas 
ao Th !SOtll'O Federal e :_1, outras, que care
cem inrliscutivelmontc de melhot'i<t. so hão 
de estender as ref'ormas. · 

Nestn.s condições. estou de intei:•o n.ccol'do 
com os · nobres Dcputad:Js c, para ga.nhal' 
tempo, collo ~a.aclo·me no mesmo ponto de 
vista de S. Ex.,vou sent:tr-me dcsej mtlo que 
so enccrL'c a discussão do priljccto c que 
assim sej:.L vot:tdo para, em outra discussão 
ser· melhorado. 

Era. o que tinlu [t dizer. (J!uito bem; mttito 
bem.) 

Ninguem mais pedindo a p~~b. vra. é cnccr· 
rado. em 2:\ discussão, o art. 1°, e successiva.w 
m<.1nte os demais artigos do peojecto n. 289, 
do. 1903, fi,~_mdo ::tdiada a votação at(j que 
a Commissno de Orçamento dê parecer sobre 
a emenda. ofl'erecida. 

Passa-se :.t ho1•a ·destinada ao expediente. 

O Sr. 'U7nnderle:"~ de 1\len
donça (·1° scc1·etario, scrt:indo de :1°) pro
cede :.t leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministm·lo da, Justiça e. Negocias In

teriores, do 17 do c01•rento, satisfazendo a 

( ·) Este dh·cul'~o t~ii•l foi rovist':l f)'!! o orndor." 
so 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:26- Página 21 de 24 

70ô ANNAES pA CAMARA 

requisição desta, Camara no officio n. 37q. 
do 10 docorrcntf]. -A quem fez a. reqmst
Ção (A' Commissã.ode Orçamento.) 

Requerimento : 
Da Companhia Engenho Central .. de Quis

sa.mã. pelinclo um prazo do 10 annos para 
começar a. reversã.o ao Thesouro da~:; guali
tia.s rucebidas pela. garantia de juros. - .A' 
Com missão de Orçamento. 

E' annuncia.da a discussão do requarimento 
do Sl'. Alft•eJo Varcln., · oil'erocido na. sessão 
de 11 do cqrrente. 

O ~!.·. Eduaa•dlo Ba1.nos - Peço 
a pala.vra. 

O Sn.. PR7.SIDENTE -O noln•o Doputarlo 
pede <t p:.tbvrn. sobt•e o t•eq_uel'imento dJ Sr. 
Vareta? 

O Sn.. EDL\.RDO RA:;.ros- Sim, senhor. 
O S:R. PnES:mEN'l'E - Ha outros oradores 

inscriptos e pot• jsso só depois delles é que 
poderei conccàcr a palavra a. V . . Ex. 

Tem a palavra o Sr. Ca.ssin.no do Nasci
mento. 

O Sr. Cat:;:.a_;~iano do N:.-tsci
!Uen to-Começa. lamcnta11do a auscncia 
do Sr. Alfredo Varclnr. nntnra.lmente por
que a hora elos ti nada. <1 discussão U.o seu ro
q~•orimento foi . antecipi1da pelo facto · de S :l 
haver· o-gotado o. oJ•J.cm do dia. Vem de
cl::tra.r que não tem uma linha. i1 alterar nas 
considúr:.tçõ<>s que · cxpondcu, quu.ndo pclu. 
primeira. vez discutiu o o.ssumpto. 

Entonrlc que o l'cqucrimcnto não tem 
ciTei tu pPat.ico c n.ttcnta contra a legislação 
cpe al,rign. 0s commercio.ntes e os o,;ta.bele-

. cimentos banc:trios. Nã.o poJeri:t dizer mo.is 
qne o sGu honrado i1migo e illustre compa
nheiro do bancaria Sr. Germano Ha.ssluchcr 
que c~goton o. ma teria.. 

Não duvid:~ c1uc outros pos:::o.m illuminar 
o debate, mas em seu conceito S. Ex. elu
cidou amplo.montc í.t questão. Vem, entt·c
tanto, oflerecor uma ligeira contesii<tção ao 
ch3fo ua upposiçfio pa.1·ana.cnse na · Cama.ra .. 

LGIIJbt•a. uuc :s. Ex. em seus ultimos dis
cursos iovcste contra O orador, a quem cn· 
contra. mnl na dupli1 :posição de chero da, 
1Jancad:;, Rin-Gmndense do Sul, e leade1· da 
Cn.mt~.l'Ur, o em rr.:::posta declara perompt,wi:•· 
monto que não solicitou uma nem outrapo· 
sição; a primeira occupo. por voto expresso 
do seus collegas do t•oprcscnta.çã,o o uesi~na
ç~o do ~ou illustro e ~n.udoso amigo e che1à 
Sr. Dr. Julio do Ca.stilhos; quanto <l segunda, 
depois de a haver recusado por duas vozes, 
nfto pôtlo insistil• na recusa, olJcdcconuo ás 
injuncçõcs dos seus dignos colleg.Ls, do 

mesmo seu s:wdoso chefe e do seu illustre 
amigo o Sr~ Presidente da Repubtica, que 
appellavam todos pnra o seu concurso a. bem 
daobra patriotica da Camn.ra. 

Asscgut•a que no dia em que sentir que se 
n.bal•t a generosa confiança em si depositada, 
abandona1·ú. .a posição de leadei' c corno Depu· 
t:.tdo, eontinuar<t a prcstaP ao paiz os · ser
viços que entende dever prestar. 

Rclativa.mente <t qucstã.o elo rlivorcio em 
qurro Sr. Alfredo Vi1rola procurou encontrar 
divorgencia do carn.ctor politico entre o il· 
lnstré Sr .. hmes Darcy c o sempre lembrado 
Dr .. Julio de Castilhos, declar<t qne esse pro
lllemnr jamai ·: foi ob,jecto elo pro;;r. ~ mma po
Utico do seu pa1•tido, m·Ls simp!e,;mcnte. as
:mmpto de . interesso socitl, livrFs 1;odos os 
deputados do Rio Grande uo pensarem como 
ent.cnJ.erom. 

Outr.J :>.,ssumpto que dove · aborda.r é o que 
r3::>pcliti1 ;.t que,~tão da. equiparação do jorna
leiros o cmprog.:dos do qtmJ.eo. Acattt e res
peita, as opiniões de seus c.,llogas, m: ~s en
tendo que, como a.quolh, t!Stnr ê umn, ques
tão social, . c, leadeJ' da maioria, n:io podia 
ter outro voto que não o resunn.nto da opi
nião dos collegas que o honram com sua 
confiança.. 

Sabe quo a. Constituiçã,o do Rio Grande con
sagra ta.l principio, mas nrinLti1 nfío se con
venceu. da. vcrdauc delle. e quando o seu es· 
pir·ito se inclin,~,s:Jo a; acceitn.l-o, cor.cndr~ que 
esGa, como ontr~ts idéas, · precisa <'ncami
nlmr-se na opinião e amadurecer, :tlcm de 
quo e3,~n, meflida. · importavn. em o nu~ para. o 
Thosouro e é ~abido qLw o ora,ior pol' sys
tema l'cpelLo sempre medidas adi:w,·is, como 
cst·~. qn:Lndo onerem os cofl'es publir.t~s. 

E', 11ois. infcnso [tO divorcio. sem que nisso 
v(t ·rcucup:.u;ão alguma scctaria ou philoso
phic:,t. 

E<tianha qu3 a Camara est:.,ja. <t perder 
sPs::ões com questões <lo intorcsse pessoa.!, 
com o q o nada lU~ra. a N<tção. 

AcrmliLa tel' dofinitlo o seu mollo do ver 
sobro um e outro as:-;umptos quo o. Lronxo
ram <l tr·ibuna e pôde rl!tirar-sc J.ella affir· 
ma.ndo qnc da.s pusJções que wm ucc11pa.do c 
01'<.t uccnpa~ . ,jn,:nais solicitou nenhumn.: a. 
posição de chefe da bancacla lhe f.,i d<Ld:t por 
seus illustres pares com :•pprovação n instan · 
ci.ts do eminente estadista que se chamou 
Julio do Castilho!>; o posto de lecule1· lhe foi 
confiado, em qncpozo ao Sr. Alfr·udo Varcla, 
pela generosa. confia.nça que a Cn.mal'a dc:po· 
:Ji ;,ou no . orador. 

A::! invecti ,-::-~s do St•. Alfrcrlo Va.rcln., o 
orador as attrilJUc ao insucccsso politieo do 
nobre Dupntado nessa campanho., . qne não 
agora; começa.. como .diz o nobre Deputado 
em aparte, mas que vem d,1 b:.t s.:is annos, 
.dmanto os quacs tem preoccu}xulo a. S, Ex. 
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a idúa de uma reroluçã:o immincnte, idéa 
que <~.liás .i:l se Ih" vae arrefecendo, pÇ>t•que se 
vê <~.b:tndonado de muif;os elementos quo o 
cercavam, incredulos j:l do que S. Ex. seja, 
o homem que suppunlmm. 

O insuccesso começa c irá até final, por
que neste paiz lm ainda muito p::ttriot,smo, 
ha muito criterio e reflexão e muita justez<1 
no jul;;amontu dos homens publicas. 

Nã.o aproveitam a. es:;cs os pequenos er1•os 
e.falha . .,; do:; que governam. 

O oradur aproveita. a occasiãu pal'a decla
rar qne t~, por indolo, por temperamento e 
por c~tracter ::wesso a t<:Hl:ts as revoluções, 
e a tal ponto o é que si depcnuesse de si 
propl'io f:tz··~r uma para galgat• qu:.tlqnor po
siç~ão, por mai::: oleva.da rtuc f'us:~o. desde quo 
puucssc .. m ,ta e a. p.n·turbaçfio d:.t P'' ~ o o :-:;a· 
críficio da ordem no seu t·<tiz. pref-·riria 
apag-ar-se, ascguir o a. t::.'iumpllar por ttl.l 
caminho! 

Quo o no1Jre Depatado se conduz por ca
minho rcvolucionn.rio, torna-~c p:ttente de 
toda. a. sua. acção politica desdobrada de um 
mez n. c., tu. parto. 

Tu.nto é is~o. que S. Ex. dccln.rou. em umn. 
de SU:.tS oraçÕ: S. O UC llw CrcL indifl'erenta U. 
sorte da Republici. 

Pn.ra. o orador não é indifl'erente a, sorte 
du. Repub!ica, como não Cl'a ao Dr. Julio de 
Castillws, de quem S. Ex prucuru. f..t.zcr 
crer 'luc .o . orador se scn te di vnrciu.do. 

Si rm Republica. ha ialhas, hu. erros, a 
obra do~ espíritos . conserv;_,,dorcs, como o 
orad"r s ·mpro suppuz o nobre D('putadn, é 
conse1·val-a melho1·anclo. 

Ou1.t·a nào era a divisa. uo eminente homem 
que f,i rwu chefe. 

Não comprell::mde qnê faça. a ol.lra. de con
seJ·vm· melho1·ando as instituições, quem, 
como S. Ex .• não u.credit:wdo I taS cu.lumnias 
u.ssoalhadas contra. hom !ns politico:~. vem, 
não .ol,st:wt(', da tribun:t, fazo1·-se éch"b dessas 
mesmas ca.lumnin.s a que nfw liga, fé.• 

0 Sr::.. ALFREDO VARELA-Entii,o incidiu no 
mesmo C'rr·o quccu o Sr. B:u·bosr.1. Limu.. 

0 Sn. CASSIANO DO NASCI:\IENTu-0 Sl'. 
Dr. Ba.rbtl~a Lima u um nvta vcl o grande 
espirlto. 

As situac;ões em qnc se cncontrarJ.m 
SS. El·x. f, ram intcil'amenGc difrercntc . .;. 

Bm um casu, o Sr. B;_Lrbom Lim:t tinha dito 
com n, sua as~igna.turu, pol;t imprensa,, quc> 
Doput:dos oram uccusaüo~ de receberem 
supp:imentr~s inconfossaveis do Banco. 

S. Ex. cum a rcsponsabilid:J.do do seu nome 
se propun ]p, provar c::;s ,, asserção. 

Mas u nohl'c Deputado o Sr. Alfredo V<~
l'ela. n5u pusitivtt nenlnuna. dessa~ calumnh1.s 
do que aliás se tem feito eclw neste recinto. 
Qual o homem publico quo nã.o cst<t sujeito 

a isto ? Pensa S. Ex. q uc um rigo1•oso inq no
rito noB:Lnco da Republic<.t empedirá de qno 
a.manhii surjn.m . novn.s calumnias? Porven
tm·n. o omcio dos c<~.lumnhtdoL·os não é esse 
mesmo? 

O inqucrito, port;tnto. torna,-se desneces
sario. Proccdi1:.cnto contr<trio seria da.r 
corpo c volume ;~ calumnia balJuj'tda que 
nem siqncr pó1e enla.mrl:tr as solas dos sa.
pa.tos elos representantes da. Na,~·5.o. 

l\Ias, se dentre a honrada representação do 
Rio Grande do S11l, peus;t S. Ex. que o seu 
r·etluorimrmto pôde atr.ingir a qualquet• de 
seus membros, que o diga.. positivi1 o clara
mente, porque nenhum dclles se ai·rccci::t do 
exame dt} suL vid;t publica. ou privada,. 

1\[ercé de Deus. podem todos en t.rar neste 
recinto· de cu.heç::t levant;td<~ o apert:tr ll..!o; 
mãos dos homens de bem. 

Que o dig:t S. Ex., porctne então não votttr[~ 
o seu requerimento, ma~· ir<~ l'dflllGl'Cl' ao 
Ba.ncu d~t Republic:L a cet'tidão de qualquer 
tr:Lns~cção quQ qualqu:3r de nós pudesse ter 
tidu com es-:e Banco. 

Nem com esse nem com qn:1lquer out':·o 
Banco· j:."LIU<tis . o orador teve transncção de 
especi3 algumn., u.li:."ts, n5.o tendo de seu nem 
um ceitil, possue umn. couraç:L imtmulg wcl, 
cun 1;r<.t a q nal hão de se es b:.Lto e toJos os 
botes d::t catum:d:t: é <t sua honra, procla
maJa do Norte ao Sul do paiz e d;,t, qual nin· 
gucm <dnd;L otv;ou suspcit:w. · . . 

1~ o qtw o orador diz de si. passon.lmonte, 
pôde clizoL· rle S(ms dignrs collt•gtts do b!tD· 
cana, •JllC :-,;J,lJerfto rcque1·e ·o m:tis rigoroso 
in iuento, desde qnc S. Ex. pu!:!itivé um sú 
fac1~o! 

Votar~i.. portanto, c.Jntr:Jo o rcqum·üncnto 
do noiJ,·o Depntado. (.11Hi!.n vem; m~titol.Je;n. 
O :n·adol' t: cumprimcnkdo.) 

O §::;,·. J..~d~arr-do Ji_~:-:-nno;~s faz di
versas considCl'<1çiics im1m~:n:~nrlo o l'Cqne-
1'LIIJOl1to polo ta.d:J jtrt'itlico (h qncstãu de '1110 
clle se occt!pa. 

Fica :.t discussão a.rlia,da pJli1 lt:.m:t. 

O t:1r. Presid·:~ntc- F.inü;t ltoj1~ o 
: ll'a.zo pm·:t u J:oc:clúnwn !,o d;ts emen Jas em 
2a discn:-:s?to ao Ot·ça.mon :;o da Faz:;nd<t. 

As emenr[a,s yfí.o :::c~· O:lVÜtdus (~ Commissã'J 
do Ot'l,~tt: no:ri;o. 

Foram 0fforocid:ts na. scssã:.> tlc 18 tle nJ· 
vemht·o de 1903. ao Oeç:unonto rl:J. Fazenda, 
par<~ o exerci cio do WO i, as seguintes 

E~IENDAS 

Onde convim• : 

Fica o Po,ler E:\oo::u tiYo nutol'izn.:·Lo a. cn
triu' em :.•ccor . .lo co:n os gov~rn:_H dos Esttt· 
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dos e dos municípios, aflm de lhes. transferir, 
independente de hasta publica, os proprios 
nacie>naes . _que ellcs pretenderem adquirir, 
podendo ceder-lhes gratuitamente os que 
não forem de grande valor e se tornarem 
precis'ls para estabelecimentos de instru
cção de qualquer natureza, ou assistP.ncia 
publica, assim como para · embelez~tmooto 
das cidades . ou villas ou para serviços de 
aguas e esgotos e tudo que se relaciona com 
a hygiene e saudc publica.. 

Sala das sessões, 18 de novamhro de 1003. 
Jose Eusebio. - Ch1'istino · C1·u::. ~ Candido 

que lhe for devido de vencimentos atl·o.
sados da d:tb da refúrm::t em dca·:te e bem 
assim as custas . vencidas. 

Paragrapho unico. O paga.mento se ef
fectuará. depois de esgotados pela. União Fe
deral, os recursos judiciacs e em vista de 
precataria expedid:.-.. pelo respectivo juiz 
seccional ao Ministcl'io da Fazenda solici
tando· o · pagamP-nto devido. 

Sala das ses~ões, 18 de noYembro do Hl03. 
FelisbeUo Frei1·e. 

.tlb1·eu,-Eloy de Sou;;a.-Affonso Costa. Na tabella de distl'ibuiçãu d::t subvenoã(} 
por loterias corrija~se o engano lmvido: em 

Fica o Governo autorizado · a restituir á. vez de-ao Lyccu de Art:!S c Officios e d() 
Ca.ma1•a Municipal de . Bom Jardim, muni- Inst.ituto Archeo1ogico do Rccifü, rep:trtida
cipio do Estado do Rio de Janeiro, a im- mente 17 contos..._diga·sc, como sempre foi, 
:portancia de dircitns de im:portaç-ão pagos -10 conbs para o Lyceu de Artes e Officios. 
em ·189G pela mesma por canos de fert•o e i contos para. ·o Ins~ituto . Archool0gico do 
mandados vir pará. a canalização de agua po- Recife. 
ta.vel na. séde do municipio, dispensadas 
<1S .formn.lidu.dc; exigidas pelo · decreto Sala dasscssões, 11 de novembro de 1903. 
u. 94i A, do 4 de noycmbrv de 1890, arts. 2° -Celsode Sou~a.-Affonso Costa. 
e 6°, visto que não só o material e o ~cu dos-

. tin.o,d.eterminttram aqnella isenção. como por 
que as formalidades exigidas toem por fim 
verificar o. legalidade do favor que no 
caso presente não póde ser posta, em 
duvida, e o sabe o Governo já. informado. 

Sala das . scssõeg, · 18 de noveinbro do 1903; 
-.Julio Santos. -Olivei1·a Fi9uc.:redo.- Jotío 
Ca1·los Teixei1·a B;·and(io.- F'idelis . Alves.
.Joéto Baptist!r.-Silva Cast1·o.~2llaw·icio de 
Ab1·ett. -J. C1·zt .,ello 'Cavalcanti. -Belism·io de 
Sou~a.-He;w{que Bcrges. 

§ lS-Meso. de Rendas. 
De Pelotas: 
Tra lJalhadores, em ycz de 3:600$000 di

ga-se 21 :000$000 . para ser elevado a 200 o 
numero de trab::tlhn.clo::.·cs. 
Expediente, concerto o custeio 

de escalares. . • • . . • . . • . . . . . • • ffi: OOa$000 
Aluguel .do predio em que func-

ciona a Mesa do Rendas...... 6:000$000 
Aluguel dos a.rmazcns......... 2:400$000 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1903. 
James Dm·cy.-:-Diogo Fo1·tuna. - "Tlespasiano 
r.lc Albw.zuergue.-Jlia,·çal Escobm·,-'- Campos 
Ca,·tier. - Ge,•maM Hasslocl~e1•. - . Juvenal 
Jllille1· .-Som•es dos · Santos. -Bm·bosa Lima. 

Fica o Poder Executivo autorisn.do aabril• 
no corrente oxercicio o credito de 200:000$, 
pal'a, em cumprimento de sentenças do Su
premo Tribunal Federal, passadas em jul· 
gado, pag;\r aos o:fficin.os da. Brign.dn. Policin.l 
elo Districto Fcdora.l, reformado$ em 1894, o 

Onde convier: 

Nã.o a.ttingindo a renda <la. Roccbedoria. n. 
lotação de 26.000:000$ do orçamento vigente 
e havendo o a.ccrescimo da 28 quotas com a 
ct•eação do dous ·fieis do thesourcir·o, pela. lei 
n. 1007 do 10 de o,gosto do corrente anno. 
elevando-se, por consequencia.; o numero dC\ 
quota~ de i:39 n. 7G7, póde-se, sem augmento 
do valor da quota, annua.l de 158$3:22, cstu.
belecer-se a seguinte porcentagem: 
iôi quotas nn. razão de 0,53 so-

bl;e a lotn.çõ.o de 2:3.000:.00J$ 121 :900.~000 
A to.bella dá 739 quotas na ra

zão de0,45 sobre a lotação 
de 2õ.OOO:OOO$......... ... . . lli:000$000 

Sala Jas sessões, li de novembro de 1003. 
-J. C1·uvello Covalcanti.-Co1·rêcr D1!lra. 

Ao art. lo, n. 0: 
Accrcscente-so, p:~wa pagamento de dous 

fieis, crcados pcln. lei n. 1. 007, da 10 agosto 
do corrente a.uno: · 

Vencin1cntos .... ; · .......•.•.. 
Quebras ...... 1 ........... 1 •••• 

5:()00$000 
1.000$000 

6:000$0.00 

Sala. das se~~ões, 18 de noYomhl'O de 1903. 
-J. Cruvcllo Cavalcanti. 

N vorba. 33 (Obras) . a.ccrcscentc-se 80:000$ 
para os trab::tlhos complomcnt:trcs da ponte· 
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tio descarga da alfa.ndcga do Ceará, compre• qual da:·á um n,uxilio de 20:000$; facilitn.ndo
hendcndo a construcção de um barracão de lhe todos os dados oflic ia.e::;. 
ferro para abrigo das mercadorias, a.sscntn.
mentu do guindastes c linhas ferrcas, acqui
siç>.ão do V'a_;ronct~s, etc. etc. 

Sala. das se~sões, 18 de novembro de 10.)3. 
-Be::e1-ril Fonte1ielle.-Titoma:: Cavalcanti.
Sel'fJiO Saboia. -· F;·ancisco Sei. -Gonçalo 
Sottto.-Educwdo Stttdm·t.- JorTo Lopes.
Vü·gilio ·Brigido.-Ftede1·ico · Bo,·ges.-Tho

!.'lW:r .:lccioly. 

Fica · cr~n.dn. uma. me itt de rendas de 1 n. Ol'

·dem em Bolla Vlstn., Estado de ~Iatto Grosso, 
devendo o Govet•no a1Jrir o ncccssario credito 
para a sua. in:;talla.çãiJ. 

Si1la das sessões, 18 ele n9vembro do 1903. 
-Li.nd olplw Se ri' a. -.Aguino Ribei1·o. -.Brmo
clicto de SJu::a.-Costa Netto. 

.Accrcsc:mte-sa á rubrica 3.2 do art. 1°: 

Sala das sc,;;sõcs. 18 de novembro de 1903 .. 
-Ribei1·o Junquci1·a.-Ca1'los Pei-roto FUho~ 
W". Braz .-.rl. Ccmdido RodJ·iguees.-Fe1'1'CÍJ'a 
BJ'(J.[Ja.- Jfaui'icio da .-lln·cu.- O!ivei1'a Fi
gueil·edo. - Be1'1Ja1'clolfo,·ta. ·--:- .:lnlCJ'O Bo
telho. - Bernw·des de Faria~ -. Dueno de 
Paiva. - Cw·valfw Bi'ittO. - !Jema)'(lo Jfon
teü·o. - Camei1·o de Re:;ende. - . Caloge1·as. 
-José Bonifacio.-llem·ifJ.ue Saltes.- Jotro 
Lu~:; . ttlvcs. --:- JO!'io LHi::. - Rebouço.s de 
Corvalho. - Jesuino Ca1·doso. - Moreil'a da 
Silva. - F1·ctncisco Romei1·o. 

Onde convier: 
Art. E' o Governo auto1•izado o. pagar 

a gr<ttifico.çã.o 1·egu1a.mento.r a que tem di
reito no cxcrcicio .de 190:3 o o!licial de ga
binete. da · Directoria. Ger.:tl dos Correios, c tso 
tenha deixado sa.ldo o Cl'edito destinado •t 
gratificaçfto de chefes de turma do. Directorh 
Get•al dos Cot•reios. 

Inclusive o pagamento de gratificação Sala das sessões, 18 de novemlJro de 100:3. 
<!Orrespondcnto ao exercício de 1903, devido., _ llem·iqHe Bo,·ges .- .J. c1·ttvello Cava l
em virtude. de disposição regulamento.r, ao canU. 
officiai de gabinete da Dircctot•ia Geral dos 
Corrci0s. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1983 • ...:
n~·icio Filho. 

Accrescente-se onde convier: 

Os · tr<~ohalhos gro.phicos e accessorius das 
repartiçõeil e estabelecimentos publicas · da 
Capital Federal serão oxecut3.dos na-; repar
tições federaes ·com ·officinos installadas para 
tal fim, ou na Imprecsn, Nacional, quu.ndo 
esta fizer o trab:tlho em melhores condições 
ou na igualdade de condições de p1•eços da 
praça do Rio de Janeiro. Não :!=!3aliza.da esta 
hypothese, poder•ão os trabalhos . ser executa
dos com quem mais vantagens o'i!erecer. . 

Se for approvada a emenda, · supprima·se a 
lettra c do art. 3. o do projecto, excí:lpção 
feita do paragrapho unico, supprimi11do-se 
to.mbcm o art. 4. 0 do projecto. 

Sala. das sessões, 18 de novembro de 1903. 
-Bricio Filho. 

.Accrescouto-se, onde convier, o seguinte: 

Art. Fica o Governo autorizado a organi
zar o serviço do estatistica elo café, creando, 
;Si julgar conveniente, uma . Ca.mara Syndi
cal do Café, com a qtnl despender(L atü 
.50:000$, ou entrando em n.ccordo, para esse 
fim, com o Centro do Commercio do Café, ao 

Onde con.-ier: 
Art. Fica o Governo a.utot•izado~a equi~ 

plrar os vencimentos dos funccionarios da 
C~1.ixa. de Amortizo.ç[o aos · do Tllesouro Na
cional. 

SJ.lo. das sessões, 18 de novemlJrO de 1003. 
- Joagtdm P~1·es. 

O Sr. Presidente-Tendo dado a 
hora, designo para amanhã. a seguinte ordem 
do dia.: 

Primeit·a pn.rto (o.té 3 horas ou antes) : 

111 discussão do projecto n. 198 A, de 190:3, 
isento.ndo de qualquer imposto as etapas 
vencidas · pelos .· officiaes da Brigado. Policütl 
e do Corpo de Bomb:Jiros da Capital FoJeral; 

3::1. discussão tlo projecto n. 313. de 19031 

rcdacção para 3a úi$cussã.o elo projecto, sub
stitutivo :.t conclusão do parecer n. 12:3, deste 
anno, que n.utoriztt o . Governo a maada.r 
paga.r ao capitão AH'rcdo Ribeiro da Costa a 
quu.ntiu. do 3:02i$095 a que tem direito; 

Discussão unica do p~·~jecto n. 246, de 
1903, com. o parecer sobre o. emenda offer.J
cilla. na discussã.o unica do projccto n. 280, 
do 1002, que> concede :t D. Maria de Ca3tro 
Sampaio, mãe do 1 o tenente Gu:;tavo Sam
paio, a p::msfl.o mensal do lO~J$. ficando o Go
verno n.utori?.u.d.:> a a')rir o erc.:lito neecs
sario; 
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Discussão unica. do parecer n. 38 B, de 
1903,sobi•e as emendas na 2"' discussão do pro
jecto n. 38, deste anno, que reorganiza os 
serviços ue hygiene administrü.tiva J.a União; 

Discussão un ictt do · parecer n . 38 C, de 
1903, sobre a emenda oifcrecida pelo Sr. Ro· 
drigues . Lima na 2o. discussü.o do projecto 
n. 38 A, deste ~tnno, que reorganiza os s'3r· 
viços da. hygiene a•lminh:trc.ttiva da. União. 

Segunda pa.rte (até ás 3 horas ou antes) : 
Continuação da 2:~. discussão do · p1•ojecto 

n. 286 A, de 190:3, com o parecer sobre 
emendas offereciJa.s p<1ra ~"' discuss i O do 
projecto n. 286, deste aono, que .fixa a. des
peztt do Minisrerio <.h Industria, Viaçio e 
Obras Publicas p~Lra o exercício de 1904. 

Levanta-soa sessão ás 5 lwras da tarde. 

135n. SESSÃO E~! 19 :OE NOVEMBRO :OE 1903 

P1·esidencia dos 8ts. Pc1ulo. Guimm·(ies (P1·esi,lente), OUveim Figuei1·edo (1° Vice-Presi
dente) e Paula Guimanies (Presidente) 

Ao meio-clia. procedo-se <t · clw.ma.da a que 
respondem os S1•s. Pa.ula. c;uimaries, Alen
co.r Guimarães, Thomaz Accioly, \Va.nder1ey 
de Meu ,onça, Joaquim Pires, Eugenio Tou
rinho, .Ant ll'O BoLelho, Luiz Domingues, 
Thomaz· C:w<tlca.nti. Edua,rdo Studa.rt, Gon· 
çalo Souto, Tavares de Lyra, Fonseca o 
Silva., Pereiea Reis, Pa.ula e Silva., Abdon 
Milanez,Teixeit•cL de Sá, Bricio Fil.fs>, E:-3ta.cio 
Coimbt·a., Raymundo do Mira.ncltt, Jovinianu 
de Ca,rvalho. Domingos Guimarães, Alve::; 
Barbo:->a, Tolcntioo dos Santos, P:.Lranhos 
Montenegro •. Bet•n:wdo Hol·ta., :Mol'eira Go
mes, G:tldino Loruto,' 1v!ello :Mattos. Stt 
Freire, Americo de Albuquerque, Galvã.o 
Baptista, Silva Castro, Laurindo P itta.. Mttu · 
ricio de Abreu, Oliveit·a Figueiredo, Carlos 
Teixeira Brandã.o, Francisco Veiga, Burnardo 
Monteiro, José Bonifacio, .João Luiz. D:tvid 
Campista, Bueno de Pa.iva,Adalberto Fer·r,v, 
Henrique Salles, Carlos Ottoni, Ole.~ario Ma
ciel, \Vencesltto Braz, Moreira da Silva, 
Franciscu Romeiro, Costa. .J unio1•,. Amm·al 
Cesar. Caodido Rod.1•igues, Joctqui.m Teixeira 
B1·nndã.o, Costa Netto, Aquino Ribeiro, Lin· 
dolpho Serra, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Juvenal Miller, Ca.ssiano do Nasci· 
monto, Vespasiano de Albuque1•que oliomcm 
de Carvalho. 

Abre-se o. sessão. 

E'lida o posta em discussão a acta. 

O Sr. Bl"ieio Filho (sobre a acta) 
-S1•. Presidente, tenho um::t reclamação a 
fazer sobre o meu discurso hoje publicado 
no Dia,·io elo Congtesso, discurso que es1;;.t 
cheio do incori•ocçõcs, quo nã.o correm abso
lutamente por minha. conta.. 

.Ao filzee esta i'ecl::tmação, devo resn,h·at• a 
responsabilidade, quet• do. corpo ta.chygra.
phico, quer do corpo d::t redn.cção dos de
bates. 

O cliscm•so foi por mim revisto e em:m
dado ; pJr conse.~uinte, a respon 'abilida.de 
dos erros que allt se encontram não ca.hmn a 
estas duas cot·porações a que ac:~bo de me 
refei'ie,e sã.o f<1ltas em que incorreu a revisão 
do Diado elo Cong~·esso. 

Em seguida. é approvada a acta. da sessão 
a.ntcrior. 

o Sr. Pre!!'\idente-Na Ol'dem do 
rlia figut>am scpa.l•adamonte, por um enga.no. 
as discu~sões uniccLS dos careceres n:-3. 3S B 
o 38 c, de 1903. .~ 

Devo decla.rar em tempo quo o p::trecor 
n. 38 C 6 um complmnento do ele n. 38 B. 

A Commissão de Orçamento tinha deixado 
do dar pa.recer sobre a emenda ofl'erecida 
pelo Sr. Rodl'igues Lima,, na 2"' discussão ; 
ma.s a discu.::são é um<1 sà nestes dons p:tre
corcs referentes ás emenda.s augmentu.ndo 
despdzas ao projecto que reornanjza, a hygie
ne a.dministrativa. da União. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da a. 1 a discussão do projecto 
n. 198 A, de 1903, isonttmd.o de qu~tlquer 
imposto as eta.pa.s vencida.s pelos offic~aes da. 
hriCI'ada. pulicial o do corpo de bombmros da 
Capital Federal. 

Ningucm pedindo a. pa.la ':_ra, é inccrro.da. 
a. discussio o aditvla a . vota.~· ao. 
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E' annnncia.da a 3~> discussão do projccto 'ql!c não foram itccciias. as qnaes, entretanto, 
n. 31:3, de 1903, redacç~ão para 3:. dbcus- cunco1·rem para, melhorar o projecto em 
são do pr•ujecto, suh~tituti ro ê.L conclus:Lo do deba.te. Com c~tc intuito ui:'cuto longa· 
pareeor· n. 1.2:3, deste <tnno, qüe autoriza. o mente o p<treccr a. que se rel'ürc. (Jlldto 
Governo a rnantla1· pagar ao c<tpitã.o Atfreuo úe111; muito úcm.) 
Ribeiro da Co:;ti.1 a quttntüt <lc 3:0~i$095 a F. dl's 1, - 0 .,~11·L.,.1., r1cl·c• '.lül'c". que tem direito. '!C:.I. a . Ct s~a LlC oU.u. " LL 

· · · d' 1 Comparecem mais os Srs.: Aurelio .Amo-
Nmgucm pc ror o a palavra, é cnce: l•adt\ rim, Pa.s:-:o:-; ~lira.nda, C~tl'los de Noya83 , Ro-

a discus~ão e ::tdiad::t a vota.ção. geriu de Miranda. Indio do u1·a.zll, Antonio 
E' ::tnnuncütdtt a discus :::;ão unica. do pt·o- Bastos, JosG Euzcbio, Ur·bano Sa.ntos. Chr·i

jecto n . .246, de l\J0:3, com o parecer sobt•c tino Crnz, Ani:-üo de Ab:·ou, Bozer•t•it Fonte
a emenJ.:.t o:fl'erccid:.t na discus:-:;ilo unil~a. uo nellc, Virgílio Brigido. Francisco t::.t. Fr•edc
pro,jecto n. ~80, J.e 1902, c1uo concotlo a rico Bol'go;;, .Jofw Lopc.', Se1·gio Sabuya, 
D •. Mc~ritt de Ca.:stro S<tmpa.io, Jitãc do lo te- Eloy de S,mzn,, Ermil'io Coutinlw, AJl't)nso 
ncntc ~ll:::ta.vo S ~mpaio, :.t pcn~ão mensetl Cost:t, Celso d rJ Souza. Malaqu:as Gon,;a.lvos, 
de .100::;. tlc::tndo o .Governo :.~utoriz:.tdo <t l.!:smcratdinu B~~nd.ciru., .Julio de :\Iollo · 
abril• o credito ncccssario. Aogdlu Neto, ArL·o~cll<ts G:.tlvã.o, Fdisbcllo, 

Ningucm peilinclo a p:~lavra, é encerrada a, 
discu~sií.u c L~.uiada n vofJ:tção. . 

E' annuncia.do.. a discussã.o nnica do pa,
recor n. m>B, de l\J03, sobre as emendas 
oirerJcid:~~ na 2·" d1scus~ão d.; p ;·ojactu n. 3S, 
deste ::tnno. que rcorga,niza. os serviços uo 
hygicne administr:.ttiva, d<:t Uniào. 

Freir•c, Rudrigue:; Doria, Olivc .ra, Y<tlla ,;lo, 
Tost:t, Bulcilo Viann<t, Felix GaKpar, José 
\:lonju.rdim, Currêct Duti'a, Fidülts Ab·cs, 
Boli~<u·io de Souz:t, Lourenço Bttptista, .Julio 
Sa.ntos, Cruvello Ca.va.leanti, · Vü•iatu · l\Iasca.
rcnhas, G<ts tào ua . Cunha, Ca.l'los Pei:o\oto 
Filho. PeniJ.o Filho, Feaocisco · Bm·n~tl'riino, 
Bm•na.1·do de F<tri;t, · Ca,millo So•~res Filho, 
Calogcru.s. Car\·atho B1·itto, Pa.dua, Rezenrle, 

O §:r. Presideo.te--.,..Tcm :.t pa.hLV!'a .Tcsuino Cardo~o. Fm•mtndu Prcs1;cs, Fo i·t·eira 
o Sr. S<t Freire. Bmg;1,, .Jú::;é Lobo, Hor·mencgUuo do 1\Jol·acs 

Filho. Bcmcdicto de Souza. Candido do Abl'eU, 
O ~~·. Sá Freire ainda sob b. !~liscu Guilherme, Marçal ~~~coba:•, B wbosa. 

impressão da.loitura d.o lH•ililanto trabalho Lima .. Jamcs Darcy, All'l'edo Yat·eta., Diogo 
do digno rep1·o:::ent:mte do Estttdu do Pi::wby, Fortun~t e C"mpvs Cartior. 
Sr. D~·. Anisio de Abreu, vem discutü· o . . ··.· · , • . , . f-
:parecvr da honraua Commissão de Orça.- . ~~~~::ttr: ~e .cm~yaiec.c_r ~.;on~, ~~~:sn. .P~~ .~ 
mento, l'Ohttivo ás emendas oll'erecirb.s . n:.t CJ_P<~dct os s~·': ~·L ~?Ixuto, Enea.;s ~i~LL trn._: 
2ll. dlscu~;sii.o do urojocto que l'üúi'O'a.niz · ~ os R:t:y mundo Ncr). I~os,~nn.th de Ollvcn . ~. Ar 
serviço.:; de hygicne administl'n.tiv•~ dtt n.épn- chut· .~emu.~, It~d~~gul:!)~ ~~t·na_ndcs. Gu~del~a 
Mica. principal~uonto d_i.L Ca,pittd Federal. ~r.u?r.w. Dt.~S v_tCLia, 1\.ctJID~~~o :\rthUI. ~~ao 

Re<LlmentJ, drz 0 oradol', os conceitos omit- c .. ~~oso, 'VU;lfrcuo Leal, 111~dalc,.., So:ues 
tidos ne:He. trabalho de fulcfl'o mos+t":tm .1 Nct v:.t, Mol'ell'a Alves, ~o_rnel.tO da l'ons~ca. 
alta compotencia e o inquo~tionav~l \alo~ P~J.ro Pcrna~n~uco, Elpl~:o FJ~u;\~eclo, ''-P.i1· 
do honrado Deputado pelo E:::>tado do Plauhy; !;lln.o.t~~a.s G~actndo:. ~~·' .t, .. Lco\ ("' • .!~o Ftl
mas nem . por isto cstú. de ::tecor-.0 c· m .. , I .,ue1! as, .l\Llton, sat) I o Dra.s. Verl:one de 
opiniões su. b:;cripta':::; pela hom~::tda c. '~m~issa~ · Ab~·e.'lt.PJnto D)a,nt~s, EU.u~rdo Itu,n1os. l\'Iat·· 
de Orça.1:1 eu~o. . . ·· · . collll?}vlou_ra, l"o~r1g~rcs Saldu.nlH1.' B~~.~m~t~ 

Em pl'llllCll'O loga.r, lho p:troce, nã.o houve Pcron<L "Lima, .I ::tuh~~ de S~u7~t, ~iS cvr • 
estudo cuid ,doso 0 J?l'ofuntlo na. antLlysc dos Lob~, L ,r;mcl Ftlho. M.tnoel, Ful~onct~. 1'\o 
[tssumptos . c isto se deduz da. simples 10·• gu Hl'a., Lmr1olph~ _9aetano: Eduar\lo . Prmen- . 
tura do pa1!ecm• n·t lll<tioria na qua.~i totalf· tol, L~odolpho Pmxao, DJmmgues de Cast1·o, 
d d d , . !': ·d' .1' . • ' t'·fi -' 1 Va.lots de Castro, Arnolpho Azevedo, Azevedo 
ti';o~ os caso~, 11LlO sem JUS 1 caçao<. e mo· ~Ia.rqucs. Rodolpho Mira.nda, Bernardo An-

D '1 . · d · " · . tonio, Lamonha Lins, Francisco Tolcntino, 
oc_::tru.n ~ sunple:smente quo acct:ntaou AIJdon Ba.pl.istn., Xavier do Vtülc, Angelo 

quenao accmta .es~a ou a.quolln. ~monda, a Pinheiro e Victoi•ino Montcil•o. 
honrada Comm1ssao so pronunciou sobre 
vinte emendas, j<t f<woravel, jú. contrariu.
mente, quasi sem ú.izer em que altas razões 
de convoniencia. assent ~.seu juizo. 

O orador sentindo bem quo, baseado em 
tal parecer, o julgamento da Garoara ficai•<l 
sem orientação certa c . segura., vê-se . nn. 
necessid::tde de justificar algumas das emendas 

E sem c:msa os Srs •. Jose 'Marcellino, Pe
reira de Lyra, .João Vicit•a, . Artbur Orhtndo~ 
Aug11sto do Freitas, Rodl'igues Lima, Hereditt 
do Sü., Au;.!usto de Vasconcellos, Erico Çuelho, 
Juão Baptista, Hem•ique'Borges, Ribeiro Jun .. 
quoira, Adulpho Dutra, Carneiro de Rezende, 
Joã.o Luiz Alves, Antonio .Zacarias, Lamou-
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nier Godofredo. Su.bino Ba.rrozo, Galeão Car
valhal, Bernardo de Campos, Rebouças de 
Carvalho, Eloy Chaves, Leite de Souza, Pau
lino Ca.rlos, Francisco Malta, Alvaro de Car
valho, Soares dos Santos e Domingos Masca
renhas. 

Pa.ssa·s9 á 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DlA 

E' annuncia.da a continuação da .2n. discus
são do projectJ n.286 A, de 1903, como pal'O· 
cer sobre emendas offtn•ecidtts para 2n dis
cussão do projccto n. 286,. deste a.nno. que 
:fixa a. despeza do .· MinisteriJ da Industria, 
Viação e Obras Publicas parao exercício de 
1904. 

bem fot•necer meios d.e vidu. e elementos de 
tralntlllo pu.r:t os que sofl'rem necessidades, o 
que em auxilio directo aos quo em t:.Ll situa
ção se oncon trn.m. 

O que é pt•eciso é isso: é cuidar, estudando 
e meditando sériamcnte sobre o assumpto, 
vencer o tlagello da sccca, e não aconsethat' 
como out'rot•a o exodo, o <tbn.ndono das torras 
do CeJ.rct, da Parahyba c do Rio Gr<.tnde do 
Norte, pois autoridades as mais competentes 
como Buarqne de Macedo c André Reb:)uçn.s 
d~monstraram sm• um erro economico esta.
belecer . essa theoria. como verdadeir:.t, pois 
aquell:.ts zonas são perfeita.mente pl'oducti· 
vas e tudo est(L em conjura.L' os males que do 
fhtgello podem originar-se. 

Si em vez de esmolas, ::tuxilios do dinheiro 
• . e recursos de outra. ordem dados ::tos povos 

,o Sr. ~res•~ente- Te:n a pala- visitados pela. secca, ·se tivessCl tratad.v de 
vra o Sr. P<1ula e Stlva. outros meios de comb~ttei.' o mal, mas de . . ·I eifcitos seguros e perduravis, c não passa-

O Sr .. Pa;a.la e ~tlv_a vem u. t:J.· geiros e p~tllia.tivos, o recurso não seria 
buna fazer algm~as c_oi2_stdci'açocs a respetto outro sinão esse de crear scrviç·os perma
do.s ~me;tdas e d~sp~sJçoes . do Or('amento do ncntes, de convenicncias futuras apreciaveis, 
:NI,mrst~rw da Vm~o. que estabelece~ pro- e não gastlr sommas enormes na occa.sião do 
vtdenctas paru. mmora~· os males ormndos so:ffrimento. 
da secca que flagclla 1mportante zona. do . . 
norte e especia.lmente do Estado que tem a O orador. termma refermdo·se ao que se 
hom•a de representar. diz por ahi, qu~ a. grande patrh brazileir!t 

Subscreveu o pro,jecto elaborado pelo seu acha· se em pc.l'lgo de retalha.menjio em d~
illustre collega, Sr. Thomaz Cavalcanti, versas republt~as 9 qu~ a separaçao é const
:posteriormente convertido em emenda apre- dcr~da um p~r1go 1m~mente .. 
sentada aoorçamento em discussão. . Nao acredita que 1sso assnn venha a ser. 

Esperava que a Commissão de Orçamento Talvez provenha. o facto de não possuir 
acceitasse a emenda porque ella con.signava vistaassá.s perspicaz para descobrir no futuro 
medida urgente, inadiavel, indispens::tvel ú, essa nuvem negra,- e que o sou amor ú, pu.tria. 
:::alvação de uma ~ran,i.e zona do pa.iz. u:1a e indivisível não llLC permitta de no-

Infelizmente tal não aconteceu, com rala.· nhum modo entrever esse perigo que a 
Qão á. parte da. emenda. referente ao Estado ameaça. 
da Parahybu.. . · A verdade, pJrém, é que sempre que SUI'ge 

Depois do record,~r os e.sfo1•ços que o Go· uma. allusão a essa poss1bilida.de, vê de todos 
verno brazileiro tem empregado, de longa os lados emergirem protestos de bl'azileiros 
data. . para diminuir as consequc.1cias patriotas, sem distincç1io de localidades do 
do fl . .lgello que periodicamente assob. o Nol'te ou do Sul. 
sertão do ·norte do Bra.zil, alludindo aos E' que antes de ser lei a feiera.ção, j(~ et•a. 
importantes trabalhos dos notaveis . euge- lei a fratm•nidarie entre . brnzileil'o.3, do ex· 
nhciros Gabaglia o Rebouças c do illust1•e tremo sul ao·· extremo norte. ( Jliuito bem ; 
senador Pompeu, pal'a o orador u. jus~i· muito bem. O o1·ado1' c! muito felicitado.) 
ficar a sua emenda. em a. quu.l pedia qne 
fo~sem concedidos 600 contos para o prolon
gamento da estrada de fe1•ro até Campina 
G1•ande. Extranha esse proposito, que a 
Commissão de Orçamento, em voz de concor
dal' com a concessão daquella quantia, que 
obedece a uma necessidade urgente, apenas 
concordasse que o governo poderia fa.zer 
emissão de titulas ou qualquer outra tl·an
sa.cção pa1•a aquelle prolongamento. Entre
tanto, era o seu intuito, apresentando essas 
emendas não só attender aos · soffrimentos 
de seus patricios, que se achavam sob a prcs· 
são de uma. secca que começava, como tam· 

O Sr .R.aymundo de Mirau.da 
--Sr. Presidente, é no Orçamento dv l\H· 
nisterio d~t V1ação que annualm:mto ostão 
em jogo interesses quasi semp1•e inadia
veis · e urgentes dos Estados, já. com l'e· 
laçfio á. construcção de linhas telegraphicas, 
já relativa.mente á. navegação, já qu.:tnto a 
outros depa.rt·.t.mentos do referjdo ministcrio. 

I-la. emendas apresentadas pela bancada de 
Alagôas e, dcn tre ellas, dcstn.cando logo a ele 
n. 25 teve, como as 26 emendas relativas a 
telegra.phos, a infelicidade de ser incluida. no 
rol das p1·ejudicaclas. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:46- Página 4 de 15 

SESSÃO E:M 19 DE ~OVEl\"I;rl3;r:R;-;;0". 1D;;,E;:o· -;11i~::ilU'~";J~-~-----:-J -:-.L-:u--

A emenda n. 25, auto1·iza.ndo o Governo a 
abrir o credíkl necessario para ultimat• a 
construcção do ramal telcgraphico de Pão 
de Ass:ucar a. Sant' Anna de Ipanema, ·nos 
termus em que se acha, obedecJ a motivos 
releva.ntes que impõem su:t app1·ovaçã.o. 
exonerando-a d<t ·classificação como p1·ajude· 
ca.nda pelo substitutivo u:t honrada Commis
são de Orçamento á emenda n. 18 da bLn
cada pct·nambucana, visível lance de saga· 
cidade CJtn que a Cornmissão suppoz se li
bei•tar das 26 emendas relativas a. linhêts te
legl'J. phica.s. 

0 Sa. FRANCISCO DE S,~ -De patriotismo. 
0 Sa .. RA.Y!>IUNDO DE MIRANDA-DQ patrio. 

tismo, póle se1•, faço justiça · ú.s in tonçõcs 
patrioticas de V. E:c; tncLS nã.o ;.arccc; por
que algumas emenda::: · impõom-se, nã.o · só 
pela necessidade, como ainda snb o ponto 
de vist:t de serem verd.a.deil•,ts medidas de 
utilida.de para a União. 

~I,~s á honrada Commissão devo ponderar 
confiado em seu a.lto criterio que o caso . da 
emenda, qu() defendo é C3peci,t1. não se trata 
de construcções ou proloog:l.montos de !in h as 
telegraphica.s; antes, pelo contrario, agita
se . qnestão de . nn.turezn. ec·Jnomiaa, por· 
quanto a emenda n. 25, ao mesmo tempo 
que visa preencher urna necessidade palpi· 
tanto e inadia.vel em · um dos municípios es
senciahnente industrial e · commorciaL, como 
Sant'Anna de Ipanema, ampara interes.:;Ps 
da Uniã.J, que tem sem · utilidade pratica 
amontoad<~ avultada quanti<1. om matel'iaes 
destinados a linha telegru.phica de que se 
trata. 

E, par::t que não pareç::t quo formulo argu· 
mentos para e!l'eitos som realidade, para 
que a honrada Commissão, u.ttendendo á 
logicil. das cifras. veja e receba a convicção 
d.e que seu substitutivo não póde onvolver 
em densa nuvem a emenda n. 25,"' vou de
monstrar a procedcnciajndiscutiv~l do que 
venhu de allogar. 

Os t.-abalhos para constrncção · do ramal 
tolegra.ph.ico de S. Miguel u. Sant'Annu. de 
Ip:1.nema no Estado do Alagoas for.:tm ini
ciado:; no anuo do 1894, d.espenLl.end.o a Dil·e· 
c to ria dos Tolegraphos nesse anno 11:226$1 i S. 

A lei do ~rçamento para o oxercicio de 
1895 consignou a verh::t de 30:000$ p::tt•a a 
lioha em questão ; a~sim proseguiu o ·. tra· 
ba.lho com vantajoso aproveitamento, tendo 
em ::~,gosto alcançado P::~,lmeira dos Indios 
na distancia d.e 89.040 metros, custando a 
quantiu. de 29:863$i29. 

AbSJl'Vida. deste modo a insignificante 
verba orcamentaria, ficousu.spenso o serviço. 

Nesse ramal foram incluidas as estações de 
Anadia, inaugumda om 7 do agosto, Li· 

Vol. VII 

moeiro. em 2~ de outubro, e Palmeira dos In
dias, em Ide janeh·o de 189G. 

Dahi para. o momento em que fallo no
uhuru serviço foi executado, mesmo po1•que 
~t lei n. 4:)!:>, de lO de dezembro de 18V6, do
terminou ::t pa.mlyzaçã.o d.e todas as const1·u· 
cções em andamento ; essa. loí, soja regis· 
t·L'u.do, fui uma dc~s nos,;as pL•ovideocias fin:.tn· 
ceiras u~ ciTeito negativo. 

0 SR. CALOGERAS-Pam as cstratlas de 
ferro, apoiado, u'J oiTcitos negativos. 

O Sa. RAnmsoo rm MlRASDA- Nã.o só 
para estradu,s de fe1·ro, como p:n·a os tele
gmphos, como irei demonstrc.mdo na · dis· 
cussão. 

Para a linha de Palmeira dos InJ.ios a 
Sa.nt'Anna do Ipu.nem<t foi fornecido em 15 
Lle outubeo J.e 1~9-l o seguinte material : 

180 rolos de tio de 4 m / tn 
2 » >> » 3 m/m 
2 >> )\ » c~1.nulla 

900 isoladores para postes do m::tdeira 
20 kilos de solda 

10/2 botiju.s de líquidos para soldar 
2 malas decouro. 

Esse. como esl.á ve1•ific:tdo, foi o primitivo 
tt•açado, que sofft•eu ~tltei•açfiono sontiJo do 
partir de Pão de Assucat• o não de Palmeira 
<los Indios ::t linha par<.t Sant'Auna do I!_Ja· 
nema. · 

O relatorio do 1\Iioistnl'io da Viaç·ão em 
1894 assi;n explica a mzão 'lue determinou 
a modificaçiio do primitivo tráçado nesta 
paete : 

(<Conforme consta das plant:~s recclJidas, 
teem as linhas o ~eguinte desenvoh·imento : 

S. Miguel á Palmeira Llus . InLlios ( via 
Ana.dia. e Limoelt•o ) 89.040 metl'os. 

Pu.lmeiru. dus Indios a Sttnt'Anoa, G5.400 
m:\t ,·os. 

S<mt'Anna do Ipanema :.t Pão de Assuca1•, 
47.448 metros etc. >> 

Como se vó, a ltcpartiçã.o d.os Telegraphos 
adaptou leg<Llmente um outro projacto, an
nexanuo Sant'Anna á rêdc telrgeaphica por 
meio do ramal do Pão · de Assuca.r a, S~tnt::t 
Anna com 47. ·148 metros de desenvolvi
mento, poi•tanto,-mcnos 18.000 · meti·os qu.:~ 
a linha do Palmf:lira dos Indios (~ Sant'Auna, 

Nesta altura pódc a honrad~~ Commissão, 
póde a Camara dos Deput \dos notar clara
mentu que, ao redigir o orador a emenda 
n. 25, agiucom muita rcnexão, presidindo 
a redu.cção du. emenda poderosas raz.õe;;, suf· 
ficiuntemen te · discriminadas, que reclamam 
sua approvação, tanto ma.is quanto si lem
brar <.'L observação especial da Commissão 
que, além do fornecimento do material j~t 
referido para o ramal de Palmeira dos In· 
dios i"L Santa Anna, foi enviado para a con-

g:-~ 
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strucção uos termos da emenda, VÜL Penedo, desenvolvidos oxprjmcntam os preiuizos re
matcrlal consli:.inte u3 100 rolos de tio de sultantes da ausencia n,bsolut~L de fadlidadc 
4 m/'n, .2 rolos de 3 llljm, 500 isoladores para de communica.çãopa.ra conveniente acç\ão das 
postes de madeint, 1 O kllos do solda c lO 1/2 rospccti va.s operações. 
botjjas de liqu_ido pa1·a soldar. _ Or;.t, a verbn. para construcção c recon-

Esse materwl p:wu. construcça.o de uma strur.ção é de 300:000$.que são a,IJsol'vidos na.s 
linha de c:.:rcade 50 kilometl'os acltu~se em reconstrucções, nada fic<mdo par<~ constrtt· 
Pão de Assucar e deve constar dos assenta- cções. 
mentos do mu.torial em duposito no districto Portn.nto, tenho razão quando digo que foi 
do Esta do de Alu,goas. lanc ! de mra. sagacidade o do que a Com-

Ante'~ concurrenda de motivos significa- misssüo d.e Orçamento usou para. se libertar 
tivo);i da. proc :doncia da emenda, que poderão do toU.c~s as emendas. 
ser molllor cstud:u1os pela honraua Commis- Si a verba do anuo passado foi de 450:000$ 
s3:o de Orç;tmcnto; ~erél .jnsto, rno:wcl e 0 nllo satisfez o serviço, como é que a Com.;. 
econumico que ~L autorização para conclusão mis:,ão, agol'a, sup11õo que com 300:000$ se 
dn .. ·. linha tclegr<tphicn. do Pão de Assucn.r u, podem fazer as reconstrucçõcs c bem n.ssim 
Sant'AnnJ. do lpanem:~ seja absorvida. pelo as con~trucções :pedidas nas 26 emendas 

. engenhoso sub~titu '.ivo <t emenda. n. 18, que do ns. 18 a 43, com o seu sub~titutivo, 
::üneaç~ devorar · as mais urgentes nccessi- quan.,_o ta.l substitutivo n~o n<>ga.. <.h\, esp_e
da.dos reclamadas dos poutus de.ste grande r;:.oça., mas esperança tao ta1·dm que nao 
territorio da, n.opnblica B1·azilcirt:L, infolil- attinge a nenhuriw, das prctençõcs de con-
mcn1.e n.fast:~dus üa, Gttpital Federal '? ! strucçilo de linhn.s telcgrapllicas! 

A hooratltt Commissllo, pelo orgão do meu 
muito. prezado n.mi.c:·o Hlustl'e representante O SR. Euz1~nro DE Ar\DRADE- Apoiado. 
do Cca.rü, Sr. Deput<tdo Francisco S~t. que A linha i;elcgraphica pal'a, Sa.nt'Anon. de 
compctentemcntQ r.útta o Orç;n.luento dn Ipant~ma é necessariu. e impõe-se pol:ts gra.n-
11inistel'io da Iudustl'b., Viação o Ol1ras desvantagens que o:!l'erocoao commercio e 
Publicas, não condemna1·<.t certamente a :.í. intlustl'ia. 
emenda IL 25. o que equivaleria á. perda. de o SR. RADIU:i'iDO DJ~ MIRANDA- Sem du
grant!es dcspczas realizadas para economiz:.t.r, vida. Seja-me licito, Sr. Presidente. in~istir 
seja-mrJ licito assim Gxpl·imlr-me, dim_nuta, no d<!sdoiJramento da argumenj;açllo apl'e
quantia,! scntu.du,, p:Lra accentuar de . modo bastante 

E dCJmds, não se pense que pretendemos signific:;.tivoque o tlm dn, emenda ap:esen
seja. ultimllda a, linha tt.llegl'a.phic<t de tad<t pela deputat;.ãu de Alagou.s nfio ê o1•nar 
Sant'Anna só para o1·nar c::;sa localida.de 0 municipio de Sa.n1,'Anna de Ip:.tnema c:.Jm 
com um:.t c.:.taç·il.o; não, SanL'Anna. de Ipane- um; ~ linha teJegraphica, m<tS satisf"zer u. 
ma nlio é um pov&.Ja.do, 1j um importante nma ncccssitlado m·gonte o palpitanto do 
municipio com vinte mil h <~bit ,ntos.cuja prin· commel'cio c das industrias nlli, que não 
cipa.l c:dtura, como é sn.bi.J.o c ost(L l'ogistl'ar1o podem continuar privados da f., cil idado de 
no Indicaclo1· dO Lstado de .t1logoas (irnportu.n- co1umunicu,çãu, com grande damno pttra o 
te tmba.lho in~cia.do sob os twplcios do gove1•- rnod.o de agirem em suas relações commer
no do Senadol' Euc!i.tos Mu.lta o cdit<.ttl.o pelos ciaes. tauto mais quanto a p1•opria, Dire
Srs. RamaLho & Mur~~) e ~<.lo algud~oem ctOJia dos Telcgrapllos, o Governo e o Con· 
grandf) .. escala, . o fe1:1a~, milho .. ma.nllwca e grosso Nacional jli, reconheceram a neccssi
outr~s. cel'cacs e. CUJa mtlust1·1a, a~~m de dado de~s:t i inl1:.~ e conce:lora,m verbas p:tl'a. 
c. o.ns1stn•_ em. ma1s .d. o 100 .. boas 1. azcndas I esse fim. cmbu. ra. ve.rbus incom.pleta,s, e ao 
de cre:v;u.o de gad~, desdobr<~·se no d.escaro. mesmo tempo j<l duas l'emessas a Directorla 
çamonto do. algotlao, no .?ortumo de c_ouros, dos Telegrnphos tem feito pn.ra. a respectiva 
pelles, fabrico de q~Cl.JOS, . cxtr.lcç~o do. cons 1,rucção. 
~~~o, car •.. ~,tc. e t;;m _sers fabrrcas de::itmadu.s Por que razão, pois, 0 nob1·e rch~tor do 
<L mdust.1 .. " do albodao. . . . Ül'çn.m•mto . que ús vezes . tilo bondoso so 

En~ro:.anto, é dolorAoso reconhecer quo mostra par'a comnosco .· bondade de que dou 
localldatles em Alagoas mesmo e . outros t t < h - . "' 
Estados. que conheço, sem cxaggero. inferio· es emun o, se 0 P.P00 -· 

ros :1 quaLquer dos :povoados de 8ant'Anna O SR. CALOGERAS-Nã.o se oppõo. 
de Ipanema, taos como Poço das Trincheiras 0 Sn.. RADIUNDO DE Mntt\NDA-,Tanto im-
c Scrt5.ozinho, gosem dns regt~lias propor· b t' 
cionadu.s polo telegt•apho sem, de longe si· porta envolv.el-~ no su stitu 1vo. . . 
quer, poderem oll'creccr ú. rocei ta federal os Esse substitutivo é uma . esplunge. Cre1o 
sa.Idos que resultn.rão du. tão .· demorado. quo osso Sl!bstitutivo deve . sor approvad_?, e 
linha tolographicn. parn. Sant'Anna de ·lpa-1 olle terá com certeza o meu . voto; mas· p.ao é 
noma, cujo · commorcio o industriu, muito· logico quo o simples fu.cto dn. approva<;ao . d<> 
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substi ' utivo apresentado pela. Commissão de 
Orçamento vá prejudicar fatulmon te a 
todu.s as emcud<:.s que se referem ú. conclu· 
sã.o da construcçã.o de linhtts tclegr<.~phk:.t~. 
(Apm·tes e apoiados. ) 

Não ·vejo sob que ponto do vista. s·l possa. 
consiJ.cra1• prejudicada uma ·· emendêL quo 
pede . <J. conclusfto de uma linha, simples
mente pelo facto de ha,ver a.utorizu.çã.o para 
constl'ucçõcs c reconstrucçõcs em um substi
tutivo vago ün. Connnissão. que n.ntes vem 
fn. vot·ccer a, sorte das emonuas; mas consl
dcral-a.::; prC'judicadas ! ? Nã.o compreltcnuo. 

Diz o su')-:titutivo: 
« Fica o Governo autorizado, nos limito.;; 

da vCl·ba. decretada. na presente lo i. n. con
struir as linhas telegraphicas destinadas a 
fechar os cii·cLütos interiores ün. rêdc fc
dern.l.» 

0 SR. EUZEBIQ DE ANDRADE-Não será a 
pequena verba lJedida peln. emenda. que virá. 
desequilibra,r os orçn.mentos dn. Ropublica. 

0 SR. RADIL"~DO DE :O.IIRANDA~Muito bmn 
pondei'u, uwu illusr.rado cullcga,; 

A verb<.Hlo pro,jecto ua Commissão é iusi
gnifica.ntc para roconstrucções, e como quc1• 
o illusti'!tdo rt\lator do Orç:.Lmonto d:.~ Viaçdio 
q no sti,jn. corisir!craua, · prcj udicad<t a cmcnd:L 
simplesmente pCirque uutoriza, nos limites d.!t 
verba. decreta .a no projecGo Je lei, a con· 
st1•uir a::; linh:1~1 telegmphicas destin:.~,ia, s i1 
fechae os circllitos interiores ua, rê(Lc .fe· 
deral? 

0 PR. CALCGEhAs-Mn.s ha um meio do 
solver a questão, acceitando o principio dü. 
Comm1ssào, un,co correcto em matet·iu. n.dmi
nistra,,iva : é uugmontar utu pouco a vcr1 a 
pn.ra construcções e reconstrucçõcs. 

0 SR. RA DHTXDO DE :MrrtANDA-:1\In.s O i\Ii
nisterio da Industria e Viaçào está implicita
mente ~tutol'izadu a, dentro dos Hmites d::;,sua 
verba, re~tlizar . as obras tt que . ell~t se .des 
tin::L. . : 

Era, inutil, pois, o substitutivo, . porque o 
Govcl'no cst:.t autorizado, nos limites d:L YOl'
ba decretad<t p.::m:t a constrücçlto o· recun
strucçã.o de linha:,, a construil-as c rccon
struil-as, é claro. 

0 Sn. FRANCISCO DE SA•-0 substitutivo 
declara. quacs devem ser construidas e re
construídas. 

0 SR. RAY:\IUXDO DE MIRANDA..;...O substi· 
tutivo não UCClara; diz: «DOS limites da 
verba decretada na presente lei a construir 
as linhas tclographicas dostinacbs a fechar 
os circuitos interiores di1 rêdc fedcrn.l. 
(Apa1•tcs ; a1Joiados e ntio apoiados;) 

Póue. haver uma solução, mas cstn. solução 
não se concentra absolutamcnte,nem se púde 

concentrar no su1Jstitutivo tt omondu n. 18; 
est;~ soluc,úo e.;t(t na, a.pprovação da emenda. 
n. 4;1 Ja. bancada, do ~bra.nhão, oleVi1Ddo de 
300 para. 5UO contos a verba. do construcções 
c reconstrucçõcs. 

T:.tnto a intenção da. Com missão foi, com 
o f:.tmoso ::niustt~utivo, dovorn.r :t.s '.!ü cmen
di1s I'clativus ti. constl'ucçã.o de linhas tolc
gmpllicas que, si não tivcs.,;e tal intenção, 
tel'ia acceiti1do a emenda, n. 44. 

Entretanto, a. Commb:>sã.o mesmo · corifossa, 
quo cllatom a sua. razão U.e ser. quu,ndu diz: 
«é ce1•to quo no O'\Crcicio a.c1.un.l a sub-con
signaçã.o destini1d<L a construcçõcs c recon· 
:::tt·ucç:ões 1'ot·a elevada, a. 45o:ooos; foi isso 
devido ú. necessidade de rcconstruiL· gru.udc 
1JXi.CD:-ão . de linhu.s ... »; de. onde se pócle 
concluir que n. cmcndn, da. ba,nc,ula do Ma.
ranhã.o, elcYando n. vorbu, :1 · GOO:OOO$ não 
fez ma.i::J do que a.ugrucntar 50:00u:)OUO. 

0 SR. CALOGERAS-"M~LS por que foi Cl!lVada 
nesse cxer·cicio ~ Porque teve de pu.ssêLr pa.ra, 
a Uniào uma serje üo linhas telegr~Lphicas 
estaduaos, tod .. ~ :~ osLragadn.s •.• 

O SR. · RA Y:\IUNoo DE l\IIRANDA- . Pois 
bem; continuar;.L u. ha,·cr ucccs:~ida.dc di1 
conscrvaçãu des,:a:-; mesmas linlms que pas
saram p:.trn. a. U niã.o. 

PorLanto, é indispenstvcl approvai' a, 
emcnd:L, porque a neccssidaJ.o di1 conscr
n.ç;"lo dessa.~ linlws cvntinú.~ ... 

O Sr... CALOGERAS-Linhasj;í. rcconstruida.s.-
0 SR. RAY~lL-?-iDo DE MIRA:\DA- E' o que 

resta provar. 
0 SR. CALOGE11-AF-Dízcm os rcht.torio3. 
O SR. RADIUNDO n:·: ~IIr .. -.NnA ._..;. Mn.s as 

uostruiçõos são constantes; temos sempre 
postes dcrmba.dos, tius p~:.rtidoso ú preciso 
l'u,zar tu r! o de novo. 

Portanto, o augmonto da verba se impõe. 
Mn.s isso ni\o a1n•oveita perfeitamente ; o 

quo convém é quo ú. honrada Commissã.o de 
Urçu.mento fica salvo O direiliO de razcr ques• 
t[to pel~t i1ppruvu,ção ou pclu. 1:ejoiçtío uo · tal 
ou qual emenrb. rcln.tiva. :i construcção uo li
uhn.s telegraphicn.s, mas devo cunviL~ em 
que o substhu1,ivo ú. emenda n. 18 não devo 
envolver um principio de c<tractcr n.bsoluto 
no son tido de serem consideradas todu.s as 
26 entendas, posteriores á de n. 18, PREm
DICADAS. (Apoiados.) 

0 SR. FRA!\CISCO DE SA-Um substitutivo 
prcjudicí1 todas as cmcnda,s. 

0 SR. Euzr:::mo DE ANDRADE - Não púdc 
prejudicar~ dosculpe-mc. V. Ex. 

0 SR. RAYl\lUNDO DE MIRANDA- 0 substi" 
tuth·o manda constmir «as linhas tologr:.t-
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:phicas destinadQ,S a fechar os cil•cuitos in
teriores da. rêde federal.» 

Pergunto eu: uma emenda quo mande 
construir linha telegra:phica não compre
hendida na l'estricção dessa autorização 
estará. prejudicada pela mosrna a.utoriza.ção 1 

·Não póde estar. po1•que ·a autorização é 
para. serem fechado;; os circuitos; a emenda 
não attingida por · essa l'estricção . poderá 
deixar . de fazer parte do o1•çamento, sendo 
rejeitada pela Camu,ra. c demonstt•ando a. 
Commissij.o de Orçamento os ·inconvenientes 
da sua approvação, mas nunca poderá ser 
envolvida na escura. nuvem dos prejuizos 
·em coose 1uencia do l'l3Cur3o da Commissão. 

A approvação, entretanto, da. emenda 
augmentando a . verb:l. :para construcções e 
reconstrucções .IJ ,justa ; e o honl'ado l'clatol' 
do Orçamento da Viação l)üderia. depois 
des-'e lance de rara sagacidu.de, que muito 
honra seus antecedentes e seus creditas, po
deria chegar a um a.ccol'do, .sj b.nu que mais 
remoto, com os interesses . dos Estados que se 
acham em jogo, no sentido do declu.rar que 
a Commissão não se oppõe tt aplJI'ovação da 

:emenda n. 44. 
Sem a · appt•ovação .. da emenda n. 44, 

:Porém, é preciso que as emendas sojam re
jeitadas pela Commissão, por motivos ponde
rosos, por motivos declarados, e não pala 
simples aUegacão de estttrem prejudicados 

. pelo seu substitutivo. 
Emfim, aguardo a palavra do relator do 

o.1•ça.mento da. Via.cão, que mo dirá. si a mi
nha emenda ou, a.ntes, a emenda da. bancada 

-de Alag·oas, mandando concluir o Ec;·viço 
·da linha teiegrttphi.ca de Pão de Assucar . a 
Sant'Anna do Ypanema. que fa.z pa1•te, que é 
o resto do ramal de S. Miguel dos Campos, 
iniciado om 1894, está, no caso de ser uma 
·das . aprovcita.dns em primeiro loga.l' pdo 
seu substitutivo á. emenda n; 18. 

0 SR. FRANCISCO SÃ-V. Ex. quer abusar 
da força de seducçKo que sabe que exerce 
sobre mim .•. 

0 SR. RA Yl\!UN DO DE MIRANDA-Longe do 
mim abusar ; mas hei do conseguir alguma 
·cous:t : ou um desengano ou uma esperanca. 

Desejava que V. Ex. me dissesse si esta 
emenda está no ·. rol dttquellas obra,s que 

-devem ser, de preferencia, realizadas em 
consequercia. do substitutivo a emenda. 
n. 18. 

O SR.. Jo2-1~ MoNJAR.Dn.r-Si está. incluida, 
no circuito da Commissão •.. (Riso), 

0 Sn.. RAY~.UNDO DE MIRANDA.- ... OU 
então, como diz o nobre representante do 
Espirito Santo, si está incluida no circuito 
·da Commissão. (Pausa.) 

Si hem que S. Ex. trepide em responler á 
minha pot•gunta neste momento ... 

0 SR., FRANCISCO SA'-A . resposta est(~ 
dada no pu,recer. 

0 Sa. RA'n1UNDO DE MIRA.~PA.-NO pa.l•e
cer, não está dada resposta alguma.. Em 
todo o caso, já. que V. · Ex. se abstem ... 

0 Sn.. FRAXCISCO SA'- Tenha V. Et. 
bondade de me ouvir. A Commls$ão se 
deve, e julgo que a Camara. tambcm se deve 
abster de declarar, de.tcrminadarnentc. quaes 
as linhas telegraphicas que devem ser com
prehendidas n:.~ disposição proposta: enten
do ser isto materia, de administração. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Mas o Con
gresso Nu.cional é quo não se deve resignar 
a.o criterio das repartições no sentido de que 
estas, a. seu bel-prazer, digam ·o que está 
comprehendido em tal ou qual circuito • . 

Nôs, do Congresso Nacional, que aquj não 
represontamos jnteresses nossos, mn.s inte
resses de ordem superior, não podemos, ab· 
solutamente. nos resignar a que estas me
didas urgentes fiquem <L di~creção da boa 
vontade das repartições. 

0 Sa. CALOGERAS-Não ê a discreção ·da 
boa . von ta. de. • . · 

0 SR. RA.'DI"ONDO DE MIRANDA-Do critcriJ 
do poder administrativo. Não: si a nece~si
dado é real, si se impõe. o Congresso Nacio
nal deve decretar a medida; si não ~c impõe, 
a. ello cabe rejeital-a,-mas rejeital-tt po1• 
motivos plausiveis, com a e~posição dns l'S.· 
zões que determinem essa rejeição, c não 
rei,jeital-a sophisticamente, mas não envol- . 
vel-a num · substitutivo, que tem por fim 
devorat· e vai•rct• duvidas e .· u.pprehensões a 
respeito da sorte de tantas o <1uantas emen
das apresentadas nesse sentid.>. 

Eu estimaria que a minha emenda tivesse 
parecer cont1•ario, mas que nesse pu,recer 
se dêssem os motivos por que eUa não de
veria. · sei' acceita. 

Si a Commissão a envolYcu na lista das 
prejudicadas, é porque não . existo razão 
plausivel para a rejeição. 
.. Quero mesmo que ella seja rejeitada, 
mas por motivos dignos de acceitação. 

0 SR. FRANCISCO S .. \-Não houve nenhum 
pensamento occulto. 

o Sn.. RAYlWNno DE MIRANDA- A Com
missão de Orçamento dive1•te;_s3 om dar 
seus pareceres contrarias aos intel'essos dos 
pof!uenos Estados, mas não o deve fazer. 

0 Sn,, FRANCISCO SÃ-A maior parte das 
emendas sobre linhas . telegraphicas procede 
das bancadas dos grandes Estados. 
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O Sa. RAY~IU~Do DE MIRANDA-Nisto jus· I·· Antes de rroseguír, devo dizer que, neste 
tameote consistem as minhas mais sérias momento, e8ta. dircctori::t csttL confiada a um 

. apprehensõe.s. . . dos mais distínctos. cidadãos qu~ tenho . cu· 
Elias proce•toro . das bancadas dos Estados nhecido e que possoahacnto para, cada um de 

grandes e os -pequenos sentem-se mal, nas nós não pódo deixar do merecer a ma.io1· con
circumst:wcias .·. que acabo de mencionar, síderaçã.o. 
quando c~t~o.envolvidos ,com os g1•andes. Daqui se deprchenda que não me refiro :í. 

O mu91ctp1o de San.t.Anna do Ipancma Nspeita.vcl indirit.hmlid•~dc . do ac.tmtLfml
está multo longo da Capttal Federn.l, e alg~· ccionarin1 sinã,o a Dir.;ctoria, d . .Js Tcle
mu.s das emenda~ qt~c podem ser .a:eron~.l- grapltos .•• 
tadas P.elo substitutiV_2 dn. 9omm1ssao sao Vou passar a outro assumpto, Sr. Presi
de l?caltdades que estao mmto per•to desta dente, não tendo até. n.r1ui couscguiclo do 
C.a1~;tal. . • . f t . .·t. nobre rebtor da. Commissão a declaraçKo 
~ aq_m JUS o.men .e que _e~ u a maior que eu d>)SL'java •• 

somma de nossas apprehensoas. · · . .. . 
- . · . O Sa. F'IUNCISC,J SA -Em tcmp.J me nur..:. 

U:.rA. voz-Isso nao tom nn.da cJm a Cnpt· nifestaroi. 
tal Fede.ral. 

0 SR. RAY:\!TJNDO DE ~hRAN'DA-Nú.o estou 
tratando da. Capital federal. 

Estou dizendo .que o município c!e Santa 
Anna do Ipancma está muito longe da Ca
pib1 Federal o que qun.si que se quer con
siderar o Braúl a Capital Fedet•al c aquillo 
que · a circula : para os pobres Estados do 
norte, r ara os Estados pcquerh·S, nu.ua. Para 
os Estados · pequonos, · índemnizações, para 
não se lhes déJ,l' o que ellcs prcciemn. 

Creio que tenho domonstrrodo quo <!uma 
medida, econoroica a emenda. da banca-da de 
Alagoa.s. 

Sinto que o honrado relator do Orç.;tmento 
da Viação não tollha querido dizer-nos si 
ess.~ mnonda estci, no ról d[Lsquo devem em 
primc.iro logar ser n.proveitttdi1S pelo Me::;
sias salvador (Riso.) 

Vojo queVV .EE~.comprchenderam que me 
refiro <1-o Messias das difficuldados da Com· 
missão, mas não das nocess-ida.tles nacionaes, 
das nocessidattos · consignadas nas emendas 
c1uc se acham regi~t ;·ada3 no projccto. 

Tactica . n.clm:inist~<\tiva., tactica parla-:" 
meniar c nada. mais. (Riso.) .. 

Não pude logra,1• uma resposta (h _.P:\rte 
do iUustre relator. 

0 SR. FRANCISCO SA'~Já respondi. 
O Sn.. RAyl\IU~Do DF; MIRAN'DA-A respostn, 

de V. Ex. não mo satisfez. 
Eu dosnjaria · que V. Ex. me dissesse p1•cci· 

s::tmento si .::t medida consignada na. emenda 
sertt um::t elas primeiras a serem exeoutu.d<ts. 

Quoro díscutkcom o elemento historico 
da lei; quero, qna,ndo me aproscntar 3.o dire
ctol' dos Telegraphos, reclamando n. exucução 
dessa disposição legal, ora no substitutivo. 
aprüsentar-lhe os Annl!e.~, dizendo:-a.qui ·está 
a declaraç5.o do reia.tordo Orçamento. s. Ex. 

· reconhece que a minha emendu. é uprovei
ta.vet em nrimeil•o logal' e que o substitutivo 
:.tpl~esentado pela Commissão não servirei. de 
rocul'so para · a Directoria dos Te.legrn. phos. 

0 Sn. HXi'MU~DO DE MIRANDA -1\Ias eu 
<lesC'java de V. Ex. uma ma.nifcstação, e era. 
até posshrel que ou m0smo, si V. Ex:. vios;;e 
nos dizer que considera a minha emenda. uru 
mal, votasse cont1•:.t olla. 

O Sr:.. FR,\NCISco SA - Não, senhor; nun~::t 
faço questão .de serem appl'OYttdos ou não os 
meus pareceres. 

0 SR. RAYMUNDO DE }.liRANDA- Entre \l.S 
di versas · cmcnun.s, . uproscntei, por mwmplo, 
em 1900 umn,, isolada, sem padrinhos, c que 
tovo . parecer . contrD.rio da Commissão de 
Orç:.\mcnto (Orça.mouto mesmo da. Viação), 
c<Jncccbndo uma . verba tL Mala Real In:rlezn. 
para a. navegação do MMeiô aos portos da . 
l!;ur·opa; o V. Bx. foi um dos que dcclttra
ra.m quo lhe seria agra.davol :.t u.pprovação 
da, emonJa, n.pczar · de te1· parecer em con
trario. 

E' justamenteconthtlo nos!.es ttnt<Jccdcntos 
o no cspirito de patt•iot.ismo quo sempre 
caract.crisou a V. v;~., na. Commissão . do Or
çamento da Viaçãu, que eu preciso obter 
mn<t declaraçi.\o ~ Essa, cl9claraçU.u scrvil'à 
muito, visso que V. Ex. gosa do muito bom 
conceito ont.re seus collogn.s, a.lins. muito 
justo o merecido, conquistado nela seu ta· 
lonto e virtudes civicas. • 

O Sa. Fr:.ÁNcisco S.A.-r.Juito agradecido. 
0 SR. RAYMtJ'MDO . MIRANDA-Um parecer, 

uma opinião de V. Ex. contra esta on a.qualla. 
medida. é a sua conüemnação. 

Ma.s, com t•ell~ção á emenda n. 65, diz a. 
Commissão: 

«Em dous ann:)S succcssivos o Congr•es~o 
Ntt.cional incluiu. n. primeira consignação. qui) 
ê o serviço de ntwegação ent1·o o purto de 
Maceió e os portos · da Europa. Não teve 
olta, . porém, M~ n.gora applicaçã.o,nor não se 
ter po•Lido contt>actar o servico.>>. 

E' ~xacto. 
E;ta. emenda teve pu.reccr contrario dn 

Commissão, mas foi approvada. em 1900 
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para o exerciciode 1901; e o contra.c'to não 
se fez, em . virtude da guerra do Transvaal. 

Quando formulei estu. emenda para :tpre
sentar na camara., edive em conferencia 
com o sub-gerente, aqui no Rio de · .. Janeiro; 
elle m:-smo foi quem me indicou a verba de 
36:000$000 para que os va,pores que tocam 
nos portus de Recife o Bahia, na, ida c na 
volta, toc::tssem tambem no de Mi.\Cl!Íó. 

O SR. FRANcrscoSÃ-Mais uma. escala. 
0 SR. RAY.MUNDO DE MIRANDA.;_Mais uma 

·escala. 
O proprio sub-gerente foi quem calculou 

a ver1Ja <le 3G:OJ0$000, c a emcod't fui redi
gida no seu proprio escriptorio. 

Mas, deu~sc a guerri.t do Transvaal. e os 
va.pores nã.o podia.m aproveitar, pois alguns 
csta.vam occupauos neste sm•viço. 

Depois, em 1901, ou me u::;queci dnsh 
emendi1. mas nos lemlmtmos de novo em 
1902; teve ella, de n:lVo parecer contrarw. 
m:.ts a, ho::t vontade que morc<'eu do . meu 
honrado collega, relato1• da Comniis~ão de 
Orçamento, deu 1ogu.r á ·sua n.pprovaç.1.o. 
Esta é a Vürda.de, foi porque V. Ex. tevu 
boa 'Vontade. · 

O SR. Fn.ANCisco SÁ-Não ; foi approvada, 
porque n. Camara assim entendeu. 

0 Sn.. RA YMt:NDO DE MIRANDA ,;.-- 0 con· 
tracto não se fez; mas, quanuo foi appro· 
'Vada a emend:t já. não uetorminava a com· 
:rmnhia, com quem devia ser feito o con· 
tracto. Dizia : <{O Governo fará contracto 
com a. companlliu. · que lUU;is vantagens on·e-
recer, etc.)> ' 

Mas fomos surprchendidos doloros:tmen te 
pela. p~·stc bubunicu., e os vapores não quc
l'iam fa l_cr cuntr~~ctiJ. pn,ra n:lo ficarem ohl'i
gi1dos a. tocu.r no porto de Maceió e no p .. l'to 
do Rio de .Ju.nciro. sujeita,ndo-so a qmu·en
tenas, quo traziam pn•:1, ell·s maior projuizo 
<lo q uc a::; va.n ta.gens da subvenção. 

Por esta mzfí.o não se fez o contracto no~ 
dous cxcrcicius. 

E' um a.cto de jnstiça. _que a · Commi::;~ão 
pratica. o ou mesrnu son u.rrastado pela toL'
nura com que fui attendido a agradccm· 
pesson.lmen te. 

Sobro. a na,vegação da.s la.go:.1s Norte o 
:V!o.nguabi1, a Co1mnis.;;iio entende que nãv 
deve sur <tpprovada.. 

01•a, si a Commi::são. patriotico. c critc
riosn.mento entende, quo deve ser approvntla 
a emcmla relativa (~ navog<~ção est1•angeirn. 
porque pur duas vezes foi appruvad<:. pela 
Camara, CJm maioria do razão devo <~ccoi 
to.r a emenda relativa :t navegação das 
lagoa~. pot·que esta subvenção vem . desde o 
tempo do Imporio o entrou o. fu.zcr parto dos 
primeiros orçamentos da Rcpublica. 

Só ém um anno, o de .1900, deixou de figu
ral' no orça.mC:nto, não sei pot• que cii·cum
stancia.s. 

Apresentei esta emenda assignad<i pelos 
outros compa.nlwiros de bancadu. c a Com mis
são, pelo orgão de V. Ex., dcupa.L·ecer favo
ravcl. 

Do então para cá., todas as vezes que esta 
emenda tem a.ppt~reciúo, tem merecido não 
só o voto da Camara que tanto vale para a 
Commi~sãt>, com(), e com desvanecimento 
digl); a. acceHa:;ão, a approvação plena do 
illustre relator dt~ Commissão. 

Porque, pois, ~t Commissão, que ta.nto 
rc$ipdta o voto da Camara, que sempre 
rccunhecou a necessidade e conveniencia 
J.essn. subvenção, -vem agora p ·h pr·imeira 
vez dos l;our dosea ruodo de pcns.:1r <ttê encão 
par•t con H.\mnar a,o sacrificio esta, subvenção 
cuj<1 ut.Ilida,de pr<ttica é uma. verdade. A na
vcg•:ção de la.g-ous interPs:::a a cih :e de 
Pil:u', que é umit cidade florescente, a. ter
ceira cida.de do Estado. 

A n:woga~·ão J?l'ecisi1 ser subvencionada, 
porque, como V. Ex. sabe, não ha compa
nhia de certa ordem, qu11lqucr gue soja o 
seu capital e a sua in1p,rtancia, qurl não 
prr:ciso du subvenção, e quanto maior é essa 
importa.ncin. ou esse capital, m~tior é a sub
n~ução. 

O SR.. FRANCisco SA- Ma.s por qu3JUO:-
U~? . . 

0 S:t. R.AYMUNDO DE MIRANDA- Pnrque 
pPl·ci:;:\m r1clla.. Sup:Jonha V. Ex. que ;~Com
panhia Pilarcn~e uãu quer trabalh~\.1' sem 
~ubYcnção? Não se lhe lia de dar n subvcn
,_.ãv rn:·Q. c~ntinuar ?. o ~·a., si este foi s~mpl'C o 
p:u'c·e:)r da lwnra:ia Cummi:::si'i.o, p~tra que 
cskt in nova. :ãu? A:lêm dissu, o commercio d.O 
Pil<~!'. r1uc irr!pot•ta extraol'dinaria,rnentc ••. 

0 SR. EGZI:nro DE ANDUA.DE-0 COl11IllCl'· 
eio c <.t tu.vom·a. 

0 Sn .• RAY:•!UNDO DE l\1IRAI\'DA-••• que tem 
u:t .n, i;llportação orwrme, não tmn ou~ros 
mclos de comlucção. 

Pnis, então, o commm·cio do Pilttr . fica1•;í 
ct 'ndc.mnêtdo :\ tl'an::>porta,r SUl1S mtn'cadur.ias 
para <t Cétpit:l! c1n canôas ou ·· solfl'onJ.u bu.l
rleaçõos, e cs:ms morc~~dorias serã.o sobre
carregadas de um modv cspa,n:.osn? 

Pit:r.r tom grande quaritidu.clc d.a enge rl hos 
do as -;nc<tr ·c como hu. de ser priv<Ldo de 
uma sn!rvenção essa, nu:vegaçã.u, c:u.ju utilida,
de, cn_ia procadencia sempre foi recon hedda 
pelo congresso Nacional c sempre murcccu 
a holll'ét de ser :•cccita e a})proYad<t pela 
Commissã.u de Orçamento ? Sómcnte ttgvra 
ú quo a C'ommissão ach::t que ~~te sr~,rviçlO não 
ttpt· ovr..~ita mais ? 
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· . P.ois a.proveita e apro.Yeita os p~op~·ios.· ( il~u~. trado Deputado po1• Scrgipo Sr . . Juví
mtcresse~ federa.es, po1•que concorre mdrrc- vrano da Carvalho ..• 
?tamente_ pa1·a o augmcnto ·da receita de o Sn JoYIXI\.Xo DE c• RY·\.LII ~ n- ·d d·' 
rmportaç<to na .Alf.tndega. de v. E·x. ' ·" · · "'• · 0 lin a ~-' 

O SR. CALOGERAs-Estc assumpto merece 
um estudo especial. 

0 SR. R;,Yl\IUNDO DE MIRANDA Mí\:;:, em
quanto este estudo não fot• feito, não ha 
razão pa1•a supprimir·S!J a subvenção. muito 
principalmente . quando a illustre Com missão 
de Orço,mento diz que a.cccita a outr·n. emen
da, respeitando o voto da Cam:tra. 

Porq ne. · poi:;, não ha de querer rcspeitn.r 
ta.mbem o · pons:u• da Com missão de Orça
mcnto o o voto da Camara, quanto ;t emenda 
a crue me refiro~ 

Confio no ct>itcrio c espírito de cquidade 
do honrl1d;J roln,tor. 

o SR. Fn.,\.NCISCO SA' -.As outras toem con
tractos e oprazo desta expirou. 

0 SR.. RAY:'>IUNDO DE MIR.A:NDA...;...Mas, si o 
prazo expirou, porque não J;ó<le ser rono
·vado ~ Pois, então, porque o contracto expi
rou, não se dá nova subvenção ~ 

Mas as necossid~tdes não expiraram; conti
nuam as mosm<.Ls. 

0 SR. FRANCISCO SA.....,. Isto foi para l'CS· 
pondel' <t ob,jecçã.o icittt. 

0 SR.; RADIUNDO DE MIRANDA- Portanlo, 
não posso cuncuber· com que (undamont:J a 
illustrc Commissftu de Orçamccto vue justi~ 
:ficar a não t~ccoitação da emenda. 

Confi.o no eriterio da Commissão, repito. e 
nos so:1timcmtos de oquida.de do illu~tre re
lator, espunt.ndo que ua uccasião da :votaç:,i:o, 
depois do euc~tmmha.mcnto, s. Ex. lla de 
concorda.r que esta subvenção duvc sm• 
:.tccoita. quo ha de cuntinuar no orç:~m·mto 
da Ropublir~a.. como sempre figurou r.~s ot·ça
mcntos d<~ munarchia, porque é um;.t ncces-

.. sidale <tntiga, Ullla subvenÇão tradiciuna.l. 

Não sJrã.o estes 30 conto::;, com csrteza, 
que hão de abalar a situação tinanccira, uor
que mais de 30 contos produzirão ollos par<t 
o orçamento geral da Republica. com tt ex
ecuçi"io do sc1'viço, pelo movimento c impiJr
tancüt quo JartL ao commcrcio c á lavoul'a. 
da.quella zon:t. 

0 SR. EüZEDIO DE ANDRADE- Apoia,uo. 
O Sn. RAY:ILUZ\Do DE MIRAZ\DA- Pa.sso a 

outro ponto. A emenda. 6i nã.o é d.u. bancau.a 
de Ala,çrôtLS, mu.s este facto não significLt. que 
deixo do .mc1·cccr os . nossos applau::;os, por
qua.nto sobre olla incid::Jm · t<~.mbem os nos:Sos 
in tcrosses. 

Est~t emenrla fui apresentada pela. bancada 
de Sergipe o na sessão do ante-llontem a Yi 
brilhantemente justificada pelo distincto c 

O Srt. RADn::-:no DE Mm.ASD.\-:- ••• cujo 
discurso tenho aqui sob a.s minhas Ylsta..~. 

Esta emenda ~Lutoriz:t o Pou:r Excc~.Hh·o' 
na vigcn•.:ia dost~i lei, a. cuntri:l,cht· com :t 
emprez~ on ~'Ompanhia. de na.veguç·ão a vapor 
qu(' n1awros vanhgcns offcrocer a roaliz 'ç5.o 
(io trcs viagens mcns:.tcs entl·o os pol'los do 
Rio tlc · Janeiro c de 1\Iacció. no l~stado de 
Ala.gô:1S, com c,scalas, na id.<i o n11 volta, 
pelos d,~s. SaLvador, u:1 Bahb, tb Estanci:t, 
üc Arac::jú c Vill<~ Nova, . em Se1·gipn. c de 
Penedo, em Alagoas, toc<.tndo em uma dcllas 
no de S. Christovão. em Se1·gipc; :.L impor
tancia Ja subvençfto que fot· ajustada. ser:[ 
detLuzid<t du. ccn:;igna.da p~n·a o Llovd Hrazi
leiru. c.mprezu. o~t<.t r1üe üã.o tem fl~i ·.o . o ser
Yiço do quo :::o tratu. uu morlu tt sati:.;fhzcr os 
intm·cssc.'> do commel·cio. da lavourtt c cb 
propri:1 a.uministraç·ão publica. 

A Commi~siio ucc:J~tou a. cr:rionda que nJ.o 
discuto, po1•qnc as razões que ücm.,nsr.t•am a 
sua procouencia sã.o palpa.veis. são tflo evi
àen es. quo apropria Commiss~u a n.cccitou. 

Venho. não aJuum• oa Cdl'robo m• o 
Yoto d:t Commissã.o, pur•qrw dllt n:;o JH'CCi.-:;:t 
do mou anxilio, mttS justificar <L intcnçilo da. 
bancada. de Abgoa:;. 

Ainda hn.ie uuvhla propri:l. ailmini~tração 
do Novo Lluyd, empt·ez:t que tem u contracto 
par<.L<.l, naveg:~ção J.:L ch:.tnwda, IinlJa du Ser
gipe a Al<.t:!Oa~. que css:~ linh<t Cl'U, cs,cncia.l
mcnte oner·os~t c pl'C,jttdici:ll a.o Lluyu, por
que, h:tvcndu lhlt:~ do vaporc.3 apl'Op!·ia.dos a. 
essa navr!ga<;ã,o, ()l';t pl'd't~L·iv-éll ·1.-m.ga.r '-L 
multa. ro:;pectiva. ~t L'i.tZCl'tt vin.gom. 

Efl'cdivttm<mtc, o Llu:-:d tem bons v:q)Ol'i~S 
:1uu enr.r·u.rn nas bart•.,s de S. Fru.ncisco. Ara.
c;:.,jl'l, Est:uwíü. c S. Christoi·ão o dalla :-::a.hem, 
dles podem r~!ccbcl' gt•a.nd(l qu;tnl;id:.tlio ele 
carga, ma.~ si o fizcrclll lic:.\lll na b:J.l'r;~ c o 
transporto de p:.:s~agdros não é ~t:fncicntr~ 
pa.r<t compensar a::; dcspcztts ÚL' viug.qn, 

Faço votos. não p:n·n. que . a cmcwi:l. . SDj:.t 
approvada. polo Congrcssu, poi:: dist.o tenho 
certeza, mas p;tm que o PodJr Ex.ecu t;ivo su 
di.spunln <t Pmprog;~r os meios ncco~sa.l'ios 
pa.1·a q uc outl'a cumpanhüt faça. cs~,: . :sm·
viço. 

CunYém r0pctir que o scrdço feito pelo 
Novo Llnyd não deixa do ser um f:~vo~·.pois 
a subvcnç~o que cllo reccl1c é dimjnuta., não 
compensa as despGza~, a.ttcndcnclo-sc a. qnc 
as e:::calus úcfois:ts lmha.:') ~ao peno~us. 

O vapol' vn.e daqui :1 Caravella:s, do Ca,I'J.· 
Yella.s a. Bahia~ d~t Dn.llia a E:st~tncia. <h Es
tuncia a S. Cllri:sto,·ão, de S. Cllrisl;uvão a 
Aracnjti, do Araco.jü a Vil!a Nova, dahi :.t 
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Penedo de Penedo. a. Maceió, tocando na. I no Orçamento do Interior uma emenda, dos 
volta n~s mesmos portos, c, como sabe a Ca.- mous companheiNs de . ktnca.da manda.n.do 
.mara, a entrada e sabida. de barras nlio de- dat• uma lancha á saudo Jo porto do M:.t~e_,;6, 
pondo · dos commandan tcs nem da . marcha qne está · condomnada, <~;Pozar das . coodtç.oes 
dos vapores, mas do outras condições como <lo porto. a fazer o serv1ço em escaler0s Im-
sejam as correntes <:tel•eas c mat•itimas. prcstaveis. 

A bn.1•ra de Aracaju é a melhor de todas, o S:a. EuzEBIO DE ANDRADE - E com pc
na costa do Brazil é a que tem mais profun- rigode vida. 
didade, e, quan(lo acontece fechar-se em um 
ponto, já em outro est<l abet•ttt, completLL- O Sn.. RAYMUNDO DE l\-!IRANDA -:- E ás 
mente desobstruida, . o quo não succcde corri vezes com perigo de vida, .como bem diz o 
as barras do S. Christovlio c Estancia, que mcú illustre cultega. Isto é sacrificar a vid_a 
são muito perigosas. dos funccionarios, ao mesmo tempo qne del-

Disse cu que nlio . p;·c!ciso justificar a emcn- xat• no olvido mais conrlemna.vel as nece~si
da, porque isto j:t foi brilhantemente Jeito dades da saudo publica,. 
pelo mouillustre collega Sr. Joviniano de Quem vê uma. indemnização de 2.000:000$ 
Carvalho; c quanto c.í. sua sorte., e3tll sob os por ohras no p01•to de lVIacuió, ha · de pensar 
.melho:·es auspicios, porque estti. u.mpn.rada queo Estado. de Alagoas ê muito protegido 
pela Commi~sã.o. pelos orçamentos; mas a. verdade é que o 

Confio no crit{'rio da Commissão, pelo orgffo E-tado nada. 1uc1·a com isto. Eu queria ao 
do seu illustre relator, e tico certo <le que menos um · mell10ramcnto do 2.uOO:OOO$, 
es~a.s oú:tendas da bancada de Alagous se1·ã.o quantia quo chega1·Lt p:tra muita cousa, por
acceitas pelo voto da. Camara, com a.cquies- que relativamente ao sci•viço do porto do · 
cencia. da propria Commissão, quo,reflectindu Jar~O'u:l, a. verdade é que levantaram alli 
melhor sobre as razões apresentada.s e esten· uma~eiaduzia do pilares, dara.m um hom 
d6ndo a sua. boa ·vontade sobre as· nece~si· almoço e na.da, mais. Eu, . que era então es
dades mais inadiaveis dns pequenos Estados, tudante, tomei parte, flz discurso e as.;ignei 
tão distanciados da · capital da Rcpublica., a acta. Consta que depois fizera.m um orço.
concor.rer<l para ou o o vvto da. Camara trans· mento de despeza. 
formo tudas e.3sas pretrnções em pura reali-
dade. O Sa. FR.ANcrsco DE SA-V. Ex. assignou 

Existe uma outra emenda com reJnção a.o a acta? 
pOrto de .Jaragmt, mas esta não ê da bancada o sn.. RAniUNoo DE MIRANDA- Assignci, 
al:."1.goa.n :~ • . · .. e por isso m~smo voto. cJntra; porqu() qun:n.; 

E' verdade que oUa é aprcs:mtada P·Jr um do assi<rnei . pausei que os concessionar1os 
dos mais .distinctos o'proza.dos com1;anht~iros, quizess~mrazel' porto; . mas verifiquei d..!pois 
cuja cumpetencia sou o primeiro a reconhç·· que 0 que elles pretendiam era indemolza
cel'; é verdade mesmo que o parecer contrn.rw ções futuras. 
da. Commissã.o de Orçamento não ú conue-
mnador, tanto que diz: 0 Sn.. EUZEDIO DE ANDRADl~ - Não é 

«A mc.tiorb d:t Com missão não .:tecei ta :.t ta r. to asitn, tanto que mandai'am tre.s com
emendtt», mas não diz que el1:.1. nã.o deve ser missões de engenheiros. 
acceita.. o SR. RAY~IUNDO DE :t-.IIRANDA- Pal'.:t 

Sou contrario á emend~t por principio, fazer jús <l indemnização, porque si houvess~ 
porque a rcp1•esentação de Alagoas quer .· o a intenção de construir o porto de Jaraguu, 
melborámento do porto de Maceió... elle já est:.ria. concluído. . · 

O Sr. Et-zEmo DE ANDRADE- Sej:t como Ma.:', orttm prorogações sobre proroguções, 
fôr. todas ellas illeg ~e.~. porque o prazo du con-

tru.cto j:t havia expirado. . . ·-O SR • . RAY1\IUNDO DE .MmANDA-••• o si 1m
vemos de dar ~.000 contos de indemni~tç5.o 
por obt'as que não for:t.m feit:.Ls, dê-se ao me~ 
nos pul'.:t Mac':lió um ·melhoramento do 
2.000 contos, que chcg:wão pa.m levan
tar os recifes, porqu.e, Sr. !->residente, o 
porto de Maceió em cortas occa.siões é pa,vo
roso, senúo aliás um porto de granJ.o movi
mento commercial, tanto . de i1nportaçãu 
como de exportação. Entretanto, occa.siõos 
ha em ·. que os . navios do Lloyci que .tlli 
tr.:tnsitam nü.o podem ser . vi:sitados, . e foi 
com verdadeiro dosp1•azcr que vi rojeitadn 

~ chamarei em ;1uxilio da, m1nha opmrao 
contr:.t a indemnizaç,ão do porto de Jal'aguá o 
voto do Sr. Comelio da Fonseca., nfi.o porque 
sejam.monos .brilhantes e illus~r~dos •JS :otos 
dos uu&ros membros da Commtssa.o, mas por· 
que S. Ex. é nosso he>·eo,tt•ansita. alli di.a
riamento e, portanto, tom mais competeU?Ht. 
sub ponto de vista do . conhecimento prat1co~ 
para fallar a respeito. 

Está ou não ca,duco o contracto? 
Em diroiLo, oa.ducou, po1•que nós! em di

reito, não podemos conceber logal1uadc na 
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pl'Orogaç:io de um contracto, quando . esta 
prorogação é requerida depois de e~~otaclu o 
prazo du mesmo eontra.cto. 

A· primeira prorogação pedida pclo5 con
cessiona,rlos do porto de Jaragmt já fui depois 
de exph·~tdo o prazo do contra.cto ; e pure
cc-mo (não sou ::ünda financeiro, mu.s Isso ú 
ra.cion ·.1) que não se don~ pag-a.r ju1·.,s sinão 
sobro dcspezas realizadas. · . · 

Resta Sctbcr que tlc:::poz:1.s fez ess:t Com
panhia. 

Pois cntilo, u C~mpanhia orçaem 17 mil 
contos uma ol.tt\"t, mas não fttz o se1·1·iço, 
despent!e p-.>uco o rcscinde·so o contracr.o, 
indcmnizanJo-se 0s juros de li · mil c•mto.5 ~ ! 

O Sn.. PnE:-lii)!·::-;n:-Prcvino o nobr.:: Depu
tado que ost<t lin'l::t a hora. 

O Su. IL·, ·on:~;r:o DE :\IIR:\);DA-Pl'ctfm,1h 
fazer <tl,::;umas consldm•a,.}õe.-> sobl'e cor•·eio.~. 
mas o t.cmp1 u:·g·o e en n.proveitar::l ou~rn. 
opportnni<l:.tdc. To:1ho dito. (Jl.:; i!o (,Cii~ ; 

·muito úem. O CJ"(<do;· d comp1·imentado.j 

Fica. a discus$Ü.O ndia.du. pelo. h:Jl\t. 

Passa-se :.t h o r~~ dGstinada. ao cxp3llicn to; 

O ~h·. Briicão FHho (::e;T:~1do de 
1.0 8ccretw·io) procede ú. leitura. do . .::eg-uin te 

EXPEDIENTE 

Officios : 

data envion :i sanct_·iio do Sr. Presidente di1 
Ropublica a resolução <lcsttt Camara, abl'indo 
o credlto de :·l:Oü08 pa.r<t a restitHição d:.~ 
diYida. n. A!!ostinho Jo:)é CabJ·al ou seus ll'· 
gitimos hoi:Jeiros.- Inteirada. 

Do mcs:tto senhol'. de igual <hta. com
municanJo quo o. Senat.l.o a.dopton o nos,;r:. 
data enviou :.L sancç·ão . pre.sidencial :.t pro. 
posir:Ko desta. Cama1·a. au~nrizan.lo a ubel'
tur:> t.l.o Ci·cdito oxtl·aorJ.inario de Gu2:iO,J$13GO 
para indcmnização a Gurjão & Tu.Yor~· .. -
lnteit•uda. 

Do me~mo sonho~· • . de igua.l dat::l. . . sutisfa
zc:nJo a req::i:;içã.o dc•:->h Camara no clllcio 
ilo IG do corrente. enYI:.tndn os uocm:.1ontos 
qno ~:comp:tnll:.tl'a.m a. l.ll'0l)0.3lçii" ·de-tu. Ca
ma. r;.l..~Lnturizc:.ndo . o Governo a. pa.ga.1· a Au
g;:sto .Joaqnim uc C:trvallw. ex-clicfo de 
;':(]Cr;:t.o tb ,\lfanrlcg:tdiJ Par;.t . . n. qttn.ntla ue 
7:~Ji~~.~8~"?, qu:.}. t[cixou de r0cobcr dur:.1.ntc o 
t m;n pj o m, q uc esj;n ,-c iliegalmcn to a. poseu
tauo. -.\l'C!l! ,·o-se. 

Do mosmo senhor. de igu:~l data. com
rt1iinlcan..!o qne. ncss;t data., o Senado .enviou 
ú. · sa.ncçil:.~ pre!;:ü.lonchl o d.ccreto do Con
;.:resso Nacional, :1ntol'iz:tndo a alJert t tr~t do 
c:'e:lito cxl;rn.odina.l·io de 8: 089::;100. parn. 
p:tga.mento :.1 Luiz Bcllo Li~:~lJoa., do ordcma(lo 
de p t'otessor da. c:dcir:-~ de topographh do 
Collegio lllilita.r. tle O de mu.io de 1808 :.1 
;n do m:trço de 1000.-Inteira.da. 

Do Sl'. 1° S}Cl'Gtario do Sooaclo, d,; li do Do mesm1) senhor, do igual data, crmmm-
corrcntc, envia.ndo o pro,iecto <lo Scn:tdo, au· nlc:.tlltlo t{tt '! o Sona<ln adop~o:t o ness:t data. 
torizn.ndo a. Cl'en.ç:io d.fl uma ~.Ios::t. de Rondas c•nYi·m ü ~anct,.·ü;J Pl'O~idencilü o. p:11poslção 
de 1"' ordem na. Bahia. de Tlltoy~.--A' ç,Jm·. de,t:t Can.l~ti'a, r1ne rlb:põc ;;.Jbrc f<~dm·..ts 
missão ele Oi··:·a.mont<J. · · 1 con:::uhtces.-In r: eil'arl~. 

Do mesmo senhor, do ignal data, com.nm- Do mc:-::mo .seuhor, do igua.l data. cummu· 
nicn.udo que o Scna.th), altopton c ncssu. Ltata nic;::.nd.u que u Scn:~dv u.pprovou c nessa. dJ.t,t 
cnvi.ou á. sancção presidencial a propo~içã.o cnviun <t :":tncçã.o prosiuencia.lt~s pPoposiçê,es 
desta. Ca.JU:.tl'::t [l.atori?.a.ndo :o. alJertm"<t do de ~t :1. Cam;tr.!. um;t autvrizanlln tt abc1;tmn. 
credito cxte~w r·dinario llo · 850:000;:; ~:!ara pa· d·• c;.· c.litu cxtraurd.inario do 32:8Ci~8300 p ~u· a. 
gamento de cunc:' l't')S em u:wios <hi tu·m;Hla ~ ~c:cul'I'üi' :w pa.ga.:;JUntu UóJS ordenados d : ~
m:teional.--,lntL'ir::v.la. vidos ;:~, .Joi.\.u :.a. Cruz Sccco, · bclln como o:~ 

Do mo~mó scnlwr. do igu::tl data, c')mmu- jur•>~ (h múrn. c c;t-.;ta:-::, c outra. ln.~titni: i do 
nica.ndo que o Scas.do. approvou r_· nessa regl';:t~ para. ,,o,tab31ocimcnt(J de Emp:·c:ms 
data enviou c1 sancçãu prc~itlcnchLl a, propo- de ~\rm:1zon::: C: .)L'u.os, dotormin~~nc'1o o.;; ,u. 
siçZio dost::1. Camtn•a abrindo o croLiito ex- rei tiJ.':; c as übl'i.;~tçlic:-:: de.~.-:::ts cmprezas.~In
tra.ot'dinario do 30:;)0J8 para occorrcr;.t de>' teirada. 
JlCZa. com a reorgn.nizaç·ã.o da BibliotllCc:.t da. Do mesmu sPnlJ,ll', de 19 do corrente. . lC· 
Camara dos Dcpub.tlos.-Inteirada. mdton<ln um do.,; autogrn.pho.:; d:t H.e.~o-

Do mesmo senhor, do igual cln.t.n.. commu- luçã.o dü Cungro.~su NacionaL, dcvhlanwnto 
nica.ndo que nessa. (lata. o Senado enriou :.i. ~ancciun:ula, ::mtoriza.ndo ·o Governo n. C0:1·· 
sancção presidencial o decreto do Congresso cl'JCl' a D. D. fiorLoncüt Adolaide Gn illub ~ l 
Nacion;tl. tornando extensivo a todas u..s c ,To::: ,,phina Cunshnça Guillobc!, filhas do 
Caixas Economica:5 uutonomas ll::1. Uniào,quo corom•lreformado do co•·po tlc cng•.mhcil·:J:' 
tenham fundo de re5orva supcrio1· :::, .Jo:tquim Candido Guillobol, n pensão ::t:i:w:.t~ 
300:000$, odocr0to u. OGl,'.le 7 do novembro! de 1:200$ .-,~partiüamcnto.-Intüiratb.. 
<lc 1890.-Inteirad.:t. .. , . D ; 1 !llini.5toriu tht .Ju~ti-;a c NO;!OCk•s Ir!tc-

Do mesmo senho1·.do 18 tlo corrontr.:. com" l'it,i't',.:, do lO üo corrente, ;.;~Llb1~1ZC:1diJ a rc
mnnicanJo quC' o ~cmtvlo <~'lopt.ou c n25~:1l tlni~l·;lo ,tosta C:.tm~Ll'í\ nu oliicio n. 31.37. 1!:- 'J 

Vol, YII n 
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do c-Ji·•·en i.c.--:- A qncm fe~ a, re(lui~ição 
(A' Cumini~~[o do Ot•ça.mcnmto). 

Do !'iinis!.cl'io <.LL f;~zenda. de 11 do cor
l'0nt•J , s~tisfaZJiitl ~l a, rcqni"!'lç~?i.o dc:,:tt~ C~
mara no uliki·) n. lGU, dü 8 LLC a ,:osto pr·o~ 
ximo p:ts~ u. ~to.-.\. quu:n fez a l'CF!uisição (A' 
COinmi s. , r~o de F:.t% \ JU.l<~ o lu . u .~: tl'iu :; ). 

O §r·. iPa;.·~H'i.hos E~Z.onteneg~·o 
- Sr. Pl'C!Siúcnte, P:Jl' ll11 ÜY·:•S ju.~tos, 
~L,::l t ~l!ll · SJ impo:;sibill t::t.:ios ü~. tltn·- Ldc :~I;;nm 
r.em 1:o; CJllljJ<.Ll'CCel' üs sc.s ·:õe .:~ rh Carn<tt•<t os 
Sn!, Dllpu :,ado .~ Ibs~~nn :d1 Llc Olin~ irn., Est:;
v;m1 J ... ob;:;, /I..Z~\'t.Hlo ::,ru,rqacs c Fr-<t:lcisco 
'f•jlentino. marnbrus lla. Cvmmi~srro de Con
::>titui•)Lo, Lc:gisla.çã.o c Justi,_~'a, <to cujo cs~uilv 
sa a.c!1a.ru sulnucttidos a:~smnpt·J~~ de alta. im
:p·Jrtu.ncia .. 

Poris.:;o, peço a V. Ex. que se di.:.:.·nc no
me::Lr >.:ubsti t.utu::; J: al' <~ <:::se:; nos:3os lliiõl;inc!;os 
collcga~. de f'ól'll1'l, c1u~ 11flo fi rllw U. :sü~lca,da 
::t Comn:li~~ão. 

O Sr. Présid.c:nte- .\.tt~mdcn•J!l 
~o qn·J l'ocpcrcu o honr-udo Deputado, pt·e· 
síU.ente du. Comrnhsão dt~ Constituição, Legis
la.ç~ão c Justiça, nomeio os Srs . . \.lvn.ro de 
Carvalho, Carios Peixoto. .M8Ho ~Ja.ttos e 
James Darcy pam substituli.·cmos Sl's . .Aze
vedo :il!al'q aea, EstcYam Lobo, IIosannah de 
Oliv·eira. c Francisco Totentino, emquanto 
não puderem estes compt~rocer ü~ sessões . 

E' annunciadn. a. continua\:.[O da, discussão 
do reque1·imento do Sr. AlfJ:eào . Vareb, 
oJ'ol'ccldo na sessã·) 'ie 11 do corrente. 

0 §r. Pr-eshlcntc- 0 nol1t>0 m~pu· 
t:tdo St•. Allh;do \~al'ch podiu a p:tlcwrn. 
pn.ra . i'i1ll<tr mais uma vçz ::;olH•e cst~ rçque· 
rlmento. 

Teo.do S. E:'\. falt~dv j <.t unas vezes. n5o 
pos:;o c.Jncedm•-llw a, pJ.l:.tVl'[l., em vü·tuLle do 
quo dispõe} o art. 14.0 do llcgimeilto. 

Eis o r1ne l'CS<t este n.rtigo: 
«Nos l'J,1tlCrimont':ls c questões ele ordem, 

a . neollum lJJputn. d0 serü, · permittido falln.r 
mais de ma:.t ...-oz, nem mesmo a titulo ~te 
explica.P; o a.utol' do rcqual'imcnto, pol'(~tn, 
poderá f'<tlllll' uma. segunda. vez.» 

O nob::.·e Daputado jJ. fn.!luu dttas vezes. 
O Sn. .:\LFREno VARELA- Conformo-me 

com a. deliberação de V. Ex. 

O St•. Preshleu.te-Tem a. pala.vra 
o Sr. · Bcn·na.rdo Hort<t. 

· O §r. Dernardo Hol .. ta, jus· 
tifi.cando por antecipação o voto a profm•ü•. 
:so hrc o req_ uerirncn to do Sl'. Alfl•ed.o Vn.rola, 
fal-o, porque, !Jeputauo nov-o, nã,o teve 

ucca<ã.o de SJ pron uncbr quando a~snmp~o 
idcnt:co .foi pelo nobro Deputado Sr. Bu.rl!osn, 
Linn s<:jaito n.o oxn.mc e decis5.o ll ~L Ca.m:.n•a. 

Entcn,ie quo o rc<liiCi'hncnto p•)do llividlr-se 
em duas p:tl· ~. cs: na primeira. podc-:>c qne :.t 
Commissilo parlament:tr · examine :~ .conh 
COl'l'Cntc \I!) 8;1nco ch Republica com o Go
YGl'l10, 1'0li1 ~.iva, a var-ks cmpre:dmu:-; , cnt1.·e 
os quacs ;t;n d.J lUD. milhão esterlino, feito~ 
put· c~. t ~ <l.'} itclle ; JB ~cgnndn. 11m cx ~~me mi
n nciosJ de L'J d<i.s n.s t·ransi.lCÇÕ Js f't; ittts n:::.qucllo 
estabc!cd mcn to po1• Deputados c Scnü.dorc~ 
üvJ Rcl•lt1.!lic<t. mesmo em período em que o 
G0VCl'!lO alli nilo tinlli1 a. minima. interrc
L'encia. a.d:ninistt•a.l,iva, hto 0, a,nt.es tla. lcid.c 
~o ue ::;ct.;mbl'.J. 

Vohr ill. pela primeira p~ri.e; si concG1Jida. 
em krmos otlt1·os que nã,o cs~: cs. hto <J, 
a.poial'líl um l'Cflue:·imcuto em q.1.t:!,por inter· 
medio do l'..:spGc~ivo ~Iinistr.J, se :-!O licitassem 
iofurmaçtíes soht'c c~~:a cvntn. corrcr1tc, visto 
com'J, peLa lcgislaç·ã') que rege esse emprcs
Limo. o Banco é ohrkado a. rninist l'al' infor
maçüos ~ egnrn.s ao l 1overno a. respeito de 
todos 0 :3 negocias que a ta.! emprcstlmo se 
prendem. ~i lih·ocL<~omonte c p:::r'-' meios regi· 
mentn.es pódo a Cmnara, o1Jtcr essas infvr-:
ma~·tíes, não lho parece regubrquc as rtuoira 
po1· int~rmeJio desl:n. · Commi~são Purla.
·mcnt:tr. 

Vota a.inda contra a scgnn-1:1 parte elo re
querimento, ern nome da mol'é.tl do Congresso, 
collocn.ndo-s.c dest:t r~rtc em p:)nto de vista, 
o,pposto :1 outros illustros collegas que jul· 
garn exigir esso zelo a moi•al do:;. rept•csen· 
tn.ntcs. 
Par~ o orallvl' o facto de ser u.1gncm eleito 

c reconhecido Sonado•· · ou Deputado não o 
inhibc de re;t liz<tP operações do credito com 
qun,csrJner e:-5tltbelecimentos bancaJ'ios,mesmo 
cmrazão de sua.n,ctivid<ttle profissional, que1• 
com~J commercin.nte, quer corno l:wmdor ou 
indn-;trial. 

Si o rc.prcwntanto tem tPa.nsJ.cç~õ . ·s com o 
est1·angeh·o , nece~sariamento será forçado é~ 
i•ecorrer :t tn.0s instituto~, Todas cs :<~s truns· 
acções ~ão lcgitima.s. Si, porúm. a. caltunnia 
<t'.lso::tllt<'~ (lUO us.~os dinheir-os foram ohjecto 
nrw d.o . t r·anmc~õ:;s, mas de suppdrncn~o$, 
p:.crc~.e ao olw.lor que a meJid:~ contiJ<~ no 
rec1uorlmento é improficua o mn.lcfic~t: ini· 
Pl'uficna, porque, natura.lmentc, na escri· 
pturação do B~ncu nada const.a, visto como 
não su1·girmn rcclo.m<1.ç·ões dos a~Jcionistí1S, 
unicos a quem cabin. o direito de exigit• contas 
do desb1ra.to de dinheil•os que lhes p~rtcncem; 
malefica. porque não poueria. a. Commissão 
Pa.rbment<U' tlü;~inguir ent1•e varias lottras 
ou documentos out1~o.:s <tccoitos por doposi· 
tn.1•ios do potlm• publico ou rcpresJnta.ntL·s da 
Naçã.O,<lUUO~ os 1J. ue proYinham do tra.usacçües 
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lcgitilllU.S o licitvJ c qau.es os flUe não o 
·eram. 

E n h i é que cst.t o Indo mornl da, questlio:po· 
. :leriam r s calumuind.orcs cncon trar pasto pa.ra 
;t pl'c sccu~são dos ~cus intuito:-; perver~os em 
. documento . .; <1uetra1Iuziam as mais honc~tase 
legitl!nu~ tJ•ansacçõe~ e n Commissão p~trla.
rncnt:u', :tpús e~s.J exame, ter de iatcrferil• na. 
vld:.t pdvad:t du~ J'Cprc~cntantcs para uesco
bl'Íl'. :::i tinhnm lxm~ qu.J g<tl't.tnLi:!:'Gm c~~'~S 
opcraÇ'ÕG~, nova, devassa que a murnlrop;:Uo 
e a~ rei~ rccus~tm. 

processa elcito1·.;l, verlficoa que dur:1ni.o cllc 
foram observ;td:ts t.oJas :;s fo1•malidados lc
gacs. n:td:t occol'l'endo quo possa invaUdal-o, 
nem tondo sidiJ :• prc~ent:Hlo pt·occsso al~·um, 
dul':tn!.e o pkl:;:J,!Wm pl.ll':.tnte ~t mesm:.L Com
missão . 

Considel·.tnuo qtw. cn !.rc os v:L1'ios c:t.ndida
l;os, obtcYc o Dr. G:tl'cb Di:<s Pit•us dG Car
valho c ~\llJ~lquer,lUJ G.l93 votv:::, scmdo o . .; 
immcdi:: tos em. votos us Drs. S:.tlvadm· Dias 
Pires d·J C:~rv:~.~lto u All:t:•(lllll'qth.\. com 231 e 
.Jüsé Gon·;::.lY1~:> c..1CJ C.;s1,ru Ciuenr:.í. com l·H. 
~eguindo-se uul,ros m:~no;; Yoi;.~dos, é a Com
mi~sã.o du p. ~l':.~CQL' : 

Si bu~ supp1•imentos furnm feitos s<'m 
tlocumcntos o simplesmente por ordem. do 
Governo, ::1. conta col'l'cnto de:-::tc com o 
Bnnco devo I'cgh:tral·os P.. nn~s3 caso, fó com I o. que suj.~ :•.pp-::ov:;d;!. a d0içrio re.·Uza.d~t. 
a romc~;-:::1 dessa conta cst<trimn satisfbitos os no di:t 4 de oui;u!J1·o do col·rentc ::uno, no :3o 
intuitos do nobre Dcpukdu. disiirici;o do E~i;:ulo ch B:chi:t, p:u'.''· preunchi-

Nega. put• t:.tos fund::tmcntüs o scn voto ::to monto d(} _um:~ Y.t:!:!. de _Depui.:.t.J.o Fcllcral. 
l'2qnerimento, ma ... .: tlnl-o ha a qualquer outro n~L rcspecr.tY.~ 1' 1~Pl'·:'i'lll,:•ç·c:o ; 
que scjlt eonc.elJido pos tcrm~·s c1nese inferem, 2°, quu sc~j.:. rnconh:3cido t.r proclamado 
de ~uas con:!tdet'aÇ'ocs orc.t flllt:ts. Depuüdo p:Jlu :~;·• distl'ici,o do Est:tclo d;J, 

A um aparte <lo S1•. Alfredo Varela res· B:tllia, o D1·. G:.ll'CÍit Dhs Pir:_;s de Carvalho 
ponde que a situaç-ão em quo SJ aclm c AllmqnorquJ . 
. ti. Ex. nã.o é a mesma do Sr. Barbosa LiJ:t1;;l. S:th fhs Cvm.missÕ<):::, 19 ele outubro <lo 
em sessão antorior, n!li S. Ex. se declarava. 1903. -.TorTo Lui~, Pr;;sitlunt•J. -Olivcim 
convencido. d1..~::::-::cs supprimentos inconfessa- Valladao, rcl::,i;ol·. - Chtislino C1·u.:. -Luiz 
veis c prccisnva fact;os; hoJe, o Sr. Varcla Domingucs. 
não só não os especi!Jc::t, mas :.tin<ln· con
fessa. nã.o t.lar credito ú. cu.Jumnia quo motiva 
a suo, attitude; e. assirn, si o Sr. Bnrbosa 
Li~a hoje reproduzls.so o sourcquorimeuto, 
por elle vota.1•ia o ora.<.l.or. 

Não pretendia, fcril• e::~sc ponto da cgtestão; 
fel-o porém, arrastado pelo aparte do illus
tre ·autor do requerimento a propJsit J 

do quaL acaba de enuncin1• o seu pensamento o 
contra o qual votará no mpmento opportuno. 
(Mttito bem; muito bem.) 

Ninguom mais pedindo ~L p::tl:wr:.t, é .encer
rada ~t discussão do requerimento c :.tdir..d<• 
n vot~tção. -. 

VM a imprimil• o seguinte 

PARECER 

N. 125- 1003 

.Reconhece Deputaào pelo 3o disil·iclo da Bahia 
o DI'. Gm·cia Dias Pü·es de Cm·,allw e Al
bugue1·que 

A' 3[1. Commisslio de inquorito for:.tm pro
sentes :.ts :.tetas c mais papeis d:.t eleição 
re:.tliz~td:.t no di:.t 4 de outubro do corron1;c 
anno, parn um Deputado Federal, no 3o dis
tricto do Estado da, B:thht, em· consequoncüt 
do fallocimonto do Deputado M:.tnocl Adal
bm•to do Otiveil•:.t Guim:.trãcs. 

A . Commissã,, examimtndo minuciosn
.mente todos os documentos referentes no 

Vae a jmpl'imi~ o ::;eguiote 

i'ROJI~CTv 

t1utri'fi;a o GH'C1'íW a ulJI'ii' ao Jlinis!e1·io da, 
Jv,sliç" c .i.Ycgoci.os ]iltcl·iore.~ o c1·cdilo espe
cial de 30:000$ pw·a ·o {tm ele occoJ'J'C7' ds 
despezas de I'CPI'CSCil!açtTo 110 C:Oíl91'CSSO 
J.1..:dico Latino ... -tmel"icono e Eo:zJosiç(ío an
nexa. que se ?'colizm·lío no mez de abril de 
190·1, na cidw!e de Buenos Ayl'cs 

O Exm. Sr. Presidente da Republica. em 
mensagem do 4 <lo correntemcz, transmittiu 
ao Congresso uma expo:::iç~ãu do Sr. Miuistro 
da, Justiça e Negocios Intct•iol'CS, rebtiva á. 
necessidade de ser aborto um credito da 
quantiado 30:0008, para o fim do ocllorrer ás 
despczus do representação do Brazil, no Se· 
gundo Congresso Me~Uco Lntino Americnno, 
que se 1'cunir<t, no mez de abril de 100-1, n~ 
cida.do de B•lenos Ayres. 

Pela exposição qnc ncompanlm a mensa
gem so Vt} que a Legaç-ão Argentina, por 
intormcdio do Ministro das Rulações Exte
riores, dirigiu no Governo convite, afim de 
quo o . Brazil ·se façn. representar no dito 
Congt•esso e Expo.,içlio do I-Iygiene. a olle 
annexa, tando sido esse convite ucceito. 

Em vistu. do exposto, entende a Commissrio 
de Orçamento flUO o .c;·cdito pcdid.o deve ser 
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concedido e por is:o o!I'erece o seguinte pro
jacto: 

O Congresso Nc:.ciona.l decreta: 
Art. 1. o Fica o Governo autorizo.do a abrir 

<:'.o )rfinistorio da .Justiça. e Negodo:5 Interiores 
o credito especial de 30:000$, par:.~ o fim de 
occorrer ás dcspe.zas de ropresent::u;lo no Con
gresso Medico Latino Americano e Exposição 
annexa, que se rea.1iz:.trão no mez o e abril de 
Hl04, na cidade de Buenos A vres; fu.zendo 
para esse :fim u. ·necessal'ia, opiú·o.ç:J.o de cre
dito. 

A1•t. 2.0 Re..-ogam-se disposiç0t:s om con
trario. 

Sala da Cormnisslíos. 9 de no-ve:nuro de 1003. 
-Gassiano do 1\"c.sd.íile; :!o, Presidcntc.-Co;·
nelio da FonsecG. Rela.tor.~l·h!11cisco Sú.
u,·bano Sanlos.-L(I.t!1'indo PiUa.-Davicl Cmn
ZJista. 

EXPOSI~:Ão A Qt:E SE REFEil.E O PAP.:CCZI:. 
St:PE:A. 

Sr. Presidente da Republica.. -- No mcz de 
abl'il do anuo proximo ·vindom·o, · deveri.L re
unh•-so; na cidade ele Buenos Ayres, o Segundo 
Congt•ess!J Jvicdico Latino America.no. 

Tendo a Legação Argentina, por int~I·me
dio do · Ministerio das Relações Exteriores, 
çlirigido ao nosso Go,·ci•no convite afim de 
que o Br<1.iil se faça repee~rmtar no clito .Con
gresso c · na E~po~ição de Hygicne a clle an
nexa, e porquu resolvestes acceder ao mesmo 
convite, torna-se necessario solicltrd' do Con
gresso Nacional o credito de 30: 000$ para 
occorrm· ás despezascom a allndir.l::~. repl'C.:5en
tação. 

Rio de .Janeiro. 4 do novcn.1bro d(l 1003 . ..;_ 
J. J. Seo.lmJ.. · 

O §l."'. Presidente-Não havendo 
nada. mais a t1·atar, designo pa.ri.1. amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Primeira. parte (nté :-1 hor:l.s ou ::mtGs) : 
Vota,ção do rcqnorimcnto do Sr. Alfredo 

Votação do projec:o n. 198 A. de 1903, 
isentando de qualquer imposto as etapas ven
cidas pelos oflicin.es ela. · brigada policial e do 
corpo de bombeiros da Capital Federal ( 1 :• dis
cussão) ; 

Voto.ção do p1•ojncto ri. 313, elo 1003 (r~
da.cçüo p:.tra. 3a di~cu::;~ão) do pr·::>Jecw :m1~~tl
tutivo ã conclm:iio do parecei' n. 123, deste 
anno, . qne autoi'izn, o Governo a mancl:n· 
pagar a.o capitão Alfrc>do Ribeiro da. Co~ta a 
quantia . . de :3:02i$09:S a qac tmu dit·cito 
(3a. discussão) ; 

Votação do projQcto n. 24•.3, do 1003, quo 
concede a D. Maria. de Cas tro Samnaio. mãe 
do 1° tenente Gusk<.YO Samp:lio,-a pensão 
n:ensal de 100$, . ficando . o GoYOi'no autol'i~ 
zado a, u.brir o credito nece.::surio (di;:;cns~;tv 
unica) ; 

3o. discussão do projecto n. 2'21 A, de 
1903, revog:J,ndo o art~ :253 uo regulamento 
que baixou com o decreto n. :2.881, do 18 de 
abril de 1898, com pal'cccr da Commissão ele 
Marinha e Guerra. ; 

3o. discussão do projecto n. S0-3, de 1003, 
manda.ndo rever osproccssos paru. percep~·ft o 
do montepio e meio-soldo, posteriores ao~ 
decretos ns. 1.388, d~ 21 do fevereiro de 
1801, e n. 1.054, de 20 de setcrnlH'o de lS~J :?, 
p:tru. o fim de se1•cm obsorv~ulus ao dispo
sições dos mesmos decrot,J~: ·; 

Continuação da 2n discussão do Pl'Oj c•cto 
n. 286 A, do 1903, com o p<l.rccG; sobre C:'E~e.a
clas o1Tel'ecidns para 2:1. discu:;s~o do p::.'.:•j ccto 
;1. 28G, . deste anno, que fixa ::-. despen <! o 
!\Iini.,;tm·io ela Industrin, YiG.ç·ãc· c 01E::ts Pn
blic :~s par-a o exercício do 1 D!.!4. 

2a parte (<ts 3 horas) ou antes : 
Continuação da. discussão unica J.J lXl.l'ecc:r 

n. 38 B, de 1903. sobre a.s cmGnci:t:;; olTm.·c· 
cidn. nn. 2:• discussão do projecto n. 38, deste 
auno, que reorganiza os scrvir;us de llygicnc
n.dministrr.tiYê, da União. 

Varela, apre~entado na S(;~:sro ele 11 elo cot•- Lcv.1nta-so 
rente ; I tos du. tü.rdc. 
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p,·.;súl•J,Ida elos S;·s. PaulaGtdíllaí't"tes (Presidente), O!irci,·a Figz~â;·do (Lo Yi..:c-Pi'Ciii
denle), Pad,t Guimcm!es (P;·.;si.(lcnL') 

Ao 1'Ueío-J.b proccti.c~se á ch~mach <t que E' au:nnciad2.. o. :Ja. U.i~cu~.-il:J co projccto 
rusponilem os Srs. Pat.zla Guimarães, Alen· n. :308, de 1003, manJu.ndo rcVtJl' o::; proces.:;os 
ca.r Guimarães, Thomaz Accioly, \Vandorioy p~u·a percepção do mont'0pio · c meio-soldo, 
tle ?.Iencl,Jl1C<t, .Joaquim Pires, Eugenio Tou· p"stcriurcs aos dect·etos n. r.:JSS, de 21 de 
Pinho, .\.ntero Botelho, Aurelio Amorim. i't..lVCl'l.;iro Lle lS;Jl, c n. 1.001. de ~I) üc se· 
P~:,ssos :\Iil•anua, Luiz Domit1.•.mcs, Francisco tcmln·u de l8D2, n::tr:~ o fim de SCl'l'llm ub;:ce
s~L. Gonç:1lo Sout:J, Eloy de Souza, Fonseca e vadas a-:: d.i.sposiçr)o.s dos me.smos clc,~t·ctos. 
Silv-a., P-tUla c Silva, El'miri0 C:Jutinho, N' · . 1. ·' , · 

00
., •• 1 .. Bricio Filho, Esmeraldino Ba.ndcil'tt, Julio de · ... ~ 1116~l'J:'l pe~ tnuo a p:.tla~ l':.t, é cn .... t ~<oL Lt L1. 

l\IeUo, ..:\.ngclo Neto, Euzobio de .Andra<lo, lllseu:-5:ji.\.O c a.J.Ialla. a votaç~w. 
Joviniano do CarYalho, Felisbelto. Freire, I E' a.nnnnci:1d.a a. couGinn~t·::lo dn. 2·~ dü
Oli\·eirtt Va.UacL'lo, D:.~mingos Guimat·ãc.,, CU:i!São do Pl·ojccto n. 23G A, do HU:3. com o 
To.3t[l,, Vergne do Abreu, Alves B<l.rbos,L, parecer sol•rc emendas oJiurecid.as l):U'Lt 2"llb
Tolontino do.s S~tutos, . Pa,rauhos Montenc- euss[o do projeci;o n. :ZSG, drJ;:>!,o tr,nao, que 
gt>o, Bern~.H'r.!o Hoeta, ~!orcÍl'<t Gomes, .J os~ fixa :.1, d13speza uo :.nnisl;critJ da, Iwtu.stria, 
.\Ionj:trdim, Ga.Ldmo Loi•oto, I-Iceedii.tdo Sií, Viaçfi.o u Obr~s Publicas pt1,ra, o oxoL·cicio 
...\.merico ele Atbwgtcrque, Galv-ão B~tptist:t, tlc 190-1. 
Sil....-a. Castro, ?~Iauricio de Abreu, F1·anciscu 
Veiga, .Jusé Bonifacio, · PcniJo Filho, David o S:.·. P.!l'O:Sideute-Tcm a p~tlana 
Cn.mpista. Bncno de Paiv::t, C<~logeras, C;u•los 0 Sr. CandUo n,,)Jl'igcws. 
Ottoni, Olega,rio )l<tciel. \Venceshto H1·az, 
Rodolpho Paixã.o, :vrorcil•a .. da, Stlva, Fl'n.íl
cisco l~umJiro, Rc!Jouç.:ts ele C:~rnüho, Cosr,tt 
.Junio~·. Fol·na.ntlo Pr~ostes, F1•n.ncisco MctlG~L, 
Gandido Rodl'igucs, Herrnenegildo Uo f.Ior:.~e::: 
Filho, Juaqnim Teixeira, Bra,ndão. Aquino 
l~iboieo, Liuüolpll;. ScrTa, Cal' tos Ca. V<tlcanti, 
Pauh namos, s~l<Ll'CS dos S~Lntus, :Mu.rr;t~l 
Escob~J,L', Gcrmttno I-bsstocho1·, u<.~-:::;i:.t!JO du 
Jh::;cimento. ·vespu.sian J de .Al~mq_uel'llUO e 
Alfec!lo Va1•ela. 

.Abro-se <t se::~são. 
E' lidi1 e sem àclJ.:ttc app1·ovada, a n.cta da 

s~::;3fi.o antecedente. 

ORDEM: DO DIA 

O Sa.·. Presiclent,2'·- Nü.o h::tvend.o 
numero leg:ü pn.ra, se procod.cr <.ts Yvbçõe.s 
d~u:: mn.teriu8 constante., da ordem do tli.t. 
:pu.ss,~-se (t rmt to r ia om discussão. 

[PRI~IEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' ;mnu:"Lnciada a :3ro. discussão do pro,jecto 
n. 221 A, de 1903~ rcvogé.tndo o o.rt. 2-'53 do 
I'ogulamento . que ·· b:.üxvu com o decreto 
n. 2.881, ele 18 de ab:•il de l8D8, com · p.:tro· 
cor do. Commissão de Marinh~t c Guoraa.. 

:Ningnom1)edindo o. palavra., é encermda o. 
dis:.mssão o aú.i.:tda a, vota,ção. 

O S.ii.·. •:!:;an.dido !r't.odrigue~
Sr. PL'csld,~uto, })OtlCa.~ palavras direi rehti
vamcntc ao assumpto <11-10 me traz :.i. tl'i
buna. 

PodcriJ,. displ3IWii'-mc Jc vir occ:upar u. 
a.~itcnç2.•) d.:.l, C~tsa rebtiva,mcnto Ct emenda, 
sub5cl'ipb l1ela, b_tnc:tda pauns:;a, pn.r<t o pro
long::tm·:nt:yrh 1Jitola. hrga, <la Estrada. de 
l<\1rru c,mt.r.,_,,t üe TtLnba,té a S. PttUltl, si nü.o 
f:Jsso nomLt:dmente chama.d.o :.t dlscmsão 
pelo mr.;u Lligno companheiro de bancau<.'l., o 
:::ir. Dr. Alvaro de C~t1.'Vall10, si n5.o ~h-esse <le 
dar tos~cmilnho d::J minlllt cortazilt de üofe· 
rencic~ p~l.!':_;..cmu o illustt•c l'Gpt\Jsent<tntc pela. 
B<thül, llictt digno colloga. SL'. Dl'. nodrlgucs 
Sa.lü<teh~. si Jinalmcntc não suh:::::!revesse em 
primeiro lug;u• esta emenda, dct ha.ncaclit pau
líst::t. s:mllo ulum disto o uoico pl'olisslon.:tl 
que u. sub~m·cYcu. · 

E~tas c Jnshh~::-açõc3 forn,m as que determi
naram minha vin.Ja <t tribun~t. porquanto 
devo. tlcclrLrar, com o. f:n.nquczLt que me 
rmrJ.c~.m·izn., fltlC pouia dispens::tl'·mo do justi
ficar a emenda aprcsent!td.a, porque ella, 
pa,ra. b,3111 dizer, não foi impugm.tda. 

O nob1·e DepuktllO pela. B.:thi~. quo se oc· 
eupou dc;:;~a. emenda, trouxe para. a tela. da. 
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discussão u~:n tlte>n tcchnlcJ. <le on.zenbaria O Sn.. C;\LOGERAS_;E CJlllv princilHJ eco-
que, dcscnll)O S. Ex., ülr) ú opportuna, nã.o nomico é inat:.tc w.:l. 
ú mrYs:no per·tinonto ao assampto c n5.o po· · v l 

dia razo:v,,olmontG so1· d is:ütida ne.~tc rc- O Sn.. CANDIDO !lonruour.s - Vê, · J')::., 
cinto. Sr. PrcsidcntC', qno nr:stc l)ODt•J sou un-

E não 110 1 ia ;~c r ~.U~cuti .lt, s~·. :r?l'csi•lr;ntc, xi!Iarlo pola cJmpctcnd:t <.lo meu iHustrCl 
porq<lC jd. oJoi ~om gr::tnl0 Y<t:lüt..:;em. rom collcg:\, o St· .. C~Ll~lg'Oi.':.ts. . . . 

gl'<1,i!Út! p;,•;;flcicncia. ·:Jm .U!1l elai) .:cbntiflco, o . C•mvem no-:;a'i.' quo nJo ú pcqncnn. o. d?S· 
m:~is c}ond!) rFW t :J ;1l-).3 ,it on;;:onhal'i:t po;n que se fa.z em Ta:lb :.t(l com o s::l'\'lÇ•J 

braz.ih·i·.·.·.n,. o.nJ..o c . .:!:> ' \ .,,:w.:;e .. f.;;i .. c.:'i,;ib~L;c. L!u.·l .·d:t lnlde.açã,·), c :.-".·ímpo;:ran. ei:·!.·.pa.r:1. c,:;,;·~. !lm 
p3la rara cr)ml)C'encl:t do :'l'. Di'. Osodo Llc neccs ;:~-::ht ~ t~ll C!llC sú olb, é ~uf!1.:_!lcnt:J l_Jara 
Almeid~t. t1l1'la glorh <:J .. :;;'!:.::~·nharla. b1·~~.zi· o SCl'nço de JUl'Og th n.mol't1Z .\,ÇJ.O 1lo.> W.u
loir~~. e, r.uo obs~~:nto o::; l\ü'vs._cL;te:;; lH'u1h:.lio~ lo:3 ~la úiv_id~t íntorn:1, qu:J p,rvontm·:::. scj'). 
naes qucol'n:tm 1::;. Ex .. n:) ~ni:J de.~sn. ele- Pi'GClSJ omlttn·. 
v~í19,:t. .f'~OJ:.€or~:·:,l,~ ~·:i::.,n,tifl;~~.r •.. ·..:~::':, . ';.:1.~ 1c~!l~C- _PoPtan:.o, .sol_J o. pe~nto uo visb c,~?no;~liC•), 
~Ul<l ,.1.~::• ... Jo'~<... • a1~C(;~ ,.~~·:\: 1!'.\·.::::.e.Uol' :::. nao _Pi'..;CISOWSI:~tlr sobre. <t CJll7?!1í0:1Cl:lCJa 
mente U::s v"lh:.lgcn-., L• ·~ '-W.b·1o (\~::"'-'•~1 ::•JlJ,~, 111(!dl'l<L Qna,ntO :.\.0 ron:iO da vut:t : ,~OVCl'· 
a.larg :~. , no caw prtl'tlcu:~t:• (};.; q:w s~ eoc- lHllltnntal 0 p.·litic i.l, a. modiJn. iga:dmc,ri,e se 
CUlln:;a. . _ . . , . impõe, pois os l'~}.)POSl111tn.ntes Jo poder pu· 

PGta c.nu~~:lc1.(;::'.. o_ Ll:~ . tnc:,;e, '·-~ E~. c í1. Ca- l .. lico tcmn ue S3 colloc::'..P Ü]ll uma f!Sph;•l'a, 
-:11~,r:1, con.tpl'C!tcn~L0}';l•) q~t·J r::w . <: ::l/ lUl, r:.o m:tis elevada., m:ü,:; gct':.tl, p •rn. disl.!util' e ' 
sc1o c:<.L !.'ClH'C.5enb 1):.~o l}ttG;u:l;::., o l•Jg:u• m:ui re . .:olver assu rnpto <.lcsttt nu.ttn·eza.~ 
a.propri<l.d:·J paro. .::c ü; ·~ ~un-a, e 1:lh n:'it..l , , .. • _ 
uodc:::<t ::c c r~.rntl.tm Bnto p!'i1. i:npu,zu~ç·ã.J dn • O Es.,::td? d2 S. Paulo dJS!_)oo de nnu g~·;wn;) · 
õmcncl:-~ J:1 lnncJ. ~1a pv .. lii.:; ';a J_JJ~ i:;;s :-> quo !'~tlc de n~~ao ferre:.\, tFlO excedo a .::>.OO,J 
não so tra.t:1 de cst:.dJa!eccr . n·j'Jo r:!.m:.t! da KJlom?tl'o~. 
Estl'ad:t Ll.c Fct>ro Central. ca~u t:m nnc seria . V· 1~:\:. s:~bo qno h~\.no E~ta~lo dJ S. Pa:1lo_ n. . 
cabivcl a. indag,1ç'ão ~i cc.:n·lri:t es tLtbC Iruportnntc Companllli!, Panlt~ta, que cll_:;;poc 
tecer no::s~ novo ramal H~·:Lt estreita ou ch uma grar:1.lD cncnsao de ~~nlm .dG bt~ot::l, 
,a,r11 :.t . Iar.2u., c, po1s, a.larga.r-sc a lnwl<t Wl, Con .;ral' 

· .l< .~-t'qucs U!n deve so ~· · consi~Jc1•6 da. como 0 u.tl~ S. _Pa.nlo l; colloc_ar-so o Rio de ,.Janeiro, 
foi pel:L illustt·e Cvn1missã0 de Ol'~~mcn to c a .. CttlHtttl da l~cpt!Jhca, em pr.Jlll)ha ~ r~'t
como tem sido em !lirersn.s l'e 'ulnÇuc) desta 1~1da _.comm:.m~c.a.çao, o_m ~;l1~ .dr;·J~~~~n~::t rw 
Ctuna.!.'l1. Tru.ta-~c sim pieBmcn to de uma ~0.) ,krlomet.res com o ~11 tenor. do .... :stacLo ~le 
obra j:l iniciada. 0 apenas interrompida por S. I~a!rlo, tocan.lo quasr as 1\JI:ts dJ:~sc M· 
convcni<:ncio.s do crdum ecDuon::c:l. da. !'};- ta.do. ~ . . . 
trnda do For·ro ccntir:tl. . V. Ex_. ~:d.1u qut3 de ,s .... Pa.ulo p:-t.rtc :; Itn· 

O Colif!l'C·.~S;tmn Yotado píwto üa YCi.·bn. lJOrta~~l~Sima ost~rad[t oo ~~tntos4- a. Jund2al1?, 
do rcndli110:1t_o da Estr,tda. de Fer,ro. G::J~tl·al quo, ~c~uo um .c~~:wnvolnmoouo .?? I ,g ~~}~ 
:para ser u.pphc~tda no alargamento.) :.( ~t b:tolu. ~omc .rus. t.om ·lG • • . P.wlo :1. Jumlt.t.ly GO .~.L--
ate S, Pa.uto. Pcr motiYos 11uo · nilo vêm ~omotr·os · 
~o caso ex::uuln:.tr n.go!':t, a YC,!'h;\ deste :Lu no Com 8~·a. alli · a Cümp3.nldn. . PaulL;t~t co~11 . 
não foi t\})l)licn.da ne~se r.la::.·gnmentJ do !Ji- a. s\.r.L linln de hitol ~ br~a, quJ se lH·olonga 
tola, tcn •lo·o ::dào de prerc:· .. ;,ncLt.no prolou· em umn. o~, tcnsão L: o ~7G kilolU8Ci.'·JS . atú o 
g.:tmonto t1a Iinh<t U.) centro. · . Dcscn.lvado, lançando um r:1.mnl atú ~Ci) 
• E porqnc o prolongnn1e':t\~ d:l h~toh~ !u.rg_a 1 Cla_!o c c~muuunic:..tl!do co:11 ~ Contra.l n:1 es
c um m(_;l!wr~tmcntn ClUC 1lhOl'~ss <t . nao so- · i;açao di) Bra~ por Jatcmncdw cht S. l'c:ulfJ 
mente ú. pr()sent(.l. ma~ bm:H~m :t;:: fnturas R uilway. 
gel·ar;i5c:s, o, por con~-;e;;ubt (~ tü.J rhrc p2za.1~ . Sond.'J assim. comprdwndo V. Ex. qno 
unicamelito sobro a ;;cra.ào act~:al, 1om- ficar·:o lig-a<.lcs em um:.t só 1Jitol:1 80i) kilO· · 
1n•ar~.m-sc c::; ~·~1P'i'Cscnt~mtcs de S. Pal;l.J, de metros de liniw. fcrrca., o que · qum• dLzcr 
uccordo cem o Sr. f.llni:'tro d:t \'la~·~o. de t[UC om unm dada. on::.crgcnch nacion~1.1, 1)0· 
:promover :1 cxccnçà•J dcs~0 meitll);,•am::nto daremos colloc:J,l' em 2,1 ll1>l'<LS um co;.·po U.u 
ile un1 n;otLo mais c:xpciEto, a.n tcriza.ndo o cxorcitu na. ft•vntcira Jo S. Paulo. Ni'i.íJ prc
Govcrnn a f~'l.Z!)l·o por emissêic:.; r~ o ti tu los c1n. cisn.va. . do · out1•o a.rgnmcnto })lll'~t mostl':1l' 
divida. intCl'!l~t. . que sob o pvnto do vi:::t:t do intci'c.ssc nn.-

Comp:·ehcntlc V. Ex. q:1 <:>, ncss:1s condi· ciona.l o politico conn~m r~zrJr dmapp:t- · 
ções. o ser·. iço de nmcl'tiw.r)io c ,j:.n·os dcssn. rocei' esta solução dJ cont.i.nuiJa.do. qtt•) 
divida. se cstcl:dci•;l p0r di'Ve:·~o.:; a:mos, ~orü existo cnt.re Tau1J::ttê c S. P<tulu. E' SJb 
feita mais su:tvcmc,nto n do.sp;;:za c o me· c.stc ponto dcYista. que, a ntes de tuJo, os 
lbo1•amt?n to tlcar<t md.~ l'<~lli,.bnci1 Ü' . Qxc- logisladoro~ · tb, Rc1mblka tí~Om obrigé,ç.lo.. 
cutu.do. do Ol1tXtl'Ur o asmmpto. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:47- Página 3 de 18 

SESSÃO EM 20 DE ~OVE:\rBflO DE 1!)03 727 

.. \ qnesL:'!.o d:t pl•cf~l'f!tlCla da. 1Htola. n1o tem t.l·ada do fer:o de hit )\a, estt'cth tem a can•.-
:J~or>.t cabin:r:nt~l. (Apoiculos.) ci•.hrlc ncca~~~arin. p1.t'a. a C·Jndnc•;ão cl· " 
~i~lia ,itt dcsappareccu .:lop~)iSr[U0 sa ;xlargon c1.:•gas. p0nr.o a.h:JJJilt~ntcs. 

o l'n.nnl r!c S. P:wlo r1(~s·.l!) Qnc:lnz n.t:~ T;nt· ~lt$, fJll·tildJ as c.lnltiÇ'u .)S do popula~~:to r· 
t; ~l-J.;t!, 11:1. ex~!~ns:to de 120 ldlomctrvs. F:tlt<1m iWodu~ç·iv) f'ol'l~:n outt·.u. quancb ttden:idn: · 
np cmas 1':>·1 kil•J!~lc tt·o .:,; ptu·n. c.Jmplet:u· esü ole p :1put:v;!i·> r_! pt•od:te!;iio füc· m :;iur, t} ir:,. 

i1!l~!{i~l~~i~~k~t{~:~1~'~i!:~~l~\~~~~;ii~~llil~l1t:\~~i~~~~;!l~~~~~:; 
d:J .-~i:.:,t>;.:;t;no:1to; p.J '0tn. runT vc;: q;ta od,,L rtdo nniot>. tt3:J'l, thciiridade.~ In(!ilO!'O.~. ?)/· 

quc:::no· e3•A rcs,id~l :t, n1. •"> t ;}m nw. s ~·.~:~iio ücm c tl·;v,~:n t,·J<' .. ,,_~~')!~i·LI.'lo mui!,o m:ti-):: ''· 

Üé~J~~~:u:l ir~)~ tli ~-·~~, Cj l~f~-~~;i,r~l!.r.~l:f~l;~~! • O !I Oi)l'·~ r~~l~~pt~ :~~~ ~~~;':\~:;;r;{!n::::~~i; ~~~·;C1~~~io~~:t~ 1~;;~ ~:·r~· )~ 
~st~;.u(r,~;~~t~~l:;T;~~i·~.J~~~.:~;~ ~~~~~ ~~:~. ·~,'~l1:t~'}:~~;~ ~i~~~~lit1;~~~ .• 1,t} llJ:l}m :>! '<t:J;~~·n·bt· as 11o bi ,,: -. 

Ya:n.11, d,~~~:.io üc mos~r; •r os . c:·nh:'d:lli:ll tJs Si lr1.. c~'l.s ·J::: _ ·:1;n :I te :1, e 3. tt\J,!].l de r,~rrv ;l ·~ 
quo rcvoLu qmtnà·J o.:;c:·ove~l ,:cu l'úl •• t.J,·iJ, lllt.ol:l. ·s t:·ui•.;:t p:>.b c )"í11[l"!tíe Ctllll ::1. ele t)l
co:uo ::.ocJ•ut;\1'ÍO ch ~\.:!,t'kllltUi':l, n .. l. B:d1iu., Gula hi';:j.1., c>::·;:; c ts·J.~ s'~o cxcl.lp:~ion:t~.s. 
~m rdnl:•l·.1 :w as'3ump';•J tlü vin.ç!\•; f.n•:·ca, E si, cJ;no ln p 1tte .l rol'ei'i. p.Jla, p.n;,:). 
po1·quo !.L~ ontt':) molv n·T,J me 11o:::o nxplkn· ;lon-:~hi;t,lc rll c:l,t':;; t~. p.~l:1 pouc:t p:ndne\,~:~_, 
eonw S. E·i. pc:n:Scv:;;o, dup .lisdn in:.t'odn~id:.t •la. zon:~ n. servir', o p ·.~·J morto rcpro~en~.,_,, 
a. )Jitoh !n.q;a., om l'13·ln:r.it- ·:-. :t e:!f;l•,ji• .a p·H· 1n:1i0r p:1.1ni nn, lJitoh t'H'.'t:.L :.Lo qrlo JJ:1 Ut:) ;:, 
int':·r.:;ltla~·ã :) d:J nm t.t•i:!lJ Cil/;t'l) G~ d:t C::-n· estl'uit:., (! C!l'~O 'lli:J, em igr1a.ld;1de de ci:. 
ü•nl, p:u.• t cs~ab~locür :t <1ntig<.t n~Jlf,Jl'tnLl:t •lu cnm· tanelas, a . do Llti:Ol'~ L1r·ga, Ü\LZ ma.L.' · 
~t?. l•:Gc.~ ~::-. o k .tzel-a at! :i Cap~t:1.~ d:t ~~~}pn- I bJncfbio. pt>ust L m::Ü<Jl'..,,,._; .-)et'VÍÇ'1.;; ~t zon 1. :•. 

IJdCJ,. Nao comprelnn lo como s. Jo.:c pw.1C:'SC que sen·o. . 
l)~nso,t• _em tr·azot·. a bi t·JLt. o;"tt'?it ·• :t~ i :.t C;~- 0.. Sr::.. C.\T.'X: ;m:\S _ :~ pó de ser n. M m•:: 1. 
llit<.tl, OJnl'J maB e!Jnvenwn.,e, ti~.1·_lo J,~ • ·t ,·; . l ,r .. , .,, ,,. ··, t ·~ ;; · 11 ·t.,~ ;.!'alga.l' ante:; os 800 mctt•o:3th~ aHm'J. ü:tS0l'ra qtd.~-~ "J r. 0 o· t.p " 111»• •0 uu 1

• 11-P-1 e .. 
do M:IT'. O S:::.. C.\:·;ow) ltormtGGt~s-:'.hs. Sl'. P.·.'· 

Ningu~m.dc.~conltoec, St•. Prcsidt'!l'-e, qu~. sirlcn:;u, cnliH> dH~e. n flUI)5t:í.o nc:;to tcri\.\il 
em .se ti•at:...nd·.J à·"J cst.abclcccr nm:t novai o5t.:.t desbJ:l. LL: n q 1.0 n1h !;.Lno' dJ enc;:l.,~·.,:· 
o,:t.rada. 1le !'fJri'O- urna nova via d,3 C:)l1Hl1lt· l.·~ ~t 1;n,:nin r,e 1,lF~.;c: g~···;~ · lo o alr.o·r;amc.~to ,f? 

1licaç:'í.o f'Jl'l'O·'tiaria, o n urn paiz n JVO,G •)nlO /Jilola ~ht F:~L·;ula iloJ F~.m·o Ccnl,·atdo B1·o ~;.: 
o nossa. co.m urn::t t:J~liJ;;r:tphh ac ;~td . mb.•.l:.t, (rJila wr, c.:::c,u;(íl f!,J 1:20 J,·.ihmal;·os, em {.t;u;
c.m10 ~. crn !:;'Qt';tl. ~t do t:Jl'ritorlo bt'ctZil~L·v, lol'io pr:w!i.slc~, cl,: (J:v:l(t.: a 1'r.t!{.l.Jat!i, ront:L.· 
ningu:_~mtle:::co~hceo. tligo. <JliO S3 tLi3Ya. pl'O· can!-im!W' r:ss; rt!c;,,'f]((iil?i>/.'J, /()l)(ll-o ú cur-i ·~.< 
f.Jrir n, c:::t:';.l,d<.l, do i'cl'l'tJ dç..IJEol;:\ c.;;tr.:it;1 tt r/o. H<twlo? · 
de bitola, hl'g-a. ·. . _ . _ ~ -- t•:s ;r~, (j a, 'J.'lCSGii.n rpt:J km0s de l'C3vL· :' i' 

V. E~. c a·ca:nam co:nin·chcn :lem que a. o fJ.UJ ú ;-;u\mv~~t,i.ia. ;i. cJi1~i(teraçã>J cht Ct· 
C3tr:t •]a r]o J'i.)l'l'O de ))j loJa, C~tt"elt::t, <VlW~,nn· 11l~U'i.t ÜOS il'JiVtt::tJn.s. 
do-so mn.ts ::to> accid.·Jutos uo tet'l'011C>, péH'· CJmp 'i~hG11:l-J :;~) p.l~·f:it. ·l,:l1~n~c -c ct~,) ~ 
mittind) o cmpJ•cgo do cnt·vas do ra.i:J o di;,;o- qnu ;~ ligtí;:'í,)cl :. Ta:.tbtt::: ?- ;-,·"' 
menor·, dl! c:u·ras mai::; furt•:Js, apei.'tylas. é ~;Ltllo C)m :t bi.t, ll·~. l:tl'.:P 1 !11l)Jl'G.i1 P,,f: ·; :1 
por snn. n:1.tm•ezn. uma. Qst.r;Hh nu;.s e:~o- lt•;tnc~t cJ:nmunteL(,'ct'J, l.liJ~1l :1, lll ·}$1tn .)lu.l. .. 

no~ul('a. J.o que a. do hit·Jl::tl!,l'gJ,. Por:1uo na r! o en1 um:1 cx r2us\·J :l\~ e:g~ t ·.l: :~i) l kilo:lD~:·:.) ' . 
1.lituh \.'St~·oita,; pOl' iS :·O ClUO ~~0 pó ~le ClllLJ1'0gõl,l' l1 ca.p[i,:_d ih l~0illlb:ie:_t Ü I) 1l1CUriOL' elO pl.'_Z · 
Ctll'nt.~ mai·; ~l. pol'tad:u~. pú !e·S-' 11}\':tt':tlinh::t }!; ln~~:t c."t·• uJ:Bi b~·:lÇI·,J p~r.t acon:>~Ur• :: · 
c:tlca.nd:> o bl'!'Jno, tn-it : tnrlo·~~1, p •J:·t tnt:;; p >d~l' puhlkJ a, l'tz Jl' c:r~~u v o o ttln:· .. ; :. -
,)~ gr~l.Du ~s c·jc•t(ls o o: gr,:.ndu.:! ~ttJI'l'•.lS: münto.. . 
porqu] paln. nuiot' d.·~clivi(hdo que se púdi) Si. pel•) l:vb pntko. c.JmJ i~t tive occa ::.:; 
cmpreO':tr nas o~;t1•atias d•) 1'th'l'O d.e bHola 1le dJmon~tr•;tl', se i:npõc a,modidalemb:;, . L~ 
cstrcit~. c;t !S exigem menor muYimento do pol;1 rt)ll:lt;,,~.:\o po.ulista, c u,ccoita pe~;_ :-:;:·. 
i.Cl't':.t, quando tenha, do ;;<tlgn.r unn, SOi.'l'::l, Mini~tt·o d\ Viação. ~L p:!lo ln.do poitt;<:•) !: 

ou um cont1·:1.·fort[} qna.lrptor do m.~J'l'0. n::tcidna,l, n s~n. me•liu~~ consulta. o~ altos wt·:-
.Al~m dhto, sondo u. lH•SS::t. popn'llçD'o pouco ro~~cs qnn t·lln tem om vjsta. n:;e par ~~~t! 

dcnstt e u. noss"' proclucçã:J esr,:u'.~a, ~~ cs· inünhihwe 1 •. \ t de\ c mcr.~cot• o apoio da c~-
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mara dos Dc1mtados, como j<t mereceu o uma. companhia na.ciona.l, jú, porque tem 
da, illustre Commissão de Orçamento. Cllmprido as clausulas de seu contracto com 

Não creio, portanto, Sr. Presidente, que, a ma.iol' proficienoia, c com o maior zelo. 
:por mais valente que tenha sido a a,rgmnen- O porto de Santos é umdaquelles que hon
taç5.o do honrado I'epresentante da Bahia, 1•am ao Brazil, como podet•ia honrar o. qual· 
meu distincto collega S1•. D1•. Ro~ll'igue8 quer das nações mais adeantad.as do mundo. 
Saldanha, por mais habilidade e cloquoncia. (Apoiarlos.) 
que S. Ex •. tenha post'J ao serviço dGsta Sob o ponto de vista das commodidades quo 
causa, não creio, digo, que consiga modifi- ofl'erccem ao commereio mat•itimo as obras 
cara opinião dos momb1•os da, Commissão de das Docas de Santos ; sob o ponto de vista da 
Orçamento. o ainda monos do illustro rc- solidez e elegancia dessas obras, não temos 
lator, profissional distinctissimo... que invejar porto.algum do mundo, 

0 SR. FERREIRA BRAGA 1~ OUTROS Sn.s. Entreta.nto, a par do tn.es V~tnl;agcns, são 
DEPUTADos-Apohtdo. taes os onus que pe:~am sobro ·o commorcio, 

que cu não hesito em dizer que obr,,s dess:l 
O SR. CA.Noroo RODRIGUES- ••. que tem natureza elevem set• omprehcn(liLlas directo.-

opinião üworavel á.emcmda. mente pelo Governo. 
Não me demorarei, pois,cm l'Cfutíll' a, <Wgu- .Afastando-se deste ponto de vista geral 

montação do honrado Deputado, que pro· em que, scgnnclo mn parece. se collocou o 
fundam:3nto senti não ter oavido. sentindo Governo. ao expedir o decmto n. 95i, creio 
aind~t muito que S. Ex. não. SCJ acho agora que a Commissão de O~·çamento prcteuLle 
:presente. Si.tnccionar. com sun. approvaç·ã.o, quo se doem 

Vindo ~t tl'ilnna, S1·. Prcsi,!cntc. cu quiz n.s vn.ntagens dcs:;c decreto a uma campa
apenas dtu• provas üc minlu dcfurencia. a lnhia pn.l'ticulm· . 

. 
tão illnstrc. coltega· c acudil' ao. app.eH.:J do E' possível q.ue cu csteja.cm CI'l'O. 
meu digno comp:tnhciro de 1nncada. S1·. . • ~r · • , 
Dr •\.lv'Lrodc Cv•v·tlho quo "liâ.' 1·Ld'- 0 SR. FRA.:--;crscoSA-- •. Ex. S::tb._, que 
fpu.ddu J/·ilhantm~1~ 11'tc a'c{nct:r< ' ~. ·J' c mesmo pn.r(l, a constl·u.cçib s~1· realizarJa pelo 

~ D:mdo ·pol' t•>rminn.lo 0 qnt.Ú~lJ(l, a dizer Go:rcyno, é nccessarw qtw ~lLc cnt.re em 
sobi·a este a~s;1~pto, ~·ogo pcrmiss5.,1 ;,i, illus- pr~::'?o ~~~ordo con; a compar.1h1<.t (1ue e con
tr(l,cb Conunissão · àe Orçamento, especial- ce:o~.on,um das obrn.s. 
mente ao tligno rela.t.o1.• d~• Via.ç:io, pa.1•a O Sn.. CAxnmo IlonRIGüEs-De accordo ; 
l)c:ldi1• aS. Fx. ligcit·as cxplic:cçõl3s s<.~bt'e ma· mas a emenda diz: pm·a se co;;c..:der .. i com
teriu, que n5.u Yl'jJ ch'll'a, nu.tm'<l.lmcmtc pot· Jl'!nk::a os favon;s da lei .• 
de.ficienci<t minlw,, mas qu~~. de cct·to, en- E' o cp1c Ytjo a•1ui Gc;ct•ipt:-l e :!, Com:nissilo 
contr.<r<.L da, parte d.e ·S. Ex.' Ü\tnctt olnci- acc:>itou e;;:>tt omcntb, sem ttdcant,n· uma 
dação. out!'a irlêa, pois apenas diz : 

A cmcntla. n. lli, quo a Commis:ã.o :::.c- «0 mnlhoramcnto elo po;•t!J ~·1:1 .. Bahia éde 
ccitou, d.ispõ3 o scguinto: iwlisctr:ivcl ue;.;enci<l.. C.Jntt·at~do com mn::t 

d'"lca. o Gov01'no n.uto1·L~allo a entl'a.r em co:np:tnllia, nrto pô:lo aindn s:w levado a 
nrcorJo . com ::1, cvmp~tnllb C3.)Siomwl:"t do cJroiLo, tanlo-so fuito necJ~s~~~·LL:J c succe~
porto d~l. B~thia pll\L r~wilii.al'-lllJ Q.) l'Q· siv~ts (Jl'Ol'O ;·;~çõcs do pt•::tzo •. \.. nm;.aclct pro
Ctu'.~OS comprchcndid-.;s 111 n .. ~5 di.t lei n.93i, põe que ;.trpwlla obP<t S() applirpo '" medida, 
de :30 ele d~z~mb!•o (L~. W02, mediante as mo- qnc <:L Ld vL~·m1to esta.bolccJ .IJW:.t cx.1cução 
dific<tçoõ.~s do contracto (plc forem con,·tJ- d.os m !lhor<tmetlLo:; elo po:Go. Cu:wGrn, pois, 
nientos p::tt•a. levar a e1l'oito u. r'ealiz~t~·ão lia.- scrap:n·ovada.» 
qu,\llc molho1•arnonto.» Como .JU diFsc, a Commissio J.o Ol'ç::~.monto 

Qncr me paroce1•qne a lei n. 05i, ele IDO?. não tr·duxe tllll<.t ülé.t non .. 
cogitou lH'incipalmcnto dtt rca.lizaç5:o das Si esta (U~posição é pal'tt entr:•.1' em accordo 
obras de muUl,Jl'a•nentos do p:!rtos por a.Jmi· com ::t com1x1.nhin. o eh<~mar o t::o..-crno a si a 
nist1·~Lçl.o, c · nessa.s condições e fl'Ll'~t csi;c 1•ea.l iz:tçã.o dtts o bras, estou de I'lcno a.ccordo 
modo de agir estatuiu sobro o as.sumpto. com a illustra.da Commiss\o ; si, porém, 

De minha. parto, a.cceito est.o psnsamonto pensa-se em tlar os úvoros ·da ·.tei :}, compa.
com feD.nco applam:o, porque hoje, mais que nhi(l,, pa.1'a esta. rculiza.l·~~,s, quel' me p<u~ccer, 
nunca., estou convencido de qne ob.t•as tlcssa sa.lvo molhol' juizo, súvo cxpii:~;t,çã.o ~onvin
n::ttureza. devem s:w cmprchcn<.lidas c rc,1.li· cento do digno relator ·da Commtsstto, que 
zada.s pelo podet• publico, c nã.o oxplot'adtts nã.o ê o modo mais conveniente do se atton-
pol' c:.nnpanhi:Ls pn.l'ticul;wc3. (.4po::ados.) der ao interesse pubiico. 

Fallo, alitts,eom a m:lior is~nç\o de i1nimo, Em todo o NLSo, como ou di.~sc, sã.o simples 
porque a compa.nhia cessiôni1l'in. do porto do obsorva.ções, ligeir::ts objecçoões oriundas da 
Santos, no meu Es~aclo, é aqnclla, qnc ma.is so rapitln. lcitul'a quo fiz da cmcnd~t que estou 
tem imposto (t estima, publica., j<í. pot·c1uo é analysando. 
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Rolativamcotc tn.mhcm :l emenda n. 112, 
da illustrada bancada ·mineira, autoriza.ndo 
o Governo n. ent1•n.r em accordo com o go· 
vorno do Estado de Minas e as companhias 
de l\Iuzambinho o. Sapucahy. para o fim de 
incorporat• aquollas linhas á di! Mina~ e Rio, 
JJ::io vejo ·bem claro no modo . da . redacçã.o 
da, em~nda o te1•ia que pedir explicações á 
digna Commissão si hon:tem não me fo...;se 
offereci.uo c.~ te trabalho ( most1·a) do illus
tra.clo engenheiro, superintendente da. Es
trada_de Farro :\Jinas e Rio, o Dr. Buarquc 
de JI:tce(lo, portador o hcr,Leiro de um nome 
:nustro e salt'loso, que ellc tom s:tbülo 
l10nra.r. 

Si não fos...;cm as explicações aqui dc.tdas, 
l'Clativamcntc aos intuitos divcl·goutes com 
qnc fot•:.tm creadí.LS C dosenvolvid:ts as ui!l'e
l'untes linha.s, de Muzamblnho. Saput~ahy e 
Oeste de ?-Iin<tS, intui!.os uivergcntcs cujos 
interejses se dogladí<tvam o cuja. e:·;.pto1·aç~ã.o 
viria p~·ejulicar enormemente a Es~ea.d;.t de 
Ferro Ccn ~rn.l uo Br<1zil. si não fos,-e. digo 
cu, ost·.1 exposição, podirin. cxplicaç~ões :i no· 
ln•c Commissã.o de OrQ:tmcnto, para. dizot•-nos 
em que :;ent!do, ou como compi·cltcnd:n. cs~il 
aut'Jrlzação dada ao Governo~ 

Vejo agora ClllO . o pcn~n.ment-> geral sct•à 
uuiflc;;_r ou hn.l'munizw os intorcs::ies grandes 
c respeita.vci:; da. Estratht de Ferro · Central 
do Brazit c:Hn os interesses d :.quoll~t impor~ 
tantc zom~ mineira, sorviLla por essas tj·es 
grand:Js cstra.dtt::;, m11a li<ts quaes ji roi cn
C<'..mpa(.ht pelo Governo c dull.s outra:; rn.rcce 
achaeem-se em iguacs condiçõc.5 por<tlüe o 
go.,·erno tlG :-.Hnas, que as knu sn:;i,en L<tdo. 

0 Sn.. CALOGERAS- AlLhll rbs cxplic:.t::·õos 
que a Cummlssüo do Orçamento _po ;,;:n. vir :.t 
du.r, V. Ex. o1;br(L m:tis al:::mu,1,s da tl'i-
lmna. · -

O Sn. PAt"LA R.Dros- En ,iesojavn. mnito 
sn.boe <'...quem fica. pert~~ccnU.o esta rêlic do.. 
vin.ção; es~a. é a quc:;tio pt·incipal p:w;1 mim: 

O Sr:.. CANDino RonRIGUE.'.i- Pela. cxpo·
sição qno ua.:;te folllo~o f<.tz o Sclp-Jt'into:Jdento 
tla. Rio e Minas CLtlCr me pa.Pcce:· q:.tr~ o 1xm· 
s~tmcnto sot·c.~ i nc,)rpol'"-1' tc~cs cs ~rrtcL~-J (~ 
Estrada, de Ferl'o ~Iin:.ts o 1\.io, qne jt p0l'· 
tence <L N:.tç[o, . e, pJL' conscg-utntc, coti':u· 
em qna~rttte<' .. a.ccôrdo com o governo üc 
}.Iinas, no t:entido de encampai' ta.mbc:n c5so.s 
dtw.s e:::tt·n.ctas, cJmo já foi a Oé;;;t:J. 

Em to1b o caso, o ponsament·J U.om1tLtnto 
1..! · este: Iuu~moniz·.tr os intoros:B3 daquolb 
grande~ zona. miuci:-:1 c )m os in'G:;t'í)S$CS ua. 
Estrada üo Ferro Central; o isb basta-mo 
}Xn'i1 O CétSO. 

Quanto a.o mais, Sr. P1'8.~Uonte, nJ.o tenho 
sinilo .·que me congrn.tulu.r com o illustrado 
rela.to1• úa. Commissão, pelo p:mto de vista 

Yol. Yll 

largo, intelligonta a alev<tntado ·com r1ue 
encarou as divel'sas emendas ofl'erccidas ao 
Or•c;n.mcnto da Vhç:ií.o, crnendn.s tendentes n. 
a.largn.r c a do5cnvolvcr as forçn.s vivas da 
N<tção, a. impulsionar o progt'csso c o U.csen-
vol\·imcn~o do p::tíz. . 

Congratulo-me corn a illnst:·ada, Commis
são lLe . Orçamento, especialnwnte . cmri seu 
digno relator, porque foram ac•:!citas quasi 
todas as emendas que viz<tva.m principal
mente o desenvolvimento e peogr0-sso agrí
cola. entt•o nús. como scjtt a, emc:Hin. auto· 
rizando o auxilio n. syndicatos a.gricolas, qne 
se propuj) ham c.t cst::tbelccí~l· escolas ou cam
po!:i de expcn·icucia, · nos divcrso.3 Esta.tlos dtt 
RepulJlica .. 

Congratulo·mc ::'.inda, mais. St•. P1·csiucnte. 
pol'que n·~st:1 emenda, como c;n outt·as, ~L 
illu.stira.Lh_ Commissão de Ol·çamon l; o~ nat,n
ralment0 inspirn.d::t. pelo sea digno c i.ntelli
gcn tc rch~to <·, a.fi.tstou-se das su~~s norm~1.~ 
gct•n.e.~ do ser extrcm~tmentc cxigcnb, ele sor· 
cx~.rcmn.:nonte ·l.C~Lnlw.tla ClU<tndo se trata. du 
propor uc!:Jl)CZas. 

Aqui -:-1. Commissão se collocon em . um 
ponto do vistn. largo ; a.ccoitcin aquclln.s . 
cm l!ud.as que são, por sm1. natu~·eza, do ca
racter• rü_~)t•oducti vo, c é assim qne ou en
ten.Jo, .Sr. Pl'csideute, n. Yerda.dcirn. eco
nomb. 

Não c:Jmprchcnllo a cconomb de ::tfur
rolh:J.t' no;, eoft'G~ o dinhcil'o pl'odudo dos 
impostos; cn ;.t co:npr·ellanrlo n~~ b,n o intel
lig.Jnte ctgplicq;üo ~.ic.~so dinlwil·o; <~rplicaç~io 
p.i'o:lnctiYa., uc n1Jdo a. desenvuh·er ::ts forças 
c a riquez,1, pulJlica. 

E me p ~~.r·eec que se inspil·on ms~e ponsa
mcnl;o o il.Lt!Str;~tlo l'i.!lttt,ur d<;, CoJril!llssft.o, 
:lcceit : >n ;~ 'J c~~il.'~ emendas. q~10 E:o t1·aünzcm. 
:;._~m dti ';l.l.:t, um bvnelici"os rcacs ll ~\ra. a 
:Naçã.o. 

.\S:>irn foi. Sr. Presirlcnt::l. o.uc n. C~l..lUU.l'G. 
.c•:!eitou. :t cmcnth qnc con\·id~t .o (runn·nu a 
acl<Jrtu.~· .n~ls r .: pu.rti1;õcs o no:; serviços p;_;.
blico" do E::t·vJo, . nn.s rcpr~rtic.~õcs con ve
nicnt C' S, o en1prcgo da. ílluminu.çü.o a ~dcool~ 
(lando us.~tm anlu~s do sem clos ~\}J cl •: rp.to a 
·1o····· I·· ''•1""'' d0 cu.nn.·t :11i·i::; tfi.-J d·' ''"ucde 
~n~~~t~:í; n,;.s'"anpÜcc.w6 c;s "'aoc · al~o:~l ·;~::üs ~nu 
clemcnt'J rlc cxil:tnsão. 

Asám hmbcm, 'Sr. Proaidcnt·J, a.cceitou. '-' 
Commi:-::sU.u <t cmonLliJ, quo autoriza o GovCl'no 
<L m~Ln .ütt' c.~ ~:ub.l' a.s areias motw,zitic;.ts. de 
mo.lu <~ conhccJl~ a <::xtensü.•J do sons depo
sito~. a. sn::t. poss::~.nça e o tco.· mota.Hico dcsta.s 
ttt>ci:.ts para que, só mente ti. vist:.t dustos os· 
tuJos, o c; JVorno osGabatoç::t as collCliçõas de. 
explol'açfio, fix:wdo no 1)a.iz as . inst:tllaçücs 
ncces:;u.rbs PJ.l'<t a cxtracção dos oxiclos me· 
ta.!lhos. 

02 
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730 A:>:~AES DA CAl\L\RA 

V. Ex. comp ~·chcndu o n.!cr! ncr• tlcsb uUI O SI"•. Calo;-;:eras -~Entro no~ f,c de· 
emenda acculta pela Ccmmi:;são dQ Or~n- b:1te. Sr. PrJsidento. tão s(nnun te p:t.ra cur-1~ 
m onto. prit• o · U.cver qnc me impõe a minln colla-

.Jú con t :•<Jcl;nmcs uma. n•z c 1mzomos de lJnl\t(.liio no Üi'Ç::t.mcnbo da Vi:J.çTw, colla.bora-
11J'.'O ·Pl!l n.rrendttmc;-: to este sr:rv iço qac nú.':l ~~[o tt·n.tll;zili:.t pcll~~; numero:ns Clll (!nth~ que 
vcru <Ltlcil'a :n:mtc:ün lu, não conl:occ:no3,u que tiveocca~iãu de n.pt·csGntn.l' o tambom p;d~t 
no em l.an i, .JIJCco:;sHamos cou!JCcet\ p::.ra que imporl;ancia dos as.snmpl;os com1n·eher!ili•!os 
p:Js_;amcs !lcn Lr·o c1n 1JtO'.-c, taht::z. ler ent i'o n::·s~as omon;lu,s po.· mim prtlp:Jsta':, como 
JJr)::; o p: ·up ;, ru J ~ ·~t·~. :; ::~rd<t ::: , o o.:; tab:JkC'i· pri n c ~palmonto rn :; di:.;;p;)SÍÇÕL! :S (1uasc aclw,m 
m\2nto. ~..L t! ;:ma. noY: ~ inüu:s t···t·i ct, a.iJ~ ~.l.gü l' a, nã.•JI conr .• klt~~ nu.s üous v.·.r.·ecc;·c ... -;, o ot·i;;in:tl c o 
nxp!rJr:td:!,, porrrue. co ;no Y. Ex. s :.liJ', :.t:i la.-.T <l,uO su lJ:.•o as 0me nda.~ a.p;:cscnt:.d :\s p::!lu 
:1 : e:i.LS v:-~ o tod;L; par.~ o o.stl'ang-nlro. o ::•.lo ill u~ ti.• e rclatr;r Ui\ Co: nmbifw. 
s:-to oxp:o:·:·,11a~ cl ti'< t' ,;1lllauas c tlJ u::d3 no.~; 
,.,Jc.;n os Ví~ OS incandcscJntes qmJ aq:ü crn-
Pl'eg·~ll11t·S. · 

p~_;;· tan ':o. c:;l;a mc .. Lirh tem 0 :1 lc::ncc de 
prcpitt•;J;:· o t~I'l'oJ!J iJ }Yt.:·a. t~rmos (:.en i; :·o em 
in·c·vc 1:-~: t\~ um::, io •Jn !-;td~. n :J p:dz. 

As!;irn ta.rnbem. Sr. PI•e;;irleutl•. accei tou a 

/;..(:S ti ·áballl•-'S np:. ·cso ; Jt~1.d•Js pelo illu ';~ ~·e 
t'Oln· .·sc:1 i;u.ntc tlo OJ:J.rá nTSo venho. 1:.tzer olo-
g-im;., . .· _ _ 

Cou:~oct ·1 ; ts , como sn,oJ, as rclaçoc1S qn.c n.1c 
i.igam n ;:;. Ex., qu:.,,lqtwt• Jo ~ tV~Jl' que Ilic: 
fizc:~S3 \'iria Givad:.> cle natnral :;;usp'Jica. 

Commlssão a cmc;tol ~t flllGOl'iZa.nJ.o () i:uvo :·no o ~rt. TTE:-:n.IQuE SAr.T.~':.:·--:- N:Io Tt})Oitd•). 
:1 de:JllCnd ot• até (i' ;: rJC:O.) cGm ::, ; !1s ~;tlb;'io do Ellc . o mcrc•YJ; é o p~nsn.mcnto dn todCL tt 
um bbot>;Liol'io dc::; ;!n: l.<!o a, exnorlcnc i:L::; de Cu.mara.. 
eieet:·o-mcU!.lLu!'gL:t no· l•.lg·:1.r • (1110 julg:u 
ma i:-; C'G:J. \'onicnte. O Sn.. CALOG1·:n.As-Ha 4~ :1nno~ q1u e-xi st~ 

v. Ex. comprcll · .. ':Ji]e :L lmporbtncia tLLJ.~h o l\Unil'= tul'io tl : ~ :\g-l'!euitul·<~ c, si d · ~ 18Gl 
cl··.,··n !· · para c:t muit<.~~ c:JtH)nis~ : ~.; t,•em sitio. fdtas . 

._ . ., '" "• gt•an•lcs mol !wrn.mentos tcem sitlo o'•tiol0.~, é 
. Si lJ · . .m1q1w, a. rc:;.pnlto tlella, ~~ rüo rno cu , i.~so n-..inuiptdmGnte dcvhlo il.'J de.-:·•n r l v~ .• 
···a nn ' 1 lll elo~ J1'1Cll·Jbl'JS 1·1-J'l '1,'l'n l ... c) o I)"· .t · . . . -v. _ u ' :- -• ': · ·· ·. _ . "-. : ' -·-o " '" ' ·• n1cnr.o lHt~m·•d Joss3 .TlÇfJSC u. s1ttsf-tc~· o !c 
rc~or cvm I'O:-;trJCç:r:es, \ · 1 ~x · comprolwndc nech:ssid::tucs de momcn l-o . ,J. '· 
n. Jmpm·tanCl:t c:,tpltal qne tern par•t o nu::;so · . ·. . . · · . ." • . . .. 
lRiz.·~ o PL'Oulom~t d~1. mctaUul'gb u_· :fcn·o. . 1 . R:wos furam os mtm:::tros de cspirli,·) o;,·~ 

Temos o fut•ro p;_\l' toda a nart.•J do no::;so g:~ntco G cJnstpuctor quo reveln,rnm pü3SUH' 
paiz o o não podemos tt].)t'ovêitar llül' falkt In. nit~J.<: compr~h~ns1o cl ~J clevol' alLi:;simo e 
üo comlJustivul. · du, l?BS<\O qu~ In.cnmb3m a quJru tenlm d·~ 

Purta.nto, dcsr!c quo este pc-ss~1 ser su1.tst.i- gcnr p:tstu. diffic1l cJmo aq_nc!la. 
tuid.o pebs applicaç-õcs da, cl:>ctt·icidadLl, Dnrn:lto o pet>iodo mon:.tr:J11ho, :\ n[•) 
't;eremo; c~ns~guUo l'Csol\·ol.' cs ' e p1·olJloma do sei'cm ns admini.-;;traçõJ.J uo !Jlnt•qu•) do l\:I::t
maxim;; aktnco, rclenti~c:a c · van ~ugeu ; cedo. Alfonso Penna, t•s uuas dü } .. ntou1o 
pn.ru. o noHu pa.iz. Pl'n.do c n.s do TI/ldt•1go Silnt, pJtlC,_lS nomes 

0 St~, CALCGEIL\S-.Apohulo, mui.::; ~O pú(l.~l'i:.tm cita r-
Houve, ont:·otant•J. um ~• c.orrouto de CS· O SR. 0.\NDIDO ·Ronn:o vEs- CiJml) ost11, 

Sr. Pn:sitlen~o, out;ras medidas üo (~lcntu.o 
aleance l'o!'t:Lm <tccoitus peln, Cl•ll1mi.':S•io uu 
Orça.mcnLo o eu rotiOVo·lbe <t-~ minh:ts C:l11· 
gra.tulaçõe.:; pelo auspidcJ.;u llw:;o, P>l''JUanto 
t.t supponlw in to1•pruto rlo: :'!onttmr•;nus 1? t.t.d...J· 
t;icos. cicy;.tdos, inG:JlligenttJs o pl·ugrcs ... isbs 
do acttml Governo th l~cpublica, reprcscm
t<\•lo no tituhw t1n. }):l.s t n, no~· vnJ. J C)l'l'e essa 
SCPYiÇO. • 

.A !)!)t•manowh do i:ltJ.~i;;·J ~!lnL;t i•o d:.t 
Yi:tç:'i!J :.i. testn. · da, Hl't impoi·t::mt;\ r· i.~p:l.l'tiçilo 
tlcve s~1· partt os rcpro-::cn tantc·s dtL Nação 
ponhol' soguro ducstnJ.o o r ealizaç?í.o de tod;\,; 
essas id1!as, q uc fot'<tlll t.t•n:dtr.s ao conheci.
monto (h Commissilo do Orç:.tn3En 1,o o ac
ccitas pelo s.•n tli.'!no reh t•)l'. 

H.ilCc!r.t S. Ex. :.1.s mi11h~1.s con_;l\ \tuh~ões. 

O SR. FaA~ciscn S.\._;.. A Co :nmL:;5.o :;e 
,Jesvanecc muito elo n.poio d.o \'. Ex. ( JhtilQ 
bem ; muito úcm.) · 

. tutlo j de to~los os prublamas t•e lcrentes n osto 
melindl'OSi.3~irno ~:ssuml)t;o. Apús o advento 
da. Ropnblic:J., n:io sei si pelas condições cspe· 
ciacs um que clh f',_ti pl'ocl~.ma.uu., not'Ju-sc 
ccr·to :dnnlluno no ox:lm0 de todas as ques
tões : d, tinentr~s ::w :!IIinistcrio cltt A:-: l'icultura, 
j <~ cnt~o chdunn.rl.n u:l, Industrh. -

No pot'iotl.> tlclit·a.ntc do j );_to d:1 boi n 
c da,s nofJ. ;:;t::.s omi .-3~\:íca, n .~ o:u!H'CZ.l .. ;; 
so muEipli ;~ar:~m. ~o mo cogum;}los .. c no 
~1inbtorio d:1. Inrlu.5t1'b Ol'Ígina.t• nn-::.o mui· 
t:.Ls C ~lnC ·J:;sõos, alg-urna.s sem estudo .-~, com 
Vidül'DS d.i~Sig'll'tCS, tl'J.ZOn.Jo p 1,1'él. as qn0 
oram vüwcis c ropl'e~otlt ·.tv:tm v: ~l·ir r 0:tl 
nu ~4pp::tl'ulhnncnto inflUStl•la.l do p:.tiz toda~ 
as dosY.tni;~\g :ms ~:~.ca.t'L',}t:.v!M p.:b. mul ti
pl.lCid ·.tlo de pto.icc tm;, o q:w f1Jl'am do,~cn
volvidas a. ponto tal que, p:t~ .. t o li.tnca.mnntiJ 
dns omprcz,_ts CJL'l'uspon<lontos, n. rnu.iol' dif...; 
ficntdaJo po: "·ct.e;; Cl''-t oncont.r~tr liitulo ott 
nome que a.s di!l'c1•cnçu.s.':lc dtts tlcmLtis. 
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SESSÃO EM 20 DE XOVE:'IfBRO DE 1903 i3F 

Prcjudic::.úas pu!' C.3.;;a fôrma. · n.quoH<!.s qnc O Sa. PAULA. RA.~ros-Estc (~o t.:tll\Iinistro 
l10S::iuiam elcmon tus de viela., viei''-l.ill o.s ou- que t~nha, · por 1'ürmul.:t U.l'l'anc,u· trillns c 
trus f~wilitar o c:::tu.1Jclecin1unto da i::dtt:5· entupir portos. 
t~·ia d;_~s rcsJisõo:s c indemnizaçõcs. que dnd:1 0 sr~. C.\:LOGF:i1..\ ~: _ ••• 0 !1) mom;mto 
nJ.o U.~(l.b:.trnos de pa_;-:n· c cuJo tcrmi:w, ini'e· n.ctnal. em tlnf"l n;J mnnl- 1 intcii·o se nota. a . 
li7.m ·ntc, pareco a.in:.l'-~ esktr bngc. . concurt·cnch. f:tvonc ,,da. om toJa p.:tl'to pelos 

Quando corr;cçou <~ · ph::ts:) <l:J~ liqnith~ç-ão Govd:;:nos, a.nxitiat•, pr'Jcollilw mo;;:;a:) :J, 

,[.:;ssa,g c:np•·ez:t:::; :;Jh1·cvoiu a. rc,·ol&:l, qu:"l doutl'in:1 , em Yi.t·tndc d:t qn:tl o.;; f'1 lr!; t~s tVn·cm 
n·a.n~r~)r·rnoa o B:·:-:zil intei1·o mu p:·u~·a uJ · -
~ Lle!'l:a, onuc a. scn~!~t .era l'Ol)Cliir· 0 :.l.•lYCl'· ;;:ubstLtt~il' OS Cra.co:o:, :~.n t.~ ;-ip:tn:U, }1'iSÍI1L ,ú 
., · · . · :;ou :l DOI•) :), um::~. fJt'mal :t .J<.t . lu.;·.~ ceiebre . uc 
:>~n·io, pt'.)Clll'L~:!dJ quanto pussivol ma:1lcr ~~ Lord ·s;..L!i:-:btu·r. '3iJbl'n ;~~ ::ac:~õJs n1 )l'<'O i•Jut•::.~. 
o~·dcm . in~m·na •. m~.s:n:) com pt:::oju!w da e I)"" 1:t•in<.Ij 011., d.thi t.it'•l'-SJ 1):•,•:-;r.Ldo <'L 
] 1'ê't ·cl" rLJ ·r··'\'l") I)llbllco · '" 11 · '· • " ~ ~ 
... l L. <

1 
S.J.. t, • ' · • • rl<"U 1 ··ha tlitrtn.}1h~3 fltlCJ. 1 1:-;~i(i_:n,.;:sL'lll0 u;:St')• 

r;~~·>:· I'O"ill'' ~·l'll'D'"ll"'l C rr·•l1J"1' " 't'1ll"' '1tO 1 v .1 
!. '.1 • · • , - 1 

.~.:.;. _. .~: •. '", .''· ~; .. t '.' t-:'•1 ·.·· ·"· -:· 'p:tr•ccnnento do Br:•Zil d;t !Is~~t H·~-: n : .~ç:t;:..~ .; 
o l\Jlllt.~V!l'l') ua InL,u:-!,1'111 o ~l:L.ll )lto·:_c•m o f"ll nomt? de nm como c•nJ sl;· 1 ·~·g!a fo;· {-!f'<J 
que c:· · ~ n:tt·:r ::~~ c:p~i.'::>..r-sc. IS L?u: a. HC3o::·-~·~;tr>rlmdonal. ··· ~ · :; ' 
~~em Intorn:t, nao so ·mt l)l'upl'HtSoc:•:;J,:_u·!o, 1 ' ' . .. . . . . ... 
como nasrcpart;i(:ic.s que llw Ul'<~m s:Jjc~ta.s. · Um t.cece1~'o t~:;t dussc 1\1lni:S~0l'to r~ com
Yciua;tgl'Ú.var o ch~os originaria pe!?.s lou· pt•clnns~i:? uo CJU'.:l a,:; t'~1n_9çõ:>.:-:: e.Jr:·t:.Si)!JS· 
t!:rr<~s do c:tsilh·:;n!):lto c d;~s mwhuJP:.~$. nom dL·n~es ~;~o mol'tlS c,)Jlll11i:-:;:::o..!~ tcchi.nca·; (lC: 

~ompro . p~u·i:t Incl!lor-, .<lo pJSSOi1l. ' cngonh:.~rh • 
. Foi nus5::ts coudit;õcs que c:n fin .~ c.i!~ IS9-1 NI)V,t scrli.l de ?o.Iini~:tN~. !:o.::pndG.~ em as-
subiu :t.o goYer:lo o bcr.cmer·ito S1·. D~. P1''1· sninp:.;sJo c . ~onomi:.t do r~. ,l;ni:list:·n,·,{í.o, tcem 
dente de Mtn'~!:'~. c<~ nti.:t~tlu < ~ p:1~t:~.d~1.. vlnç?í.o p:.tssado tambcm polfl !):.dn.cc~c do L:tr;;o tlu 
ao. meu p~.tl'tiC;.!l::.r :tm.tgo c d1s~m~t'J 1111- P<tQO. E feliz da. N<tçi'í.o.-qna.ndv ollc., :::o ll· 
netr~J~ o 81•. D1· . . A!!t:Jmo Olynt.Jw d-Js San- rnil<.tm a passar por ltL sem qu~rc;·cm cxct•e!~l'· 
tos Pu•es. . . . . . . n.s i'tlncçiJos propt'ias ao c.:tt'go CJUO teJ.n~ito· 

E' ccd,, a;.~dn.. para .c~crev.cr ~~ lmtorn do riamontc occn1nm; porque, qaa.ntlo :_-J(;r· 
quo fez u Pl'Imc~t·o nnn1stcrw ltO . S~·. Pr.u- vcntnPa querem tr.t1J~tlhat•, existo r.los.-.;a o:s
dcnte do :.rol'~~~ .. Documentos c~cl'tp .. os exts· pccio .~0 trJ.b:tlho, nos nn nacs d iS n.d.us d.o 
tem, al:;nns .J<L dt~·u!gados . o ouh•os qne sô Pouer E:wcuLivo, mtli·~IJ:.; d.ucnmcnLus qne 
se1:ã~ c.Jnhccid9s qt~ando a ex •-..cerb :~çSo das prJYU.lll quii.-J p;·of.c,!as t8em sido estas in
palxoc.:; prov-omBr.tcs das lutas em que tomos tcrvcnr.ões ! 
vivido, rles ::e !S!JO o.té 18!H, th·~r a.rrofcci lo. • 
Uma cousn.. entt•ct::mto, é incontest:Lvel que A outros f;cm ])11l'·?ciuo que :t gf'lsi;::í.o rbst:t 
deve ser attribuiut~ ;,i. auministi·aç5.o do Sr. p::tsta. so.ia um.t cvm1uissão tlo o·t·dem pm•:t-· 
Dr. Antonio Oiyu tho. 0 inicio do rcstn.beleci· mcni;n politic:t c pot• i-;.~o dilo n.o.s . sou~ tr·a
mento d<~. 01·J.cm em touas :.ts rcpartit.'Ões su- b.tl!ws um:~ feiç5.o ~l/~ccntu:~d.~mcn~o padi
jcito.s ti. ~ua supBt'inten;l:mdJ,, c o~t:.~ ol'lcn· il=lria. 
·tação foi ali;:i,:5 .scguHa po;,· ·seus suc:::us- Fin:.t!mcntc, :td·;opl;cm a1gnn3, nJ..> se lcm· 
sores. bmndo cl·J CJ.UO so.kt rna:;luLlo 110 tt•::~.l!,~llw c 

R.u.Ns, ei1t.·ct:1..nto, Sr. Pru;;iclmõe, toem cquililYL'io no.sc.:;fo1•ço.s, qnc S;)t•vig.;~ de mais 
si•lo os ges';or0.;; ttar.p.tc!lu. pn.st:t quJ t•mham ss achu.m a c:Ll'fP de um sú mini~tcrh. 
revelado :.t cump:·ehonsão CX '.tctl',, nittLl::t Üh 81·. PJ:csltlmr!il3. huuvcs~o m:.tis tr:tbalho ' 
missi\o c d.os deveres que Incumbem ao Mi· e m.~no::; agit::,çã.Ó no oxn.mc c n.t ~olu1~[o 
nistro du, Industrh. mis::>ão o dcvcees auc se desses prJl.Jlem:Ls, isto ú, f;JSikm os csf:Y!'ços 
lJodcm rcsnmh· rli~ formula.: impnls·i,)~nat• o coorJ.en:übs, o .. ~ serviço:~ sy3t •:. m:ttiz~Ld'JS elo 
.intcnsifleai' tcà:.ts as enet'gia,s pl'oducto:·<u 110 .t.ccorl!.o com o p'.L·op:11'·J ::tnte.d·n· <t gt)Stão 
Hruzil, de fó1•nn que no com:norclo, na, in-: Ja p:~sh; niio f.Js~c o.;1,·1,, como t:m tts vc;:~os 
dt~stl'Üt, nn.. c:.g-t•icnltura, na cxplor~çio du.s t~m acon!'.ocilo, um1. esc:Jl;t du a.prcn~h:-:::,· 
m1nas, nos ~ransportes, n:t nn.vegaçao, etc. IYC!lli.ocltnic:t. :dmini'.!t'l'.~ti\·:1, , p .)lifiic.~ m~'3-
:5J ~nc .. mtr~ <t .?:1.-~c largct uJ progt'l:S5·) mn. · ~lo, no suntidu mai:3 clcv.-vJ.o d:t p:1.l:wr: ~; 
ter1;,1,l tlo Br:I.ZH. não se snb.HiGuiS3Q ·n :t~ re:)p) !Sctbiliil.d~~s 

l\Ias, í10 cavez disso, tem·so not·1d.J, como do :.tJministt'.l,]or pobs (.b p:·o!l;.,~onn.l que· 
caso geral, o part:cular·iza.rcm-so o~ o .~l''Jl;ços n.1uollo d:;vJ i1,:; ·~: :H,a.t• e diL'i~il'; .fo.:;w 
c tts ac~i v idades. obs.wva.do este pi.'OgL':.tmnn, o o Di':lzU; pol' 

Assim é quo t:1mo.~ visto um :Vlinistl·o ser cm·to, om bi·cvc di:.ts, po•lcri.t ufan;w-so do 
sómont:~ o ~Iinh;tro un. Vbçi:'vJ e t;tic sümenb possnir l\IiniS~l'OS Ü:l. Ind.u.~tt·i:t digllO.':l <lO 
enxergar n .. \ solnç?lo tb proulcmct Jos t!'i.WS- prosüliL'em :i. S :)lu~~ã·J düs gL'.tVissim :S p1·olJlc· 
p.Jl'tcs a. d:J ck;o !n'il.Ú~ciro. m~tl •JUC co1.'l'Clll pol' c~h ptst:t c qnc dizem 

Aqucllc será. o ::tpostolo do n.bsc:-~tebmô ;•osp.JH·nt ovolnr,·ào inbg1·.d tl•J Hl't.tzil, sob o 
oficial... ponto de vist.:.t d.o sou pl'Oáft'o.:;so lllitt:Ydal. 
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·.732 . ANXAES DA CA~IARA 

E nenhum . deUes nrm allullir · ú. sobre
carga indevida nos serviços que lhe cou
besse superintender. 

Pondo, mesmo, de lado todos: os inconve
nientes · e todas as difficuldades, deixanlo, 
mesmo d:3 parte todas csm,s observações, e 
admittído . o melhor . coeficiente pessoa!, 
po1• assim dizer, do . depositaria d.a eonfiançJ. 
do Poder . Execut,ivo preposto á gestão d.a 
pasta. da Iildustl'ia, admitti lo que a esse 
funccionario fvs3crn a.pplica,·eis todos os 
louvores, mesmo a:;sim ser-lhe-ia totalmente 
imp.Jssivel dar solução a todos os pl•oble
mas a que tivesse de at;tender. 

E o.:;sa situaç~ão nasce, principalmente, da 
org~1.nizar,~ã.o dufeituosa dos soL·viços. 

Nilo desejJ ·exemplificar: superabunuam 
os . f••ctos; e por mais · desagl't.tdavel que 
seja enk.tr em analysu dessa ordem, tal é 
necossa.rio; a b.:.nn dos interesses nn.ciona.es . 

Ainrl :t hontcm, co1·reu mundo a noticia. de 
quo estudos de ill1110i'ta.ntissima.s vlus-f'ert•c ::,s, 
que cu~tara.m cuntenures de contos . a.o Go· 
verno, niio ti:1ll:tm sido. cncontra.dos sinflo 
em pal'tc n~t sacl'ck.ria, undo dedam ter 
sitlo tl.eposit:vlos. 

De poucos dias, ele poucos mezcs, de poucos 
annos, si quizcre:n, é o exemplo de um ~Ii
nistro do Industrüt qnc, entru.rlo p<1m a Se
crct<~ria, em mudu.nça. <la. ~i tu :ção o p3cUn
do, o que é banu.l exi._;;ir em o~cn..;iões destas
um Juu.ppa dcmonscrn.üvJ do estttdo dag 
verlms, dura.nto mezes osporvu lht DircctJria 
da CunktbHidu.de \.L respost,t, ouc devii1 ter 
sido immouiata. • 

Não insistindo sobre esses fu.ctos, dc,·o 
lembrat• que uma prova, pr::ttic.u, dus diffical
J.n.dcs com que> toem lutu.J.o todt;s os minbtr"•::l 
da. i ndn.:;il'Üt telLl siuo =·. sogui!l !i e: pro cu ·n.
rcm, <J.nanto pJssh~e: , snppt'imil' a cullabo
!.'o.çã.o tht SecrctarL1, pwa. constituirnm . o 
cen Lro tlc estudos d: ~s q uo.5tüe.;; mu.is impor
ta.ntcs no se:.t proprio g;tblncti3 . 

Tem sido est:t a, normél.. se;ui.ln. de h; 
muito,:; annos ·· plt' tt ctt, no1·m~ muiti.s.-ümo 
louva,ve!, de~dc qac sojêL este mxlo o unico 
quo encontram ttqnellos funcciunarios p:ua. 
darem anda.mento aos assurnptos,. ma.s <JUG 
provtt bem alto o e:ltado de dcsorganiz:~.çãJ 
em que ost:i. u.qucUa repal'tiç~[o. 

Póde·se dizm• ·que, · exceptis excipiencUs, 
quatioo sKo os olJices principo.cs que cnc:m 
trmn os Sccrotarios d3. Indm:ltl'i<1 p:1ri1 o bom 
desempenho do seus deycres. . 

O pl'imei1·o csttt na organiz:1.çio defeitnosa 
do se1·vlço ; o .. segundo ser(t a inexu.cção no 
cumprnnento ·de deveres de muitos · fun
cciout~rios; na inercia incoercivul de mui
tas · reparciçõcs so encontra aindL.t um ob
staculo; c, fl.nalmcntc, o qtta.l'to, maior que 
todos, é a. rotina., a rotina~ cega, absorvon~u' 

omnipotente e que domina inconteste · em 
qu·tsi todas as repartições. 

Por isso-e é nesse ponto que entro mais 
propl'iamente na aualyse do Orçainrmto da 
Vh~çã.o-por isso é que nenhuma medida de 
ordem interna., miiis util c proflcuo, se achu. 
con::ignu.da neste orçamento, qtle ora, discuti
mos, d0 que aquella quo au~oriza o Governo 
n. rervrma.r todas as reparti:;õcs sujeitil.s ao 
:\linistcrio da InJ.ustria. 

Apt·esentei uma emenda referenLe Ct Sccre· 
üirla U.e Esta.U.o. 

Nã·J altet'o a verba em cous::t alguma ; al· 
tero a.pena.s n. reJn.cção da, ta.beEn, para que 
nã.o p),l'Oça haver crcação de um omprogo, 
f'úP~t J.as bo1s regras que a ~lesa tom acl
opta.do e qae parece terem sido normi1 orçi1-
m,mtal·ia., ucceiti1 p3li1 Camara mt actual 
s~ssãn lc~islu.tiva. 

A emenda que redigi sem citat• o cargo 
especial . do ·consultor te.:hnico, cuj::~. c~'eação 
o Si·. ~,Iinistro julga necessa1·b, dó. n qn::tntia 
pred s::t p:.tr:L :.. r.::munoração dos sm·viços, não 
sü dcss J thnccionario em com:ni.3s5.o, como 
de t :Jdos os dcma.is que sô acham dcsta
c~Ldos uo gabinete, pr~stando s.::us scrdços ::1.0 
digo o Se. ).Iinistl'o da Industri;1.. 

O p:>..1·ocor ela Commissão, ne::.te ponto, rc
con.h8cc que se tr<1b de um C';'..1'go tcmpo
rai·lo c que não eleve ser consiJcra.J.o como 
u:na. cr eaç5.o permancn(;e do Orç:.l,mcuto. 

Acl'olit0 quo, nem que se rej3itc esta emen· 
d:.tom 2 • discussão, h t Yet•ia m~io <.lo tornal-a 
mai:-> cl::rvn, o:n 3;", na. rcda.cção da tabella., de 
morlo a. aCasta1• complcbmcn te qualqum· eco· 
,.;ma. funda.d.~ na, infracção do::; bons preceitos 
na confecção das leis annua.s. 

Em l' '.!lação :1 Dirccto:•i:.t Geral d.e R'btis
tic:'v. i.:n::: :.mtro.m-sJ. no rehttorlo ~~·J ·Sl'. Minis
teu d t l:Hlustl'ia, ü1form:Lç'lks <J.ac provam de 
:trn r~:wJo compkto; absolato, <.\ inutilidade 
dc.~sa t•epal'tição. 

TiYe o:::~ : tsiü.o ele compuTs<.~r os qun.dros 
fltlC r cp1·cscntu.m-isto dcp ·,i::; dü tl'es anuo:: 
de ~c:viço, vol'iücado ne-;-: :1 repn.rtição, 
•te:::dJ o ultimo recenseamento~ O·conjundo 
de ú:t•lvs que cs~a ropm•tiçã.o C')nscguiu mi
ni~tra.r :1.0 Potlor Executivo e, pJl' intcrmedio 
deste. ao Congr0s.:;o. Na.ciomd; o verili.quei 
que, em so tratn.nUo do um::t repM'i.íçã.o que 
deveria. fornecer cscln.rccimen tus so br0 factos 
na.citma.e.3, clla so ·limitou n, rcgi:->tr~n· os 
nttscimcntos, na. C~tpitn.l Federal, . os cnsn.
mcn~os, nesta. cidade, os obitos tambcm nesta 
cidalc, os partos duplo;~ ..• 

O Sr-.. GASTÃo DA . CuNrrA-E sn.bo Y. Ex. 
qua-nto custou osttl. es5a.tisLic<J. '! illttis de tres 
mil contos! 

O SR. CA.LOGER.As-Niio ê estatistica.; V.Ex. 
dcYo dizer ausencia de es!atistica, (Riso,) 
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SESSÃO El\I 20 DE :'\OVE:\fBRO DE 1903 733: 

Contioun.nd.o nn. enmner;ição dos qur~dro~, O Sn.. PRESIDENTE-Ha numero. o en peço 
encontramo::; o mappn. demonstrativo de em· ao nob1•c Deputé\do ·~ fioczn. de jntcr•romper O· 
b:tl'caçõe.~ matriculadas em 1901, 11~ dous sem discurso. par:t pt•occdor-sc ás votações. 
annos anenas ; o mn.ppa d.cmonstrattvo dos (O o1·o.do1_· íntel'l'Olnpc o set~ diso;v,1·so.) 
indivUuos matriculados na.s capitunia.s dos - .1 N 

l I' - b c Comp:.tl'CCCIU m:tis 03 Sl•:J. c.u·los úC .l.TOw . 
portos e a gumas inwrmaçucs so re Li orpo vaes . Ro:!e'l·io do ~Hmndu., Jos~~ Enzcbio, Ul'· 
de BomhEil.'<:s da Capital Federal ! . . . bano' S:r.ri r.os. Chl·istino Cl'uz, llczol'l'il . Fontc-

Qun.nto ao Corpo de Bomh9iros, pat'CCG·mc ncllt) Virrrilio B1·igitlo, l"l'!Hlerico ilul·ges, 
que dados ma.is completos c 1Ui1ÍS exu.ctos Edw.t~·Jo Stttd;n·t. se1:gio Saboy<~. Tcixeh·a de 
cons~arn do re!!u!amento, dos mn.ppas do ef· Sú, AJl'onso Cosh • . Celso de Sonza., .Toão 
fectivo das !'l'•was •. (1uo se a?h~m I?U1Jlica_rJos. Vieh·.t, :MalaquiasGonçalves. E,._;.r.:wio Coi!n
n.Iguns, nos rclatúl'.lOS do !\~mstcr10 (tv Iate- bl·<)., Raymundo de }.lir~~nda,, Rot.h·1guos Do1·m, 
rio<·; c a~ dJmn:ls ]l)formaçues cncont;·:lm-se Hulcão Vi<Lnna, F'~Ux G:,spar. Sn.tyro Dias, 
tambcm nos d1ITcrentcs. ma.ppus pubdcuc~us Att.:!llsto de Freili•ts. }.lello ?-.lattos. _Augusto 
pelo Mlnis~urio da ., .M.irl~ll~a o . nu~ b!~lctrm.s I de \r,,,SCJUCJltos, Sá Freire .... El'ico Coc.lho, 
demogt'o.t,l)lllcos <h h.epart1çuo c. e S<muc .?a- Fidoli.-; .A1 n~s. Del iza1·io de Souz<J.. Lam:1nclo 
blic:t. _·. PiUa., .Tn!io Santos, Olin3il':.t Figucira:lo, 

De fórma qu3 vc,jo totlas CS5a~ 1:>,~g·ii~as do Carlo.:; Teixci1·:~ _ H:·anri~o, Vi~bto .Masca
relatol'io. desde a de n. 9G até 117. occup:t- ronh:xs. Bci·na·L·do Mont~1ro, ~9u.o L,~HZ, qas· 
da.s por infot•n.w;õcs, que podiam te1' siuo tão da Cnnlw .. Ca.rlos Pe1xoto 1;11~10, L'fUll~Jsco 
coUüd:1s em outros loga.rcs, ü que . . fru.ncu.- ne·.t·n:.~.rdino, l3ornar~tc:; do Fa,n~. llem1qnc 
mente, ntio representam trabalho e.s:pechi da Sallos, Cn,t·v:.tlllo Ur1to, Padu~ Ro~ondc .. Je-
Rcpn;;:tição de Estatística. :;nino f:al'doso, Amn:ral CCl~:n·, ~· ~·l'l'em.t Braga, 

· · . . ·t n · .Jo.~G Loho. Cost:~ Neto. hcncLhcto de Souza, 
Faço mmhn.s a este rcspN o. S1·. 1 rcs1· C . l'd de Abren E.tizeu Guilherme Juvcnal 

d 'nte, as. o~scrvaçõc:; exaradas no' parecer \f~ll31l' o DÍO''O F;J't·tltn-a. Caffi'10S Cttrticr e 
d~ comm1ssao, e que transcr~vor;:n no meu TI 1 e' d"' Carv:: lho. · L 

dlscut·so, quando por cst:t furma se pro· • om m " 
nunci:.t o seu rcl\Ltor: «U.SEignalantio o.:;scs Dcixllm de comparecer com caustt partici
factos, não fazemos m::üs do que a.cc <mtu:u· padn. os Srs. SáPeixuto; Ent~us M::trtin.;; Ray
quanto em unnos a.ntoriuros. em P•trcccres mundu Nery, Hos~annall tle O!ivcit•a.. At•thur 
úe _ Commissü~s do Orçamento desta. C:tm~~ra, Lemos. Antonio Bustos. Ro(H:;ucs Forn::m
se tem Uffil'lllat1o da, inutibb.do üispcndLos:t des. Gucdellm Mamilo, Dias Vteira, Itn.ymun
de umn. Dlrcctorjn. lle Esk~ti6tica. l)<'c n(i'o uo A.l·tlmr, .João Gayo;)o,Tavtn· . ~s üo Lyra, 
fa.:esttJ.listica.» Pcrci:·a, Rois, \Vn.lfrcJo Leal, Trindade. t::ioa-

Aprc;:;cntci, Sr. PresillGnto. uma sori.c de rcs Noiva ~Ioreiré1Atvo~. Pedro Pcna.mlmco, 
emendas subrc o;; Correios úa H.epublica.. Curncliu 'üa Fonseca,, Elpídio Figueil·cdo,. 

U'llm tlcllas teve por fim csnceialmo~tl·;_tl' Epaminondas Ge<~cindo, Neivn,, Lcovigildo 
· · · ~ Fil (l'uoiras. Milton, Pinto Dantas, 1 ~.odrigucs 

a dbcorda.ncia de dados cntl•o o que cst:.t Saldanha, Eduardo Ramos. i\hrcolino Moura. 
:pu1Jlicado no relatol'io .do Mioisterio dn. norrth Dutra. BBza.mat, Pereira Lima,, Pau
Agricultura. e os mnppas anncxo.~ no pn· llno de Souza, ~stcvn.m Lobo . . . Joã.o Luiz 
l'ecer d<.t Commissfto de ürç~tmento. :· Alvos, Leonel Filho. Manoel Fulgoncio, No- . 

Quer isto dizer que, ao serem fÓrneciJos gnci1·a, Linuolpho Cn.et:.mo, Blluardo P imcn
elemcntos pa.ra a confeccão do rela,toric, rc- tel, Dominguos do Castro, Va.lois de Castro, 
la·torio distl'ibuido ha, l'Jlativamentc, pouco Arnolpho Azevedo, Azevedo Mu.Fqucs, Rodol
tempo, não foram fornecidos, on ont:.l.o no pllo Miranda, Bct·n~mio Ant·)lHO, Larneinha 
Ministcdo ela; Industrin. foram infielmente Lins, Fra.nch:c0 Tolentino, . Abdon Bn.p~ st~, 
tra.nscl'ipto.'3 os l'C.~ultaclos dos l~aln.nços c da BariJos<t Lima, Xtwie1• do .Valle, Angelo PI· 
estatistica. postn._I, que se achü.m eonsigna{ios nheiro o Victorlno ?vlonteiro. · 
no parecer tlo dzgo.o rohtor. . 1 E som causa. os Srs. Anizio do Abreu, Tho· 

Assim_ é ctuc, em roh~ção ao scl'n~o . de mttz CttYalca.nti, .Jo~to Lorcs, 1~bdon Mil:mez, 
couducçi.lO de ma.l:.ts, d1zom ~s .9uadros pn· .José MarceUino, Pcrcir<t de Lyra, Arthur 
blicêtd.os no p:1,~·ccer da Comrmssup de ,Orçn.- Orlando, ArroxeUa.s 'Ju.lvti:o, Ca.stro Rebcllo, 
monto . que f•;ram gastos 1.88;J:000~ .no Rodri•··ues . Lim~t, .João B~\ptisttt, Lourenço · 
oxct·ci~.io uc l002. Pttra este l~lB:!;tn ;J sm•,·1ço Baptista. Jiemiquo Borgos, CruYollo t~aval· 
c;nc•Jntl'a·~~ t~os q~mdros pu~liCados no rcb· c.:anti, J.Uboil'o Junqucit•(t, Astolpho Dutra., 
tori:J .d.o ~ll.ill.~l;ct·Io clrJ Intcl'IOr .~ YCl'b:• glo-_

1

_cu.1·Deirv d·c_ .ne.z ·n.do, Arlalucrtí) Fcrraz, .An· 
b~ü de nnl o pouCLS conteos de r~:·1s. tunio za.c1u·lét:o;, L'tmounier Go~loft•o.!o, Sn.· 

Ac·\bo d;) sa.bor, St•. Pl·csidenk. qne lln bino Bu.rruso. Gale5,o Car-rallla.l, B,!rnarllo do 
ntt:nlJl' l) p::trn. vvt:.tr·sc. · Ctttnpo3; Eluy Cil~\VC~, Ldte rle Souz:t, Pa.u-· 
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ANNAES DA CAMARA. 

lino Carl···s. Alvttro de Cwnüho, .Ja,mes 
Darcy c Domingos ?-.Iasca.rcnha.s. 

O ~r. Pr·eshlente- Ha.vcndo nu· 
mero Jcg .I, va.e-se proceder :ls vot~QÕ! s d.a.s 
mu.tcrias cunsta.ntos da. ordem do dw .. 

O Sr . .A_u~ru§to <h~ F, .. eitas -
PcQeta. p:LltlVl'a. p:1ra. tr<J.b.r de negocio lU'· 
gente. 

O §s·. Pre~Ec'lcntc- TGm a. pttln· 
'\'l'<L o nolJt'c DcpntadiJ. 

O SJ.• . .L\..u;;usto de F1.•ea~s -
S1•. P1•e.~iJonte, pe•;~J a. V. Ex. que submctta. 
ao voto U.:~ Ct~ma.l'H, o requel'imento que 
[l,pl'C~cn to, ttflm de ~e r vutit:lo, in:.lcpendente 
.du, inclu:-ão 11~1, lir<lom do llia, o p:u•cccL' dt\ :3n 
·Commis:fio, quol'Cconhccc Dcputttdo pelo 3° 
-districto do''Estado Ja, Bahia. o Sr. Dr. Ga.rcitt 
Di<ts Plre~5 de C<lrvalho c·:~.lbtulu3~'Cl.tD. 

Vem :1 :\I•JS:.t c ú lHo oso.;;uinto 

REQDERDIE:\TO 

Requeiro upgcnci0. pa.ra. sct• votado o·. pa.
recer que l'Cconhcc1 Deputado pelo ~)o dis
tricto tio E.-;t:ldo da. Ba.lth o D1•. G:~rJia Pires 
do Cm•va.Jll.) e Albuquerque. 

Sala. das scssõ2s, 2) do no~·cmbro de 1003. 
- ..lu[]~!sto ele J<h;ilas. 

Posto a . ....-o~.os, é a.pp1•ova.rJo o r.:q_uerimento 
do· urgcncia. 

Consulhd:.t u, Ca.marn.. si ,o a.ssumpto é de 
mLturcza. hl. que não sendo tratado immedia
·~U:mcnte se tornttr:.~ nuUo o de nenhum ef
felto. responde ttt11rma.üvamonte. 

Em scguidu, sã.o succc;,;sivamcnto po:;ta.s a. 
Yotos e :.tpprovad.11s os seguintes conclusões 
do parccGr n. 125, tle 1D0:3: 

«<~.~o, que seja, approYa.Ll<t :t eleição realizada. 
no dia. ·1 de outubt'lt do eorr·ente ;:wno, no :3o 
districto do E:;ta.Llo ch Bahia., p::tl'i1 preenchi· 
.=nunto de uma vaga. tle Deputado Federn.l, na 
1'espectiva l'Cpre.-:cnt.a,çi'Lo; 

:2'', qac sej<t reconhecido o proclama,do 
Deputado p3lo 3° districto do Estauo da. Ba.· 
h ia o Dt•. Garcia Dia-; Pires de CarYalho e 
Albaqucrquc. 

O§~. P:n.•esidenle-ProJla.mo Depu
tado pelo 3° dis~·ricto da BnJlia o Sr. Ga.rcia. 
.Dias Pires de Oarv . .t.lho c Albmtuel•que. 

E' annunciü.d:t a vot;tção do requerimento 
do. Sr. Alfeetlo V~trela., tLpl•escnta.do mt ses· 
são de ll (lo corrente. 

Consultadl. a Camo.ra. al1p;,·ova o requeri
mento de· votaÇ'ão nominal elo S1•. Alfredo 
Varcl:.t. 

Os~. Presidente-Os senhores que 
approva.1·cm o I'equm•im3nto dirão sim, o .03 
qn3 o 1';-jeita.rem rcsponlcr:io não. 

Proccdoudo·sc :t Yota.çã.o nomiui1l. rcspon
demwio,isto ê,não app ·ov:~.m orcrltwr'imcnto 
do~t·. Alfl'Cd.o \'a.:·cla, o1foJi'eciio na. sessão de 
l t do col'i'c:ltc e rohtivo ao B:.mco da, Rcpu
blic:~. os S1·s. Aurelio Anv.n·jm, Passes· Mi
rmHla, Rogcl'io tle l\Iiranda, .José Euzcbio, 
Ut·bano S:mto-,, Cln·i::-tino Cl'uz, Virgilio Bri
gido. Fr::~ncisc .. S:i.. Frodcl'l~.~o Borgc.:', Eclu:xl'
do Sta (~~1·!,, Sergio Sab::>yo., Gonçalo Souto, 
Fonseca o Silnt, P<.tu!a. c Silva. Ermil•iu 
Coutinho, Aíl'onso Custo., Celso de Souza., 
Joã.u Vieira .. Jn!io uc Melln, . Eshcio Coim
ht•a, Angelo Neto, \Vttnd.crlcy ele ~lcndonça., 
R-·.~·mundo de i.Iil'anda, E:1zcbio de Andr.::tde, 
Roul'igucsDoria. Joviniano de C:n·val!}.),Oli~ 
vcira Valln.dão, Domingos Guim~~rães, Tosta, 
Bulcão Vi::mua, Folix Gaspar, Eugenio Touri
nho, S:tt.yr·o Dias, Augusto de Freitas, Alves 
Ihrbosa., Tulontino 'dos Santos, Para.nhos 
1Iontenegro, Bernardo Hurta., ?~Iorcil'Ll. Go
mes, Mello :Mattos, E1·lco Coelho. Fidclis 
Alves, Bolis:.nio de Souza.. Gn.lvão lhptistu, 
Silva. Castro, L:nn•incloPitta, . Julio Santos, 
Ma.uricio tle Abreu, Ol.veira Figueiredo, 
Carlos Teixoir<.t Brandão, Vir·ir~to r..rascare· 
nlms, Bcrn:udo r.ronteiro, José Bonifacio, 
João Luiz, Ga.stão da Cunha., Carlos Peixoto 
Filho, Penido Filho, D,wicl Campista, Fra.LI
ci~co Bernardino, Antero Botelho, Bueno 
de Puiv1t, BeJ·nttrdcs de Fu·L'ia, IIonrique 
Salles, Calogm•as, Ca.r·los Ottoni,. Cu1•va!ho 
Britto, Olegtt·drJ :\Iacicl, \Vcnceslú.o Braz, 
RoJolpho Paixão, ·. Padua 1\ezcndc, Moreira. 
d::1. Silva.., · Jcsuino Ca1•doso, · Fra.ncisco .. Ro
meiro; Rcbouç:>s de Ca.rva.lho, ··Costa. Junior, 
Fcrrmndo P.L'cstcs, Amarul Cm:al', Fcn•eil•a 
Bra.ga,, .José Lobo, Fra.ncisco Malta. Cv.ndjdo 
Rodl•igucs,Hcrr~lencgild.odíJ ~Iorucs Fi.lho,Joa
Ciuim Teixeira Bt>~uHlão, Costa, Netto, Bcnc
clicto de Souz:t. Lindolpho S0l'l'<t, Paula. Ra
mos, So~1·os do3 Santos, Juvcn:.ü Millcl', 
Germano Ha.>:slochm-. Cassiano do Nasci· 
monto, Vespa.:~iano de. Albuqncrquc, Diogo 
Fodun:t o Campüs C<.trticr (2•1) • 

Respondem $im. os Srs. Bezcrril Fontc
nclle, B1·icio Filho, !\Ia.lü.q_uias Gonçalves, 
.Esmcra.ldino Bandeira, Jol:ê Monjardim, I-Io· 
redin. de Sá., Sü Freire, Amcrico do A llm· 
querquo, .Alencar Guima.rã.es, Eliscu Gui
lherme, l'darçal Escobar, Alf.L'edo · V areia c 
Homem do Ca.l'Yalho (13). 

O Sr. AlCre(lo Vnrclr~ (2Jela ot- O St-. Presidentc-Votaratn-'-IHio 
(lem)-Peç•J u V. Ex., que consulte a. Castt si -rcjeitn.nclo o requerimento, 96 Deputu.clos ; 
concedo que a, votação SClja. nominn.l. votu.rn.m-sim-appt•ovando·o, 13. 
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Vac w proceder :t lc~ ~ ur~ U.os nomes, para Em s2-g:.li'.l.:t é, sDm dch:~.tc, app1~ova·.h a 
ve1• .fi~ação. scguin te 

(E' feita, pelos ·"-'i·s. Seci·etm·ios, a .laitw·a 
dos nomes dos ·''rs. DepHtculos que -,;ota1·c.m prú l:.EDACÇÃO 

ot: conll·a o l'eqtce;·iíiWHlo). ~. ::n3 .:\. _ 10)3 
O requerimento fui r<.•jciiado por 9G vo tos 

contl'J,, R,.;rlocçt{o f;.;d rla subslUtt!ttJO Ú co;1clH :J •!O do 
Vac se prJscgulr nas votaçü ~·s. líai'~J cc;· ;; , l:.!:J, rleste a m ' o, fJ ?!C a oi lül' iza. 
Com;-nn·cc •m n.ind<~ 05 Srs. Indio dv D~·~1zil o 11;·..:.-;i.dtJ;de da fltJ)I1t'úli.::a a ~;wnc hr.l" paga;· 

o Camill•J ::;oarcs Filho. ao ct! pit•7o Al{rdo Ri'.JeiJ·oda r·o .~u a ']1l<!H· 

P t · t · · • 1 u.· - Ua de 3 :02i:~r_J95 a r.quc tc;J .~ direi! o OS ~J a TO OS, é <•l'Pl'OV::t Uv ClU "' lSCUs~a0 l 
O i:\.L,'Ui!JtQ .. 

1 
~ · 1 ( { 1c,e p::trec~~· n. 12.3, d~ 1003) 

PRo.n::cTo I O Conge;;ss·:'l Naciona.l r~s'Jl\·c: 
N · ' WS A - W03 Ar L 1.° Fica o Prc~irlcn i;c da. Rcpublicu. 

o Congr !S':o ~acionn.l decreta: .. . _ n.ut~riz~·.r,o .a. ma.nd~~l' pagal' ao c~pi tão ,~~-
Arti~w un~co. Ficttm do:;clejtt extensivasj~;.·er;~ .. h~·JGlf'0 da.. Cu~ta. a. quat:J~m ~cre1s 

n,.;)) oiliciacs da J3i'irra.da Políc i'n.t c elo CO!'PO .:>:0:.;.; ::;;·~~).:>, l:Uporr.ancm ~u.s, ;.:l'U.tltl C<.lÇUCS ue 
ele Humbtiros da. Canital Fctleru.l o,.; dis-~ cxcrclcio (1_o c<u·~o do l!l~ r,en.~tor d : ~ :u~ma, 
püSiÇ'õ i3sdü docl'eto n. 'bs:.t de i de janoiro de de cavallal'l~l ch l~scoLI. ?Illltar d~,; ~.a. C·r:ptt<t l 
190J · revocr<~das as dis· :osições · em con-, o crc~do, · va.nt<tgcns <.c que 10 1._ prrvu.U.o 
·'rll.ri•; c l em VIrtude d.c lH'occsso u. qne rospunJeu 
• ' • c do quo foi alJso1viüo em ultinm inst<mci0.. 

J\.l't. ~.o O Govcmo a.b:.•ir;.i. o ucccssario 
credito pttl'í.t os dcvid.os - o1foit .~ s dcsLu. lei. 

Art. 3. 0 

contrario. 

0 §I•. OU""ein•u, "Vi"alladào (pela 
cmlcm) re .;uer c a Ca.sa. · sendo consultada, 
CODCCJ.C diSliCnS:l. de inter.:;ticio pu.r<.L que 
o p1•ojccto n. 198 A,c:.Jtrc nn. ordem do din. da 
prvxirna scs.~ff.o. 

SaL~ das CJmmissücs . .20 do n ;vembro do 
Posto a votos,é approntdo em 3a. discussão 1 GOJ. -Domingos Guiiium7e.;. -Hei'incneuitdo 

c cnvia.do ti. Commi:;são de RedD.cçoão, o se- de Jloi·(ws. 
guin~e 

PRO.JECTO 

~. 313 - 1!:)(:3 

O Cong.:esso ~acional rcs·:tl vc: 
Art. 1.° Fica o Govm·uo t~utorizado n. 

mandu.rpag<u' ao capitão Alft•cU.u Ribohodu. 
Costa u. qu <.mtLL de 3:02i:;noo. importanciu, 
das gru.t.ili.caçõ 2s de cxerciclo do ca.rgo de in· 
structol' . du. a.rma. de cavalta.ria da E~cola 
:VIil.ital' desta. Cu.pital c crca<lo, v::mta.gcns üo 
.que ficou privado em virt.ude de pt>o r~c~so /tt 
(1ne re.:.ponclcu o do que foi absul Yido c'm 
ultima. in.;tancin.. 

Art. 2. o O GoYCt'no abrir(t o neccssario 
. crcJHo pu.rn. os d::widos eifcitos d.csh Li. 

• ·L·t. 3. 0 llcvogam-3c as db:posiçõos em 
contrario. 

O Sr. :r-.Icreclia de Si'l. (pela o;·dem) 
- Sl'. Presidente, aclmndo-so sobre n. .mesa 
a rcdacç;ão finu.l elo projccto, que acaba de 
sor Yo~:~do, venho pedir a V. Ex. se digne 
consultar <t Casa sobro si concede d:spen::;a 
de impressão, a..thn de quo essa l'Od<te~·ã.o sojo. 
submcttida á discmsio c vottdn. immediata

E' o projcct.o êmvin.do ao SJn:.vlo 
E' annunc~a<la. ~ 'V'otaçã.o de pl'ojec t:) n. 280, 

de Hl02, qne conccüi.l a D. Mtu'Ül. J.e Castro 
S:.uop ;iu, mãe do l(J tenente Gus t~tvoSam
pu.io, a pen:~ü.o mc::sa,l de 100$, fic ,tndo o Go
VGl'no autorizado a <~brb: o crcllito neccs
sario ( Jiscussã.f) uuicn.) ; 

O Sr. P.1. .. eside:u.te-A c.:;te proje ·~to 
l'oi oil'cl•ceida pelo Sr. Affonso Cost~l. <.t. se~ 
guintc emenda, que consta. U.o imp1·ssso 
n. 210, do 1\103: 

Igual fa,vor á viuva do conselheiro Pa.ula 
Bnptistn.. D. Emilia d.e P;.~u1a H~tptis~<t. 

Em seguida. é posta n voto.-; e rcjc lktda, a • 
rcfel'ida cmoudu. do S.i.'. Alfonso Cos~a . 

Pusto a votas. (j apprJvadiJ em discussão 
unic~t e . cn..-ia,,Lo á Commis~Süo de R3Ü,let;:lo, 
o sc,;:uinto 

T'ROJECTO 

N. 280-1902 

O Congr..:sso ~acionn.l resolvo: 

mcnte. 
Consultn.du. u. 

_ _pensa pedida. 

Art. I . o . E' ·concedida · a D. ·Maria t1c Cus t.r.J 
CamM'J., é concc1iU.a a dis- Sa.mpaio; mào do fu.llccido 1 u tcncn te Gus· 

tttvO S•~mp ::tlo, <1, pensão 1UOD~11 do 10rJ~000 • 
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Art. 2.° Fica. o GJverno n.ubriza.do a. abrir 
o credito nocessn.rio para imm·~clbtn. ex
ccuçilo .desta lei. 

Art. 3, 0 Revogan:i-se as disposiçüos em 
·~ontrario. 

Posto :1 voto:::~ <! . approvado em 3~ uiscussiio 
c cnvh•.~.lo ;_i Commis~ão de Redv.cçilo, 6 se-
guint(3 · 

PP..O.JECTO 

1\. 221 A-1903 

O Congresso K~tcional dccreb: 
. ·\rtigo unico. Fic:t revogado o n.rt.igo do 

regulamento qno IJ:.tixou r.om o dt~creto 
n. 2.881, de lS tle n.ln•ll de .18:18. 

Posto a voto~, ~~ · appr.y;·:ülo em 3:1. dis· 
enss:Lo c Cr!Yh.1.do :.i_ Commis.;[o do n.cJacçã.o, 
o ~oguintc 

PP..O.TECTO 

N. ·308-1003 

O Congr's3so K~wional decreta: 

~\r~. 1. o Serão revistos os ]1l'OcJssos para 
percepç~ão de montepio e meio-soldo, poste
riores :ws decretos ns. 1. :!8:3. de 11 de feve
reiro de Js:.n! c 1.05,1, de 20 setembro de 
189.2, pa.ra. o fim de serem observados na
quellcs que n::to .oformn n.s di~iKd,~·ães dos 
mesm:.:s doere tos. 

Art .. ?.o 11eYogam··S3 as dispos!çõos em 
contrario. 

O Sr. P~es3h:~eutc- EstKo finJas 
as \·otaçõ2s. 

Contim'ta a 2:~. discussão do p1•ojecto 
n. 286 A, de 1003, com o p::trecer . sobr.J 
emendas ofi'erccidas para 211. · discu~sã.o do 
pro,ject.o n. 286, deste a.nno que fixa a des
peza. do Ministerio da Industria., Via~ão e 

. Ob~·as Pnhlic::ts parao e~ercicio do HJ04. 
Tem ~ p~la na. o Sr. Calo geras 

O §:l·. Ca!ogeras (co;<t{nuando)
Nu cn.pitulo elo re!::ttorio, Sl'. Presidente, que 
se refere aos Co~·reios Ja Republica.,encontro 
um topico, n:.enos exacto. aiiú.s, que ropre· 
senta um intulto do censura. a:) Cungresso 
Fedor·al. . . 

crêr que o nccessario estudopréYio não tenlw. 
tido feito pela rcparttç~ão competente, pois 
que, ao coYez de se negarem os meios de exe
cução que es:Sa reparLiçào pede, é ella que 
solicita providenoias, que, depoi.s de conce
didas, n:.to são applicadas. 

Assim é, Sr. Presidente, que foram soli
dt:~.da.s medidas para <tsse.!;Ul'al' a mclho!.' 
a1·rcca.dação d:ts rondas, e apresontadacs, como 
meio de cohihir os ahnsos existentes, <~ crea
çã.o de um sello offici:tl, a suppress1o das 
hcnçõcs e a inspecção Jas agencia.s. 

O sello o!Iicir.tL foi creado em 1900, ha. tres 
annos, c de então par,t e<l. nãv fúi aJll)licado • 

Devo, alilts, dize~· que, no men modo do 
entende-r, a providencia não corrige cousn. 
alguma; mas o facto é que, solicitada. pelo 
diroctor geral do ser\iço,. fui concedlda a 
meutàa lembrada, o · de então até hoje ne
nhuma proridGncitt nesse sentido foi dad:r. 

E é por isso I"JUO, comintBira p:·ccedencia, 
declarou o relator do pa1•ecer quo não bn.:;
tam remedios legisbtivos . para · extirpação 
dos ''icios, que estão a reclamar administra
ção zelosa. intelligente e fiel d lei. 

O mal dos Correios não cst(L na insufficien
!lia de consignação Jas verbas; c tanto assim 
é que são as proprias notas que essa reparti
ção forncc :m que declaram que os trabalhos 
tecm progrcdülo com as dotações que o Con
gresso tem votado. 
· O mal e.:;tá n:J.s lutas in te.stinas daauelia 
reparti,~ :.to, q no tem . chegado a fJrmU.r no 
s ~:i.o da administração po:::tal vardaueiros 
partidos que se doglaJiam, que lutam com 
grande pl't'juizo elo set•viço pulJiico o. força 
é convir, lutas acima das qu:tes não tem 
slbido elevar-se a admini~tl'i.l:r}~O superior 
deste serviço. 

Para quo vir accusar o Po.d :_~r Legislativo 
do não cuillal' . convenientemente dos in te· 
resscs dessa repartição, . quando os factos 
estão a proVJ.l' o contrarjo? Por que chamar 
para a Directoria Geral dos Correios dU: 
Republica glorüts de medidas que nasce
ram dll. iniciativa cxclusiYa. cl::t Cam::trD, 
dos Deputados? Do conjnnt!) destas duas 
t :mucncia'3 perniciosissimas, is.to é, do prn
rido de exhibição. e das lutas intGrnas exis
tentes nas repartições postaes é q uc nascem 
todos os obices quo teem inhibido e~se Eel'Viço 
do desenvolver-se convenieutemento. 

Dizem as no ta;:: fornecidtl.s pela, Directorin.l Bas~n. compu!sar o jor.nal officia.l para. se 
dos Correios que ncs:ms rcpa.rtiçoües (ws tra- oncontrariJm actos que dênotam de modo 
balhos t::em pt·.j~TC(lido, a despeito dli.S dota- flagrante essas duas directrizes. 
çõcs o1•çam. ent<n .. 'i:l;; com q. ue .tem ~ido pos~~ Nõ.o creio ncces::;ario n.lludir aos factos cor
sivol b'.)Det1ci:ll o;.>' respondeu tos; entretanto, si minhas allega-

Sr. Pl'osidenro. de anno p:tr::t :tnno se tcem . çücs fo1·om combatidas ou si contra . ellas 
doscnv,,lvido :::," rio~::l·~õos rcrm•onte.,; au:3 Cvr·iforem arguidos qm1.csquor factoa, p:dm•ei 
rcios da H..opnblicl: . muitas o maitas vezes t1'azcr a. publico os mutiYos da minha con
tccm sido wm~t·l \S · mctlicL~s p:.w"' as quucs é do vicçã.o, porqne constam do d ... ,cumcmt:Js ofil•· 
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ciacs. O que into1•cssa estudat•·se na Repal'· 
tição Gera.l dos Correios é a progressão 
dos deficits. . 

E par:1. mostrn.t• . quanto é possível dirili· 
nuir os o nus que rlest:J.s . origens pes:tm sobre 
os cofres da. R:!publica, qa,st:t lembrar qu~. 
dos 3.500;000$, qU:c tanto foi o dcficit de 
1902, 2.000:000$ reprcsenbm o excesso de 
despeZ<l, sobro a. receita no Dlstrlcto Federal, 
Min1s, Bahia e Pernambuco. 

O seryi(~o do Districto Federal ú de natn·· 
reza especialíssimo, ao qun.l podem Sel' appli
cn.das providcndas administrath~as de ordem 
a mino:·ar o cJnjuncto das despezas fcita.s. 

Nos Estados . . por;ém, não é propriamente 
no serviço do ucssoal da repartição que as 
medidn.s de eêonomia podem ser tomada.s, 
mas sim nos que dizem respeito ~i. condu~ção 
de malas. 

Assim é que, devido ao tt•abalho constan
te e efficaz do um funccionario distinctissl
mo, como o n.dministr<.tdur dos Correios de 
Minas Geraes, funcciooario n.o qual toda. a. 
banci1da a que me honro de pertencer pó I e 
:prestn.r seu testemunho de · quo cumpre os 
seus deYeres com rarissima cx:Lcção e com
petcncia ... 

0 SR. \VE::s'CESLXo BRAZ'-Apoiado. E' um 
funcciunario muito zeloso .. 

O Sr:.. CALOGER.A.S- ... gr•acas aos esforços 
deste funccionario, tem sido p;;ssi vol diminui t' 
a desp3zu. da conducção de malas, augmen ta.n · 
do a fi•oqucncia das linhas e o nume:o dell<ts; 
e a reducr:ão tem ido a ponto do att.ir1gir n. 
30 °/0 da ve1•1J:.t que era . gasta ht cinco an
nos a.traz. 

Assim é que, de seiscentos c tantos contos, 
cst:.t . hoje reduzida a 520:000$ a11eiias. 

Pois é oxactamcnte esta a orientaç"io mais 
proficua para diminuü· os deficils das admi
nistmçõcs e::;tadun.us, c é nc>stc sen !.jdo que se 
uod.em fLzor grandes oconomia.s no custeio 
dos serviços · confiados · <ts aclministra.çõJs os
iacht::ttJS. 

Por ou~ro I:::.do, lm cortas dntn.çõcs que es· 
tão a so desenvolver de um modo inconsido· 
rado. 

No orçamento. o set•viço do conducção de 
malas está dotado com ~L somiuade 2.100:000.~, 
e, pa.rD, augmontar a frequcncia das linhas, 
propõJ a Commissão que se eleve ú.. quantia 
de 2.:300:000$. 

O exemplo que citei, do 'Minas, que é o Es· 
tn.do onde mais n.vnltt1. a despeza com esses 
transportes, prova n. pos::;ibi!Uade do se 
restringil•emas dcspeza.s com o serviço co1•• 
re.~pondente. desde · que hn.ja organização 
rcguhtl' mt distribuição dos horarios e na di
visão n:.ts linhas. 

0 SR. \VENCESLAO BRAZ- Basta. que nos 
outros E::;tauos soja, seguido o exemplo. 

Vol. VII 

. 0 SR. CALOGERAS- Perfeitamente. B:tsta 
que se estud.emmclhor as condiçõJs do trans
porte. se organizem mais ra1.o:welmcnte os 
itincrarios c se reduzam · os percursos ex
tt•omos das linhas. seguindo, porém, a orien
ta~·ã.o dada pelo Sr. Francisco B1~.1nt, que 
conseguiu a.dmiravcis ·resultados com a di
minuição do cerca de l/3 na despcza de h~ 
poucos annos atrn.z. 

Assim, desde que, dentro dessas bn.scs, se 
póuc chJgar a. resultaao tiio proveitoso. não 
se compl'ehcndc C•:lmo a Commiss:io de Ül'Ça~ 
~uento. em uma. qua.dr:.t de economias, pro
põe ;.t Ca.mn.r<t que a.mplic a verba. destina.dn. 
ao serviço col'i'espondcntc. 

Note-se que, no exorcicio passa.U.o, a des
peza . feita com este St'll'vico não . chegou a 
L 900: 0005; ; q ucr isto dizer que entre 1902 e 
1904 o CJ.UO .a· Commissã.o propõ:~ G ·o o.u-
gmento de 15%. . . . . . . 

Não ha., entreta.nto, na.tla; no dosenvoln
mentodo serviço, quo justifique o ang-mento 
da verb:~ · p1•oposto pela Commis~ão de Orça
mento; pelo contra.rlo, h~ factos que pro
vam, <lo modo indiscmtivel. a possibililln.de 
de so dcsenvolvm· o serviço dentro dos 
actuacs recursos orçn.men ta.rios. 

Por outro lado. qu3r nB pa1•eccr . que 
ainda não foi revoga.U.o o p :•ccei~o legi~la,tivo 
utilissimo. que diz 1•espaito tt fixa.çao dos 
vencimentos dos n.g:mtes do Co1·roio. 
· Ha umn.tLi,;posição, que dattt de 180_i ou 
1898, manJanJo que a tab:Jlb q_ue vtgora 
durante um hicnniu seja. t1llprovafia. pelo 
Congresso. 

0 SR, FRANCISCO SA _;_ Foi revogada. 
0 SR. CALOGERA.S- Ln.stimo quJ assim 

seja• 
Em 3:i. discussão a.pl'Csenta.l'CÍ emenua rc

>:t.a.belecendo à fisc:~lizn.ção do Lcgisl:.ttivo, 
~o que · diz · respeito ú. fix:wão rlo vcnci
.fuen tos a funcciona.rios forler·acs. 

O qne é m (rcnte, é rerorma.t• se o t•agula
manto da Repartição Geral cl11S Cori·eios. de
vendo a nova reformn. attead~r principn.l
mcute n.o sell'tlinte pontJ: a, distribuição do 
pessoal devo 

0

S()l' feita. de modo n::üs con
sent.anco com as exigencias do S\Jrnço. 

A actmtl cla~sifica.ção da5 administrações 
j<L é . a.nMhl'Oll ica; 

Existem actualmcntc aU.ministrações sobre· 
cat•regadas de trab~üho c ou.trr..s com .tra
ba.Lho muito menor o com pessoal quasi 
egual<tq uellas. . . 

E' neste ponto que so pode tornar mu1·o 
profi.cua. a acção do Poder Ex:ecntivo. 

O qne convém fazer é dosccntL'.:üizlr qun.nto 
possivel os ser.viços q~e, hoj'3, co~ gJ.'~t.·c 
pr~\juizo . do serviço pu?llco, c:'.bcm tL Dlrc
ctorin, Goral dos Corretos. 
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Assim é que, no que diz respeito á. appl'O· 
vação de contl'actos de .conducção de malas, 
o limite maximo que :figu1•a no . regulamento 
vigente é de 5:000$, salvo erro, para a.quelles 
que cabem na competencia dos chefes das 
administrações estaduaes. 

Da applicação rostricta de~sa · regra tem 
provin<.lo graves prejuízos · e excessos . de 
aespeza no orçamento da repartiç~ão postal. 

.Assim é que,no exercício vigente, a a.ppli· 
cação deste principio regulamentar desfal
cou em cerca de 20:000$, salvo erro de me
moria, o orçamento da despeza feita com 
a conducção de malas na ttdministração do 
Minas. ·. 

Quer isf.o dizer que n. economia que se po· 
tlei'ia. ter feito nesse serviço e se applicaria 
no desenvolvimento das linhas postacs alli, 
foi perdida pelo facto de se esperar os ,isto c 
approvo da directoria geral. 

O· que convóm, poi!;, ó exonera I-n. desse 
serviço de met•a chancella., ·elevando a com~ 
petencia . de administradores de correios a 
1:!:000$ ou 10:000$. do modo que posso.m, nos 
limites do Estado, c~tabJlecer o que mtds 
convenha ao serviço, de acc.ordo com a:; pro-
postn.s apresentadas. · 

Da outro lado, ha um ser.viço que est(L con
tinuamente a pedir desenvolvimento; l'efiro· 
me á remessa de dinheiro po1•meio de vales. 

A nossa. organização banc:aria é dcfeituo
sissima; nossos bancos teem succuJ•saes em 
uma ou outra cidade apenas, em geral nas 
capitaes, c u.s remessu.s do din beiro do in t.erio r 

para as prn.ças do littoral são feitas com 
grande despeza, suj::~itando os t•emettent~s rt 
gastos elevadíssimos, como são os exigidos 
pelas casas commerciacs que disto se encar
regam. 

Haveria meio de a ttende1· a esta necessida.
de,augmentando ao mesmo tempo a renda do 
Correio, dc~de que se desenvolvesse, com as 
devidas cautelas, o serviço da. remessa de 
dinheiro por meio de valos. 

E' conhecitlt~ por todos nós, que tomos tido 
necessidade dc .remetter daqui do littoral 
dinheiro para o interior, a difficnldade em 
fa.zel·o e o alto premio a pagar pela. remessa 
de qualque1• valor que . seja remettido dentro 
das proprius ·cartas. 

Haveria. meio de desenvolver esse serviço, 
attendendo a necessidades de ordem publtca. 

Por outro lado, repartições ha que não po
dem emittir vales internacionaes. A de Bello 
Horizonte, por exem~lo, como ainda · ha 
~ouco tive occasião a.e verificar, nKo pôde 
tazel-o. 

Havia necessidade de · remettcl'·SC uma 
certa quantia para a Europa, e não foi pos· 
sivolfazel-opor intermedio daquella agencia., 

. que não estava. habilit<1.da pela directoria 
geral. · 

Este inconveniente pôde ser corrigido 
dentro do . actual regulamento ·· ; mas pnra o 
serviço de vales convém que elle se cstendr~ . 
a agencias de menor importancia. do que 
aquellas que actualmonte gozam desse fa.yor 
e fazem esse·. serviço. 

Em relação a !'elegrapbos, Sr. Presi
dente, subscrevo inteiramente o parecer do 
nobre relator do orçamento da Industria . 

Effectivamente não cabe ao Poler Legis
lativo entrar na indag·.tção e na . indicação 
das linhas uteis, daquellas que devem ser 
construídas e daqucllas que devem ser 
adiadas. 

Isto é funcção exclusiva do Po:lor Executi
vo, que, de accordo com as necessidades ge· 
raes da Naç.::io, terá. de desenvolvel-us, atten
dendo a este ou á.r].uelle ponto. 

Ha, entretanto, uma. observação que 3Ju 
obrigado a. fazer a S. Ex., por ter apresen~ 
tado uma emenda de . ordem geral, que foi 
recusada por motivos cuja proccdencia nã.o 
consegui lobl'iga.r. 

Retiro-me :.ts linhas cuja. · const1•ucç1'í.o · é 
custeada pelos E~tados. 

Além das · despezas . proprias de J:)Cssoal. 
out:·as existem feitas pela Repartição Geral 
dos Telegraphos. como sejam as de forneci· 
menta de material, quo, salvo erro meu. não· 
figuram integt•almente nas contas ap1•esen~ 
tndas aos Estados. . 

Para custear a con$trucc;ão ·dessas linhas· 
novll.s, para . as qun.es os ·. governos estadoaes 
toem votado verbas que teem sido·regular
mente entregues ao Thesouro ·Federal com 
a devida especialização, pa1•a desenvolvei' a. 
construcçã.o dessas . linhas, quer me parecer 
que a. Repartição Geraldos Telegt•aphos deve 
ta.mbem ter autorização legislativa, afim de 
applicar ás construcções correspJuclentes. o 
material que ella adquirir pela ve1•ba geral, 
destinada a seu serviço proprio. 

Acredito, entretanto, que o que actuou. 
no esplrito da . Com missão de Orçamento, 
além do motivo geral de ·· principio, para de
clarar prejudicadas todas as emendas sobre · 
tolegraphos, tenha · sido o ·facto da. rcdacção 
da emenda, que eu reconheço ser defeituosa, 
poder implicar a obrigatoriedade da con
strucção das linhas ser f~ita além das 
verbas votadas pelos Estados; isto é, de um 
Estado votar, digamcs, 100 contos para. a 
construcção de determinado ramal, que 
exija, entretanto, 120, 150 ou 200 contos c o 
Governo Federal se1• . obrigado a construir a 
lioha nesse valor, o ·que não entrava nos . 
seus planos, desfalcando a verba correspon
dente. 

Não sei si esta foi a .· razão quo levou a . 
Coromissão de Orçamento a dar parecer con
trario á minha emenda. 
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Mas, si . este fusse o motivo, a. correcçã.o 
seria fa.cil: bastaria sómente incluir nn. re· 
dacção da. . medida que apresentei sobre este 
ponto um adverbio quo limitasse o dispen
dio da Repart.ição Gera.! dos Telegraphos 
ú.t].uillo que fosse fornecido pBlos Esta•los. 

0 SR. FRANCISCO · SA - Essa modificação 
pôde ser feita em 3a. discussão em sub-emenda 
ao substitutivo, p')rquc, neste caso, não 
haverá alteraç-ão • . 

0 SR. CALOGERA.S - Exactamente ; e at:o 
tende . ao serviço, além ·. de .· regulai•izar um 
prece i to . do . ordom legisla. ti v a. 

Dada a explico.ção do nobre r2Iator tlo Or
çamento da Vittç.~o. quando se tratat> de 
vota·l· ess:t . emenda, pedit•ei n. sun. retirada 
para ·. reprodl1zil-a como sub-emenda ao que 
a Commissão d Jtcrminat• em 3" discussão. 

attenção e de real conhecimento d:.:.s necessi
dades do . serviço publico, prestada com a uc
ceitaçãodas . emendas que sobre o assumpto 
tiYemos occasião de apresentar. 

. V~jo-me obrigado, infelizmente, a discor
dar agora um pouco · do . pa1·ecer que analyso 
no que diz respeito á prvpag::tnch officiat dos 
product·.JS agricolas . e minera.es; c creio fa
zcl-o ::tpa.drinhado em optim:t autoridade, 
qual <t uo . ret:J,torio do dignissimo Ministro 
da Indastria. 

O que ::teonteccu, o que foi .. f~ito com 
essa verba, a applicação que lltc foi dada 
no exeNicio passu.elo..;..tudo e.,t<l no dominio 
publico. Acredito que seria de miulm parte 
crueldade rclembrn.r os acontecimento:::, uns 
burlescos e outros de. consequencias mais sé~ 
rias, a que a distribuição dos 300 cont·)S vo.;. 
tados para esse fim deu logar. 

0 SR. FRANCISCO SA-A culpn. não fei da 
lei : foi da má execução que ella teve. 

O SR. CALOGERA.S- Desde que o nobre re· 
lator não parece estar de inteirJ accordo 
com o meu modo de pensar, qu::rato :1. ap· 
plicaçã.o de ta.l auxilio ... 

Foi criticado o po.recer sobre o orçamento 
da lndustrla pelo men nobre amigo, o illustre 
Deputado por Sergipe Dr ·. Rodrigues Dor ia, 
pelo facto de não se estenderem os fu.vores 
consignados . nesta lei aos campos de demon
straçio cren.dos e custeados pelos syndicatos 
agrícolas, o.os mesmos estab3lecimentos já 
creados pelos Estados on po1• elles simples- o SR. F&,\Ncrsco S.\.-Não se tra.b. o.gora 
mente subvencionildos. Disse S~ Ex. que da applic:wib pa.ssadn.; trata.~sa de uma. nova 
tanto procedia o auxilio em: um caso, como applicaçã.o. · · 
em outt•o. 

PeçJ licença ao nobre Deputado para dis- O SR. CALOGERA.S- ..• vejo-mo obJ.'igado 
cordar ; além . do facto de ahi se encontrar a pedir á Camar:~ quo leia o quG diz o rela· 
um auxilio indil•ecto pa1•n. a formn.ção dos torio do dignissimo Sr. 'Ministro dil. Industria, 
syndica.tos agricola.s e .·· o desenvolvimento á pagina 16, · sobro a. propaganda official dos 
dos serviços que essas utilissimn.s associa- productos agricolas . e minoraes, nos paizes 
ções estão no et\SO de prestar, n.cha·se um estrangeiros. 
motivo de ordem pratica : estes co.mpos de Não fallo na p1•opagania no Chile, na. 
demonstração, que já existem, !3Stas esc.•las Argentina e no Uruguay ; mas existe aqui 
agricolas, que já presto.m set•viços, o estão um credito e8pecialde 15 contos, para pt•o
fazendo independentemente de qualquer au- paganua, do productos mineraes, com ap
xilio dos poderes . publicas, não havendo no- plicação pal•ticulat• ao schisto betuminoso 
cessidade do Gvverno Feclera.l ter novos onus do M~rahll, que é realmente curiosissimo. 
para que . os mesmos serviços continuem ã: (Apowdos.) 
ser prestados. ... Conh.eço, sobre este schisto ~at~minoso do 

. . . . . Marahu, um tri.l.balho de altisstmo valor, 
E,Ja que ~e occ!!I?O deste cap1tu.Io, do or- elaborado por profissional que 6 honra da 

oamen~o._ S'Ja·me.llclto agradecer'-': 1llustrc classe, e que nesse mesmo tra.b:tlb.o ainda 
Commtssao, es:eec1al~ente ao .seu digno re; revelou sua elevadissima competencia: re· 
lat9r, a. attençao, o JUSto apo1o presta.do,s. a firo-me ao nosso co !leo-a Dr. Gonza."a de 
s~r1e do emendas ormni~~s desse nota~Ihs- Campos. · c. o 

s1mo ce~·ta:men que est~ prestes a termmttr o trabalho de tão disGincto cn.genheiL·o G 
nesta ç,\plt~l e que v1sa. dese_!lvolver u.ma um modelo, come trabalho s~lcntitlco, e 
d!l's ma~s utCis fontes de produc~.ao no territo- termino. aconselhando o estudo industrial dtt 
rto na.cwna.l. jazida. em questão. E, quando o estqdo in· 

Refiro-me á· Exposição dos Apparelhos .. a dnstrial da . jazida ainda não e . t:.i. feito, já 
Alcool. se despenderam 15 contos p:.wa. a. propa· 

Não só em meu ·nome como no dos demais ganda ! . 
signatarios da emenda., que tomaram parte Acredito quo, como esse exemplo, . eu po
a.ctivissimn. nos trabalhos do Congresso das deria trazer outros, mas a critica. mais cruel 
Applic:.tQões Industriaes do Alcool, tributo â da a.pplicação da ·verba foi feita, não por 
Commissü.o de Orçamento os mais sinceros mim, . e sim pela Commissão de Orçamento, 
e mais vivos agradecimentos pela prova de quando declarou que ·essa votação, ombora. 
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reJuzidn. a. 200:000$, h:1 de prestar bons ser
viços, desde c1ue sej:1 applicada criteriosa
mente. 

Mas a concessão desses favores implica 
tambem, como no Lloyd, n. iscnçã.o de direi
tos pa.ra o mate1·ial empregado nos navios, 
na substituição de peças c tudo mais. 

Quer isto dizer que h:.wcrú. um<t diminui
ção de l'eceita para oTlwsouro. 

O Sa. FaA.NCISC·J Sk- E' s:1c1·ifi.cio me
O Sa. FaA~:cr~co SÃ-Agora. temos segu- nor do que :.~quelle que se dá com relação a 

::>ançm, de que a propaganda será feita de modo su1Jvenções. 

Apancala é tã.o justa, tão merecida, quo, 
:n.elhor do que qun.lquer critica de minha 
pai·tc, isto pinta o que temos tido em rela
ção á applicaçã.o desse credito. 

effi.caz. 
0 Sa. CALOGERAS-Tenho confianç~a ClllC 

assim seja.. 
Devo uccupat•-me agor:1 de uma c:uenda 

que felizmente não logrou a.pprovação da, 
digna Com:uissã.o de Orça.mento c que, no 
meu modo de entender, il'ia projudic<1r in
teresses muito sérios do norte do mca Es
tado. 

Reliro-me á emenda assigna.da. por dignis
simus Deputados pet•tencentes á hancadu. 
bahiana e tamhmn á hancadn. de que faço 
part3, e quo man<.l.a. pa.gar a subvenção para. 
a naveg<tção do rio Parac~~tú, pl'oporcionn.l
mentu á distancia percorrida e a. contar da 
bari'n. de Pa.Paca.t(t pa.ra. a.s nascentes. 

A sabvcnção especia.l votada pat•a a na
-vega.ção deste rio destina· se tão só mente á 
navegaçãu doUe ; não é um fa.vor auxiliar a 
empreza que faz a do rio S. Francisco. 

Ora, vota.da. a medida consi :nacla. na 
cmontla, seria. sac1•ificado por completo o 
sm•vi··o que a disposição corresponuente do 
O•·ç-amcntovi~a proVOl' e, então, si sa qui· 
zesseyutal n. por partes, si so quizesse se
pat•ara. subvanção, eliminanuo a>: palavt•as : 
a conta1· da lH:n-ra do 1·io Paracatit pa;·a as 
nc:~:centes, entã.o essa. subvençãa, em vez de 
so a.pplicv.r á na.vega.ção dcsw rio, seria ap
?licatlu <L do rio S. Fra.ncisco, cousa qúe 
a.bs<Jiutamcntc . não estava no pensamento 
dn. CummissTI.o, quando o n.nno passado votou 
a proposta do nosso digno collega, cuja au· 
sencia, nesta Ca.sa, aliti.s por motivos que 
~o:los lamentamos, tGm sido muito sentida. 
o Sr. ELlu~rdoPimontel. (1lpoiados.) · 

Por ou~l'v la.llo, vejo om rol<.tQão uo se;.·
viço d0 n::tvegaçã.o uma, providencia quo 
acho ,jnsb, equili:ttiv~t. mas que representa 
uma diminuição de l'eceitn. para. o Tllesouro. 
R_efil:o-?lo á emenda, apresent:J.da pelo 
d1gD1SS1mo l'elatol' do pa.rccel', que a.utoriza. 
o Governo a conceder a cmprezas, que façam 
a navegação entre portos de mm• do dtJUS 
ou mais Esta.dos, todos os fa.vores <lo que 
tem gozado o Lloyd Bl'aziloil'.), exccptmtndo
se a. subvenção. 

Não ha mcdid~t mais justa do que o esta~ 
belecimcnto, neste particulal', de um re
gimen commum p::tl'a. todas a.s empt•ezas 
incnmbid.as desses serviços. 

O Sa. CALOGERAS- Este assumpto, como 
todas as medidas l'efor.Jntes ao se1•viço de 
naveg:tção entre nús, vem pronn· de modo 
inilludlvel a necessidade U.e instituir-se in
querito especial no cJnjuncto do serviços 
que entendem com ·n. navcgaçã.o dos po1•tos 
do Brazil. 

.J:l em a.partc d:tdo hontom •. quando dis
cutia esta questão o nobre Deputado pol' 
Ala•.roa.s, o Sr. .. Raymundo de Miranda, eu 
annunciei que, em :3n discussão. te1·ia de 
apresentar uma emenda, visu.ndo, não ainda 
estabel·Jcer o ·1·egimen, porém de te1·rninar o 
inquerito, de cujas conclusões l'usultaria o 
rcgimen mais com~eniente para normaliza
çãu dJS serviços de n:wogn.çã.o no Brazil. 
Tr;tta-se,pois, de um inquerito sobre o estado 
e o <.l.esenvolvimento do. ma1•ioha mercante 
n:.tcional. 

Deixo, portanto, csto aspecto especial do 
problema, para ser discuticlo mais ampla
manto ou na di se ssi'io dos additivus do orça
mento da. via.ção o t mesmo em 3:1. discussão, 
mas desde já. saliento o facto. 

Sr. Presidente, eu ainJa tenho lon:ras con· 
sidoraoõos a fazer sobre o tts,umpto, tenho 
que entrar na. analrs2 dos· serviços a. cargo 
úa. Estrad:t Lte Fer1·o Central c infelizmente 
poucJS udnutos faltam para·v. Ex. annun
ciar :.~ segundn. parte da, or·dem do dia. 

Nestas condições, cu pcdirh a V. Ex. que. 
a exemplo do que se tom feito aqni, me con
sideL·a.sse inscripto para. falhu· amanhã. pela 
segunJa. voz sobre o tut. 1 o. 

O Sn. Pr.ESIDENTE-0 nobre Deputado 
ficará inscripto par:1 f<tlla.r ama.nhã pela se
gunda. vez. (Muito bem ; muito bem. O o1·ador 
e felicitado.) 

O §r·. Augusto do F~eaas (pel'~ 
Ol'dem)--Sr. Presidente. achando-se na. ante· 
sala o Sr. Garcia.Pires, Deputado eleito e 
reconhecido ·pelo 3° districto do E:;ta.do da 
B:1hia, peço a V. Ex. quo mande convidai-o 
a vil• prestal' o compromisso regimental. 

(O St. Presidente convida os S1·s. 3° e) 
4° Sec1·etatios a item 1·ecebe1' o m.esmo senho1·, 
o ')Ual, sendo intr"odu.::ido no ?'ecinto, 1n•esta, 
tmto à ;Vesa, o comp;·omisso l'egim.ental. 
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Passa-se á, 

SEGUNDA PART8 DA ORDE~I DO DIA 

E' annunciada a continuação da. t.liscussão 
unica üo parecar n. · 38 B, de 1903. sobre as 
emendas offerecidas na 2n. discussão do pro
jacto n. 38. deste nono,· que l'eorganiza os 
serviços do hygienc administratiYa dn. União. 

O Sr. Presidente...:....Tem a palavra 
o Sr. Brlcio Filho. 

O Sr .. Br5cio FHbo diz que ainda 
não vae desta feita. Tenha pa.cicncitt o auto
do pro,jecto, so!Irego em faze l-o. passar cole-. 
remonto por t•Jdos os tnrnos regimentaes. 
Espero um pouco o dirccto:• gera,! da Saude 
Publica. ancioso, como se acha, por augmen
tar a sua dose do attribuições o de venci
mentos. pa:'sando a ser, uma vez acabada a 
lei em engendrução, o arbitro dos destinos 
dest:.t terl'a, o dono dos menores movimentos 
da população, o. senhot' ahwluto dos bens c 
propriedade dos bmzilciros. 

Contenham-se tambem um bocado os ma
gotes de candidatos a <?.lnpregos, que Cir
cumd<.tm em volta, da hygiene .. e de so:1s ros
peihvois insec:.os, com escala pelo Thesouro, 
certos de que não illuuom e embaçmu, pois 
o Ol'a.dor bem descobre, por baixo do sorriso 
doce e inetra.vel com que o corteja,m, o fel de 
seus a.bo1•recimentos, o rancor de interesses 
contrarin.d,,s, a raiva espumante pela de
mol'a no a.listamento da bl'igada que vae en
tra.t• em fugo contra. os slegomyas ma.is ou 
menos fcruí:es. • 

Já, discutiu a materia 11elo lado constitu
cional e sob o ponto de vista da convenicncia 
publica. Vae agora. encarai-a pelo lado 
financeiro, vae agora estudar a despeza-.com 
o serviço. 

Assim aginuo, cstndttr:.t o parecer da C0m· 
missão do Orçamento· sob1•e as emenda~ 
apresentarias, relativas a· modificar;ões da 
verba. 

Observa que o orçamento deste anno con
signa. a. quantia de 1.040:000$ para o ser
viço de hygiene. O Govet•no pediu 
1.81•1:8598 pa,ra o exe1•cicio do 1904. A Ca
mara votou a imporGancia de 1.834:659$000. 
Entretanto, no proj.JCto ha um accrescimo de 
3.165:341$000. 

Podem allcgar que. passando para a União 
serviços da hygiene municipal, augmen
taram os encargos para o custeio da hy· 
gienc federal. Nota, entretanto, que o 
Hospital do S. Sebastião c Desinfcctorio 
desdo o anno passado, em virtudede um 
deoroto dictatorhl do governo do Sr. Cn.m· 
pos Sallos, estão anncxados à · Dircctoria 

Geral de Saude o na verba solicitada jú. 
figura uma consignação para esse fim. 

Além disso a despeza. com os funccionarlos 
da Directoria Gera,l de Hygione e Assisten· 
cia Publica. no valor de 484:400$, conti
nuará a ser feita. rola Pi·efcitnrn. pois 
os respectivos emp;_·cgados sã.ovitalicios. 

Assim sendo, os 3.600 c tantos contos 
ficn.mreservaúos para <~s despeza.s noYas. 

Orn, o :fim principal do projccto é extin
guir a. febre a.mnrella. no Districto Federal. 
Iss0 claramente se deprohende do at•t. 10, 
que estabelece a dispensa do pessoal nomeado 
em virtude desta lei, no fim de trcs anno:-:, 
caso não desa.ppa.reçn. dentro nós o typho 
icteroido. 

Para extinguir a febre amarelln,, conforme 
entende o dircctor geral de sa.ude publica, 
quer levn.ndo em conta a exposição por S. S. 
reita. no seio da Commissão, quer lendo os 
seus a1•tigos, só lm uma c ousa a fo.ze1• ...: dar 
caça ao stegomya. Logo, a conclusao a 
tir:tr é que os :3. 600 contos do a. c c r ~sei mo são 
pn.ra os mosquitos, mo.:;quitoiros ·e mosquiw 
ticidas. 

Os pa1·tidarios da thc ria lnYll.neza. alle
gam que foi simplesmente a guerra uo ste
gomya que dou cabo da fehre n,marella effi 
Cuba. 

So(l'unclo informações ,jtt dauas pela. im· 
prensa., andou em insignificante quanti3. a 
empre:rada para a guerra :.w pernilongo ra· 
jado. Nós, porém, gastamos á Larga; vamos 
dçspendcr muitas. vezes mais. 

Cnnvém. além disso, pondm•ar que a des· 
peza de 3 600 e tantos conto . .;; é para um 
anno, c como só no fim de tres annos a des
peza dimjnuirli,, temos 10.000 e tantos contos 
pa.rn, mrttar mosquitos. 

Passa.ndo a. estudar, Ycrba pol' Yerba, os 
pareceres da Commissão sobre a maioria 
dellas. verifica que n·.h dotn.ç-ão pa1·n. o Insti
tuto i:ie Manguinhos, cht•ismado com o ti
tulo de. Instituto Sorotherapico Fedet•al, fi
g~n·a a, quantia de 120:00. $ sem discl'imi
naçã.o dos serviços, sem a indicação do 
pessoal, sem a estipulação dos seus venci
mentos, quando polo n. 25 do art. 3,1 d~ 
Constituição é da competencia. pl'ivatiYa do 
Congresso Nacional creat' empregos, esti
pular vencimE'ntos o designar as attribuições 
dos funccionarios. 

Estuda longamente a situação especial em 
que yae ficar este Instituto. e m6stt·a que a. 
Commi:ssão deu p:trecer contra.rio, quer ú. 
emenda do Sr. Co1•rêa Dut1•a que l'estabele· 
cb a Yerba de 60:000$, com a qual se sus· 
tentou durante muito tempo, hem como á 
emenda do ot•:.tdor que. reduzin. a 90:000$ a 
importancia destinada ao ostabclocimento. 

Refere-se u.o barfio de Pedro Affonso, emi
nente representante da. classe ·medica, ho-
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mem de tn.lento o patriotismo, a quem se 
deve a creaç·ão do instituto, por elle man
tido durante longo prazo com . a metade da 
verba agora proposta. 

Continuava o orn.dor n. analyse da .situa.
ção . especial · do · Instituto Sorothera.pico 
qun.ndo foi avisado pela Mesa de que esta.va. 
:linda. a hora. Interrompe por isso o seu 
discurso, promottendo voltar. (llluito bem; 
muito bem. O oradm· e comprimentado.) 

Fica a discussão adiada pela. hor:.L. 
Passa-se á. -h?rà destinad:.l. ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimat .. ães 
(1° Secreta,·io) procede á. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos : 
Dos amanucnscs da Secretaria da Escola 

Polytechnica, pedindo eq_uip·tração dos seus 
vencimentos aos dos amanuenses das Facul
dades de Medicin:t.-A'·Commissão de Orça
mento. · 

De Ameli.:t Coutinho Damasceno, pedindo 
uma pensão.--'-A' Commissão de Pensões c 
Cont..1.s. 

Dos empregado~ . das capatazias da Alfan
dega. do Maranhão, pedindo augmento das 
diarias que vencem.-A' Commissão de Or
çamento. 

O Sr. Lindolpho Serra- Sr. 
Presidente, mando á. Mesa, este projecto, que 
fundamentarei n.:t occ..'tSião da discussão. . 

Fica sob1•e a mesa, até ulteriol' delibel-.:tç.ão, 
o seguinte . , 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica creada uma mesa de rendas 

de In. ordem em Bellri.~Vista, Estado de Matto 
Grosso. · 

Art. 2.o O Governo abril'á o · necessario 
credito para sua install:.tção. 

Art. 3. 0 Rov-ogam-se as disposições em 
contrario. 

Sn,la das sessões, 20 de novembro de 1903. 
-Aquino Ribei,·o.-Benedicto de Souza.
Oosta Netto.- Lindolpho Se>·ra. 

Vae a imp1•ilnil• o seguinte 
PROJECTO 

N. 315-1903 
Autoriz(t o P1·csidente da RepubUca a abl"i1· ao 

Min~stc)·io da Justiça e Negocias In.tel·io>·es o 
credito especial de 375:000$ pa1·a paga
mento da ponte co1tstruida na pl'aia. do Fla· 
mengo 

O Sr. Presidente .da Republica, om mec
ngem de 17 de dezembro do 1902, solicitotl 

do Congre;so Nacional o creJito especial de 
375:000$ para pagamento da construcção da 
ponte da Praia do. Flamengo. 

Estando a referida ponte feita de accordo 
com a proposta e examinada pelo t•espectivo 
fiscal, é a Commissão de Orçamento de pa~ 
recer . que seja su bmettido á. ·deliberação · da 
Camara dos . Deputados o seguinte projecto 
de lei. 

O ·Congresso Nacional decreta : 

Artigo uoico. Fica o Presid1ilte da Repu
blica autorizado a u.brir ao l\'linistel'io da Jus
tiçn. e Ne.~ocios Int!3riores o credito especial 
de . 375:000$ · pn.r,\ . pagamento . da ponte con
struiria na p1•aia. do Fla.mengo, rcvogada.s as 
disposições em contrario. 

Sala da.!; Commissões, 20 de novembro de 
1903.-Cassiano do Nascim,ento, · presidente. 
- Law·indo PiUa, relator.- U1·bano Santos. 
David Campista.;-:-F;·aHcisco Veiga . 

Exposiçt"to de motivos a ·que se ?'e(c>·e o 
1'a1·ece>· . sup>·a 

Sr. Presidente da Republica-Tendo sido 
acceita pelo Governo a proposta apresentada. 
por LagJ ll•mãos, datada .de 20 de agosto de 
1901, para construccão de uma ponte na 
praia do Flamengo, destinada ao serviço do 
palacio da Prasidencia da Republica, foi 
autol'iz:td.a a despeza, na importancia de 
375:000$, que deveria se1• paga, . opportuna
mente, em ioscripções do Banco d:.t . Repu
blic.1, de · accordo . com o dispJsto no n. 8 do 
m•t. 29 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 
1900. 

Terminadas as obms, foram expe.lidos ao 
Ministerio da Fazenda os avisos ns. 2.448. 
de 30 de outubro, e 2.484, de 7 ele novembro 
do corrente anno, solicitando o pagamento 
daquella quantia pelo n. 31 do art. 2.'3 dalei 
n. 83•1, de 30 de dezembL•o de 1901 (Exercicíos 
findos), classificando-se a d2speza no . citado 
n. 8 do m•&. 29. 

O Tribu.nal de Contu,s, porém, doixou de 
registrar a despeza, por entender que, não 
podendo elh, no exercício de 1901, se1• le.:. 
vada á. conta da <'.utorização · contida. na lei 
n. 7 46, não devia co1•rer p3la verba. - Ex-
ercícios fin:los-do actual orç:t.mento. · 

A' vist:t do que . occorre, torna·se neoes
sario solicitar . do Congt•esso Nacional a cJn
cessão do credito especial de 375:000$, para. 
a realização .da.quelle pagamento. 

Capital Fedora.l, em 17 de dezembro de 
1902.-J. J. Seab1·a. 
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O Sr. Pre~idente- Não havendo 
nada mais a tratar., designo para amanhã a 
Heguinto ordem do dh: · ·· . 

Pl'irueira parte (u.té 2 1/2 horas, ou antes): 
23 discussão do p1•oj:cto n. 314, . de 1903, 

.:1utorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justica o Nogocios Interio1•os o credito 
especial de 30:000$ para o fim de occorrer ás 
despezas do representação no Congresso Me· 
dico Latino . Americano e Exposição annexa, 
que se realizarão no mez de abriL de 1904, 
.na cidade de Buenos Ayres; · · 

Discussfio .· unica do prvjecto n. 305, de 
1903, retativ9 á. emenda úo Senado ao pro
jecto n. 186 A, de J901, declarando que ao 
engenheü•o Aristides Gal vão de Queiroz, apo• 
:sentado . no car5o de director da Secretariá 
rlo l\-Iinisterio da Agricultura, Viação e Obras 
Publicas, compete deste ·a aposentaçü.o o 
ordenado de engenheiro-fiscal de 2a. classe, 
correspondente a 2.5 annos de serviço ; 

Discussão unic-1 do projecto n. 306, de 1903, 
autorizando o . Presidente da. Republica. a 
relevar a pt•escripcão em que ineo1•reu a 
pensão do Montepio dos Servidores do Estado, 
que deixou de receber D. Izido1•a Fcrrcit·a 
dn. SilYa, viuva do funccionario da E~trada 

de Ferro Central do Brazil Luiz Gonzaga 
Fer1•eira da Silva : 

Discussão unic.'1 do pt>Ojccto n. 209, de 
l!J03, concedendo a .D. Flora Queiroz da Ca
mai'a Lima, vi uva. do coronel honorario do 
exercito Frederico · Augusto da Fontourn. 
Lima, a pensão annual de 1:200$000; 

2a. disctzssão do projecto n. 198 A, de 1903, 
i~ontando de qualquer imposto as cta.pas 
vencidas pelo.~ officbcs da. brigada policial 
c do corpo do bombeiros da Capital Fc
tleral; 

Continun.çã.o da di:scussão unica do ·pare
cer n. 38 B, de 1003, sobre as emendas offe
reciJ.as na 2... discussão do projecto n. 38, 
dest() anno, que reorganiza os sei·viços de 
hygiene administrativa da União. 

2n. parte (ás 2 1/2 horas, ou antes} : 
Continuaç:ão da 2a. discussão do projocto 

n. 280 A, de 1003, com o parecer sobre 
emendas offerocidas para 2a. J.iscussão do pro· 
jecto n. 286, deste anno, que fixa. a despeza 
do Ministerio da Indust1•ia, . Viação o Obras 
PublicdS pa.ra o exercício de 1004. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minu· 
to:: da tarto. 

l37a SESSÃO EM a1 DE NOVEM:SEO DE 1903 

Ptesidencia dos S,-s. Pau.l-aGuimm·ües (Presidente), Julio de ilfello (2° Vice-P,·esidente) 
e Paula Gttimarites (Presidente) 

Ao meio-dia proceJo-se · .. á chamada J1 que 
respondem os Srg. Paula Guimarães, ·Tho· 
roa.z .Accioly, \Vand13rley de Mendonçá, Eu· 
genio Tou1•inho, Antero Botelho, Luiz Do· 
mingues, . Virgilio Bt•igido, Thomaz · Caval· 
canti, Frederico Borges, Edua1•do Studart, 
GJnçalo Souto, Eloy de Souza, Fonseca c 
Silva., Teixeira . de Sá, Bricio Filho, Julio de 
Mello, Anoxellas Galvão, ·· Rodrigues DJria, 
Joviniano de · Ca.rvalho, Felisbello Freire, 
Doming-os Guimarães, Felix Ga.spa.r, Satyro 
Dias, Ga.t•cia. Pires, Augu~to de Freitas, Pa
ra.nhos Montoneg1•o, Bernardo Horta., S<t 
Freire, Americo de Allmquerque, Galvão 
Baptista., Silva, Castr.>, Laurindo Pltta, ,Ju
lio Santos~ Henrique Borges, Mauricio de 
Abreu, Carlos .. Teixeira Brandão, JosG Boni· 
facio, Ribeit•o Junqueil•a, Davil Campista, 
Bueno de Paiva • . Be1•nardes de FM•ia., Carlos 
Ottoni, OJ.egario Maciel, \Vencesláo Braz, 

Moreira daSilva, Francisco Romeiro. For· 
nando Prestes, Ferrei l'a Braga., Candido Ro
dl•igues, H01•menegildo de . Moraes. Filho, Joa
quim. Teixeira Brandão,. Aquino Ribeiro, 
Eliset' Guilherme, Soares dos Santos, Bar
bosa Lima. James Darcy, . Cassiano do Nasci· 
monto, . Vespasiano de Albuquerque, Alfreclo 
Varcln. e Campos Garticr. 

Abre-se a se~são. 
E' lida cpo~t:J. em discussão aacta. 

O Sr. Barbosa. Lima.:..... Sr. Pre .. 
sidente, por motivos de ordem superior, n"ão 
me achei p1·e~ente á. sessão de hontem; ve· 
nho, por isso, decln.1•ar que, si me tivesse 
sido possível tomar parte na vota.ção nomi
nal, p1·ovocada. pelo requerimento do Depu
tado pelo Rio Grande da. Sul. o Sr. Alfredo 
Vareta, cu torh votado a fa.vor dessa re
ei. uerimen to. 
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o meu procedimento não podia ser outro, 
em vista dos fundamentos com que ,justifi
quei requerimento analogo, na sessão de 
1901, fundamentos dos quaes nKo me arre
pendi até h~je, . e do que espero não me . des
dizer nunc~. 

Em seguida ê approvada a acta da sessão 
antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

São suJcessivarnente sem · debate encerra
dos em · 2a. discussão os arts. 1 e e 2° do pro· 
jecto n. :31 "1. <le 190:3~ autorjzando o Governo 
a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores o credito especial de :30:000$ para 
o fim de occol'rer . âs despezas de represen
ta.ção no Congresso Medico Latino Ameri
cano e Exposição · annex11, que se l'ealiza1·ão 
no mez de Abril d.e 1004. na. cidade de Buenos 
Aires; ficando adiada a, votação. 

E' annunciada a discns~ã.o unica do pro
jecto n. 305, de 1903. r.e1ativo · ú. emenda do 
Senado ao projectu n. 180 A, de 190l,.decltt
rando que ao engenheiro .Aristides ~alvão de 
Queiroz, ttposentado no cargo do d1recto1' da 
Sec1•etaria do l\Iinisterio da Agricultum, 
Viação e Ob1·as Publicas, cornpet2, desde a 
aposentação, o ordena.do de engenheiro-fiscal 
de 2a. chssc, col'respondentc a 25 anno::ide 
serviço. · 

Nioguem pedindo a pn.b vra, é encerrada. 
a discussão o adiada, a votação. 

E'annunciada a discussão unica do pro· 
jacto n. 300, de 1003, autol'izando o P1·esi· 
dente da RcpulJlica a relevar a prescripcão 
em que incol'l'~U a pensã'o do montepio dos 
Se1·vidores do Estado, quo <leixou de receber 
D. Izidor;:t, Ferreira Silva, do funccionario 
da Estradt\ de Ferro . Centmldo Brazil Luiz 
Gonzaga Fêr1•eil•a da Silva.. 

Ninguem pedindo a pa.la.vt'a, é ence1•rada a, 
discussão a adin.du. a votação. 

E' a.nnunciada a. discussão . unica do pro· 
jecto n. 209, de 1903, concedendo a D. Flora 
Queiroz da Camaru.Lima.·riuva do coronelho· 
nol'a.rio dó exercito Frederico . Augusto da; 
Fontoura Lima, a pensão annual de 1:200$; 

Ninguem pedindo a. palavra, ê encerrada a 
discussão e adiada a. votação. 

E' sem debate encerrado em 2a discussão 
o artigo unico do projecto n. 198 A, de 1903, 
isentando de qualquer imposto as etap:1s 
vencidas pelos officiaes da briga.dtt policial 
e do corpo de bombsh•os da Capitttl Federal; 
ficando adiada. a vott1,ção. 
· E' annunciu.da a continuação ela discussão 
unica elo pn.recer n. 38 B, de 1903, sobro as 
.emendas o.fl'erecidas nu. .2n .discussão do pro-

jacto n. 38, deste anno, que reorganiza · os 
sorYiços de hygíene administrativa da União. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o St·. Briclo Filho. 

o Sr. Bricio Filho. proseguindo 
na analyse da verba votada para o Instituto 
de Manguinhos, que pass:J. a figurar com o 
nome de Instituto Sorotherapwo Fedel'al, 
mostra que o :1rt. 4°, que lhedizre::;peito; se 
compõe de duas partes : uma a que lhe dá a 
autonomia e consigna um p11tt'imonio de 
4.000 apolices; outl'a que estabelece que os 
bans do instituto serã.o geridos sob a 1iscali
zação . e immediata rcsponsabllidade de . um 
delogado do . Governo. 

Uma. emenda, assignada por quatro mem ... 
lJros da Gommissão e pelo autor do projecto, 
propõe a suppressão ·do ar Ligo. Si .for appro~ 
vadu., magnificos serão os result..1.dos .. quanto 
ú primeira parto ; serú, entretanto, para 
lamentar que despppa.rcça. tarnbem a 11scali
zação .e immediata responsabilidade de um. 
delegado do Governo. 

Estudando o art. 5°, oh.::orva que. ao 
mesmo tempo que nelle se confere a vitali~ 
ciedado dos actuaes profissionaes do insti-
tuto, aventa-se a idéa da annexaçio- de um . · 
S!:lbio europeu de reconhe~ida competencia. 
No mesmo u.rtigo se autoriza o Governo tt 
lavrar um cont1•n.cto, onde se fixarão seus 
vencimentos e onde se provideocia,r(~ de 
modo a estatuir as obrigações do in~tituto 
pa.ra com elle. Desde .logo ·rêsalta a . pre
occupação do autor do projecto em acnu
telar os deve1•es do instituto para. com a . 
summidade estrangeira, sem entra1• em p1·o~ 
videncias sobre as obrigações do sabio pa1·•~ 
com o estabelecimento. 

Além disso, . é de pasmar u. facilidade com 
quo se autoriza a fixação de vencimentos, 
quando, pelo n. 25 do art. 34 da Consti
tuição, é da competencia privativa do Con-
gresso Nu.ciona.l crear e supprimir emp1•egos 
publicos federaes. lixar-lhes as attrihnições e 
estipular-.Jhos os vencimentos. 

Entrando no exame de outras emendas 
aprescnta.da,s, ·. noto. . a. que, sub.::ct•iptt\ pela 
bancad.a mattogros~cnse, propõe vorb::t pa.ra. 
o · estabelecimento ·de umt\ estação sa.nitaria 
em Porto Murtinllo, no Estado de Matto 
Gros:5o, Commcnta a . facilidacl.c com que o 
pra,jecto se preoccupa. com a . multiplicidade 
de providencias relativas tt hvgieno . tel'· 
rJstre e o descaso com que tratà. a. hygicne 
ma1•itima justamente a que compete ao Go-
verno da Uniã.o. Matto Grosso ostú. lon()'e. 
daqui o pol' isso naturalmente . a honrada 
Commissão de Orçamento não quiz dar o seu 
assentimento ao ahitl'e . lembrado pela. 
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·emenda, mas o ·· orador lhe · dará o · seu 
voto. 

Passa a analysar a. emenda do Sr. Hcredia 
dJ Sá, que manda substituir na rubrica
Hospitaes- 1wssval sem nomeação, um fo
guista,, um ajudante de cozinha e um ser· 
vente, por um foguista, e um ajudantD de 
pharmacia. Nilo sabe por qu~ hormcneutica 
o repl'esentante do Distrjcto F e leral oncon· 
trou meios para substituição tão originat 

Os pharmaceutico.~ e seus a.judantes nã.o são 
os CüZlnhoircs do medico, mas. s:eus dignos 
auxiliares, cheios de responsabilidades e que 
no prep;1ro dos medicame11tos cuncorrem 

· poderosame.nto ·para o res tabelec imento do 
enfermo. Bom :wisada andou, pois, a digna 
Commi~sãode Orçamento, ao recusa1• a pro· 
postado Sr.Hcrell.ia de S<.i.. 

Entra depois o orador no estudo das emen
das que apresentou. 

A primeira propõe a · reducção dos venci
mentus de cada tnn dos tres pharmaceuticos, 
dos tres engenheiros sanitario~ e do juiz dos 
Feitos da 1-Iygiene. 

A Commissão rejeitcu a primeii•:.t rcducção 
e ucceitou as outras duas. Concorda com o 
seu pronunciamento. 

Os vencimentos de iOO$ por rnoz pa,ra cada 
engenheiro sanit:.trio const1tuem uma bo:l. 
remuneJ.•ação, ·neste momento em que lla 
muito roprcsc:ntante da engenharia sem ter 
o que faz :r. 

Combateu c combaterá até o ultimo mo
mento a.crcação da justiça. sanitariu. com um 
juiz, um procurador, um sub-procuradur. 
um e~c1·ivão e officiaes de just1ça, cortejo 
longo de funccionarios.pesandosensiYelmento 
sobru us cofres publicas. -

Si, porém, tem de ser approvada essa. dis· 
pensavoljustk~L sanitaria, que se reduzam os 
vencimentos do juiz. 

A um :.tparte do Sr. Mello Mattos, d~zendo 
resultar dispu.ridade entro . cs vencimentos 
do juiz o os do procurador, sub·proc'uador; 
etc., . pondera. o orador que tudo ficarú. sa
nado por occusião da 33 discus$fí.O, · pois 
desde j<t toma o compromisso de reduzir a 
despeza nesse ponto. 

Na rubrica- Serviço de prophylaxiu. da 
feb1•e amarella-propoz o orador · vurios cor· 
tos na. dCSiJCZ:t. Procm•ou reduzil> a. 100 o 
numero avultado de 200 c:tpatazes. A Com· 
missão nesttt parto não don o seu assenti· 
menta, porque, segundo as explicações dadas 
em npartes, cuda · capataz dil'ige seis traba· 
lhadores e o seu numero no J.)rvjecto é de 
1.200. Não seja essa a duvida, retirará 
agora a medida., para rcproduzil-a mais 
ta:rde, supprimindo ao mesmo tempo, c pro· 
poreionalmente, capatazes e trabalhadores. 

Vol. VII 

Enaltece o procedimento da Commissão 
em cuncordar · n:.t . reducção dos vencimento~ 
dos 70 auxiliares ac::tdcmicos. Em vez de 
200$ por mcz. passarão a perceber 150$, 
exccllonte remuncra.ção, attendendo a qüc 
muitos desses moços teom mesada. O oradO!' 
é amigo da cl:tsse acadcmica, muitas vezes 
tom defendido os seus direitos e por .· isso 
mesmo sente·so a.zora bem em pugnar pela 
medid:.t. Foi estudante, interno de clinica e 
percebeu apenas GO$ mensaes. Os internos 
de clinicabojo ganham 100$. os da Santa 
Casa de Misericordia muito menos, c a romu
neraçãn que propõe é um auxilio snfficiente 
par.:\ os estudantes. 

Trattt de outras emendtts approvadt\S .pela 
Commissü.o; 

Bem comprehende que sã.o imperfeitas e 
incompletas as modificações que propõe; 
procurará, pol'ém, aperfoiç~oal-as e comple
tal-a.s no momento do ultimo debate . 

Tomou a parte odiosa de lembrar alvitres 
que veem contraria!' interesses. Não foge da 
responsabilidade . que lM venha. dessa . atti· 
tude, aco~tumado como est:.t · a cumprir os 
seus deveres. 

O grupo que cstú. á testa da hygicne, espe· 
cie de muçonaJ•üt, .· igrejinha privileghda, 
qufl se julga i.nlh.llivcl em suas miraculosas 
manifestações, esse grupo lançará sobre o 
orador os fundamentos de uma excommunhão 
maior. 

Tem serenida~!e da animo h:tstante pa.m 
prose~ulr em sua marcha, sém se prcoccupa.l' 
com a vozel'ia dos descontentes. 

Vae terminar, na certeza de que não illu
minou o debate, mas trouxe os elementos de 
sua convicção. 

A um apat·te de que niio só .illuminou, maS' 
queimou algumas despezo.s, rospou:le que 
sim. que queimou algumu.s vel'lJas desarra
zoadas, muita p1•etenção sem fundamento, e 
o sumptuoso castello sonha.do pelos fun ccio
narios do Instituto de Manguinhos, com · as 
gu1•das propinas e as 4.000 apolices. 

E seu desejo t1 reJuzir a cinzas este pro
jecto.que vae servir do pre·~exto pa,ra esbanja· 
monto dos dinheiros publicus c po.rn. .o a.taque 
aos drreitos e pl'opriedades dos cidadãos hra· 
zileirus. (.Muito bem ; muito bem. O o1·ado1· d 
muito compl'imentado ~) 

Fica a discussão adiada pela · hora. 
Comparecem mais os Sr.s. Aurelio Amo· 

rim, Passos Mir.:nda, Carlos de Novaes, An· 
tonio Bastos, Jose Euzeblo. Cht•istino Cruz, 
Anizio de ·Abreu, Abdon Milanez, Ermirio 
Coutinho, Alfonso Costa, Celso do Souz:.t, 
.João Viuira, Mala,quiit.s Gonçalves, Esmeral
dino Bandeira, Angelo .. Neto, Ra.ymundo de 
Miranda., Euzobio do .Andrn.de, Oliveira Vai· 
ladfio, Tosta, Tolentino dos Santos, Etluardo 

\14 
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R~mos, MarcoU no Moura, José Monjardim, t 2n. discuseão do. pro,iecto n. · 286, deste anno, 
Mello Mattos, Erico Coelho, BeUsario de que fixa a despeza do Ministerio da Industria 
Souza, Cruvollo Cavalcanti, Francisco Veiga, Viação c Obras Publicas. para o exercício 
João Luiz, Gastão da Cunha, Carlos Peixoto de 1904. 
Filho, Pcnido Filho, Henrique Sallcs, Calo-
_geras, Carvalho Britto, Rodolpho Paixão, O Sr. P~·esldente- Tem a pal~t
Jesuino Cardoso, Rebouças de Carvalho, Vl'a o Sr. Calogeras. 
Cost:1. Junior, José Lobo, Costa. Netto, Be· 
nedicto de Souza, Lindolpho Serra, Candido 
de Abreu, Carlos Cavalcanti, Juvenal Mil
]er, Marçal EscolJar, Diogo Fortuna e Ho· 
mem do Carvalho. 

Deixam de compttrecer com causa parti
cipada os Srs. Alencar Guimal'ães, Joaquim 
Pires, Sá Peixoto, Enéas Martins, Raymundo 
Nery, Hosannah de Oliveira, Arthur Lemos~ 
Urbano Santos, Rodrigues Fernandes, Gue· 
delha Molll·ão,Dias Vieira,Raymundo Arthur, 
.João Gayoso, Tavare.s de Lyra, Pet•eira Reis, 
Walfredo Leal, Tl'indaue, Soares Neiva, Mo· 
reira Alves, Cornelio <la Fonseca .. Pcdro Per
nambuco,· Elpidio Figueiredo, Epaminondas 
Gracindo, Noiva, Leovigildo · Filguciras, 
Milton, Vergnc de Abl'cu, Pinto Dantas, Ro
clrigues Saldanha, Co1•rêa Dutra, Oliveira 
Figueiredo, Bczama t, Pereira Lima. Pau li no 
de Souza, Estevam Lobo, João Luiz Alves, 
Leonel Filho, Manoel Fulgencio, Nogueil•a, 
Lindolpho Caetano, Edua1•do Pimentel, Do
mingues de Castro, Valois de CtJ.stro, Arnolpho 
Azevedo, Azevedo Marques, Rod.olpbo Mi· 
.randu., Bernardo Antonio, Lamenha Lins, 
Francisco Tolentino, Abdon Baptista. Paula 
Ramos, Xaviel! do Vulte, Angelo Pinheiro e 
Victo1•ino Monteiro. 

E sem causa os Srs. Rogerio de Mil•anda, 
Indio do Brazil, Bezerril Fontenelle, Fran· 
cisco Sá, João Lopes, Sorgio Saboya, Paula e 
Silva, J os6 Marce llino, Pereira de Lyt•a, Esta
cio Coimbra,Arthur Orlando, Castro Rebello, 
Bulcão Vianna, Alves Barbosa., Rodrigues 
Lima, Moreira Gomes. Galdino ·Lo reto, He
redia de Sá, Augusto de Vasconcellos, Fidelis 
Alves! João Baptista, Lourenço. Baptista. 
Viria to Mascarenh 'l.S, Bernardo Monteh·o, 
Astolpho Dutra,. Francisco Bernardino, Car
neiro de Rezende, Adalberto Ferraz, Antonio 
Zacarias, Lomounier Godofl'edo, Camillo 
Soares Filho,Sabino Barroso, Padua Rezenle, 
Galeão · Carvalhal, Berna1•do de Campos, 
Amaral Cesal', Eloy Chaves, Leite .. de Souza, 
Paulino Carlos, Francisco Malta, Alvaro de 
Carvalho, Germano Hasslocher e Dvmingos 
lvlascu.-t·enhas. 

Passa-se á 

O ~h.• •. Calogeras-·Sr. Presidente, 
antes de proseguir ns· analyse das diversas 
rubricas do· Orçamento em debate e de con
tinuar as considerações que hontem me vi 
obrigado a adiar por ter dado a hora, devo 
pedir desculpas a V. Ex. e á Casa pelas mi
nucias em que tenho entrado no el<:ame dos 
di.il'erentes pontos que constituem as. subdi.; 
visões do art. lo do projecto do Orçamento. 

Muito mais facil e agradavel me seria por 
certo discorrer sobre as theses economicas 
que cada uma dessas rubricas encerra; ana.
lysa.r, por exemplo, a influencia dos trans
portes na orgauisação productora do paiz, 
estudar . o melhor regimen a estabelecer-se 
para. a marinha mercante nacional, apontar 
as vantagens decorrentes do alargamento 
conveniente da exploração das minas· do 
Brazil. e por esta fórma enveredar .por dis
cussões que mais propriamente caberiam 
numa academia de sciencias politicas do que 
no estuclo te.:hnico do Orçamento mais te
clmico que tenhamos • 

Sou obrigado a. estudar o modo por que 
teem sido applicada.s as verbas votadas pelo 
Congresso Nacional, afi01 de. desse estudo, 
colher os elemeRtos de convicção que me 
habilitem a dar. o meu voto ao estabelecer-se 
o custeio desses · serviQOs, para o exercício 
vindouro, fazendo com que com o maior 
apuro possivel se possa chegar ao melhor 
aproveitamento das verbas· que o Congresso 
tenha consigna.do para a manutenção. dos 
serviços •.• 

Ditas estas palavras, que explicam n ari
dez do modo por que tenho encaminhado a 
cliscussão até este momento, vou. proseguir 
anv.Iysando mail) de perto o que diz respeito 
aos serviços entregues á Estrada. de Ferro 
Central. 

Desde já elevo salientar quanto lastimo que 
o. illustre relator .. do orçamento da viação 
não se ache presente para dar umas expli· 
cações que solicito. 

Devo notar que nos projectos já. apresen ... 
tados à Cama1•a, referentes a despeza dos 
diversos ministerios por um lado, e por ou ... 
t1•o ao orçamento da receita, existem dali-

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA ciencias e deftciencias serias. no que. diz. res 
speito ás verbas arrecadadas e as despendida

E' annuriciadtt a continuação da. 211. discus· am papel. e por outro lado existe super
são do projecto n. 286 A, de 1903, cotn I abunda.ncia ·no que diz respeito às verbas co· 
o parecer . sobre emendas o1fe1•ecida.s para ·bradas am ouro e ús despezas nes:sa espécie. 
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Não seria, portanto, conveniente alliviar o 
orçamento. papel, transferindo. para o ·orça
mento ouro a1gumas dospezas que nessa 
verba possam ser incluídas ~ 

Assim é que na Estrada de Ferro Central 
existe uma verba de cinco mil contos papel, 
para acquisição de combustível e lubtifi· 
cantes, que evidentemente devem ser adqui· 
ridos fóra do paiz, salvo a fracção minima 
.que possa ser fornecida pela industria na
cional. 

Parece-me, portanto, poder ser supprimida 
esta verba. de cinco mil contos em papel e 
.substituída pela de dous mil ou dous mil 
quinhentos contos ouro na verba correspon
dente •lo orçamento. 

Desde 1897 tenho procurado com mais cui· 
dado estudar o orçamento da viação, e sem
pre fui amigo da Estrada de Ferro Central 
por ter reconhecido que naquella. casa, si ha 
defeitos, si ha vicias que poclem ser corri
gidos •. ha verdadeiro amor ao trabalho, ha 
cuidado e escrupulo na execução dos serviços. 

Esta concordância de vistas com os intui
tos· que predominam na adminh;tração da 
Central, accentuou-se ainda depois da no
meação do actual director, o ill ustre enge-
nheiro Dr. Gabriel O.::orio de Almeida, neto 
este que representa uma das nomeaçõ~s mais 
:felizes do Sr. :Ministro da Viação. ( Apoia
dos.) 

0 SR. CARLOS 0TTONI :-E' uma das glo· 
rias da engenharia. 

0 SR. CALOGERAS: - A critica, portanto, 
que vou fazer dos set•vicos a que S. Ex. super
intende não póde absolutamente representar 
hostilidade aos actos de S. Ex., antes traduz 
uma prova do a.preço que ligo áquella 
se1•ie de trabalhos e um· esforço de colla.bo
ração para que se cort•ijam alguns defeitos, 
e·. sejam substituídos por praticas mais con· 
formes aquellas que hoje exige a boa t~~hnica 
em materia de Estradas de Ferro. . _. 

Tenho mesmo, em relação á Estrada de 
Ferro Central, certas responsabilidades, por 
que, desde o momento em que nesta. casa. 
comecei a estudar a.applicação das verbas e 
a distribuição dos serviços, tenho represen
tado o papel, por assim dizer, de um batedor. 

No . momento em que enuncio a critica, 
no momento em que combato as teodencias. 
quer no orçamento1 quer na orientação geral 
da Camara dos Deputados, saem-me sempre 
pela frente os relatores das commissões de 
Orçamento a. dizerem que não procedem as 
minhas arguições, que são infundadas as 
minhas criticas, mas logo em seguida os factos 
vem me dar razão. 

Assim é que em 1897, quando o orca.mento 
da Estrada .. de Ferro Central apresentava., 
principalmente no que diz respeito á linha, 

um excesso de pessoal, que nad<.t absoluta
mente podia justificar, foi-medito pelo relator 
de então, o Sr. Urbano Santos, que não 
procedia de modo algum a critica que eu 
fazia ; que o que se notava na Estrada de 
Ferro Central, notava-se em todas ns via.s
ferrens. 

No anno seguinte, as exigencias do ser
viço provaram que quem tinha razão era o 
deputado por :Minas, que criticava a organi
zação da Estrada. 

Em 1898, quando ferin-se a campanha. da. 
duplicação da linha na Serra, eu tive occasião 
de com La ter esta, medida com todas as minhas 
forças, por julgar que representav:a um onus 
incomportavel, dada a situação financeira· da 
Repubiica., e por .não se ter provado que a 
capacidade do trafego, quer quanto ú. tracção 
na linha, quer quanto á de transporte dos 
carros e "\Yagons tivess<i' sido attíogida; e 
prccurei demonstt•ar que larga margem ain
da existia, anLes de recorrer a medida tão 
custosa, como fosse a duplicação da linha; e 
mesmo que, no caso de approximar-se o tra
fego da capacidade de saturação dos tt•ans
portes naquelle trecho da estrada, meio 
havia, sem recorrer a tão avultada despeza, 
de fazer face ao serviço. 

Fui ainda criticado; disseram que abso
lutamente . não correspondiam ao que se 
notava naquetla ferro-via, as minhas alle
gações ; mas o fucto é que . de então para 
cá. não se fez a duplicação da linha, o tra
fego au o-men tou, e ainda não se chegou à 
capacidaae de saturação em materiade trans
portes. 

Do mesmo modo, em 1899, estudando 
d.iversas verbas destinadas ao custeio de 
di:íferentes serviços naquella. linha, fui 
criticado, mas os fuctos posteriores vieram 
dar-me razão. 

Nas di:íferentes divisões da Estrada de 
Ferro Central as criticas a fazer são de 
natureza diversa. 

Em relação á 51• Divisão - a linha -
a unica. observação qne se poderia fazer seria 
a. de que infelizmente, em 1900, pelo 
menos, não foi devidamente apfllicada a 
verba votada pelo Congresso Federal, no 
que diz respeito á substituição dos trilhos, 
na secção ds. Serra, trilhos esses que eram 
então de 35 k.ilos por . metro . corrente e 
deviam ser sabstituidos pelo typo de 42 
kilos e algumas grammas. 

Para essa. substituição, dada a ex1gencia 
do serviço dlt Estrada de Ferro Central, 
tinha sido consignada no orçamento, pelo 
relator de então, que era o deputado que 
ora oceupa a a.tten~ão da casa... a verba 
necessaria; infelizmente, por mo ti vos q ne não 
conheço, esta disposição não foi executada, 
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pelo menos no exerci cio para o qual se .des· Taes faltas e:dstem, muitíssimo viciosas, 
tinava. e urge expungir desses orro~ o serviço de 

Dabi. sobrevieram inconvenientes, que, por contabilidade e a tomada de contas daquelle 
latentes, não deixam de ser menos seriose proprio nacional. 
não deixarão de se fazer sentir no · decurso A critica que . vou fazendo é conhecida da exeeução dos serviços a cargo daquella por quantos tenham estudado de · parto 
subdivisão d:.l, Estrada de Ferro. a11uella via·ferrea. E' sabido, não ::ópelos 

Onde uma reforma se torna urgente, im- directoros . daquella estrada, como pelos en· 
prescindível é na divis:io ela contabilidade. genheiros que a teem estudado, quanto de 
O que por ahi se nota, no momento actual, vicioso existe no codigo alli seg-uido, no 
é um :ver.ladeiro descalaLro. Tendo-se, ct•eio que diz respeito á escripturação das des· 
queo aimopassado, impugnado a veracidade pezas. · . · 
dos saldos daquella vin·terrea, fcoipelo Minis~ A eliminação desses vicies, n substituição 
trocla. Industria nomeada uma comn·issão tech· dos an 1 igos moldes por moldes novo~. por
nica incumbida de examinar a escripturaçil.o pt'e.ticas mais perfeitas, a organisnção, final
da Central, afim de npural' os saldos renes mente, de um codigo ·elo contabilid • ~de intei
naquella repartição publica. · ramente diverso, no que diz respeito ao 

Depois de seis mezes de estudes e apezar inventario . do material e tam1Jem. ás contas · 
da competencia indiscutivel dos protlssionaes correntes elas di:ll'erentes divisões para com 
nomeados para desempenharem esta tarefa, a contabilidade geral, são reformas urgentes 
o cháos em que .se achava o serviço da sem as qtu1es ningue!D. poderá conhecer o 
contabilidade era tal, que a commissã.o viu-se que vai por a1li. 
obl'iga(la a dissol"ver-se sem prt~star os ser· Em qualquer occasiãó ha de reproduzir-se 
viços que della se esperv.vam, tendo ella de- o que se verificou o annh passado, isto e, a 
clarado no ~Iinistro da Industrht a impossi- impossibitidnde de se conhecerem exactamente 
bUidadc, ern que se tinha encontrado, de cum· a ·receita e despeza. reaes daquelht l111ha.. 
prir sua mis~ão, dada n. balburdia neste ser· Creio que . a unira solução para o caso 
viço; e esta bnlbnrdia chegou a ponto tal, qUI) seria. encerrar detinitivamente as contas, em 
no proprio relatorio da Estrada de Ferro, determinado periodo, c começar conta nova, 
com di.tferença de algumas linhas. se en:- de modo a. que na antiga se po~sam t~1zer as 
centram para os mesmos factos algarismos verificações necessarias, sem levar para a 
inteiramAn'e differcntes. conta nova os erros anteriores e accumu-

Tiv(~ occasião, pol' mais de uma vez, de es· lados. 
tudat• de perto, não só os balanços da Es.-, Desde já devo declarar que . estou certo de 
trada ue Ferro Centrai, como os resultados do que, do exame acurado do que se passa 
trafego, e as esta.tist:có.s por ellaorganisa.dus; naqueUa estrada de ferro, hão de surgir 
mais de ·. uma vez pude v .. e1•ificar; erros que I sorprezas. ma. ximas, prova. velm. ente desagra
chegam a elevar-se a ::.o 0 / 0 do valores ahi veis. E::;tá clnro que, referindo-me por esta 
consignados. fúrma á Contabilidade G;;ral da Est1·ada de 

Aind;t ba pouco, · tendo de verificar al· Ferro Central, l1ãu que1~0 pôr em duvicla, de 
guns darlos numericos referentes acs reparos modo algum, a lisura dos funccionarios que 
das locomotivas por kilometro, encontrei, presidem a esse servjço. Essas surprezns 
fazendo uma simples divisão. algarismos in· llão de ser causadas, em grande parte, pelo 
teiramentc diversos dn.quelles publicados pessimo systema de escripturação a~.ioptndc 
nas · in formações officia.es. . nesse pro prio nacional. 

Além disto, Sr. Presidente, correm por ·Passo agora a estudar o serviço de loco~ 
conta. das despezas normaes . da Estrada de moção. I-Ia muito que fazer nesse ramo ele 
Ferro Centralgnstos que foram feitos com administl•uçü.o da Estrada, principalmente no 
serviços inteiramente diversos, nJguns dos que d1z respeito à modernbação dos ~erviços 
quaes absolutamente estranhos á estrada. que por abi correm . . Não é, po1•ém, substi-

0 proprio vnlor que figura nos rela.to1•ios 1 tuição que possa ser feit~ do dia para. a. noite. 
como · s.end.o o ··· valor da linha, não c. orres-: I São m. ui to lentos e exigem . ... muito d.in. 1. 1. eiro o~; 
ponde á realidade. · . · melhoramentos que devem ser · introduzidos, 

Os inventarias que alli existem e os va- não sú no que diz respeito aos concertos das 
lores destes inventarias, os V<l lore:s com machmas, como tambem no qne se refere á 
qu~ são computadas nestes arrolamentos asj' cvnstrucção de carros e vagões. 
umtlades de transporte e de tracção, tambem As modificações exiO'iclas para baratear o 
não ~orrespondem a realidade. · . custo dos reparos feitÕs no material rodante 

Prwc1palmente, não . foi adoptada a pra- exigem uma substituição qunsi completa de 
tica indispensavel em toda. .contn.bilitlado grande parte do machinismo que alli existe. 
bem organisada, de estabelecer-se um fundo não só no que se refere ao trabalho nas 
de amortização para. o valor do material. di:ffercntes peças do material, como, alem 
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disso, é. propria movimentação dentro nas trens, e. p0rtanto, na economia. do custo 
oflicinas. da unidade de trt'.fe6o, não só oriundl!. da 

Entretanto, seguindO-se · esta directriz, só- capacidade de transporto dos vagõt•s, mais 
:nente com bast~tnte lentidão se poderá che· bem aproveitados, cDmo, príncip:tlmeote, do 
gar a possuir na Estrada de Ferro Central modo por que o poder de evaporação das 
officinas perfeitas, que possam eiTect1vamentc caldeiras,a conrlucção do fogo nas fornalhas 
prestar todo o .· serviço . que de um proprio e o consumo do vapor nos cylin<.lr·os .. eram 
dessa natnreza se deve esperar. dirigiclos. Para . dar a prova do quanto a 

Maii e!Iltlazes e mais promptas podem ser Central esta. atr .• zada nesse . sentido, basta 
as provit.leucias no que diz respeito á acqui- lembrar que o principio, hoje dominante em 
sição do material, porque, devo dizer, com o todas as estradas de terro, da. expansão mul
d.evido re~peito quo tributo á competencia tiplice com tensve5 succcssivns de vapol', na 
dos profis:->ionaes que pr ... sidem aos serviços Central nunca poud.e ·ser applicado com van,. 
daquelle proprio naciomtl, devo dizer que tagem. Existem duas ou tres m~chinas con
ainda noto muito af':!rro ás antigas tradi- sti'Uidas de accordocom este systema na. bitola. 
ções, no que se refere âs novas construc- estreita,. salvo erro de minhn parte, com as 
ções e á Cf•r:npra do novo materir~l que está I quaes a inexperiencia dos machinistas tem !e
sendo posto om serviço n•'ls linlns clêlquella vado a Adminis!raçilo superLor daqnella es
estrada. · . .· . . . trarta. a concluir que . não ha vantag~m n:t 
. A tracção, principalmente, e defeituosa alli, adopção desse systema e desse pr·incipio, de 

no que é relativo a mercadorias;. Não é tanto pret'erenciaao de expansão simples, que é o 
no nume1·o de unidades destinadas a esse que predomina quasi absoluto na Estrada 
serviço que . se nota o defeito; dada a por· tle Ferro Central do Brazil. 
cenhgem hu.bitual nus estradas nnalvgas, Ora, Sr. Presidente, não ha. muito tempo 
com referencia ao numero de locomotivas tive ocoasião de estudar em revistas t~·chnioas 
:por trecho de 10 kilometros. A Estrada de I o desenvolvimento que nestes ultiimos 15 
Ferro C!·11tral. neste particular, acha-se ·em annos tem tido~- applicnção das iocomotivas 
estado m:ds favora. vel, confrontc.da com as Compound, de dhcrsos systemas, nas estra
linhas com que pudesse ser confrontad<t quer t.las. de ferro do mundo int ·~iro, noto.damente 
22<t Ame1•ica. do Sul quer na. Europa. · .. · as Compounds de Glelm. 

Não quero citar algarismos porque serin. Pois bem, cmquanto, em torla a parto,se 
fastidioso, mas a prova me seria facillima. reconhecia. que em machiuas conveniente-

Onde o deCeito priucipal se nota., é no mente calcultv.las, equilibradas e constl•nidas, 
poder d~ tracção das machinas. Assim é que a economia. de combustível, a .economh1 geral 
a locomotiva. de cargas da Central està no custo rlét unidade de trafego, chegava a 
long-e de ser o que comporta o estado da a.ttingir a 20 °(,, em certos casos, pP.la n.ppli· 
linha, meiimo nos trechos onde o trilho e de cação da Compoundagcm, na Estr•ada de 
35 kilos pot• metro corrente, tendo em vista l"erro Central do Brazil e . este pl'incipio 
as obras d•" nrte e o que parmittatn o grá.o de completamante posto de la•1o ! ... 
adin.ntamento a qu~ se cbegou na construcção Urge, portauto, cor1•igir-so e~te defeito, e 
e a resis!encia dos metaes empregados nas a correcção é muito facil : encontl'u·sc na 
locomotivas. Terei, tlentro em pouco, õccasião CI'enção, junto ti. divisão que supe1·intende 
de al!uclir .a. isto. e não me alargo n.esta dis· este se1•viço, (b uma escola esp:2cial de 
cJssiio porque é muito technicn, e não cabe mncllinistas. 
á Cam::n'R; qne só tem de votar as verbas. Infelizmente esta idêa, que eu a '1vogo, ha 
O que devo nota1• ó que ha no desenvolvi· muito tempo,ha mais de cinco annos, nunca 
monto do podet• d1~ trMção das locomotivas poude ser proposta na dis:~ussão dos orca· 
larga ma~gem. para, sem augmcuto notavel mentos, pela disposição. quo sempre foi ob· 
de despez<~. encontrar-se . solução que sirva servado., de não so poderem crcar serviços 
ainda por longos prazos ás nece~sidades do novos 110 decurso da con recçãr) d tS leis 
trafego daquella Jinb:t.. . . annnas; eutretanto, Já tive occasião de fazer 

Existe ainrla nas instrucções correntes para sentir esta mesma. necessidade ao pessoal su
a movimentação dus ma.cllinas margem no· perior da E-::trada. de Ferro Central; encon
ta;vel p ·mt melhoramento, principalmente no trando por parte del1e inteiro atJoio ás idêas 
que diz respeito à c.mrlucção das locomotivas. qne nesta. Casa e em artigos technicos na. 

.Já tive occasião, uma vez, de dizer que, nossa imprensa profissional tive opp0rtuni
para sm· machinista de la. classe, na Central, da·le de deferhler. 
quasi era bastante ter pussn.do, na escala de Ainda agora insisto sobre este ponto : a 
accesso, de graxeiro a toguista. e dahi a ma- E$trarla de F'erro Central só poderá ter um 
chinista. Ot•a, em relação a este asmmp.to, aproveitamento conveniente do poder de 
elevo ponderar que um dos pontos mais deli· tracr;ão das suas locomotivas, qunndo tiver
cados está na economia da conducÇão dos mos estabelecido junto â locomoQão uma 
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escola pratica de machinistas que habilite 
estes funccionarios a aproveitarem o coeffi. 
ciente maximo de rendimento das . machinas 
que . tenham de dirigir. 

Por outro lado, o systema, até hoje ada
ptado, de ·remuneração desses · funccionarios. 
não é o melhor. 

Não ha duvida alguma que a porcentagem 
que lhes é dada. pela economia que fazem, 
quanto ao consumo de combustível e Jubri· 
ficantes, a.té certo ponto. os tr.tnsforma em 

· .associad<is: da estrada, no que diz respeito á 
economia geral no serviço. 

Mas isso . ainda não é . sufficicnto ; ·o que é 
indispensavel é transformar o machinista 
e os seus auxiliares om associados naturaes 
da estra.ua, no que é relativo á economia 
na conducção das. machinas, no consumo do 
combustivel, de lubrificantes, no estado dos 
apparelhos que lhes são cn tregues e nos 
reparos gcraes, quer no material cl·~ traccão. 
quer no material de trunsportes.E' essa abso
luta solid•~ricda.de de interesse:~ que convem 
fomeutar~ 

Ainda haveria um outro modo de restriu· 
gir. em grão que eu creio se1·ia elevado, a 
jul~ar peia experie!lcia. de outros paizes, os 
gastos feitos com a conducçfío das m:tchinns. 

Refiro· me á cxperiencia, que urge fa.zer na 
Ceutra I, e que, apezar de já precouisa.do por 
mim de ha a.lg11ns annos n. esta pnrte, ainda 
não foi ahi tentado -da substituição do sys
tema actual de conducção das machinas, 
aquillo que os francezes costumam chamar 
equipe ba.nale pela dov.blc êgv.ipe, ou então 
peJa equipe mixte~ 
Es~a transformação tem. em toda a parte, 

produzido resultados muito uteis, e éprova
vel q u~, convenientemente applicnda a um 
trafego . especial, . sobre o qual dentro em 
pouco terei de me pronunciar e que se refere 
a u111a subdivisão do trafego das mercadorias, 
pod.,rá. tambem produzir . resultados eco
nomicos sensíveis. 

T;:es moditicaQões, Sr. Presidente, versam 
principalmente sobre o trafego das mercado
riasJ e, mesmo entre estas, ha uma especie 
pàrticuhu• que se prestara, naturalmente, a 
experiencias dessa natureza. 

Refiro-me ao ma.nganez. 
A E~trada de Ferro Central, desde a sua 

funda.ção ate hoje, tem visto a natureza de 
seu tl'afego modtfica.r-se profundamente. 

Infelizmente, os methodos segutdos para. a 
sa.tisl'açã.o das necessidades dos transportes, 
não teem evoluido pnrallelamente á mudança 
a que tem obetleciuo a natureza dos generos 
tra.nspot·ta.dos. 

E um ~so especial, uma. prova. flagrante 
da veracidade deste asserto meu, está no que 
se tem notado em relação ao transporte do 
manganez. 

Não quero entra.r na analyse detida dos 
favores de que seja merecedora essa indus· 
tria entre nós. 

E' sabido 9ue ella. só se estabeleceu depois 
de ter sido . devidamente sondada · a opinião 
dos poderes publicos acercada estabilidade 
do regimen sob o qual tivesse de viver, e 
qua.si desappareceu, pelas mudanças bruscas 
e realmente inopportunas. que p:)r . vezes 
foram feitas ern relação ás tarifas. 

Ern 1898, salvo erro, as modificações destas 
tinham sidu tão precipitadas, feitas com tal 
falta de estudo, devo dizel·O, que a grita que 
so elevou foi intensíssima, chegan-io a echoar 
no Congrcs~o F~derrs.l, ao qual pvr uma . ou. 
duas emprezas exportadoras d~ mlnerio foi 
solicitada a rerlucção da tarií;.t. 
N~ssa occasiã.o, Sr. Presi1Jente, eu me 

oppuz á medida. não que a condemnasse, mas 
por umn questão de · principios, em virtude
da qual defcnclia, como até hoje defendo, a 
opinião de que, estabelecidas, conforme já 
e~istem na legislação vigente, as regras ge
r••es que tenham de ser formuladas ·pelo 
Porler Legislativo, dentro nellas as modifi· 
cações que constituem, propriamente, a orga.
n·sução tarifar·in, cabem exclm;iva e privati· 
vamente ao Poder Executivo. · 

Essa doutrina. vingou, e o poder executivo, 
o ministrt:l da Viação, tomando em conside
ração os reclamos da industria exploradora. 
das minas de ma.ngünez, reduziu e!l'ectiva
meute as tlll'ifas, de modo a permitti1• que a 
exportação do genero ~ontinuasse. ·· . 

As medidas tomadas, entretanto, não tinham 
siclo sufficieutes, e, principalmente, si haviam 
vct•sado sobre as tarifas, não attendia.m de 
modo algum a necessidades · complementares 
do tra.m;p01·te, reveladtis pela. exportação cres· 
cente do geuero em questão. 

F'oi então · que, em ·1899, sendo ministro da. 
Viação o Dr. Severino Vieira, incumbiu S. Ex. 
ao humilde deputado,que ora occupa. aatteução 
da Cama.ra, de estudar a questão e formulu,r o 
progr·ammn das medidas mais urgentes e que 
coubessem na alçada do Poder Executivo, 
pt•incipalm.ente no que dissesse respeito á Es· 
trada de Fet•ro Central, para auxiliar o desen• 
volvimento de tão futurosa industrin. 

Ness i. occasião, Sr. presidente, propuz como 
medidas prm<'ipaes, tres que daqui . ha pouco 
meocionar·ei, porque antes preciso fazer obser· 
vnções a proposito das preinissM em que me 
baseei. 

L~sta.s meditlas fundavam-sena previsão de 
um1t exportação de J50 a. 200.000 toneladas· 
pot• anno, em futuro não remoto. 

Recordo·me de · que, quando este trabalho 
fot divnlgarto, acoimou-se-me de visionario, 
pur ser, uaquella ocensião, o trafego de 45.000 
a 50.000 toneladas. 
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. Pois bem. isto se passou ha qua.tro nnnos 
apenas e hoje o trafego já. e ue 1 G 3. 000 tone· 
ladas por anno ~ 

Não fui, pois, um visionario. 
Voltemos â.s merlidas ·. que prometti men

cionar e que foram propostas em 1899. 
Eram as seguintes: a creação de um typo 

de wagons de minerios, wagons de grande 
lotação, nunca inferior a . 35 toneladas; o 
alargamento da bitola da . Estrada de Ferro 
Central, de:.de Lafayette até Engenheiro Cor
rêa, um trecho lle cerca de5Qk.ilometros .(não 
posso precisar do momento o numero de kilo· 
metros). o que v:nha servir todas ns minas 
actualmente em exploração e quo supprimia 
por completo a baldea.çã.o dos miuerios em La
fa.yette, operação sobre a qual dentro em 
pouco terei quo insi:til•; finalmente. rccom
mendei a especialh:ação do trafego elo mang<\
nez. 

Em relat;ão aos wagons foi ouvida n minha 
voz. 

A Centr<•l. effectivamente, estudou um typo 
de wngons p1ra 35 toneladas, estüdo que ella 
fez depois de ter, como sempre, julgado im
praticavel o alvitre por mim suggerido. De
pois dessa condemuação formal, foi o meu 
conselho seguido atê nos seus detalhes. 

Acredito, porém, que a .Central tenha dG 
ir mais longe. O w;1gon de bordas altas, 
para Litola delm,OO, com lotação de 35 to
neladas, não é sufficieote. Nada ha que 
receia. r do a.ugmeoto dessa lotação, dada ·. n 
velocidade dos ·.· trens de mercadorias, que 
circulam na linha á razão de 12 a 15 ltilo· 
metros por hora, e dada a resistencia dos ma
teriaes empregados nas vias ferroas e conhe· 
cido o modo especial porque a trave rigida, 
que é o trilbo, se comporta sob a acção das 
cargas rolantes, a cuja acçü.o está sujeita. 

Para provai-o, cu poderia allud~r ao . que 
se nota nas estradas do ferro onde aomina o 
trafego de materines pesados . e · a .distancias 
notaveis. Eu poderia citar, por exemplo, o 
que se nota na . linha. de · Cbicago a Alton, 
onde wagons existem com a lotação de 40 
e 45 toneladus e com a tara de 14.700 ltilos 
o primeiro e 171/2 tonoladas o outro. 

Por outro lado, o · receio da deformação 
dos trilhos não procede ; mesmo no estado 
de atrazo ou de incompleto conhecimento 
em que nos achamos quanto ao estudo das 
deformações elasticas destes. 

E.' certo ·que para ·trilhos sobre os quaes 
passam trens pesados com ·velocidade no· 
tavel, as deformações, até certo· ponto, in
dependem da velocidade, representam o es
tado de vibração do trecho . de viga, consi· 
derado como engastado entre as rodas e 
sujeito a. regimen vibratorio no espaço in
termedio. 

No caso especialissimo dos trens pesados 
circulando com velocidade pequena, já não é 
a. velocidade o facto1• mais importante para. a.. 
dérormação elastica dos trilhos, mas ssim o 
proprio peso que sobre elles faz pressão. . 

Ora, desde que se trata de wa.gon de 
45 toneladas, tara de 17 l/2 toneladas, isto é. 
representando um peso total de G2 toneladas. 
e meia, ou, por eixo, um esforço normal de 
15 toneladas e meia, nenhuma razão de receio 
subsiste, dada a secção llo trilho da estrada. 
úe ferro no trecho comprehenditlo entre La~ 
fayette e Barra do Pirahy, porque neste 
mesmo trecho circulam locomotivas de 18 to~ 
neladaspor eixo. 

Em rela.ção ao alargamento dabitola., qtie 
precooisei, foi . combatido na. occ<lSião e hoje 
está sendo feito. Devo lembrar que atten
dcndo á necessidade de dar vasão ao trafego 
mais volumoso que corre pela Linhn. do 
Centro, limitou-se · n. Directoria, em relação 
ao m;nel'io, a solicitar e e1l'ectua.r a constru
cção deste alargamento entre · Lafayctte e 
Gugé, crtio que a. uns 12 kilometros a.le:n de 
Lnfa.yette. . . . 

Esta. medida foi impugnada pelo illustre
Deputado pela Bahia. o St• • . Rodrigues Sal
d:mhn, de ummollo geral, e em aparte tive 
occa:::ião de dizer as. Ex . . que não procediam 
os seus reparos, porque se tratava de um 
pequeno trecho que "Çinha rcsta.belecet• n. 
unidade dos transportes, quebrada num 
tr·echo de 12 kilometl'úS po.ra um percurso de 
quaü 5::10 ldlometros. Acredito que· a 1déa 
do alargamento não tenha sot•rido n. outt•os 
collegas, além do nob1•e Deputado pela Bahia; 
mas é d~ver meu ponderar que não se tt•ata 
de uma questão a ser resolvida generica
mente; não se trata de modo algum de 
discutir ns vantagens de uma. bitola . sobre a.. 
outra: trata-se elo caso especi:.Ll do alarga-· 
meuto entre Lafayette e Gagé e de mostrar· 
que esse alargamento foi altamen·~e va.nttt· 
joso á Estrada de Ferro Central. 

Assim é que nesse trecho de 12 kilometros 
o nccumulo de minerio de manganez deve 
ter representado o anno passado cerca de· 
cem mil toneladus mais ou menos. Essas cem 
mil toneladas tinham de set• baldeadas na 
estação de Lnfayette que, se,ja dito de pas
sagem não é absolutamenteum modelo para 
a baldeação de muterias ponderosas. 

Esse serviço ainda se fuz alli com grande-· 
morosid'ade, · grande despel.a e sem serem · 
observados preceitos technicos que segura .. 
mente barateariam o custo das operações. 

Actualmen ta custa esse serviço 300 réis 
por tonelada.. Pois bem, o serviço de alar
gamento nté Gagé. custarà 180 contos mais 
oumencs, que aojuro de 5°/o que é o jur<> 
das apolices representa. um serviço nnnuo· 
de nove contos. 
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Distribuídos esses pela tonelagem trans- ette; esta.çi'ío que, como ha pouco eu disse, se 
portada, e cuja baldeação se evita, isto é, acha inconvenientemente apparelhada para 
pelas 100 mil toneladas a que o melhora- um serviço desses, mas que, mesmo assim, 
manto se applica, representa. o custo por dá vasão a um movimento total, nos dois 
unidade de 90 réis apenas. sentidos, de 420.000 toneladas por anno 

Quer isto dizer, com os alg·arismos na mão, assim di vidídas: 
e sem receio de contestação, que o alarga- São 166 mil toneladas na importação, 106 
mento de bitola neste trecho representou mil na exportação, isto é, o que é baldeado 
para a Estra.d<t de Ferro Central uma eco. da bitola estreita para a llLrga ; e além 
nomia de 200 a 210 réis por tonelada trans disto ha 165 mil toneladas de exportação de 
portada. - manganez. Pois bem; apozar üe insntficien-

Não entro na questão <.la opportuni,lade de temente a.ppurelhada a estação, pelo facto de 
proseguircm o:; trabalhos de alarg-amento h<wer ordem no serviço, de existir o mate
além do ponto que é hoje considerado como rial uecessario para o trJ.nsporte nos dous 
seu ter-mo, i11to é de se estenderem alem de trechos da bitola e.:;treita e bitola lti.rga, pelo 
~a_!fé. Acredito que, :1. se desenvolverem as no~cto de haver uniformidade na vasão dos 
Jaztdas do minerjo puríssimo que se eocon tru. olous segmentus, ê que se chega a servir co ave
nos arredores da estação de Miguel But·ni.n' nientemente o publico sem trazer balbnrdias~ 
e do ramal de Ouro Preto, acredito que a fazendo com que as cargas percorr .• m as 
opportunidade da medida por mim suggerida zonas nos prazos estipulados, não havendo 
em 1899, se faça sentir. reclamação alguma, pelos menos fundada. 

Por emqnanto, porém, localisarla prínci- :.Ias isto prova o quanto avulta no movi-
palmeuta no trecho áquer.a de Gagé a ex· mento geral da linha do centro o transporte 
P J' tação mais volumosa deste minerío desses minerios. 
poderá por certo prazo ainda ficar nestes Bastaria, por·tanto, para justificar a. 
ponto o set•vico de alargamento. especialisação do trafego correspondente ; 

Passo agora a estudar a questão de espe- outras medidas, entretanto, tornam-se neces-
cialisação do trafego. SCl.l'ías, mesmo ua situação actual do trans-

Sr. Presidente, para mostrar o et·ro que porte dos minerios, rebocados nos mesmos 
existe em se tratar o transporte do manga- trens em que se transportam as demais 
nez como o das mercadorias em geral, basta rnerc <~cloriaa. 
citar o seguinte algarismo: o movimento Queixa-se a E::;trada de Ferro Central, de 
total de cxportaçiio na. Estrada Central. n:~s qu·J não ~-<ncontra na tarifa cobrada remune· 
duas linhas, do Centt•o o de S. Paulo. orçou ração suflicieute para dimlnuir , prejuízo 
em 1901, data do ultimo exercício sobre o que suppõe ter. 
qual existem dados publicados em relator·io; Digo, suppõe porque ella. nã., soffre esse 
especiaes, esse movimento na exportaçiie fui prejuizo, cowo prvvarei. E, ent.<~o, alvitra a 
de 646.000 toneladas. I Estrada. um d.os procllssos seguintes: !e-

Pois, Sr. Presidente, neste total figura.m vaotar a t~trifa ou restringir o tr;,'l.nsporte de 
1?5.000 toneladas de manga.nez, o que quer 1 c!J.rros, em retl?rno, que servern pa.ra trans
dizer, cerca de um quarto da tonelagem t•>tal. · porte do m1ner•Jo exportado. 

Agor·a, :::i :;e levat' em conta, qu•j na. Lioh:.t Sr. Presidente, ha seguramente equivo.co 
do Centr·o o principal genero de transporte é por parte d<t d1recção da Estrada. rle Ferro 
o mungancz. considerado mesmo o movi- Gentr,,l, quando al:Iirma que as taxas actual
mento nos dois senttdos, de importação e ex- mente coí)J'adas lhe são vrejudiciaes. 
portação, se varificará o seguinte: é que 40 o lo Con!"or·me da.dos, que rne toram fornei.!idos, 
do transporte feito nesta. linha :são repre· e quo eu verifiquei nos algarismos publicados 
sentados peht exportação do manganez. nu ultimo relatorio completo sobre o:; ser· 

Rtsta lembrar o facto seguinte, c este viços a Mrgo da Estrada de Ferro Central, 
talvez servts:>e de resposta ao Sr. deputàdo torua-se díffi.cil sustentar a existencia. de tal 
pela Bahia, cuja ausenc,a tanto lamento, o perda. R!3tiro-me ao relatorío de 1901. 
meu amigo o Sr. Rodrigues Saldanha, quando Estudando um trem que reboca., como 
S. Ex. alludia ao receio, ao pavor que in- cowmumente acontece, cerca de l<:l5 tona
fundem as baldeações de uma bitola para. lat.las de minerio, veritlca-se que isto póde 
outra. ser feito cum o emprego de lO wagons ela. 

Sei que S. Ex. dirigiu com a maior profici- :.érie O. T.; são 19 e meio wagons do typo 
encia uma estrada, no extremo da qual um adaptado pela. Estrada de Ferro, como uni
transbordo dessa natureza era necessario. t.lade, ou, mais simplesmente, lO wagons 

Accredito, porém, que por mats intenso ilaquella série. Pelas informações colhidas, 
que fosse o trafego dessa E:;trada, não se po- verifica-se que para o movimento desses 
deria comparar com o movimento notado na trens, que adaptaria como trens normaes, são 
estação de baldeação da. Central, que é La:tity- necessarios 4 guardas-freios, representando 
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<11ma. despeza de 17$'200. ou uma. despeza, tra.cção das ma.chinas, nos trens ordina .. 
-dados a velocidade da. Estrada de Ferro, a. du· rios, etc. 
ração do serviço e o tempo que ella. exige Não quero ser optimista. em meus calculos 
J)ara. o percr:rso dos trens ; nestas condições e supporei que elles . façam uma despeza. 
daria, · pat•a. o movimento, uma despeza correspondente aos 2/ 3 da. representada pelo 
-de 54$:Sno. algarismo referente ao trem carregado. 

Para conducção e pessoal necessario da Totalisada. toda a despeza, verifica-se que 
machina- machinista, graxeiro e foguista actualmente o serviço de transporte de 
que acompanham o trem- se1•á. necessaria, minerio, desde a. estação de Lnfa.yette até á 
no mes~ espnço de tempo' a despeza total M:tritima, . exclusão feita. das despezns que 
·de 70$. Para. o consumo de combustivel, são constantes, qualquer que seja o trafego. 
tirados os dados do . que publica o rela.torio, como sejam as de 'V'igilancia da linha, substi· 
bastará. uma despeza. total de 245$021, si o tuiçãode dormentes, reparos de ediflcios e 
tl'ansporte se fizer a p1rtir de Lafr,yette, ou similhantes, só a despeza feita con1 a condu .. 
255$287, si for.de Burnier. cção do material representa um total de 

Para la1Jrificantes, · recorrendo sempre á 1 ~052.$ actualmente, em quanto que o frete 
·mesma fonte de informações que é o relatorio ·pago é de 1: 140$. H a, pois, um lucro de 94$ 
da Estrada de F6rro Central. verifica~ se que por trem. No ca.so do transporte de Miguel 
a despeza total será de 0!)$724 no caso de Burnier, os algarismos são respectivam;;mte, 
partir o trem . de La.l'a.yette .e de 7:~$813, si 1:099$ e 1:146$ o que dá a di:trerença. de 47$ 
for de Baroier. por trem um favor da Estrada. . 

Para reparos de locomotivas (o e abi onde, Portanto um trem de minerio levado ate 
verificando os calculas~ encontrei um dos á· estação Maritima da um sg,ldo a favor da 
erros da estatistica da Central), ncceitando Central. Ainda. mesmo que se argumente 
mesmo no calculo a despeza. por unidade . que com ·.o . dispendio feito .· pela Central com a 
ella menciona. si bem que isto venha preju- b.\ldeação. o resultado é o mesmo. 
dicn.r um pouco minhas conclusões. chega· Tudo . isto prova que. mesmo nas condições 
remos aos seguintes numeros, conforme. a actuaes, o trafego da Central encontra mar
estação de origem dos transportes: 117$210 gem de lucro, si bem que pequeno, no trans
-e 124$iOJ. porte tle manganez. Prejuizo é que abso· 

Para os reparos de wagons, ndoptou-sa nos latamente não soffre, e essa mn.rge~, que é 
calculos a repartição pelo numero de trens pequena, reconheço, poderia trunsformar·se 
kilometros ela clespeza global das reparações, em larga fonte de renda, si o serviço fosse 
:0 que não favorece a theseque sustento. devidamente estudado e orientado no sentido 

Assim procedendo, ve1•ifica-se qne serão de sua especialização. 
necessa.rios, para os mesmos 4i0 1dlometros Póde·se resumir · a critica do serv~ço do 
até Lafayette, gastos de 163$041, e os de transporte de manganez da fórma. seguinte : 
174$')80, para o caso de Burnier. nos trens que circulam em melhores condi-

Portanto. pôde-se fazer o transporte, mesmo oões, com a velocidade de 12 a 15 kilometros 
com os methodos actuaes da. Central, isto é, por hora, a · carga reboc.ada a.ttinge de 185 a. 
sem·especialização de trafego, com a despeza 190tonela.das. O que se precisa fazer e estu
tota.l de 720$41}1 p:>r trem, desde a estação de dar a creação de . um trem para o minerio, 
Lafayette até á Marítima, ou de · 752.$6~6,-.a trem que ha · d~ ser l?esado e de velocidade 
considerar-se o transporte f~ito desde .a reduziua.. A Central ja adoptou a de 12 a. lé 
estação de Miguel Burnier. · kilometros para este genero, e é a que mais 

Uma objecção póde ser levantada ·· contra. corivem. 
este modo de argumentar, lembrando que a E' indispensavel organizar o serviço de 
di:trerença entre a impot•tação e a exportação, tracção e de material de transporte por 
excluido o transporte do minerio, não dá fórma. a transportar nesse trcm400 toneladas 
para fc.zer face a este transporte especial. uteis, . ·com a velocidade que a Central . tem 

Assim é. Sobram em Lafayette, para o adaptado como normal. Não seria impossivel 
transporte de minet•io, vagões que repre- fa.zel-o. Em relaçã·J ao material de transporte, 
sentarn 00.000 toneladas apenas, quando já tive occasião de alludir aoque se tem feito 
100.000 toneladas a mais seriam necessa.ria.s nesse sentido, mesmo com o mteri{l.l que 
para. fazer face ao trafego total. Ha necessi· actua.lmente existe, de 35 toneladas, e cuja 
dade da exigir vinda de vagões: vão de tara deve ser de 13 a 14 toneladas. POde-se 
estações intermédias ate á Maritima. Calcu· fazer aquelle transporte de 400 toneladas 
lemos o valor desse retorno, lembrando-nos, uteis com um comboio que tenha de 11 a 12 
porem, que a remessa destes vagões não vagões • . Adaptado, porém, o typo de 40 
representa despeza egual a dos vagões carre- toneladas, com a tara .de 14.500 lc.ilos, com 
,gados, e tem tonelagem menor; para elles se 1 O vagões · se . chegaria ao . mesmo . resul te.do. 
aproveitam as sobrn.s da. cn.pacidadc da A diü'ere:oça no peso total atraz do trmi:lc1· 

Vol. Vll 95 
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varia. entre 54i toneladas (lO vagões de 40 de engates automaticos da. Jfaste1· Cm·-Bv.U~ 
toneladas e 14t,i00 de tara). 562 toneladas de1·'s Association. 
(9 vagões· de 45. toneledus e 1 it,500 qe Bastaria. partt justificar uma· medida dessa 
tàrã) e 5iô toilelad•JS (12 vagões de 35 natureza, que virá resguardar a industria 
toneladas e 13 toneladas de tara). Todas as exploradora dos nossos de-posites de manga· 
vantagens vão no typo de· •15 toneladas, pois nez, contra a concurrencia estrangeira, o 
para a mesma tonelagem util, com tonela· que. se nota nos paizes que. abriram 111;cta 
geJ:u bruta praticamente identica, tem-se contra os deposites que possmmos, deposites 
um· trem de menol' comprimento e com me- que talvez sejam os mais importa.utes de 
11or numero ele v:Jgões. mundo inteiro, Iucta que. se systematisou 

Estudemos agora a locomoti\o.. principalmente na Russia e na India. 
E' pOssivel chegar-se r~. melhor resultado Na India, dados a pobresa c o fla.gello da~ 

do que. o . actual. O poder de tracção das fomes periodic11s que as.<:Jola:n aquella região, 
machinas tem-se desenvolvido a ponto de o salario orça em 17. n. 25 réis por dia, em
obter se com o systema da compoundagem, quanto o nosso t9m variado neste ultime 
em tandem oti. de outras fórmas do que dão decennio, 'Para o t1·o.balho das minas de man- · 
noticias alguns dos ultimas boletins . da ganez, de 3$ a 3$500 por dia. 
Co1mnissão · Internacional do Congi·esso das Pois bem ; para um transporte que andr1 
Estradas de Ferro, boletins de julho e setem~ em 800 milhas entre o principal centro de 
bro deste anuo, a ponto de se poder chegar exploração, que é Vizagapat:.un, e Bombaim. 
com este systema a rebocar .trens com para este transporte o frete pago por tone-
3.636 toneladas metricas, em uma div-isão de Iada é de oito shillings apenas. 
:225 kilometros, entre Dewitt e "West·Al· Na Russia, no Caucaso, onde estão situa· 
bany no New-York Central, ou com machi- das as jazidas consideradas as principaes do 
nas do typo Mihado, construidas por BalN mundo, até terem sido conhecidas e explora• 
dwin p tra o .Atchinson, Topeka & Santa Fé das as brazileiras, em vista da concurrencia 
Railway, rebocar em plano horizontal 0.350 que estas jazidas mais ricas e puras fariam 
toneladas metricas. aos depositos de Chiaturi, nas faldas do Cau-

Como estes exemplos, outros muitos pode- caso, apressou-se o governo daquelle paiz em 
ria trazer, porém que simplesmente serviriam tomar todas as providencias necessarias para 
para alinhar . numeres no meu discurso, baratear o custo da producção no que de
sendo estes inteiramente desnecessarios para pendia do seu esforco proprio. 
os ·· profissionaes que tenham de estudar o Isto· é, promoveu a unificação da bitola 
assumpto e que poderão encontro.r nos do· entre 0 porto de exportação, que era Poti! e 
cumentos a que alludi, e em outras revistas as minas, -alargando a linha desde Sharopan 
technicas, todos os demais esclarecimentos até as lavras. E isto vem ainda, até certo 
que tendam a deteri:pinar as m~lhores con· ponto respender ao que diss3 o nobre Depu· 
dições para a. consh•ucção e conducção de taelo pela Bahia •. s. Ex. affirmou que não 
1nachinas desta natureza. havia e~emplo de alargamento ele bitola 

Quanto s.o material de tt•ansporte, já :ficou. nessas condições, e eu já citei dous, - o de 
longamente explanada, pelas considerações Gagé e este a que acabo de l'eferir-me. 
que ha pouco . fiz, a possibilidade de· .. se Houve, como eu·. dizia, essa unificação da 
;:>hegar a augmentar de modo muitissimo no· bitola, da, estrada entre o . porto e Ghiaturi, 
ta.vel o que neste sentido se tem feito na ponto onde se acham localisadas as minas, e 
Estrada de Ferro Central. · · além disto, fez-se a reducoão dos fretes, em 

Acredito, portanto, que, nestas condições, toda .a extensão da estt•ada, de bitola assim 
ha, não sómente possibilidade, mas facili· uniformisada. 
dade e vantagem para. a industria explora- verificando-se, ainda, que o po1•to de Poti 
dora dos nossos depositas de mangnnez e não era sufficiente para dar vasão á expor ... 
vantagens financeiras para a Central em tação dos productos assim obtidos, foi aberto 
espec1alisar o trafego. e devidamente apparelhado um novo porto! o 

Vou tão longe neste sentido, que acredito de Batoum. 
que, ·para que o material cort•espondente se O resultado deste conjuncto de p1•ovi· 
destinasse tão somente ao serviço de trans· tlencias, tomn.das .pelo governo inglez de Ullf 
porte do minerio, não po1endo engatar nos lado e pelo governo elo Tsar de oatro lado, fo1 
trens communs, proporia que na acquisiçüo o seguinte: 
dos wagons destinados a este S(;}rviço se dei· Em 1804, qu:lndo começou a concm::·encia 
XS.Slle completamente de lado o sy~tema de elos minerios brazileiros, a exportaçao de 
engates q,u,e até hoje a C~ntral tem usado, Cu.ucaso et•a. apenas de 154.000 to~eladns; 
o ~e maUilnas, par::~: segmr o que tem sido ,jil, em 1900, ha tres al,!nos, portan~:>l es~rt 
fe1to nos E:5tados Umtl0s, adoptandc·se o typo 1 e:xportoçllo foi de ,100.54' toneladns. 
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Na. In dia, do mesmo modo, a exportação de 
1900 não tendo a.ttingido a 11.000 toneladas, 
já o anno passado ella foi de GO.OOO tone· 
ladas. 

Deante de concurrentes.desta natureza, au
xiliados poderosamente pelos governos, que 
comprehendem a necessidade e a vantagem 
de se desenvolver uma industria local. com 
tantos elementos tle vida como esta, deante 
de taes concurrentes, tão fortes, tão temíveis, 
tão vigor·osttmente amparados, parece que se 
impõe ao governo da Republica pr 1ceder de 
modo idt:~ntico em relação á industria. na
cional. 

E note-se, Sr. Presidente, que essa intlus
tria nãó solicita favores, que essa industria 
não 'em, por exemplo, pedir se reduzam ta.;. 
rifas. .Aliás, si o fi;:esse, de certo não seria 
nesta Casa, p3lo menos por meu intermeuio, 
adversario, como sou, da interv·euçã.o do 
poder legislativo em problema technico, em 
asmmpto administrativo, . qual · seja a ta
riticação pt•opriamente dita~ 

Volto, entretanto, ao que dizia: · não '\-'em 
absolutamente essa industria solicitar favo
res, não vem solicitar diminuiçilo de tarifas. 
Pede apenas o seguinte: que uma estrada de 
ferro, isto é, que um instrumento de trans
porte, se apparelhe para fazer esse trans 
porte, em condições .. de dar ·. vasão ao tra· 
fego constante, a que convém a.ugmentar, 
proveniente da exportação do minerio da 
zona dt~ Lafayette e de Miguel Burnier~ 

Exposto por esta fórma, Sr. PreHidente, o 
que eu tinha a dizer em relação á Estrada de 
Ferro Central, devo . occupar-me do que diz 
respeito á fiscalisação das estradas de ferro. 

São conhecidos da Camara os fins collima
dos por essa organisação. Não se trata sim· 
plesmente de conhecer o desempenho admi
ministrativo .. dos contractos, o modo ·pelo 
gual as clausulns são observadac;: para isso, 
basta a fiscalisação administrativn :--feita no 
Ministerio da Industria e nas tomadas de 
contas pelos empregados de Fazenda. O . que 
a fi.scalisação tem de estudar, o problema a 
cuja solução estão propostos os fiscaes. no
meados para esse fim, é duplica: em primeiro 
Ioga r, ·o estudo da infi ue11cia. dos transportes 
na organisação . productora. dos paizes ; em 
segundo logar, a confecção de um codigo te
chnico para a exploração, para a construc
ção e para o trafego das vias ferreas nas dif· 
ferentes zonas do .paiz. 

· Para quem, como os profissionaes que es· 
tuda.m o assumpto, conliece quanto de defi
ciente existe no conjuucto ue dados praticos 
e theoricos referentes á e:x:plotaçáo das estra
das de ferro entre nós, ê obvia, e palpa.vel a 
necessidade urgente de se colleccionarem. in
formações referentes ao assumpto, em todas 
as zonas do Brnzil e attendeudo-se ás clill',3-

rentes condições technicas em que são estabe
lecidas as düferentes linhas. 

Ao envez diqto, a fiscalização · t~m sido 
limitada (exceptis excipiendis e salvando as 
boas intenções e a compelencia dos funccio· 
narios incumbidos desse trabalho) tem-se li· 
mitado a transmittir ás emprezas as ordens 
do Minh:.terio da Industria e receber infor
mações das emprezas · pars. transmittil-as ao 
ministerio competente. 

Quero dizer com isto que o trabalho espe
cial da crganis;'l.ção de dados. pcovenientes de; 
estudo technico da exploração das linhas, do 
estudo econornico da influencia sobre a or
ganisação productora da zona que estas linhas 
atravessam, esses pontos todos estão, de modo 
gorai, completamente abandonados. 

As. :proprias estatísticas de trafego . obe. 
decem a. princípios errados em muitos pontos-

Em 1897, ti\· e occasião de apresentar a 
esta. C amara uma emenda que f o i traduzida em 
lei, e que dizem ter sido observada na orga
nisação de estatísticas que correm impressas 
e são annualmente enviadas ao Congresso 
Nacionr.l. 

Não era isso sómente o qtle visava v. 
emenda que apresentei. Ella Yisava ta.mbem 
corrigir os rormularios, . onde esses dados 
são colligidos · e onde erros palm~res teem. 
sido commettidos. . 

Já não fallo no modo de responder, mns 
no proprio modo pelo qual as perguntas são 
feitas. 

Finalmente, Sr. Presidente, estas fiscalisa· 
ções, para serem proticuas, devem ser feitas 
in · s·;lu. 

Não ha fiscalisação efficaz, não ha estu a 
technico · proveito~o das nossas estradas, do 
não ser junto dellas. 

Infelizmente, V. Ex. e a Casa sabem 
muito bem, nossos fiscaes, em grande parte, 
p;n•manecem nns capitaes, perambulam pelas 
ruas dellas e poderão dar informações sobre 
tudo, meuos de 'Visu sobre o serviço que 
lhes está entregue. 

Do que estou dizendo tenho provas palpa~ 
veis no relatorio da Industria. 

Si tivesse havido .fiscaliso.ção efficaz, si os 
deYeres que incumbem aos funccionaries pre
postos a estes servicos tivessem sido cum
pridos, conforme o deveriam ser. por . certo 
não teriam essas . estradas chegado ao estado 
de descalabro, de que nos informa, no seu 
relatorio, o Sr. Ministro da InP.ustria. 

Si hn. motivos que justifiquem a int~rveoção 
do Governo na . Yida interna das estradas de 
ferro. é evidentemente a obs~1·vancia do Re· 
gulamento de 185i sobre a policia e segu
rança . das estradas de ferro, a segurança. 
pl'incipalm~nte. 

Recot·clo-me, Sr. Presidente, que., quando 
em.l892 ou 1893, se deu na Estrada de Ferro 
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Central a chamada crise de transportes, le- gra,•ic!ade da responsabilidade que pesa. sobre 
vantou-se uma celeuma medonha. e ju!!!li· a.quelles que, tendo ele tiscalisar a segurança 
ficada alias. r-elo facto de ter hav1do aban· das linhas, não cumprem o seu dever, ou 
dono, durante dous annos, no esta.do ue con- não veem explicar os motivos de perdurarem 
servação desta linha !errea, por não se tet• pot' tanto tempo em serviço ma.teriaes que, 
substituído nunualmente o numero de dor· ralas estatísticas conhecidas, já devêram ter 
mentes que a. dur~tçã.o m~dia desse material !-!ido substituídos. · 
indicava. .. . Sr. Presidente, não me é dado · fallar 

Essa d'.lraçã;), a tê certa data, era consi· 3'• vez sobre este artigo; ,já eF gotci o tempo 
derada, como c~n-e:Jdo see de sete a oito que n:ie permitto o reg-imento; vou portanto, 
annos. 1inalizat', cleixanrlo mesmo de kdo algumas 

Poisbem, S:•. Pre!-identc. por um qundro considerações que pretentlia ndduzir sobre o 
que publicé!.rei ::umexo no meu discurso, só caw. 
veri~ica. qu-e n':l.s. estradn.s concedida-; pelo N'lome occupa.rei, entre outras cousas, dos 
Goverr:o ~'cdel'·ll. p 'lncir.almente nas es· n.rlditivos c autorizações, alguns muitissimo 
tradns ultima.mrmtd arrenda.'lus, em muitas importantes. qtw fora.rn consignarlosllO orça.w 
dellas não te chegou a substituír por anno a mento em debate ; fal-o-hei. ou por occasião 
quinta parte, 20 ';ú , daquillo que. a. rl .. ul'a.çãoldo entrüre:n em riisc:us~ão es.tes add.itivos., ou, 
media deste material mondava que se fi. O que e mais provavel, em 3a dis~ussão, IDO· 
zes~e... · · . menlo em que pode1•ei ~ntrar ila apreciação 

Assim e que na Estrada de Ferro de Sobral das mcdi~.las ten<lentes ao desenvolvimento 
onde o numero de dormente:~ a snb~tituir dos serviçcs a cargo do Minísterio da Viação. 
era de 40.000, apeuas se substituira!~l 10.000, Termino por esta fôrma., um poucoatnba
a qu!_,rta p~.rtf:', por_tanto. N:t da Balua, onde o lhoadamente, esta lonaa Jlere"rinação pelas 
numero a s~1)s~nun· E::ra d~ 70.00•), apenas J'ubricas orç·amentarias do ~Iinisterio da In
foram substümdos 17.000, a qunrte parte. dustria. 

Na Estradade Fe~ro do Natal á Nova Cruz, · E' exado que fiz a critica de muitos pontoss 
o~de. o numero ~evut s~r 2~.000 fo1•am sub- não direi do projecto, mas dos servicos super
stltuulos apen? s '. 900. 1sto e, .a ~erça parte, ententlidos por cs~:a repartição publica; ma.' 

Na. Conde dEu furam subst1tu1do~ I!lenos criticn. que absolutamente não póde ser con
de 11.000, qua:nílO o numero a subst1 hnr era siderada si não como uma . cooperação com 
de 31.500. . . . quantos vizem trabalhar na reconstrucção 

Na. Estrada de Ferro da Ba.lua a S. Fran- ect,nomica do nosso paiz 
cisco. onde o numero a substituir era, de . · . · • . ~ 
23~500,apenas furam substuidos 8.000 a. terça _E~te e:=:ludo · evHlcutemente, presupp~e. do 
parte. · ·. ' mtnua parte~ o. t~r <~ncoutrado erros e vtclos, 

No ramal do Timbó, menos de 5.000 foram que c?nv~m ehmrnar i demonstra tambem o 
substituidos, quando deviam ser 16; 000. ~eu u~tmto de collab~rar nesse tfaba.lho . ele 

Na. do Recife 30 umoeiro, foram substi- reerguzment.o econonnco de nos~ a. Ps~I'Ia; 
tuidos 20.800. quando deviam ser 34.000. mas J?rova Igualmente, de modo .millud1vel, 

No ramal da Assembléa, d::t Estrada. de que JUlgo o. ttctual. serve-ntunr10 daq.uella. 
Ferro das Alr.gõas, a. sub~tituiçTo foi de 6~000, pnsta, m~t! chgno amigo o. Sr.La.uro.1Iuller, 
quando devia ser de 12.000. . em~ couchçoes de poder coll~car·se a fl'el!te 

Na Estrada de Forro de Santo Eduardo desLa campauha, e de npphc~r sua ell:ergl,!l., 
ao .Cuchoeiro de rtapcmerim onde · a sabsli· seus taleiJtos, seus bo~s deseJOS á rea.l1zaçao 
tnição devia ser de 10.000~ foi npeuas cle do escopo que ambos v1sa.mos. 
6.000. . E é exactamente essa · concordaucia de 

Na Estrada ·ele Ferro de S. Paulo ao Rio vist~'s que mo auctoriza a solicithr de S. Ex.., 
Grande, onde de...-i<~m ser substituidos 48.000 e posso dizer, n. solicitar do Governo de meu 
a substitu1ção foi apens.s de 10.000, isto e, ~ paiz, que n.dopte como lemma .·de aeção, o 
quarta parte. . . af~asta.r .pa.ra. s~g .• ndo plano, tndo aunuto 

O mesmo facto nota·s~ nas estradas de seJa unm soluçao pnrcellar de problemas 
Santa M:1ria. no Ul'uguay, llo Rio Grande à como estes; . e que procure substituir essa. 
Bagé e de Qunrahim ao Itnquy. agitação uuilaterul, que · nunca satisfaz, por-

A generalidade deste pllenomeno causa que o problema nfl:'ecw a este ministerio, é 
realmente pa'\"or . . Do mão estado da conser- por tal fórma complexo, interdependentes as 
vação das linhas pl'ovem naturalmente desas· suas multiplices modalidades, que a solução 
tres que, dado o estado em que devem achar- não póde ser parcellada. 
!le. os dormentes, podem ser considerados im· Eu des~jaria, portanto, que 110 estudo . de 
mmentes a cada 1n.stante, por menos que se todas estas qnestõe~ houve~se coordenação de 
desenvolva a. yeloctdade dos t~·ens~ E, em ~e esrorc;os, permittindo que . surgisse por assim 
tratando de Vltlas humanas, e fncll medir a dizer, uma. phase nova. de trnballlo fecundo, 
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orientado, e que abrangesse na. solução das ·,Para. isso não faltam a S . . Ex. nem compe .. 
questõe~. a totalidade dos aspectos <le que tencia., nem talento, nem desejo de acef'tar~ 
podem revestir~se os pr.oblemn.s .. sujeitos à (Muito bem; muito bem. O o1·ador é viva ... 
superintendencia do Ministerio da lndustria. manle felicitado.) 
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O ~"'anllerley ele ~lendonça 
(3° Sec,·etal'io, se1·vindo ·de 1°) procede á lei
tura do seguinte 

EXPEDIE~TE 

Officios 
Do Sr. l •l Secretario do Senado, de 10 tlo 

corrente, communfcanLlo que nessa data o 
Senado cnYiou <."L sancção presidencial. a reso
lução do Congresso .Nacional autorJzantlo o 
Governo a · proroga1• po1• um · anno·, com o 
respectivo ordenado, a licença cru cujo goso 
se acha . o conduct.or de 3a. classe da Estt•ada 
de Ferro Central do Brazil Antonio Tosc::tno 
de Brito.-Inteiradn. 

Do mesmo senhor, de iguat dah cJmmu
nicando que o Senauo adaptou e nossa data 
enviou á sancção prcsidon~ial a proposição 
desta. Camn.ra autorizando a abertura. do 
crcdi to (\X traordinn.rio de 1.410$160 para 
execução da . sentença quo condemnou a Fa· 
zcnda Nacional a indemnizat• . ao Dr. Vicente 
Ferre1• de Barros 'VanderlcyeAraujo.-.;Jn
teira.da.. 

Do mesmo senhor, de 20 do corrente, trani:· 
mittindo a esta. Camara um do a.utographos 

da. rcso!uç~ão . do Congresso Nacional. sau
cionn.da polo Exm. S1•. Presidente da Rcpu
blica, quo dispõe sobro os exames prD.ticos 
dos alurnno.'!l,da. Escola Polvtcchnica..-In
teirada; m·chiYC·SC o autogrÕ.pho. 

Do mesmo senhor, · do igu~tl data tr.lns
miitinüo a esta Camara, tcom emendas, a 
proposição destn. Camara. fixando a despeza 
do Ministerio das Relações. Exteriorres para. 
o exorcicio de 1904.-A' Commissãodc Or-a 
çamcmto. 

Do mesmo senhor. de 21 do correntc,trans
mittindo um dos autographos da resolução 
do Congresso Nacionul,dev.idamente san~cio
nad\1., autorizando a abertura do credito 
de 30:000.$0::>0, supplomenta.r ·á verba 4~·--
Commis:lõas de Iimi tos-do art. So da. lei 
n. 957, de :;;o de dezembro de 1902.-Intei
rada; ::t.l'ctive·so o au tographo. 

Do Ministerio da, Justiça e Negocios Inte
riores, de 19 do cori·ente, tra.nsmittir:do, de 
vidamente . sanccionn.da, dous autograr;hos da 
resolução do Congresso Na.r.ional, ·. creando 
mais. u~ offi~io ·. de rcgist1•o de .hrpothecns 
no D1str1cto Federal, com a destgna ~fio de 
torceiro.- Intcirad:t; onviando·se tan tl.os 
autographos do Sen::\do. 
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Do Ministerio da Fazenda, de 20 do cor
rente, enviando· a seguinte 

::O.!E~SAGE)I 

Srs. membros do Congresso N.a.ciona.l -
Tendo sido . a. Fazonda. Nacional condemnada 
a. pagar a Francisco de Paula. Bandeira. No· 
gueira da Gama, ·empregado aposentado da, 
Estrada de Ferro Central do Bra.zil, a quantia 
de dous ·contos novecentos e quarenta mi· 
e doze réis (2:940$012), correspondente e 
dous terços de melhorta de seus vencimentos 
desde a data. do decreto que o aposentou 
conforme se verifica do accordão do Supremo 
Tribunal Federal, de 23 de .maio do COl'l'ente 
anno, transcripto n:.l. inclusa precataria ex.;. 
pedida pelo juiz federal desta Capital, em 
27 de agosto do mesmo a.nno, peço :1 con
cessão de um credito de igual importancia., 
afim de que possa ser eliectuado o referido 
:pagamento • 

Rio de Janeiro, 19 de novembl'O de 1903, 
15° da Republica.- Francisco de Pcwla Ro
drigues Alvcs.-A · CommisSc1.o de Orçamento· 

Requerimentos: 
De Manoel José Vi~ira, continuo do Ar

chivo Publico Nacional, pedindo melhoria de 
aposentadoria.-A' Commissão de Fazenda 
e Industrias. 
-Do . Instituto de Protecção aos Indígenas 

Naciouaes, pedindo que seja. conscrvadano 
orça.mento futuro a disposição do orçamento 
vigente .· e relativa á. subvenção e · catechese 
dos indios.-A' Commissão de 01•ça.mento. 

O S1.•. Alfredo Va.reln-St•. Pre" 
sidente, muito a.deanta.da. a hora, não quero 
occup:1r muito tempo a attençã.o da. Ca.rnarn. 

Em discurso de 11 do corrente fiz um 
largo comment1lirio de infelizes . actos do 
Poder Executivo, que trouxet•a.m como con· 
sequencia para. o exercito a perJa de um 
inestimavcl servidot• da. patria. 

O general Menna Barreto, eompellido a 
l'eformu.r-sc prematuramente, . reforma-se em 
condições que não são n.quellas que deviam 
assegurar um digno recil•o a quem tl-nto 
fez por este paiz. 

Procurando annullar os máos e:lfeitos do 
intentado contra este bravo milHat•, tnan~to 
à Mesa o seguinte projecto de lei com n.l· 
guns censidcrandos que me . dispensam de 
mais largo commentario · no momento. 

Tenho dito. 
Fica. sobre a mesa, até ulteriot• deliberação• 

o . seguinte · 
PR.O,JECTO 

Considet•a.nclo que o hot•oico e nob1•e milita.!' 
Antonio Adolpho da Fontoura :Meno a Bat• .. 

t•eto recommendou seu nome á Nação pol' 
extraordina.rios serviços, até hoje sem premio 
algum condigno ; 

Considerando que tMs serviços-na guerra 
- constantes de quasi. cincoenta. a.nnos de fi
leira, sem fallar. no Uruguay e Paragua.y, 
t1•es na ultima campa.nha do sul, agraciado 
por isso com a graduação de general hono· 
rario <<Por actos ded.istjncta 1Jravul'a.>), e-na. 
pa.z-de sua excepcional uttitude na jornada 
de 15 de no,rembro, de . que foi verdadeiro 
INICIADOR; • 

Considerando que, opatriarchn. da revolução 
de 1889, que originou a Republica, consti
tniu-~e por isso e por sua brilhante fé de 
officio BENE~1ER.ITO DA PATRIA. ; 

Considerando mais que, obrigado a. refor
mar-se por circumstancias alheias á. sua von
tade, fica em uma forçada inactividade~ em 
condições inferiores áquellas a que . fizeram 
jtls seus mencionados serviços ao paiz ; 

Considerando ainda que, com mais alguns 
mezes de fileira, pode1•iareformar-se no posto 
de mn.l'ecbal ; 

Considerando, finalmente, que numerosos 
os exemplos de excepcionaes ·. galardões · do 
Poder · Puhlico, em casos ana.logos. aqui e 
no estrangeiro, par<.l. premio do . merito ci· 
vico, quo por outra fórma impossível fôra 
distinguir, em nome d:J. mais justa gratidão 
naciona.l: 

O Congresso~acional resolve : 
Art. 1. 0 A reforma do coronel Antonio 

Adolpho da Fontoura Menna Ba1•reto ser
lhe~ha concedida no posto de ma1•echal com 
todas as vantagens do mesmo posto. 

Art. 2. 0 Revogam-se, para o effeito, as 
disposições em contrario. ·· 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1903. 
"---Alfredo Va,·ela. 

O Sr. Presidente- Não ha.Yendo 
nu.dJ. mais a tratar, designo P<tra segunda· 
feira, 23 do corrente, a seguinte ordem do 
dia: · 

Primeirn. (parto até (ts 3 l1ot·~1,s ou antes): 
Vot:v;ão <lo projecto n . . 314, de 1903, auto

rizando o Governo a. abrh· ao Ministerio ·da 
Justiça e Negocias Interiores o credito espe· 
cin.l de 30:00::l$ para o fim de occo1•rJr tts' 
despeozn.s de representação no Congresso Me· 
dico Latino Americano e Exposiç.;1.o · annexa, 
que se rca.lizarão no mez de abril de 1904, 
na cidade de Buenos-Aires (2a. discussão); 

Votacão do projecto n. 305, de 1903, . re
lativo á. emenda do Senado a.o projecto 
n. 186 A, de 1901, decl::trando . que ~Lo enge
nheiro Aristides Ga.lvão de Queiroz, aposen
tado no cargo de dire~tor da Secreta.ria. do 
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!vHnisterio da Agricultura, Viaç~o e ·Obras 
Publicas, compete, desde a a,posentação~ 
o ordenado de engenheiro-fiscal de ,2a classe, 
corr~spon4ente a 25 anno.~ de sm•viço ( dis
cussao um c a) ; 

Votação do projocto n. 306, de 1903, auto
rizando o Pl'esiú.cnte da Republica a rele
Yar a prescripção em que incorreu a :pensão 
do Montepio dos sex,ovidores do Esta.do, que 
dei~ou · de receber D. Izido1•a Ferreira. da 
Silva, viuva do funccionario da. Fstl'ada, de 
Fe1•ro Central do BraziL Luiz Gonzaga Fer
reira, da. Silva (discussão unica) ·; . 

Votação do projecto n. ·209, do 1903, con
cedendo a D. F tora Queiroz da Camara Lima, 
-vi.uva. do coronel honorario do exercito Fre· 
derico Augusto da Fontoura Lima, a pensão 
s.nnual 'de 1:200$ (discussão unic.:'l.); 

Votação d::> projncto n. 198 A, ele 1903, 
nsetan.do de qualquer imposto as etapas 

vencidas pelos offl.ciaes da. bt•igada policial 
e do corpo de bomlJeiros da. C~tpita.l Federal 
(2n. discussão) ; 

Continuação da . 2a. discussão do projacto 
n. 286 A, de 1903, com o pa.rccer sobre emen· 
das olfereciJ.as . pa1•a 2a discussão do . projecto 
n. 285, deste anno, que ·fixa. a despeza. du 
Ministerioda Industria; Viação e Ohrus Ptt
blicas pa.rn. o exercício de 1904. 

Segunda. parto (ás 3 ho~·as ou u.ntes): 

Continua.ç~[l) da discus.~ão unica do parecer 
n. 38 B, de 1903, sobre a.s emendas ofl'oreci
das na 211. discussão do projectJ n •· ::$~, <leste 
anno, que reoL'ga.niza os servic;.os de hygicne 
administrativa da. União. 

Levanta-se a sessã.o tts 4 horas o 15 minu
tos da tarde. 

l3Sn · SESSÃO EM 23 DE NOVEM33RO DE 1903 

P;·c$idencic~ do S;·. Paula Guimarães (P1·esidente), Oliveú·a Fi!]Heil·edo (1° Vice- P1·esi· 
dente) e Paula Gt~imarcies (Pí·esidente) · 

Ao •meio-dia procede-se ~t chamada, a que 
respondem os . S1•s. Paula Guimarães, Alencar 
Guimarães, Thomaz . Accioly, vVanderloy de 
Mendonça, Eugenio Tourinho, Anthero Bo
telhu, .Aurelio .Amorim, J'osé Euzebio, Luiz 
Domingucs, .Francisco Sá, Edua.rJo Studart, 
Sergio Saboya. Gonçalo Souto, Tavares de 
Lyra, ELoy de Souza., Fonseca c Silva, Paula 
e Silva., l'eixeil·a do · Sá, Ermi:rio Coàtinho, 
B1·icio Filho, Julio de Mello, Joviniano de 
Carvalho, Oliveira VaUadão, Felisbcilo Frei· 
re, DomingoS; · Guimarães, . Garcia Pires, To· 
.lentino d'os Santos, Paranhos Montenegro, 
·M::t.l'C:.>lino :Mou:ca, Americo de Albuquerque, 
Galvão Baptista, Lau1'indo Pit ta., Cruvello 
Ca.va.Icanti, Mauricio de Abreu, Oliveira Fi-

,. gueiredo, Carlos Teixeira Brandão, Bernardo 
Monteiro, Gastão da Cunha, Pcnido Filho, 
David Campista,, João Luiz ·Alves, Ada.lberto 
Fe1•raz, Ca.logc1•as, Carlos Ottoui, ·Carvalho 
B1•itto, vVencesltto Braz, Rodolpho Pai~ão, 
Padua Rezende, Mo~·eil•a da Silva, Costa Ju
nior, Fernando Prestes, Hermenegildo de 
Moraes Filho, Ca.ndido de Abreu, Carlos Ca
-valcanti, Paula Ramos, Germano Hasslochel', 
Gassiano do Nn.scimento, Vespasiano de Al· 
buquerque e Campos Carticr. 

Abre-se a scssã.o. 

E' lida . e sem debate approvadu,a. acta da . 
sessão antecedente. 

O Sr. Presidente-Não ha.venuo· 
ainda numero ilara se proeetl.er . <i. votação 
das ma. terias encerradas constn.ntes da ot•dem 
do dia, vou passat' á mate1•ia..em discussão. 

Continuação da 2:~. discussão do projacto 
n. 286 A, tle 190:3, com o parecer sobt•e 
emendas otrerecidas . para 2·~ . discussão do 
projecto n. 286, deste anno, quê fixa. a des
peza do r.nni,;terio da Industria, Viação c 
ObrasPublicas pat•a o exorcicio de 1904 • 

Tem .:t pa.li~vra o Sr. '\Vanderley de Men
donça. 

O S1". '-'Vandet•ley de l';~eu.
dou.ça - Tive occasião, Sr. Presidente, 
de ap1•csentar ao projecto presentemente em 
discussão, e que fixa. a despeza.. do ~Uniste
rio d'~ Industria.; Via,ção e Obras Publicas, 
varias emcnda.s. 

A primeira, que tem o n. 65, apresentada. 
sob a, responsahiliàade collectiva da bancada 
a que tenho a honra àe pertencer e a~~i
gna.da pol' toios os reprAsenta.ntes de .·Ala· 
goas, actmtlmente . nesta Capital, autoriza o 
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Governo a concede1• duas . subvenções: uma nem devia ser tru.tado do afogadilho em um 
de 36:000$ ú companllia estrangeira que es- projccto de Orçamento, porque, em geral, 
tabelecei•nn.vcgação regular . . entre _portos as medidas orca.mentarias não podem, como
da Europae a cidtu.le de Maco10, CapLtal do bem sabo V. Ex., ser largamente discutidnrs. 
Estado que tenho a honra. de represcnta.1• sob penn. d(l demorai' a approvaçiío das leis de 

t meios, diflicultando até a acção do Poder nes a Casa... E:{ecutivo. 
O SR. JovrlS'IAlS'O DE CARVALHO- Muito Assim, achei mais convenicnt~ G.uo o as-

dignameute. sumpto da minha emenda constrtmssa . pro-
O Sn. \V.AÍ''DI::RLEY DE ME:'\DOl\"ÇA-... o jecto especial, afim de que, percorrendo este 

out1•a de · 30:000$ á companhia, que ora exe~ os . diversos tramittes das discussões, con-· 
~uta o serviço de navegação nas lagoas do forme determin:\ . o n.ogimento desta CRsa. 
Norto e Manguab:t, no mesmo Estado. pudesse . a. qucst~o ser lal'g!l-ment,c discuti~a 

A segunda emenda, que tem ?.n.124~ a~1·~- o ter uma soluç~a.o cornpatlvcl cum os cre-
. sentada. sob minha. responsalnl!àade 1ndrV1· ditos e a dicYnidado do pttiz, ao mesmo tompo 
dual tanto assim qu3 fui ounico representao- a.cautelando os interosscsc.<t Nação. 
te d~ Alagoas que a subscreveu,igua.l a outra Quando tl'atava de pôr em .. ,exeCl.~çã,g a .mi
offerecida. pelo illustro e distincto rep1•csen- nha idl~a .. constou-me quo a. uomm1ssao. Im
tanto do Esta.do du Rio ue Janeiro, O St•. Lau- pulsionada naturalmente pelGS mo&mos. S?n
l'indo Pitüt e autoriza o Gove!'no a rescin- timentos quo actuar:\m em meu csplrtto,. 
di r o contr~cto celebrado com a Tlte J.Yatio- tratava uc formular um projccto no mcsm9 
naZ B1·aiilian I!_a;·úow· Compcmy, .· Z.i?~;,ited, sentido, afim de submcttol-o brevemente a. 
para a const.rucçao do porto de .Juragua, na apreciação desta Casa. 
capital elo meu Estadv. . . . . . Resoh·i então ret-irar a minha emcn la em 

A primeira p~trte da. emenda n · 05 t(n·c a occasião opportuna; isto é, quando ti ,·esse do· 
a. . felicidade de merecer p:.trecet·. fa v-ora vcl 1.b • SJr votada,. . . 
Commissão de Orç.tmento, _de:v1rlo em p:trte Essa resJilu;ãocommuniquei ao meu amigo 
á. gentileza do talentos·> e distmcto represen- e colleooa autor da outra emenda semelhante, 
ta.nte do Estado ~o _f'ear(t, digno relator do 0 Sr. L~urindo Pitta, que rcsolycu, por sua. 
orcamento d.~L V1açao, :t quem estou sum- voz pl'cceder de fórma identica.. 
mamente penhorado. . . . Por todos ost•J .~ motivos:, Sr. Presidente .. 

O seu dest.ino, pólo-se dizer,Jâ é conhecido, não pretendia occupar o precioso . tempo· 
porquanto a Cam:.tra, em regra., approva as de~ ta Casa tomando . parte na. discu ~são .. do · 
emendas on mo.ii~la~ rlue.teem ~are001' favo: pl'~sente PL'0jecto. 
l'avel das Comnussoe~ 1espec~tva~: e, po1 sou · forçado, cntrcta.nto, a demover..:.me 
isso, não tinha. neccsstd~cle dc_Just~fi~al-a.. deste proposito, devido :l parte do discm·so· 

f. s.cgunda p:.I.rte, p·orem, nuo fo~ ta.o feJtz, pronunciado na sessão do 19 do corrent.o· 
pors teve parecer desf:.wora\el c ern._prectso, mcz pelo meu honratlo colle•ra. de rcpresen
porta.nto, just.ifi.cnl·u. o cxpol' os motivos que ta.ção 0 Sr. Raymundo de Miranr.la, que 
Jeva1•am n b1ncada a apresentai-a. . anah·z:~. de modo menes justo a emenda. 

Dc~t.a i_ucumbenci<t ti~ha;se enca;l'Of~do. o n. 12·1, por mim apresentada o relativa ao· 
meu d1stmcto colle;a e ,_uUigo, o Sr. Eu:::;ebio porto de JttraO'uá.. 
de ~nrlrade. . . _ . . . . , De facto, Sr. Presid0nto, aqu~lle digno r~-
hs~wa ta.mbem na obJ.•tgaçao <.le JUSt~fic:n prosentante de Alaoooas analyzou a materw, 

e discutir amplu.mentc a emenda relativa á de que trata a emênd.a em termos tn.es, 
rescisão do contl'a.cto celebrado com~"-com- apresentu.ndo-a tão desfavorn.vclmente, que 
panhia já reft!l'i~a, para a c:mstrucc;ao . do podom leva.r aquellos que não me conhe~em 
porto de Ja1·ngua. . . . . · . do perto a forma.r da minha, pes.~oa concertos-

O fttcto, poré~, .da se . ter .mE-ntfestado menos honrosos c desfavoraveis. (N'üo apoi· 
contra clla a. mawrm da Co?lmzssa:.> de . Ül'· ados p 1·otestos da bancada alagoana e de ou ... 
çamento; certas cccul•renc1as quo_sc deram tros 'Dcpvtados, dizendo que se,·ia isto in
posteriormente á sua aprcsentaçao, como jtt~to) 
t•eferencius até certo ponto desairosas sobre ' · . . _ . 
o a~sumpto U.e quo ella. cogita, feitas po1• um O Sa. JuLio DE 1-~ELLo - Nao apo1ado,. 
dos orgãos . da. imprensa desta Capital, . du- V. Ex. é bem conhecJdo. 
vidas que pa!rn.vam no :spirit~ do alg~ns o SR. FRANCISCO Sl ·-Todo o mundo fa~ 
colleg.as !el~tnamontc. a logalldade de 10· justiÇa ao patriotismo de v. gx. 
demmza.çao tL companhut, pela, emenda auto-
l'izada, e outras causas incutiram-me no O SR. 'VANDERLEY .DE 1!E~DONC.'A-Agra ... 
espirito a idéa de que a.ssumpto de ta- dcco penho1•ado aos !lleus d1shnctos coUega.s. 
manha. relovancin., o que a:fl'oota tão do perto Po1• is~o, Sr. t:rcstdent.e, corro pressur~sO< 
ao iotoresse o o credito do paiz, não podia o a rsta tr1buna, na.o proprlamonte para d1s-
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cntir a emenda que a.p1•esentei ; . scl-o-ha 
por outros collegas, e talvez por mim mesmo, 
em occasião opportuna; venho sómcnte ex
plicai' meu intuito apresentando-a, ·1·efutar o 
que sobra olla disso o meu collega, e ao 
mesmo tempo expor os motivos qua actuaram 
em meu espírito para referir-me á rc~cisão 
do contracto e consequente indemnizac:ã.o á 
companhia proprietaria da, concessão. 

Antes, porém, Sr . . Presidente, de entrar 
propriamente no assumpto quo me t1•az á 
tt•ibuna, peço licença ao nobre Deputado por 
Alagoo.s para fazer minhas todas as pala· 
n·as que S. Ex. pronunciou com relaç.ã.o <is 
emenda~ n':i. 25, · 65 e 67, quo auto1•izam o 
Governo: a primeil•a, a construir um ramal 
de linha teleg1•aphica . entre ·Pão de Assucar 
c Sant'Anna do Ipanerna; a segunda, a sub
vencionar a companhi:~ de nan~gação das 
lagoas Norte c Manga 1m; e a tercoir~a a con
tractar com a companhia que mais vantagens 
oft'erccer tres viagens mensacs entre as ci· 
dndes de Mn.ceió e Rio de Janeiro, tocando 
nos portrs do. Bahia, Estancia, Aracajú, ViUa 
Nova e Penedo c uma vez no porto de São 
Christovão. Estado de Sergipe. 

Realmente, Sr. Presidente, essas medidas 
são de imprescindível necessidade e urgente· 
mente recla.mad·.1.s pelo desenvolvimento · da.s 
zonas onde terKo de ser n.pplicadas; devem, 
})Ortn.nto, met•eccl' &.ttcnção especial da. Ca
mara. 

A suhvençüo á navegação das lagoas é an· 
tiquissima,e sua supprcssão trará. fatalmente 
como consequencia · o seu desapparecimon·to 
e, portanto, o definhamento e a paralyzacão 
do commercio florescente da cidacle do Pilar, 
o que affectará certamente os interesses da 
União, porquanto a imnortação diminuirá e 
tambem a recei~a da Ãlfa.ndega de Maceió. 

Contio, pois, Sr •. Presidente, · no cri ter lo da 
illustre Commissão do Orçamento, c · espe
cialmente na bondade que caractQ,t'iza. ore
lator do orçamento da Viação, aU.mcntando 
a esperança de c1ue a Camara approvara as 
du::ts partes desta emenda; e, assim proce
dendo, nl'io prestará sómente um se1·viço á 
cidade do Pilar e ao Estado de Alagôas, mas, 
t:tmbem aos de Pernambuco e Sergipe, com 
os quaes o meu Estado mantém rcln.ções nu· 
morosas e constante~~ 

0 Srt. \VA:-:DERLE\" DE MENDONÇA-••• que· 
apresentei, com relação a melhoramentos do 
P·Jrto de Jaraguá, pois ningucm melhor do 
que S. Ex. sabe que seria incapaz de sub
sct•ever uma emenda cogitando de .medidas 
que podessem ser consideradas trnnsacções 
pouco decentes p:-t.ra o Govorno do meu paiz. 
(apoiados); e, si as relações de amizade e po
liticas, quo mantenho com S. Ex., não me 
autorizassem a pensar assim, outras · sm•iam 
a.s minhas paJavras em defesa do meu pro
cedimento. 

Muito propositalmente subscrevi sózinbo a 
emenda n. 124, afastando assim da. rcspoosa· 
bilidade da sua apresentação a minlm ban
cada ; . portanto, m·a; dcsnecessaria a decln.-· 
ração official de S. Ex. de que a rept•esen
tação ata.goana não era solhl::tl'Üt quanto á 
emenda. n. 124. 

.Em seu dj~curso, Sr. Pre::idcntc, uissc o 
nobt•c Deputado: 

«A representaÇão ue Alagô:lS quer o m~· 
lhor:tmento do porto de !-.lacciú ». 

Tambcm cu o qnero; a.pon:\s estou em do.s~ 
n.ccordo com ·. os meios de realizar este me-
lhoramento. . 

E, Sr. Presidente, si brm qne mo poso l'c
fcrir-r.uo :.i, minlla humiLde in di vidun.lida.dc, o 
·que f:.tço constrangido, do v o dizer que nin
guem mais do que cu dcsf.'ja e tom trah:~,
Iho.dú pelo progresso e dcsem·olvimento do 
J~stado de Alago:ts. (Apoiados dos Srs • .:in gelo 
.~.Veto e Ettseúio de rind,·t:ule. Apoiados.) 

Dediquei grande parto dn. minha. mocidade 
ao mnprehondimento de melhoramentos ma~ 
toriaos naquello Estado, com os q uaes perdi 
porção relev<tnte da pequcn;.t fortunu, que 
possuía., . como potlem ttttesta.r meus dignos 
collcgas do rcprcscnt:1ção. (Apoiados dos S1·s. 
EHsebio de Andrade e Angdo J.Velo.) 

Vê V. Ex. que quem procede por esta 
fórmo. não pôde ser infl:)DSO á execução 
de melhoramento t5.o proveitoso ao desenvol· 
vi monto do Estauo do Ala.goas. 

Ditas estas ligeiras palavras, passo a tratar 
do assumuto quo a contragosto me arrasta á 
tl•ibnna .... 

Tenho razões, Sr. Presidente, para crer 
que o meu collega não teve intuito de otren· 
der-me, refe1•indo-se, como o fez, á P.mond~\ ••• 

Declaro, St•. Presidente, quo o meu intuito 
principal, apresentando a. emenda, foi exacta· 
mente olJrigar o Governo a dar uma solução 
definitiva a esta questão; lla, tanto tempo 
agitada, sobre o ·· porto do Jaraguá, pois que 
o· Estado de . Alagoas não pôde, pot• mais 
tempo. estar privado desse melltOl'P.mecto 
quo reputo imprescindível. 

Aquollc porto é bastante impot•tantc o 
mesmo mais frequentado do quo os do Ara
cajtí, Nata,l, Cabcdello e · a;lguns outros do· 
Brazil. 

0 SR.. EUSEBIO DE ANDRADE - Estou pol' 
elle autorizado a declarar que as referencins 
:n•ticuln.da.s contra . a alludida emenda não 

. podem; do fórma, alguma, alc~nçar a v. I~x. 
Vol. VIl 

Aesta.tistica do movimento commercial 
ue porto de que trato, Sr. Pt•esidente, de
monstra que augmenta sensi velmcnte, de 
anno para anno, o numero do emb~trcações, 
que o procuram. 
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E' assim que em 1808, este numero foi de 
1.353 embarcações; em 1899 procuraram o 
porto 1.375 embarcações ; em 1900 1.387 e 
em 1901, 1.479. 

Desejo ardentemente, Sr. Presidente, (f1•izo 
bem este ponto) a construcção do porto de 
Jarajuá e apenas divirjo do meu honrado 
collega, quanto ao modo de realizar esta 
desi teratum de toJ.os os ahgon.nos, por cuja 
sat sfação empenharei totlos os esforços ao 
meu alcance com u. mesma lealdade e dedi· 
cação que S. Ex. 

·Tenho, porém, com l'elaçã.o a osto assum· 
pto, opinião formada e calcada no zelo e des
prendimento com que devemos aqui tratar 
tanto dos interesses do Estado, como dos da 
"União, de quem somos representantes p:llo 
·nosso estatuto fundamental. 

De facto, · Sr. Presidente, por mais amor que 
·dedique ao meu Estado, por maior desejo 
-que tenha de vel-o progredit• e prosperai>, 
faltaria ao cumprimento do dever inherente 
ao cargo do representante da Nação, pl'O-

· Curando o seu progresso e desenvolvimento 
·á custn. do sacrifi.cio inutil do erario publico. 

Assim pensando, e estando infelizmente a 
. questão do porto de Ja1•agmí. collocada no pé 
· em que . se . acha, eu nunca pvderei aconse
lhar ao governo que mande construir o me
lhot•ameo to em questão de accordo ·.com o 
contracto celebl'ado com a compania actual 
proprieta.ria da construção e creio poder 
bem justificar esse meu modo de pensar. 

De facto, sal>em V. Ex. e meus illustt•es 
· collegas que, ent1•e as medidas constitutivas 
do plano financeiro do Mioistt•o da I•'azenda 
do governo do Sr. Dr. Campos Salles, o 
distincto brazilciro o Dr. JoaquimMurtioho. 
:Sohrcsahiam duas de grande importancia: a 
encampação por parte do governo àas cm
prezts que goza.vam de garantia de juros, e 
o n.t'I'endamonto das estradas de fe1•ro. 

Cornquanto não approva!;sc em absoluto 
outrrs medidas :financeiras de S. Ex., com 
estas duas sempre sympathisei. Achei que 
foram de tão alta. relevancia que por si só 

, constitnem attestados eloquentes do zelo 
dedicado por aquelle grande brazUeiro ao 
melhoramento da. situn ção financeb·a do 

. paiz. 
0 SR.. FRANCISCO S.A.' - Foram opera.ções 

patrioticas e brilha.ntes. 
0 SR.. '\VANDER.LEY DE MENDON('A-Apena.s 

· era infenw á idêa ·. do arrendamento d.a Es· 
tra.da de Ferro Centrll.l do Bt·azil, felizmente 
não appl'ovada . pela Cama1•a. 

O Governo, com sacrifi.cio manifesto para 
·.o paiz, conseguiu encampo r . a maior pll.rto 
das cmprezas proprietarias de tão one1•oso 
~favor. 

Estamos, pois, na olJrigação de não con
sentir em novas . concessões .··de natureza 
identica. 

Temos até o dever de ünpedit· a effectivi
dade daquellas ue que não tenham sido 
ainda postas em execução peL.~s seus proprie
tarios. 

Exa.ctamente, S1•. Presidente, a compa.
nhiu. · concossionaria do porto de Jaraguá 
está nessas condições. Em virtude de con
tra.cto assignado com o nosso Governo. a 
Companhia lndustrl~l e de · Construcçõcs Hy
draulicas, antiga prôpt•ictaria da concessão, 
gozava da garantia de juros de 6 °/o sobre. o 
capital que tivesse . de ·. cmpreg:.tr na .· con
strucçã.o do porto de Jarll.guá, ca.pital fi
xado pelo Governo em 17 .415:3l0$-'336, con~ 
forme · os orçamentos approvadus pelo ~e
ereto n. 808, de 4 de maio de 1902. 

Transferida a ··· . concessão pelo decreto 
n. 2.364, de 19 de outubro de. 1896, . á The 
National B1·a.:ilian lla1·bottr Co Lirnited, pas
sou a garantia de juros a ser de 6 o I o · ouro, 
uma vez que o capital ia ser .. levantado em 
paiz estrangeiro, de accordo com a clau
sula VII do decreto da . concessão, que tem 
o n. 405 e a data do 18 de outubro de 1890, 
que diz: .. . · 

«A garantia do juros .. concedida fa1•-se-ha 
effectiva de n.ccordo com . as clausulas do 
decreto n. 6. 995, de 10 de agosto de 1878, n. 
cuj~s disposições . ficarão sujeitos os conces· 
sionarios ou a companhia no que lhes forem 
appicaveis.» 

O decre~o referido n. 6. 995 .· determina em 
sua clausula XVII, que: «Si os capitaes da. 
companhia forem levantados em paiz es
trangeiros, regulará o cambio de . v in te c 
sete dinheiros (27) po1• mil réi~ pll.ra todas as 
suu.s operações.» 

E', pois, um facto que, po1• essa clausula, o 
Governo está obrigado a 1)agar ll. g~rantia 
de juros om oul'O. 

E' verdade que essa questão do pagamento 
dos ,iuros em ouro ou papel não esta ainda 
perfeitamente liquidada entre a companhia 
c o Governo, e não sei a quem caboria o 
peior partido, si não· fosse sustada esta 
divergencia, pelo accordo firmado entro o 
Governo e .a comp mhia . 

Vencedora a opinião de se1• o pn.gamcnto 
dos juros om papel, terá a União na hypo· 
tllose de não se1• rescindido o .contrado, de 
pagar durante 30 annos (pra.so da C()nces
são), a importancia de 31.347:558$600, só do 
garantill. de jui•os; sendo o pagamento em 
ouro, essa quantia será elevada a 70.531:800$, 
tomando por base o crunbio ·de 12 dinheiros 
por mil réis. · .. 

Esta simples consideração . é sufficiente 
pa1oa . justificar o · procedimento do GoYerno 
procu1•ando impedit• a effectividade do con-



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:49- Página 5 de 57 

SESSÃO EM 23 DE NOVEMBRO DE 1903 

siona.ria, tanto mais quanto o porto ~m etrect~va roa.hza9!Lo ~o contracto 1 . 
tracto cel.ebrado com a companhia. conces-.. , ferir. tão. va~ioso_ sa.crificio pro .. ven .. ien.te .da .. 

questão poderá perfeitamente ser construtdo Serm, como JU. d1sse, faltar ao cumpri
de accordo com a nova autorização con- mento do dever de representante da Nação. 
cedida por lei e d..'t qu:.tl tratarei mais adean- Accentuo, porém, Sr. Presidentr., e mais 
te, sem maiores e mais pes..1.dos encargos para uma vez, o. desejo t\l'dcnte . qua nutro,. lJem 
os cofres da União. . . . · como todo o Estado de .Alagóas, de que o 

Para. s::ttisfa.zer esta. necessidade recla- porto se faça ; é uma. necessidade imprescin
mad:.t pelos interesses do paiz,. sómente duas di vel •.. 
medidas podem ser adoptadas ; decreta.r a. . , 
cad cid·:tde ou rescindir o contra.cto. q Sa. ~USE_!liO DE ANDP..A~E - E a 1:1ossa 

u • . mawr. asp1raçao; serú. o maior beneficiO. ao 
O SP... FRANcisco SA'-A questão é :Jaber si progresso de Alagoas. 

Se póde decretar a C~tducida.de. 0 SR. \VANDERLEY DE MEXDONÇA -. · • 
o SR. \V ANDEP..LEY DE MENDONÇA.-~m J:?li- mas de accordo com.a. autorização que acabo 

nha. humilde opinião ~· Governo na.o pod~ de ler·. Deste modo fictn•ão satisfeitos os in
fazel-o, e si outras razoes que explana ·~1 teresses dos Estados, sem m:Liores. sacriticios 
mttis · adeante não influíssem em meu· esp1- por parte da União. 
rito para assim pens:ir, bast::tria 0 facto.~e Creio assim, Sr. Presidente, ter justificado 
nã.o ter sido ella, decretada, até "'occa.sla.o amplamente o motivo pelo qual apresentei 
em que foi ajustada pelo Governo a ref:icJ.- a. minha. emenda. na parte que diz respeito 
são de contra.cto mediante 0 pagamento á rescisão; e passo a tratar da 2n parte, refc· 
de uma indemnizaçã.o á companhia em rente li. indemnização. 
inscripções do Banco da Repuhlica, pelo seu Não vou p1•opriamente discutir este.- as-
valor nominal, conforme consta da mens-a-
gem dirigirfa. a.o Congresso pelo chafe do sumpto; como já disse,. creio que ser:."~ apre-
Poder Executivo em l2 de agosto de 1901. sentado um projecto dedicado especi.~lmente 

á ma teria e ... 
Essa acceitação implícita da proposta da 

ompanhia por parte do Governo é a.ttestados J'ec~o~R. FRANCisco SA ..-.. Já existe um pro· 
evidente de que este, bem ou mal. entendeu 
.e1• aquella cumprido as clausulas de seu o Sa. \VANDERLEY DE MENDONÇA.- ..• 
contracto, pois do contrario teria decretado, nessa occasiü.o será estabelecidJ. a discussão 
como conscquencia logica, a. respectiva ca· pro e contra, ficando a. Camarn. perfeitamente 
ducidade, rejeitando a. proposta. a rescisão. ha.bi.lita(la a pronunciar o sen. julgamento. 

Claro está, portanto, Sr. Presidente, que V~nho apenas explu.nar perfunctoriamente a 
só nos restu. um unico recurso-a. rescisao do minha opinião a respeito. 
cont;·acto- e por assim p011sar, por ella me Não tenho a menor duvida sobre. o direito 
manifestei a.pre~entando a emenda n. 124. quo assiste ;i, comp ·.nhio. do ser inuemni-

O Sa. ANGELO NETo-Emenda que está zag~m 0 intnito de justificar a. caducülade 
justificando com muita vn.ntagem · da conccssü.o, a llegam o facto de não te1•em 

O Sa. \VANDERLEY DE MENDo~çA-•. · sido apresentados os . estudos definitivos e 
além de que seria actualmen,~e _ur?: contra.· iniciu.rlos dent1•o dos prazos dete1•minados 
senso confirmar garantias de Juros para. a pelo contracto. 
construcção de . portos . na. costa do Brazil. Admittindo mesmo . que a.ssim houvesse 
pois o GoV'erno est:i autorizado pelo n. 25 occorrido, esses excessos de prazo foram sa.n
ao art. 22 da lei n. 957 de 30 de dczem· ccionados em virtude de a.ctos posteriores. 
bro de 1902 «a realizar os obras neces ema.na.d.os não sómente do Poder . Executivo 
·sarios n.o melhoramento dos portos da Re- como tambem do Legislativo. 
publica, podendo para este fim emitt.ir ti tu- Aqui estão os seguintes actos que · passo a 
los em papel ou em ouro que correspontla.m ler e· que veem corroborar tudo quanto estou 
:por seus juros e amortizaçKo ás responsabili- affirmando: 
dados q ne para. cada porto possatll ser .pro· Decreto do Poder Executiyo n. 808, de 4 
vidu.s pelas taxas que ahi serão cobradas es· dem:1io de l902,que fixouem 1'7.445:310$3'70, 
tabelecidas nas leis e concessões em vigol' .» 0 capibl necessu.rio <i construcção das 

Ora, si o Governo dispõe desses I'ecursos obras. 
pa.ra realizar tacs emprehendimentos de tão Decreto legislativo n. 215, de 27 de outu
grande proveito para os Estados, sem que bro de 1894. que prorogou o prazo para o 
pesem sobre os cofres da União, como posso inicio dos tr.:~.balhos até maio de 1896. 
ou, embora. reprosentn.nte do um Estado que Decreto n. 2.228, . de 3 de fevereiro de 
tambom dellos ut•gentemente pl'Ocisa., pt·e-1898, expe1ido ~~m virtude de a.utot•izn.çü.o lo-
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gislativn., quo novamente . prorogou o p1•azo 
até 31 de dezembro de 1896. 

Lei n. 429, de 10 da dezemlJro da 1896, 
.ar !; . 6° n. 2, §I O, quo ainda umn.: vez con. 
ceueu nova. prorogação até · 3l .de dezembro 
de 180i. · 

cto celebrado com o Govorno, devido d. cri
se, cujJs perniciosos cifeitos ainda estamos 
infelizmente s~ntindo, venucu a concessão d.e 
que e1•u. proprietn.ria tt companhia cstrangai· 
1'3, ,já. citada, 'l'ha National B1·a~itian Hm·· 
bm· Com.pany, Li1nitcd. 

Logo, si u. companhia excedera os p~·azos 
(leterminados no cont.racto, o . Governo, ap· 
provando os estudos e prn.t:c:.mdo outros a.ctos 
referentes ti mesm~t concessão, abriu · mão 
de uireito que, porventura, tinha pa.ra. de
cretat• a caducidade. 

Pu.r3c~ logico, tanto mais qaa.nt'l dontt'o 
do ultimo prazo obtido pela lei n. 429, a 
companhiu.. tosse c.>mo fosso. celebrou a ínau
gura.ção otllcial do inicio das suas obras em 
Maceió, conformo CJnsta d:) rela.tOl'ÍO do Mi· 
nist1•o da Industria. apt·esent:Ldo e:u maio de 
1898, e: da Mensagem do Presidêntc dn. R.opu
blica, a.o abrir u. sessão do Coog-:•csso Ntt· 
cional. 

.Eis o . quo s~ oncontrn. naqucl!e t·ela.tot•io 
sob a epigrapho- Port::~ de. Jaragn;t: · 

«A 2íJ de dezembro do anno pro:dmo findo 
foram inaugura.d.Js os trahalilos do porto, 
constituindo ostes em dh·ersu.s insta.Hu.~õcs e 
na locação do terreno n~t uirccçã.o do molhe 
o do càcs. 

Foram tomadas diverSas proYidc!lcLs p:tl'<.t 
a determinação das sontla,gen3 mwitím:J.s 
dentro do a.ncoradourv. 

Para l'ecouhccimon to do subsolo fiZI)l'J.m se 
sondagens geotogic:-~.s, om diversos pontos do 
littoral, sendo tres em terrn. o quatl'o no 
mar.>) · 

A Mr~magem do . Chefe da N'tv~üo r~~fet•iu o 
mesmo facto neste~ termos : 

«Fora.m inaugur.:tdos os so:viç:os conti·a
ctados pat•a mclho1•amentos do port) de Ja
raguá, embora a CJtupauhLl. ccsslonaria n5.o 
t13nha.. ainda deposita.uo p:m.t üso o capital 
autorizado.>.) 

Vê V. Ex., Sr. PresiJ.onte, quo a inaugu
l'acã.o official du. construção tias obt'as se dou, 
e isto mesmo confessa. em sou discur.;o meu 
honrado collega, quando diz que assignon a 
acta. l'~spectiva.. 

.. ·A compaohiu. tinha. o .Pl'J.ZO de ·· cinco :m· 
nos, u. coota1• da data. da approvaçã.o dcs es· 
tudos definitivos, para. a. condu:J5.o de todus 
os trabalhos. · 

Mas, como quet• que os estudos fo~sem no
V:t,!llonte raforma.dos, de a.ccordo com o pro· 

Esta compa.nhh, não se conforma,ndo com 
os estudos apresentados pela primeira, sub
mctteu ·novos planos. dentr·o do orçarneoto 
primitivo, :l apreciação do Governo, que os 
approvou pelo uoct•cton. :~.360, de 31 de jtt· 
lho do 1S9n. 

R.eiol vida. a. Clucs tão e que1'onclo a nova. 
comp:.tnhia precisar de um modo inequivoco· 
aos capitalista.s europeus quo a gat•an tia de 
juros era pu.ga em ouro o não sujeita r.ts osciL .. 
!ações do c:tmbio, comquanto o art. 2° do ci· 
ta.do decreto n.3.3GO fosse cla,ro e assim con
ccbido:«Os juros garantidos pett~ Uoião serão 
pagos om moeda papel, fix:tdo o vu.lvr deste 
pu.ra os devidos e!feitos om 27 d.pormil réis, 
úe conformidado com a. chtusula XVII do de
creto n. 6.995, de lO de a.go:-;to do !BiS,. a 
quo so r efoL'O o de n. 9i)4, ele 8 de outubro 
elo .. 1890», requereu t\O Ministri) d:" Viaçn.o de 
então u. sullstituição da.s palavras « Mvoda 
pa}lOl, fixad') o Y<~lol' deste para. ·o.; devldof.l 
etreit.os em 27 d. por mil rJis» por «ouro», 
obtendo esse l'cquerimento o S:)guinto des
pacllo-Indefm•ido. O capital maximo tendo 
sido fixalo om papal, os . juros são forçJsa
mente na. mesma ospecie. 
. Não concorda.ndo a.i.nda a companhia com 
o.~so despacho, insistiu novamente l~m seu pe.· 
di do a.ntJriul', n.prcsent ~ndo outro l'cqueri
mcnt(), que obteve despacho id•.)ntico ao pri
meiro. 

Düixo de fa:mr a analysc dosta questão, 
oriund.a da intorprctação de uma. clausula. 
cu.pital dv contracto, e cuja. solução é clara. 
o positiva.,cm vh:tu. da legislação concernente 
:t mu.tt'ria, dos Mtos ·até então praticados 
pelo G.overno e de disposiçõ~s de leis orça
mentariu.~ peculiares a . essa. garantia de 
ju.·os. 

.Estabelecida assim a uivergencia entre o 
Governo e a. omprcza, occorreu a Ci)n\·erlion
ci.:t do chegarem ambos a. um :.1.ccorJo, re ... 
s:::iodindo o contracto. 

A rescisão fui ajustu.da mediante o paga':' 
manto de uma. indemnizaf;ão em inscripções 
-o Banco da. . Republica, pelo seu valot' nomi
nal, . con!'orme a mensa.:;em, j:t rofet•ida, do 
Presidente da Rcpubliea., de . 12 de agosto de 
190 l dirigida ao Congrosso . Nacional. 

.. .Pl'lO . gove1•no, e approva.dos pelo decreto de 
::31 de julho do l899,segue-se que o prazo para 
a ?onc~usào das o?ra.s em yigot• sómante teL'· 
mtna.~a em 31 do JUlhoqe 1904; si n:J.~ puder 

· s~r u.m<la um~ :ycz cons1derado dilatado pelo 
aJuste da rcscLsa.o com o GoYerno e divargon· 
cias que a este antecederam.» 

Não . podendo a. companhia. bra.zileira le· 
vantar ca.pitaes pa.ra a execução do contra.-

De tudo qua.nto acabo de dizer, Sr. Presi
dente, l'csalta claramente o direito de in
domniz:\ção por . p::~orte da. companhia, ca. so 
seja. rescindido o contra.cto, razão pela. qual. 
por elln. manifestei-me na segunda. parte d:1. 
minha emenda. 
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Não sei em que parte da emenda n. 124 
encontrou meu honrado collega autorização 
para. o Governo pagar dotts mil conto.~; de in
d.emnizaçtio ·á companhia, e para que não 
reste duvidas tt respeito procedo á sua lei
tura. 

Ella ê concebida nos ·.seguintes tormos : 
«Fica o · Governo autorizado a resciodit• o 
contracto celebra ~o com a Tlw National B1·a
zilian Ha1·bow· Company, Limited, p~ra a con~ 
strucção do porto de .T::waguá, pa[fando uma 
indemn~.:íaçií-'J gue ,it{lga1· conveniente· do 
accorJo com a mesma comp:mhia, para o 
que abriri't os nccos.sa1•ios crí:ditos.» 

Como vê V. Ex. ,a emenda concede nu tori
z:~.ção tão ~~mpla ao Governo, que este podori't 
offcrecor atú 50:000$ de indemnização á. em
preza, si nssim o entender. 

Não fixei, S1•. Pl'Csidente, o qttantum da 
inrlemnizaç:to c nem compete ao Cong.·csso 
fixa l-o. 

0 SR. FRANCISCO S.\.-Apoiado; seria in
Yadiruma atj.ribuição ttdministrativa. 

0 SR.. W ANDER.LEY DE MENDON!.:~A-- 0 com
petente pa,t•a fix:u• este quanlum é o Poder 
Executivo, representado pelo St•. Presidente 
rla Republic~, cu,jo alto critcrio. c honesti· 
dado todos nós conhecemos, e seus dignos 
auxiliares, os Srs. Ministros da Fazenda c In
dusiíria, cujo zelo e dcdica{'-ão ·ú, causa publica 
estã.o constantemente em evidencia. 

Repito, Sr. Presidente, e desejo sn.lientar 
bem este ponto, o meu digno collega está 
enganado; não determinei qual o valor da 
inucmnizaçã.o, deixei ampla liberdade ao 
Governo pn.ra prJcedel' ao melhor tios inte
resse& da. Nação. 

SOmente a falta. de conhecimentos tcchnl· 
cos, S1·. Presidente, pô;le levai' ·o nobre 
Deputado a suppo1• a quu.nt.ia de dom1 mil 
contos suffic1ente pat•;_-,. executar algum me
lhOl•amento proveitoso no ancol'(t\N>uro de 
que tl•ato. 

0 SR.. FRANCISCO SA'-As ot•ras fo:..•am Ol'• 
çadas em 17. 000: 000$000. 

0 Sn.. \VANDERT,EY DE MENDONÇA-O prill· 
cipal defeito do porto de Jaragu:.t ê ser in· 
teiramente desprotegido contra a acção da
mnificadora dos ventos de S S E c S O fre· 
quentes durante a estação. invcn•nosa ; pois 
que os ventos de N N E reinantes no esw 
tio não são pi·C~judiciaes ao seu movimento. 

O projccto . approvado pelo Governo con· 
signa. as seguintes ob1•as: um qucbra·mat• 
estabelecido na dircccão de E pa1•n, O com a 
extensão total de 1.060 metros, dividido em 
dous alinhamentos rcctos, ligados por uma 
curva e cujo atreito so1•á proteger o porto 
contra a acçfio dos ventos durante o inverno 
um molhe em•aizado em tel'l'a c const1•uido 

na direcção geral de N para S, em linha 
rect~, dando um cá.es . pelo lado interno 
acostamento a navios de oito metros doca
lado em uma extensão de 1.000 metros e 
servindo polo lado exterior de queb1•a~rnar; 
mn cttCs com a extensão de 400. metros a 
partir da raiz do molhe c umu. Ia1•gura de 
IGO rnctL•os,. :1 pa1·tir da margem du, estrada 
de Jaragmi, e ·outras 0 1Jras, como /l(mgm·s, 
ediftcio ptl.l'J. alfJ.nU.cga, corl'eio~. etc. 

Con~idor<!ndo apcna~. as uuas priocipacs 
obl'as inrlíspensavcí~ ao melhoramento do 
porto, verifica-se que o custo do molho seria. 
de S.!:JiS:OG:J$000 c o do quebra-mar de 
5.i38:412S.OOO. 

Essas simples consí.terações sã.o bastan
tes · p:tra dcmonstl•ar n, incfficacht ou inutili
dade du..applicaç.ão proveitosa da quantia de 
2.oo:t:OOO$ como pGdc o nobre Deputudo. 

Allcgou aind.<t meu tligno coll!~gl1. em seu 
discuriio quo a inaugm•a.ção das obms limi
tou-se <t construcç.ão de alguns· pilares c um 
lauto· banqtwtc, no qual ~. Ex. tomou parte 
e discm•sou, confe~mndo ao mesmo tempo 
tm· assignadoa acta da. inauguração. 

Mal ioformaao, S. Ex. talvez supponha 
screra cs·ta.s as unicas despczas reu.lizadas 
pelas duas cornpanhhts, o que não é cxa,cto. 

Todos sabem, em Alagôas, que a Compa
nhia Industrin,l e do Construccões Hydr.:tu
licas, depois de aJqnirir por compl'a a con
cessão, estabeleceu escl·iptorio em Maceió, 
onLle pcrmo,ucceu durante longos mezes uma 
commh;são tl13 cngcnheiws hrazilciros pro
cedendo aos necessarios estudos pa1·a con
fecção uos pbuos e orçamentos, quo deviam 
sct• anres~mtados n,o Governo, dr) accoruo 
com o· contracto, e bem comprehende ·a. Ca
mara que. p:;~z.o sua natureza, os o:stw.los para 
~t. construcção do um porto, e~pecial
mento ntts condie~~ões do de .Jttragmt, nãu po
dem ser feitos em dous ou tros mezes 
apenas. 
Al~m do c~eJ..•iptol'io em Maceió a compa

nhiu, tcvo o :ünll<t tem out1•o nesta Ca.pital. 
E' claro, portanto, St•, Presidente, que 

;.tquella ompreza despondeu somma, nfto pe
quelm com a compra da concessão, pa.ga
mento do pcssual e acquisição dos matoriaes 
o instrumentos prccisus p:.tr<t a confecção tios 
estudos, r.tlúm da . sa.th:fação do· out:·as des
pez:r.s inberentes ao sou funccion<nnento, 
somma que co·,·tamente dcver<t constll.l' de 
d:tdut·'l üxistm1t:::b nos relatorios apre~entados 
pel<ts directol'iM da comp<tnhi'a., tL assembl~~" 
geral de n,ccionist:Ls e oxtr<Lhiuos d.c seus 
livros, que, rogls·G.·ados e, port:_tnto, le~·::tes, 
constii.uem prova.. 

Po1• sua vez ::1o companhia estrangeira en
viou 11 Maceió . duas comrnissões de profis
sionucs: umn, dirigida pelo illustrc enge
nheiro Hel1l'y Bagga.lny, com o intuito de 
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.·verificar os estudos feitos peiu, em prezá. bra
zileira, comparando-os com ·os orjginaes 
existentes na Secretaria da Iodustria, Viação 
e Ob1•as . Pubiicn.s ; outra dirigida pelo pro· 
vacto engenheiro Adrien Blondel, chefd ·do 
serviço tecllnico da Socidlé de Const;·uctions 
de BatignoUes, especialista na construcQão de 
fortes, ex-dircctol' das obras do canal do 
Suez. 

Essa ultima, commissão apresentou novo 
projacto dentro tlo primitivo orçamento, quo 
mereceu approvaçiio L~O Governo, o que prova 
que tambem .a companhia estl'a.ngeira effe
ctuou despezas pro...-oca.das p~la execUção ·· do 
melhoramento. 

0 SR. EUSEBIQ DE ANDRADE - 0 llistorico 
du V. Ex. confi.rmu, o aparte (rue dei ao clis · 
curso do nosso collega Dr. Raymundo de Mi· 
randa. em relí:'.ção . <1s trcs com missões te
chnicas que esti \-er\J.m em Maceió . 

. J O SR. "WANDERLEYD~ MENDoNçA- Além 
/ de que, Sr. Presidente, convem salientar que 

ê mais vantajosa para a companllia a con· 
strucção do porto do que a revisão do con
tracto, pois na primeira hypothesc os accio
nistas que t9rão o renlimcuto certo de 6 °/o 
solm~ seus capitnes, quando na-Europa (salvo 
engano) a renda maxima solJre o · capital 
attinge a 4 °/ 0 , tanto assim que ouvi dizer 
ter a companhia üirigido · ao Ministet•io da 
Viação uma petição solicitando a retirada da 

l proposta. 
Devemos exacta.ment3 evita,l'. esse enorme 

sacrificio ao era:rio publico. . · 
Terminando, . Sr. Presidente, devo dizer 

que é minha principal aspira.ção a constru
cção do porto de Jamguá e nem elas minhas 
palavt•as, salvo má f~. pôde-se traduzir quo 
soja infenso á execução daquelle melhora
mento no Estado que me deu a honra de 
conceder uma cadeü•a nesta casa ; aspiro-a, 
:porém, de·. conformidade com a autorização 
contida na lei n. 95i, de 30 ele dezembro do 
anno passado, · sem maiores e pesados sacri
ficios para a União. 

Creio, portanto, S1•. Presidente, ter l'G
spondido pe1•feitamente ao topico do discurso 
do meu hon1•ado collega referente · á minha 
emenda e justificado sufficientemente os mo
tivos que me lo,·aram a apresentai-a, affir
mando a V. Ex. e aos meus Ulustres pares a. 
minha boa fê e~ inteira convicção de que, 
assim proceclenclo,só me impulsiona o intuito 
patriottco de bem · servir ao meu Estado, ze
lando seus . interesses conjugados com os da 
União. (lllv.ito bem ~;wito bem) 

algo de timidez propri::t dos que se iniciam, 
talé a sensação qua, experimento, que pai
lida e pe1•functoria vae se1• de certo a defesa, 
a que me proponho, das emendas que tive a 
honra de apre~entar n,o Orçamento da Viação. 

lmpeUido, porém, pelo cumprimento do 
dever, o que cultivo com ·devotamento reli· 
gioso e verda.deiro, esporo que a divisa de· 
Edua1•do1II, de Galles,-o Príncipe Negro:-
4-Hocmultl~» e «lcl~ dien» (animo nobre. e ser
viço reYerento) me empreste a coragem de 
que careço, ao exibir-me nesta assembl6a. 

Si, pOl' . um laclo, lnürlo de recursos Ol'a· 
torios, a minh\1 palavra, incolor e comba
lida, não tiver a puja,nça. fr.liz para conse· 
guir a victol'ia das minhas emendas, por ou- · 
tro me consolaJ'á a convicção de agir da mti· 
mo nob1·e e a se1·viço Teverente, empenhando o 
meu esforço, nullo, é. certo, mas dedicado. 

Os interesses honestos dos empregaclos da 
Estrada de Feri·o Central . do Braz i!, pelos 
qun.es procuro, dignamente, pugnar, conscio, 
como estou, da equidade que a R~publica. 
promette a todos os seus servidot•cs, me for
talecama esperança, que se constitue anhelo, 
-le merecer o consenso desta iUustre Camara 
ás minhas aspil•ações. 

O bÇ~decendo aos impulsos da consciencia e 
visando a olJjectiva elevada, com sinceridade 
e com carinho esposo a causa dos funcciona
rios da Central, embora fra.co e incompe
tente patrono, almejando:-lhes consiga justas 
vanta.gens, premio justo aos esforços tle que 
teem da.do evidentes ·provas 

Sim, Sr. Presidente, firmemente conv-icto, 
como estou,da, justiça quo eman::trá da appro
vação das minhas emendas, outl'a intenção 
me não demove, neste ensejo, .mais do que 
aspirar ág_uelles funccionarios seja, distribuída 
a recompensa aos seus multiplos, afanosos e 
continuados trabalhos. ·· 

Dignus .est opera,·ius rne1·cede sua, quem 
trabalh\1 merece recompensa; ellcs são cre
dores . do a.ttencioso desvelo . da Republica, a 
qual teem servido com devotamento e com 
honestidade. 

De certo me .não faltará a indulgencia que 
aspiro .· a merecer, conscio, como . estou, de 
que, benevola e complacente, a Camo,ra, dos 
Deputados me acolherá, de modo o. me 
nãu faltar o animo, na difficil empreza a que 
arremetto, consciente da pobreza de requi
sitos proprios á conquista de meus desi
gnios. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER.:--Não é ossa a 
fama de V. E~. 

0 S1•, ~tnerico ele Albuqu.er.. 0 SR. AMERICO DE ALBUQURQ'CE-Bondade 
que (mov~mento ele cr.ttcnçrío) - Sr. Pre· de V. Ex. e gene1•osidade dos que me toem 
sidente, ao n,ssorn.al' :1 cstí:l. tribuna,, pela dn.do a honra de ouvir em diversas occa
primeira vez, algo de naturn.t n.cu,nhamcnto, siõos, propagando e defendendo a Republica ... 
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A illush·n.da, competente c operosa ·Com
missão do Orçamento da Viação~ mo conce· 
dertí. a· venia que, humilde, impetro para 
oppor considerações,quejulgo plamiYeis, aos 
pareceres dados ás minhas emendas, com o 
intuito despretencioso, mas sincero, de. con" 
seguil• pat•a c lias a sancção da Casa. 

Almejo vel-as ainda acceitas pela no1n•e 
Commbsão c, por isso, espero me seja por.;. 
mittido o n.l\'itro de procurar desenv-olver 
emenda a emcndtt, pretendendo. analysa.r os 
pat•eceros qu3. acompanham, som viso· de 
critica, claro impossível ao humilde orador. 
(NeTo apoiados.) 

o sn. GO:'\ÇALO SoUTO -Bom ffiCthodo de 
a.rgmncntar. 

Esperar p:!lo sanccionamento da 1•eformn. 
é adüLr a medida para uma das J'epa,·lições 
das quo mais. 1·eclamam essa ?'e(o1·ma, repe· 
timos com a. illnstrada Commissão. '"'~r 

Accresce mnda. que concorre para a de- . · ·· 
longa de medida urgente a rost1•ictíva addu· 
zida poh Commissão ao art. 3° do projecto· 
n. 286, onde se . determina a reforma das. 
repartições· dependentes· do Ministerio da 
VLLção, . ficando dependente do . referendwm 
do Congresso Naâonal a .e;recuçlto de todas as 
disposiçüe~ que determinm·em c>·eaçtío oH stt 1J· 
p1·es.~tto ·ae emp1·egos. 

De a.ccordo estaria o obscuro orador si,. 
como pensa e como consldora a digna Com
mis~ãJ, nKo se tornassu imminentc a me~ 
dit.ia que conccrne ü. eme:nda, emancnt\) do 

O Sn.. A~.IERrco DE ALDUQUEP.Qt:'s-Agra:de· assumpto da cita,tn. rcfo1•ma, do quo ca1•cce n. 
cido a V. Ex. Estra.d:1,, wna das repa1·liçües qtto mais a ,·e-

O Sn.. Bn.rc:ro FILHo-Algumas da.s emen- clamam. 
dn.s de V. Ex. tiveram parecer fa,voravel da. Ora, Sr. Pecsidentc, a demora que, posi-

- tivu.monte, vac trazer ott determinar a re-
Commissao. furma U.a estrada, darCt azo a continnar a 

O Sn.. AM~ruco DE ALBUQUERQtrt:- Infeliz- irrogula.ridade no exercício das fuocçõcs dos 
mente não foitanto assim; antes o fosse. Sei empregados no escriptorio dotra.fego (2o. di· 
que me fallecJrão os recursos que, natural- visão), irregularidade que só pôUe, com 
mente, me escasseiam para re:.tlizar os mous justiça o rec1idão, ser sanada com a appro
:pro_positos; repito ainda uma vez: de animo vação ela minha emenda. 
nob?·e e a serviço 1·everenle mo induzem as in- A cominuar como estú., persiste o p1•ejuizo 
tenç-ões mais véras e mais convencidas. do serviço e de funccionarios que alli tra-

Trilho 0 caminho que me aponta a con~ balham, com exercício interino e sem esta.
sciencia guiado pelo uever nostn. difficil oppor- rem acobertados pola lei que os garanta na 
tunidade. investidura dos encargos que soi·vem tão bem., 

A miulm primeira emenda, que recebeu 0 e tão a contento da administração da Central •. 
n. i4, na distrihuk.ão e .classificaçKo feitas, Nesse csct·iptol•lo, devido a exigencin. do 
entre as outras, no projecto n. 286, ·de 1903, serviço, de na,turoza. eS[;ecial, ha mais· de 
é a seguinte: oito annos uns, e outros lw. mais de dez, 

«OnJ.o convier: .·Na 2:~. divisão-T1•:tfego...,.. servem dous conductorcs de trem do 2a. classe 
e.scriptorio central-seje. accrcscido de dous c um de 3n., cujo.; vencimentos· são iguaes 
0 numero, dos to~, 2os e :3os escripturnrios, aos de 2os escripturarios e .os de 3n. quasi 
assim, em vez de quatro 1os esc1•ipturarlos, correspondentes aos de 3° escripturario. 
quatro 2o• e quatro 3o•

1 
ficarão seis r os, seis Tal teem. Sido a MSuidado, O zelo, a dedi· 

2os e seis 3o• escl'ipturarios. cação, a intolligencia com que sempre pro-
.. cederam. e procedem esses operosos . e es1b1·- · 

Esta emenda mereceu da alludida Com· çados funccionarios que, não sô a actual di
missão a refercncia. que segue: «Estando au· rectoria, como as que lhe teem antecedido,. 
torizada, no projecto, a. reforma dos serviços sempre pensaram om tornal-os · e:ffectivos. 
e repartições subordinadas ao Ministe1•io da o modo de julgai' de todas as directorias 
Industrja, e sendo a Estrada. de Ferro Central é 0 mais sensata- e o mais recto, por isso que 
das que mais ?'eclamam essa reforma, nesta difficH soria substituir taes funccionarios 
cabm•á a medida de quo a emenda cogita.- conhecedores, praticos nesse se>·viço especial, 
Por isso lhe não dú. o sou voto a Commissão.» reitero, 0 que teem patenteado as constantes 

Do parecer se.infero não. ser a Commissão provas de aptidão de que toem dado 
contra.ria ás asserções, contidas na. emenda, exemplo. 
que julga poderem attender-se quando por Talvez insubstitutiveis, já. pela especie de 
occasiã.o da reforma da Estrada, repartição . ti•abulho, já pela. insufficiencia do pessoal~ 
das que mais ,·~clamam essa reforma. o qae mais agora se acccnt(ta pela annoxa-

Si a medida ó urgente, é obvio que se a 1 ção da Estr1.tda Melhoramentos no Brazil, 
dava toma.r de. sele jti,: a.o que mo parece, não. j .. esses laboriosos emp1•egados bom ·merecem 
so pódo oppor a razão tle se estar tru.ta.ndo a equidade de se1· tornados e:ffectivos nos 
de orç~~monto,ta.nto mais qnanto o momento I ca.rgos, que, com zelo e carinho, tccm. 
so ap1•esontu. opportuno. . occupa.do at~ hoje. 
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'Ú Sn. •. SA' FREIRE-:VIuito b::nn. 
~ . 0 Sa: AUERICO DE ALBUQUERQUE - Além 
~:disso, ha dous 2°~ 0.3cripturarios que, pol' 

·~ faltu. de 1°~, desempenham, DO referido CS· 
criptorio, ·os Ioga1•es de chefes de tu1•mas, o 
que ~onsubstancia ·a allegu.ção, que já ex
ternei., da escassez do pesso<~l . . 

Oi•a, si apropria Commissão de Orçamento 
julga. no seu elevado e justiceiro critedo, 
que as disposições da emenda podem ser 
attendidas po1• occ:t~ião da provavel l'Ofor
ma, não divulga. não perco be sique1•, o pl·e
tenso orador, a razão de se protelltu• umo. 
medida que o Congresso póle approvar 
desde .i á. dada a sancção q uc parece rosi1lta,r 
do pa1•ecer mencionado. 

Do projecto em discussão, no . c1ue expõe o 
art. 3•>, apparece a rcstrictiva quo contêm 
a obrigatoriedade da revis..i.o das tu.bellas de 
venchncntos pelo Cungre>SO Xacbnal,quando 
feita a reformtt. · 

Da,hi.sc doduz que da .itltet'üção de venci
mentos, oriunda do crear ou supprimir em
pregos:, nasce a causa. que coLloca a referida 
reforma na. contingencia de sor revista pel.J 
Congres.so. 

:Mas, ~i esse problema póde ser resolvido, 
desde ·o presont:; ensejo, datla a accordante 
manifestação de merecer a emenda ser 
atten.iida · pela reforma, C(lffiO transpareco 
do parecer da Commissão, pot•que não fa.-
zel-o ,já.? ! · . . 

Sel't~ que o impeça o augmonto de insigni· 
f!cante d.:spoza relativa á melhot'a de sei•vi
ço, que avulta diariamente H 

Si assim o é, e si. essa dc~pcza pód.o . ser 
:mtorizada, mais tarde, só advindo dahi 
difficulliadcs para a udministraç-~o dtt Cen
tral, porc1ue :1 Com:nissão, que parece ,jul~ar 
:razmLvel o que íf emenda conct•otiza, como 
se pó de infl;rir de suas con8ideruções, . não 

· me auxilia · a dil•imir o inconveniente que 
prom<Lna do serviço feito com pessoal · defi
ciente! 

E' de pond·3l'a1' que, j<L estando servindo no 
escri1)torio do trafego tres conduct0res de 
trem, cujos labores teem sido julgados effi
cazJs, uccentu,t-se cruo ellcs se to1•nam in 
dispensaYcis, tanto llue alti são conservados 
delonga data. 

Sendo assim, o augmcnto ê apenas, r1uanto 
ao pessoal, dedou:; 1°~ cscriptnrarios e de 
.um 3°, . e quanto lt v"rba de 13:200$, a.n
nualmente, conforme se pôde vcrillcar da 
respetiva tt~hallo. de vcndmentos~ n. 2, ap
pensn. ao actual l'ogulamcmto. 

Ot•a, 81•. Presidente. attcnda V. Ex., pon-
. d~re a djgna Commissff.o do Orça.mento, l'e· 
1hcta · 3. Camara dos Deputados, pat•a. a con
dição especial om que se oncont1•a a Estrado. 
de Fcl'ro Central, com a adjudicaç-ão, agoru, 

daMelhoramentos, e,julguem todos . si não é 
de soberana justiça acudir já. ao que pede a 
minha · emenda. 

0 SR. FRANCISCO SA. - Não impugno a 
medida por quo V. Ex. opina, mas . acho que 
o logar pa.ra essa refo1•ma não é no orça
mento. 

0 SR. A:IIERICO DE AT,BUQUERQUE-Perdão; 
apraz·me até agradecer a V. Ex. a m~neira 
delicada 110r que, como relator, · ~e refere ã 
minha emenda, . apenas dizendo que o logar 
não era compei;cnto. 

Suppõe o ora.U.ot• que accorrer <"L emergen
cia que procurou f<tzer patent(}, qmtnto ao 
que se passa no escriptorío do trafego na Cen
tral, é explann.r pat•a o futuro mais cresci
das difficuldades, é, justamente, promiat• os 
conductores de trem que alli set·vem. livL•an
do-os da amença de . uma ·interinidade já. 
ass<ts longa, du.ndo·lhos as colloca:çõ:Js esta.· 
vcis a que teem feito feito jus. 

A s:gunda emenda :-Existindo . 15 . sub
secções na. r a secção dn. :5" divisão, dirlgida.s 
por sub-cllefcs, logarcs estes que não constam 
do regulamento approvado pelo decreto 
n. 2.4li, de 28 de dczembt•o de 1896, mas 
que teem existencin. c são pro"<·idos por es
cripturarios,tirados do quadt•o,accrescente-se 
onde convie1• : - Ao quadt•o dos empre
gados da 1 :~. secç-.ão da 3:~. divisão da Estrada 
de Fert•o Ccnt1•al do Brazil, 15. legares de 
chefes de sub-secção, com o · vencimento 
annual de 5:100$ em virtude da. exigonci:.t do 
serviço. 

Sobro ost<1 emenda asslm se manifesta, 
a Commissão de Orçamento : 

«Propõe a em onda . a croacão de ·15 em
pregos effectivos, augmcntand.o a despeza 
em 81:00 ~:$000. 

N5.o cn.be a medidtt em lei Ol'çamentnria, 
tanto mais quanto. autorizado o Governo a. 
rcorgttnizar o serv-iço, terá. o Congt'e .so Na
cional de . se pt•onunciar · opportunamentc 
sob1•e a. reforma do pessoal da Estrad<t de 
Ferro Central do Brazil.» 

Esse parecer1 no calculo da dr.speza. com 
os ordenados, htlJora em Ol'l'v originado de 
outro quo foi · commettido · na impressão da 
emenda. que procurei corrigir, .· o que foi 
1•ealizado e se verifica no Dim·•o do Cong1·esso, · 
de 16 do corrente, demonstrando que os or
denados seriam de 5:100$ e não de 5:400$000, 
annualmonte, por funcciouario. 

Assim sendo, o augmento da despeztt attin· 
giria a 76:500$ e não a 81 : OOJ8, como csttt 
exprcs::;o no parecer • 

l!.:ffectivamonLc, á primeira vista., pedir o 
augmento de tal "v'crba. na. despeza, pareco 
desarrazoado po.ra quem não conllccc as cn.u· 
sa.s qtte mo demovem a talcommettimonto. 
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Entretanto, conhecendo que esses cargos 
ue facto oxi:~tem na 3a. divisão, providos 
por escripturarios, indistinctamente i;irados 
dos serviços que lhes são compativeis,. em 
prejuízo das funcções dos seus enca1·gos, 
claro que concordará na extincção da. ano
malia que flahi resulta. 

Pot• essa e pelas razões que adduzirei, 
apresentei tal emenda .. 

De ha muito quo es-'!ia import:.tnte secção 
da Estrada de Forro Central do · llrazilre· 
clama o ttugmento do quadro com os logares 
que a emenda propõe. 

Não parece justo que. assuminuoas l'e.~pon
sabilidades dó encargo, os cscriptural'ios in
cumbidos do cn.rgo de sub-chefes do secção, 
não aufil'am os proventos do serviço ·mais 
difficil, mais responsavel. 

A nub:•o Commissão do 01•çamento da 
Viação, em seu parecer, pondera que a me
dida pódc ser tomada por occasião da re
forma; as razões, porém, que adduzi, consi
del•ando o tempo pc~ra confecção e execução 
da referida. reforma, devem ser avalia.das, 
porqu:mto, durante todo esse tempo, haverá, 
de certo, prejuízo do se1•viço, tanto mais 
quanto ello augmenta, dia a dia, com os 
novos trabalhos que estão advindo da. Melho
ramentos, estl'ada do ferro, :.tgora, adjudi
cada á Central. 

O expediente das diversas estações, diu.1•ias 
de viajantes, despachos de mercadorias, dia,
ria.mente a crescm~. serviço agora mais 
augmcntado com a alludida annexação, deve 
torn<.tr-se incentivo a ser approYada a minha 
emenda. 

Si isso, porventura, succcdesse, dariu, mar
gem a promoções de cmpr~gados de uma 
das secções da. Estrada, Central, onde o ser· 
viço 6. mais enfadonho o mais ditlicH. 

!'ara ,julgai-o, b~sta attendet• a. que G a lU 
que se procede ao trabalho de calcutos, · con
fecção. de I'oceita, .balancetes, distribuição de 
bilhetes e talões, confron taçõcs de despaahos, 
rcchtmações, estatísticas, :fiscalização de im· 
postos, contas correntes das estradas· em 
trafego mutuo, fiscalização· geral da renda 
da estrada e muitas outras occupações. 

Posso dizer que os. empregados dessa 
secção se conservam alli a tê 6 e 7 horas da 
noite, muita vez, trabalhando espontanea
mente para pôr em ditt ·o serviço. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Já faziam 
isso a.ntes da Melhoramentos, e .o pessoal ê 
mal· pago e não tem a menor · garantia. 

O Sn.. A~rERICO DE ALBUQUERQUE-v. Ex. 
me n.uxilia. muito com o seu aparte. 

Assim sendo, tornando-se preciso operar, 
todos os dias, sobre as contas e papeis remet· 
tidos das 184 ·estações da Estrada de . Ferro 
Central, afóra os que se referem ao trafego 

Vol, VII 

mutuo, e mais, actua.lmente, ao atarefa
mento queaccresce pelos serviço~ da. Estr~da. 
de Melhoramentos, p<trece de urgencia. que 
a Cama.ra dos Deputados dê s:tncçã.oao que 
concretiza a. minha emenda .. 

Attenda a. Ca.m~tra a que o quadro ::..ctua.l 
da repartição de que tra.to é ainda o de 1808, 
quando é notorio que nestes cinco annos 
decorridos mais a mais se tem des(mvolvldo 
a Estrada., o quo col'l'obora a.s ·razões de 
accrescimo <lo se1•viço para o · augmento do 
qui.tdro dos funccional'ios. 

A minha ;)a. emenda, que recebeu o n. 82, 
é a seguinte : Os omp1•egados da Estraia de 
Ferl'o Central do Brazil gosarão p:tsse gra
tuito quando, em sorviç;.;, morando em pon
to:~ servido:i pela Estrn.da, ton lw.m de se 
transportar por este meio para o exercicio 
das funcções de seus cargos. 

Sobre elln. a Commissão deu o seguinte 
parecer: 

«Os empregados da Estrada de Ferro Cen
tral do Bl'azU já gosam de um· abatimento 
do i5 °/o nos preços de sua.s passagens. A 
gratuidade a~ora, proposta, sobre trazer um 
grande desfalque na renda,· daria logu.r a 
abusos. tornando desnecessario o requet·i
mento a que a.ctualmento são obriga~os e 
que facilittL a fisca.lização.» 

O parecer da Commi:ssão é inteiramente 
contrario á. emenda quo tive u. honr~t de 
aprosenttt:'; basea.-se elle em que a. grn.tni
dade dos pa.sse~ desfalcaria enormemente a 
1•enda da l!:~trada, po1• outro lado tornando 
impossi ,-oi tt fi.sc:.~.lizttção rela. ti vamcn te ao 
modo por que so conduziriam os empregados, 
ao que p::~.race abusando da vanta.gern da. 
gratuidade·para tmnsportar.sc, a Ml-prazer, 
pol;L mcsmtt Estra.da. 

Quanto ti. pt•imeira p::t.rte. o abatimento da 
renda. na Estrad::t. se1•ia diminuto, pois .iá as 
pas.sagen~ custam apena.s 25 °/ o sobre a im
portancia. cobrada, em geral aos que tran~ 
sitam pela. Estrada. 

Esse abatimento, sio é de i5 °/o sobre a.s 
passagens dbrias a. 600 réis e u, 400 réis na 
1 a o 2u. classes, ida e volta, já não traduz 
grande equidade, . por. isso que deveria ser 
calculado sobre as. cadernetas que custa.m 
12.$ c 78 na Ia. e 2a classes, . par::t. os passa
geiros em gerttl. 

Para :fiscalização bastava que, ao envez 
de· coupons, lhes fossem entregues cu.rtões 
com o num.)ro de passagens, marcando os 
dias uteis. que seriam. picotados pelos con
ductores do trens, como G uso ftLzer-se com 
as assignaturas dos demais pas;:;a.geiros. 

Insignificante seria a diminuição da.renda, 
attendendo a que da.quella fórma as CJ,.ler
netas não dat•iam mais de . duas passsageus 
por dia, o que talvez hoje n!io succeda. 

01 
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Corrobor•a efficazmente o que pr•opõe a Si lançarmos os olhos sobre a.s observações 
emenda. considerar que essa equidade aos das ta.bellus de vencimentos l, 2, 3, 4 e 5 e 
empregados da estrada importaria em muito sobre a segunda dtts observa.ções . gera.es do re
menos do que perde com passes gratuitos gula.mento da Estrada. veremos que diversos 
concedidos a uma alluvião de empregados de funccionarios gosam de mais avultn.das dia
outros rninisterios. rias do que as que pede a emenda, e fran-

Não ha quem tra.nsite pela estrada que queadn,s a funccionarios . que percebem bem 
não veja, todos os dius, emp1•egados, princi- mais altos vencimentos. Chamo para isto a 
palmente de policia, a viajar com passes :tttenç:io ela illustrad:.t Commissão de Orça
gl'atuitos. Dizem que os passes g1·atu,itos, aos monto e peco á Camara dos Deputados a 
empregados das outra.s repn.rtições, correm appro~ação da minha emenda. 
por conta; dos respectivos. ministcrios, mas o . A emenda n. 84 C : Fica l'estabcl!>ciclo. ::t 
que me consta é que as respecti~as contas .. todos os opcrarios a pol'ceniagem de 20 °/o 
jamais foram pa.gas. sobre seus sa.laríos, logo que contem mais 

Sendo assim, parece seria de alta jus• de vip.tc annos de serviço e1l'ectivo nessa 
tiça, conceder aos funccionarios da Estrada o estt'ada.. 
que pede a minha emenda. · . ·. O tempo set'á contado desde a entrada para 

A emenda n. 83-Aos empregados de trens as diversas ofiicinas da citaclaestrada, ainda 
de qnalquor- categoria será abonada uma quo comecem o excrcicio de suas profissões 
diaria. de :J$ ·a 5$, quando destMados no pelo aprendizado. 
interior ou quando as suas viagens excede· A Comm.issã!J acceita ·a emenda. mas :1 
rem do prazo de 24 horas, etc.,-mereceu da modifica. reduzindo a porcentagem a 10 ofo 
illustrada Commissão do . Orçu.mento a se- como .equidada que se c1•êe. agora, e não 
guinte considera~,~ã.o: ·. . como restabelecimento de um direito. que 

«Os vencimentos · dos ·empregados de trem lhe::: foi sonegado. 
são fixados em regulamento, tendo . em vista Isso se prova citando o que determina o 
a necessidade do viagens a que são obri- decreto n. 406, de 17 de maio de 1890. na 
ga.dos.» . . Ga das Sltas observações geraes, onde se con-

Nem outra funcção lhes caberia. stata que os emp1·egados que ti"e,·em, ?J'lais de 
Não me refiro á segundll. :.Pa.rte da emenda. 20 annos de se1·viço pel'ceàerão 20 °/ o a mais 

porque reconheço a razão do jui;w que a soln·e. seus vencimentos, nlío . estatuindo . ditfe· 
respeito externa a Commissão. · ~·ença ent1·e }o1·naleú·os e titulados. . · 

Quanto á prim~ira. parte, · porém, reitero o Em virtude dessa lei, ha mui tos emore-
que contém .a m!nha e~enda. . gn.dos jot•naleiros a gosar da. vantagem que 

Por demats ex1guos sao os venCII'!J.entos dos proporciona, entre ellcs um feitor que tra-
c~ndactores de trem; os . g_u~ m:.us ve~cem bo..lh:.:. na Cont.ral. c operarias diversos. . 
nao taem ordenados que at'tinJam . a ma1s de 0 •· l · . 0 d"d . -
400$ mensn.es, sujeitos . a multas, descuntos e , . ansu n. 1 6, .expe 1 0 er~ ~'de .. s~tcm
a. crueis penalidades, como sejam a.s suspen- gro de 1900, publicado no Dta1 to Offtc~al de 
sões, em geral faceis de comminar. ...O_ do mesmo _!Uez •. ?O: d~spacho a.uma co.n-

0 serviço desses empregados é afanoso, suttn. do e~tao due~,tor ... da. Estl.a.da., drz: 
a.rduo continuado fa.tit~"nte . elles não O'O- «declara pa1 a . os nec13ssa1 ~·OS e!f.ettos, gue 0 

sn.m de domingos,' i'eriàdos da Republiea., ern.p,·~qad_o desta Esi-l·c;da, ~u? ttvel· comple- . 
não toem dia.s santos nem horas determina· tado ... o a,utos de effecttvo se1• Vtf0 • competente
das para 0 trabalho. . . · mente dc~2wnst1•ado, ~erd dwett~ a pe1•cebcr. 

Muitas vezes são obrigados a permanecer ~e,sde e!1.~a~, 0 ~ccl·escmt~ a_~ qttmta .~a1·t~ ~o 
longe dos seus lares, po1• longas noites e :por ~. ~specttvo vencm~ento, no~ te. mos de~ cl?.spos~ç~co 
dias seguidos, . expostos {ts intemperies e ao c.tada • . . . 
perigo que correm. já atrave3sando de cano .A demo;·a do .,·espect~.,~ P!·ocesso ntí? p;·eju
em ca.rro com o trem em movimento, para. dtc~ o tempo .em. que o dw_e~to se . ,·ealt:-ou po1· 
recebimento de bilhetes, j{t em todas as· es~ expwaçcro do_ p1·a.:o e.~ta~;u1,do no regulamento 
ta.ções, sendo obrigados a descer e a subir e, 1'econhectdo o d~?·elto po1· despacho final, 
dos e para os carros . com 0 trem a cami- dc1:e se1· o.bo1'1ado o acc,·escimo, a contar do 
nhal'. ' dia seguinte ao da te1·minaçli'o do dito p,·azo 

Si ~ esses funcciona.rios, cujo trabalho é, em . etfectivo exe1·cicio; oàse1·vando-sc, ent1·e· 
ropito, . fa.tigante e perigoso, se não póde tanto, na apu_1·aç(~o, o que dispõe a circulm· 
cenceder a equidade que pede a miuha n. 8., do ~llm~ste?·w da Fa.::cnda, no n. 6, de 
emenda., comparando as dia.rias concedidas a 26 de janeiro de 1894. » 
outros i'unccionarios da Central, bem se O H. 8, rla ci1·culm· t~. 6, citado, puólicallo 
patenteia q11e a ,ju~tiça ,não é, como ~evia. no «D~:ario Of!iciab~ do dia seguinte, cog~ta, 
ser, o ~elhor, o ma.1s eVIdento apanag1o da apenas, do 1nodo de conta~· o tempo, . ?'epu~ 
Republlca. tando os annos semp1·e de 860 dias c po,· con• 
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segu:nte os mc~es de30 dias. ntío se despre- O serviço para. . esses é o que se pódc 
:;ando {racçücs de tempo e explicando o modo chamar antes um meio de morte do que de 
de se j'a~e1· o calculo. vida. 

Em 1896, porém, o dec!'eto n. 2.4li, de 28 Nos scrviças dQ movimento c de esta.cões 
do dezembro, alterando o reguln.mento da os empregados r.rab<Llha.m, diari:L e noctur· 
Est1•ada, consolidou. entretanto, as disposi- namente, sem folgas dos. dias 1'l1riados e do..; 

· ~ões da sexta observação do decreto n. 406, mingos, :nuita3 v-ezes por dias seguidos, o 
já citado, que passou a ser primeil.·a naqueUe que não é ru.ro, attcnta. a f;Llta. de pessoal 
decreto e assim 1•edígido: occupa.do nessa · especiu de tra.balhos for-

« Os emp,·egados que contare1)., maz's de !20 çn.dos, arduos. contínuos e acabrunhadores, 
•r.nnos de se1·viço, descontadas as faUasjus- Não Set'<l. exa.:;;gero n.ffi.t•mw que 10 a.nnos 
tificadas ott nt"ío. percebel·{ío 1nais, como ,q1·a- de serviç-os em tacs condições equivalem a 
tificaçllo, a quinta pm·te dos seus vencimen- 20 annus do labol' commodo, limitado. cal
tos .:J> . mo, em escripr.orios, onde o tr;.tba.lho só é 

Como por~m. o regulamento approvatl.o exe1•cido nos dias utcis.das 9 l /2horas da 
pelo m!?ncion<tdo decreto determinou, no seu manhã ás :3 1/2 da ta.rde. 
art. 59. qu& a. palavra- empregado- fosse Ao queme consta ha empregados no Cor
entendido sómente com rala.cão a. om].)rega- reioque gozam da porcentagem de 20 %, 
dos titula•.Los, tem sido esta doutrina ohser- logo apó.!i 10 annos de serviço; · creio que são 
vada, sendo a contogem dos 20 annos feita os do corl.'eio ambulante: si assim é, maig 
de accurdo com o art. 3o do dec1•eto n. 221, oquitativo sB torna o que se pede na minha 

-de 27 de fevereiro de 1890. emenda, pois de certo o serviço commettido 
Vê-se, claramente, do exposto que é n.r- a.os .cunductor0s de trem. aos machinistas e 

razoada a emenda, quando pede o resta- aos empregados n<ts estações da Centl·aL é 
belecimento da porcentagem dos 20 °/o, de mais mortificador, mais cruel. 
·a~~t~~l~osavam, portanto. os operariog da A Republica devo, em gra.ndo p:trte, sua 

corrobora. 0 nosso argumento a primei- esti.Lbilid~de a esses honestos, diligentes c 
·ra da.s observações gcra.e:~ do regulamen· sinceros · servidores, · que. em 1893 e 1894, 
to da Estra.da, ptlblic:.tdo em 1901, que es· foram concurso valioso c iütemera.to pam a. 
tabelece: victoria. da legu.lidade. 

A esses, aos opera.rios; aos emp1•egados 
«Os emp1·egados qtte conta1·em mais de 20 em geral, da C;:mtr:~l. transformé.\dos em 

arznos de elfecti.vo se1~viço, descontadas as lcaes solda.d.os, disciplinados e promptos á 
faltas justificadas ou ncio, . percebercio . mais, Pl'imelra . voz dCl commando, deYe a Repu. 
como g1·ati{icaç:.ro, a. quinta pa.1·te dos venci- IJlica enorme somma. da scr\·iços para. os 
·mentos.» quaes os qae pedem as minha.s emendas é 

Do exposto resulta a. crença CL.Ue me alenta bom somitica recompensa.. 
-de quo a Camara. dos Deputados não negará. A em.mdu n. 86 · expt•ossa o pensamento 
approvação á minha emenda, conscio como contido no art. 3° do pro,jecto da Com missão, 
estou da recta. jnstiça. que emana d.c seus o que me felicita, pois a.s no.~sn.s i!léas se 
.actos. . . !\ encontraram. de modo quusi absoluto. · 

A emenda n. 85-A gratificação, em geral Moral é a conJição de S:)rern rev-istas as 
concedida a.os emol'egaJ.os da Estrada. Cen• ta.bellas de vencimentos J.os 1'twccion:.tl'ios, 
tralt que con tareiu mais de 20 · annos de pena é que pa.ra isso seja preciso esperar a 
serviço, terá esse periodo l'Oduzido u.l5 n.nnos reunião da. Ca.mu.ra, no u.nno futuro, o quo 
para · os empreg[td()s do movimento-trens, . póde difficulhr a. administl'n.çã.o. maxhnc 

. machinas e.· estações- mereceu dn. distincttt com . 0 accumulo de serviço .. que se accen· 
Commissão de Orçamento da Via.çfio a. seguinte tuará., · cada . vez .· mais, pela. anncxação da. 
-observ<.~ção: Estrada. ::\folhorn.mentos, como já temos dito. 

«A emende~ crearia uma desigualdade, não 
justifl.ca.J.a., entre os empregados do mesmo o SR. FRANcisco SA-A reforma. é indis· 
serviço. pensavel, n. propria. argumentação do nobre 

A' Estrada de Ferro Central traria extra.or· orador o está. provando. · 
dinario augment.o de despeza e, reforma.ndo 
disposiçã.o regulamentar, não ticariu. bem 
·collocada. em tei orçamentaria.» 

Si a umenda. crea. nma deSigualda.le, ella. 
se justifica. plenamente . pela ditrerença ·. à.os 
afazere~ multiplos c muito mais aftLdi.gantes 
nos empregad.os de tl'em, de estações e de 
machina.s. 

O SR. SA. FR.EIRE-Ht\ muitas cousa.s nc• 
cessarias, que não se fu.zem. 

0 SR. A.!llEF..ICO DE ALUUQUERQUE-.Julgo 
que a relorma ha. de ser feita. e·. 1blgo muito 
em ver que as minhas humildes opmiões es• 
tão sendo corroboradu.s pelo Hlustre relator 
da .commis8ão. 
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A emenda n~ 90 pede o pagamento de 
verba que csca.pou . na discriminação das 
quantias para quebras . u.o escrivão da the
:souraria. du. estrada. .José Pereira dos Sa,ntos. 
verbaquc deixou de ser consignada no or: 
ça.mento do 1902. tendo sido, entretanto, 
considerada em todos os annos anterio1•es; 
clla mereceu a repulsa da illustrada Com-
missão. · · 

Não cabe no orçamento para 1903 o paga
mento de ucspezas feitas em 1902, S!1lvo pel:L 
verba-Exercícios findos~que so não incluo 
no projecto em discussão, diz · a Commissão. 

Que se,ja assim ~ Não 6 justo, porém, que 
um velho e honesto ser\'idur na, estrada ~st~ja 
.no de:-:;embolço de quantia •. que. embora insi
gnificante, grande falta lhe devo fazer. 

E' de lamentar que o 1·ecurso de que lancei 
mão não TJOSSa produzir o eiTeito anhellado, 
romediando esse mal. · 

Insignificn,nte, repito, é a importancia de 
i1J2~ que .~~ estrada deve ao seu zelo8o e :l.n· 
tigo funcciona.rio ; a Commissão púde ter 
um bom movimento a seu üwor: a Cam·Jr:J. 
julgará., com seu alto Cl'itm·io. da justn. mo
dida. exarada na minha emenda n re,olveréL. 

Contida na de n. l4f: a minha. <nnentl:t sob 
o n. l4l me1•eceu o assentimento da digna 
Commissão de Orçamento a. qual agra.~eço 
a. genot•osa e complacente a.cquiescencta qne 
lhe mereci. 
· - E didct qtiisqtee, · quod 1'otest. 

Act•edito que n. approva.ção .. das minha.s 
emendas em nada 'venha perturbar o plano 
economjco do Governo da Republiea,, pois 
Cl'eio quo tanto S, Ex. o Sr. Presidente dn, 
Republica, como ambos 03 altos. funcciona
ríos do Ministerio da Viação que superinten
dem os . serviços da . Central, accorda.rã.o no 
assentimento ;.ts minhas emendas, algumas 
:pelo menos, si a. Camara. me conceder essr.t 
honrosa. prova. de benevoleoci:.~ .. 

S. Ex. o S1·. Presidente da R.cpublica, que 
muito tem t1.•:1nsitado pela, Contrai! conhece 
como pesa o ~erviço sob1•e os pobres empre· 

. gado:o:, p1·opr·iamente do t1·a(ego. 
Entre elles sei que S. Ex. conta dedicados 

amigos, com um dos quaes, pelo menos, sup· 
ponho manter estreita~ relações; que me 
obsequie S. Ex., perdoando o alvitre do 
pedtdo, inda.gando delle si ba. exaggero nas 
minh<~.s asseverações. 

O illustre e Exmo. Sr. Ministro da Viação, 
bem intencionado, operoso como se tem dew 
mon,;;trn,do, dando provas de seu reconhecido 
e robusto talento, de sua subida capacidade, 
melhor conhece o assumpto de que procuro 
. 'tratar sem felicidade de certo, pelo apouca
mento dos proprios e necessarios recursos. 

S. Ex., generoso e justiceiro, como o é 
nobl'mnente, ao que me consta., se tem ma
nifestado com relação ao pessoal da. Central, 

de modo que me encorajei <i apre!'cntação 
das alludidu.s emendas. 

O provecto engenheiro que actualmente, 
dirige a Central. com :-eu a.lto tino admi
ni~trati v o, com a sua boa e cordeal Ol'íentu.
ção,com a sua energia. honesta.. sem tyrannia 
e sem desfa,llecimento~. conscio e)!:tou, ·. reco
nhecei~á a. justiça. do quo pedem as minhas 
emendas. 

Posso affirmar, sem receio de contestação, 
que S. Ex. está de~envoJ.vend.o no governo 
d:J. Central uma administração . de tal ordem 
que . os emp1•egados . ~é podem congratular 
pela ventura de terem S. Ex. comochefe. 

Não sinto constrangimento em da1• pu
blico te~temunho de minha · n.dmit•ação por 
S. Ex., por minha vez dando para bens á. 
l{epuhlica, porque tenho a.pt>aciado como 
S. ·Ex. compttehende a sua po~icã.o de chefe. 
não fugindo a confra.tornizar com o~ que lhe 
são inferiores. aos quaes ~abe dispcn~ar lha
neza de. trato, ouYindo-os ::tttcocioso e so
licito. 

Desculpe Y. E:<., Sr. Presidente, indulte a 
Camara dos Deputados a om:aclia de roulJar 
tempo com a poln·eza. d:1s minha.s humildes 
asserçõe~. 

Impetro perdão pelo precioso tempo que 
fi~ perder a Camu.ra dos Deputados, com 
a pretenção de me julgar poder ser ou
vido, e.squecendo-me de . que me esc::~.sseiam 
os requisitos que são communs a todos os 
Srs. ·Deputados. 

Perdoam : bem sei que não hei causado ~ 
jmpressã.o feliz que anhelava,por desventura, 
propria ; a couscienoia, porém, me sm~vjsa o 
crime. 

Procurei cumpl'il' o men dever de animo 
nobre e em. se;·viço ?"eve;·tm.te. 

O Srt. · S.t FREIRE-Todos estamos conv·en
cidos-V. Ex. é bem conhecido e sabemos 
que o seu moral só pôde ser di;mo, como é, 
cumprindo u esse dever. (Apoiado). 

O Sn.. A:'I!ERICO 'DE. ALBUQUERQUJ~-- Lison· 
geà-me o honroso conceito de V. Ex. 

Muito espero que a nobre Commissão dQ 
Orçamento da. Industria, Viação e Obras Pu
blicas em seu elevado e distincto. conjuncto 
me despense generosa · complaceucia, accu
dindo aos vppellos que fiz, em pról do digno. 
do correcto, ao honesto e operoso pessoal da. 
Estrada de Ferro Central do Brazil.(Apoiados). 

A todos e a c:1tla. um me dirijo, neste mo
mento, encaminhando as justas solicitações 
que venho de apresentar • 

Espero merecer attenção pal'a as justifi· 
caoões das minhas emendas, embora pallida
mente defendidas. 

Ao illustrado relator que aqui representa. 
o Cen.rú.. eu direi. . 
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A terra .da luz, onue fez seu pi•imeiro ba
luarte a. abolição da escravatura, ninho de 
onde se alou a aguia da littera.tura nn.aional, 
.José do Alencar; qu~ concorra -tom seu elevado 

· e digno pl'ostigio para. approvação do.s 
minhas emendas~ 

Ao.qne ropre~ento. o R.io Grande, assigna
larei lllle a terra onde nascau foi o cr·ysol 
onde a gloria se purificou para fazer-se 
Osorio ; foi a terra brazileira onde um pu
gilo de bravos se 1hz a tenaz resistencia ilu
l'antcdez annos, para tornar-se . heroicidade 
oontro. o despotismo, para chamttr-se Bento 
Gonçalves ! -

Ao . representonte de Minas, eu fiz-me a 
:mrora da liberdade na treva do soífrimonto; 
e-t.I fui Til'adcnte~ ! 

Eu sou a scicncia do futuro, caminho para 
:1 poste1•idade. de~vonda.ndo os mysterios do 
céo - eu sou Santos Dumont ! 

Ao do ~I:n•anhão, da. antiga Athenas desta 
Patria, quG resurja. o Byron brazileiro -
Franco fleSá e a todos inspire, em prol dos 
1'uncciona.rios da, Central, suavizando-lhes as 
1lores e as desillusões : · 

<< Façamos nectar divino 
dest:ts gottas de amargor, 
de cada gemido um llymno, 
de cada espinho uma flôr.» 

Aos demais illt:lstt•es membros · ·da Com
missão: 

A? de S . ~auJo-cu ascendi aos ares pa}'a 
cahlL' na Inl5eria, mas, . nas azas da glorm, 
librei-me á posteridade ; da tribuna. parla
mentar fui a palavra deslumbrante e feliz ; 
como o su.l>iá á . mu.rgem d.;t ~o1•rente ca.ntei 
as grandezas da Patria LEu fm Ba.1•tholomeu 
de Gusmão ! Eu fui .Josê Bonifacio ! 

Ao do Rio de Janeil'o •.• cu preguei o cvan
gülllo nas selvas c cantei, em odes ardn.r.osas 
de patriotismo, o pendão auriverde ; · fiz-me 
a Nitheroy invicta ; fui as Thermopyla~ dos 
Loonidas da Armacã.o pa1•a a defesa da Repu
blica,! 

Eu fui Fagundes Varella ; eu fui Fonseca 
Ramos! 

Ao do Piaully que · o verbo doutrinn.rio de 
.José Furtado, o pn.rlamcnt. r l·ctloctiuo, o 
.ill.iZ integt•o acc;lr1·a a. inspirar o esforçado 
lutaaor quo, aqui. com luzimcnto repre· 
senta. aquelle Estado, em prol da cansa que 
esposei. 

coraç:õcs em acl)ão para. o hem, par:t a jus
tiça! 

Os sn.ldos da Central teem ascendido de 
2.500:000$ a. 5.580:000$ nestes n.ltimos cinco 
annos; não ser<t de mn.is que dabi se busquem 
os parcos recursos para recompensa. dos seus 
emp1·egados. 

E, Sr. P1·esiden:.e, si a . morte ê apenas :1 
transição para a immortalida.dc, para u. his
toriu, que pairem solJL•e esta, Ca.mara, cn· 
sina.ndo-nos a justic;<t. cscl:trcccndo·nus u. 
razão, guiu.ndo-nos <to hem. :.tlonta.mlo·aos o 
p:~tl·iot~smo os espíritos de Floriano e de 
Julio de Castilhos pu,ra a prosperidade. prtra 
a grandeza da. Repnbli~ amada. (Jluito úcm; 
nmitO Óen?,. Q oradO!' (i felicitado JJOi' todos 
os S1·s. Dep1)tados pYc.~enf,es.) 

O ~11.·, F ~·aneisco Si.it. ( ~i101;ime11to 
de attcnçao ) :-· Cn.be-me, Sr. Presidente, 
desempenhar-me neste . momento da parte 
menos ingrata tia. ta1•efa que mo incumbe 
nu elaboração do . Orçamemo do Ministerio 
da Industria. 

Da parte monos ing1•ata, digo, porque é 
sempre motivo i.LO prazer confabular com 
illustres collegas . quo, . ainda. mesmo diver
gindo das nos~as opiniões, sabem onunciat• 
esta divorgencia com a maior elevação de 
pensamento e com a mais . captivante genti
leza. 

Com SS. Exs. venho entl•etot• ligeira pa
lestra., feliz me considern.ndo por não se 
terem manifestado dissentimcntos sobre os 
pontos principaos e sobre as linhas geraes do 
projecto. . · 

Em re~ra, Sr. Presidente, é a tarefa do 
relator, nesta hora.. fazer a defesa do pro
jecto da Commissã.o. A mim, porêrn, é quasi 
desnecessario i'azel-a, porquanto menos 
ouvi no debate impugnação ás idéas que me· 
rece1•am o voto da Commissão de Orç<tmento 
do que ·honrosas manifestações de accor<lo 
com q uasi todas ellas. ·. .. . 

Fornmlando · a minha 1•csposta segundo a 
ordem em ·que se succedoram os oradores 
que neste debate intervieram, Ct\bc-me a. 
honra do responder úqueUe que u iniciou; o 
meu illustre amigo, o llonrado represcntnnte 
do Estado de Sergipe, o Sr. Rcdrigaes Dori~t . 

Estranhou S. E~. houvesse a Commissão 
recusado o seu voto a . uma en:l;enda conce
dendo um auxilio de 25:000$ a. cada uma das 
escol<ts agricolas quo funccionam no,~ Estados 
e pN• estes subvencionttdas. · , 

Ao do Pe1•nâ.mbuco ••• eu sou o stoicismo 
feminil, fui as heroínas de Tcjecupu.po, fui 
.Joa.nna Angelica. ! Fui Pedro Ivo, o · Padre 
Roma, fl'ci Caneca, fni Nunes Machado. Eu 
fiz;.me o holocausto dus libet•dndcs patrius? 

E~ pois, senhores d:l. Commisl::ão, que re· 
pl'esentaes esses nobres Est.a.dos, reportac-vos 
ás vosstts propriu.s grandezas e... almas e 

O proprio fa.cto de .· haver a Cc.mmissilo 
dado o seu assentimento a outra emenda que 
auto!·izn a despeza de 500:000$ pc.u•a auxi
lia.r a. funda.ç;\,o de estações agronomicas e 
de campos . de demonstração, . creados por 
synt11cu.tos a.gricolu.s, ·este só facto üupossi-
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bilitava a· Commissão de dar o seu voto a 
uma Outra proposta que, desvirtuaria o pen
samento da ·primeira, que se nã.o poderia 
inserir nella porque não se trata de medida. 
obedecendo ao mesmo plano, subordinu.da. <ls 
mesmas . condições e fts mesmas regras e re~ 
ferindo-se a instituições que visem o mesmo 
fim. (Tí·ocam-se apartes entre os S:·s. Rodri-
9Ues Doi·ia e Estacio Coúnlwa..) 

A p1•imeira. á qual a Commissiio deu o seu 
voto, procura excitar, em favor do desen
volvimento do ensino agrícola pratico c ele
mentar, a iniciativa dos propl'ios lavrado
res, organizados em syndicatos. 

Em primeiro logar, sujeit:1 essa..$ institui
ções <t fiscalização do · Estado, estabelece as 
condições . medin.nte as quaQs a subvenção 
será concedida; ern segundo logar, trata-se 
de jnstituições roalmente proprias para 
Ieva1·em a efn~ito n. tra.nsforma,çào da nossa 
economia rural, de instituições · effectiva
mente destlnu.das . ·á, . forma.ção e. à . educação 
de lavradores, não das do typo daquellas 
que posst.tm ter sido fundadas pelos Estados 
e destinadas a crca.r engenheiros ou doutores 
em agricultura. (AJJoiados.) 

0 SR. RODRIGUES DORIA - Mas aS que 
nã.o ·. são assim ~ 

0 SR. FRANCISCO .SÁ.- 0 que a emenda 
dos Srs. Deputados Ignacio Tosta o outrvs 
pretentle estimula.r 6 a. creaç.ão de campos do 
demonstração e de estações n.gronomicas. 

O Sa. RoDRIGUES DoarA.- .E si nessaS 
estabelecimentos ,já. •fundados houver ·um 
campo de demonstração~ por ctue negar o 
auxilio? 

0 SR. FRANCISCO SA - Os campos de de
monstração,. Sr. Presidente, são pequenas 
fazendas. <l,Ccessiveis a todos, creadas nas 
vizinhanças das povoações, á beira. das es
tradas . mais frectuentadas e onde o tl•àba
lhador do ca.mpo. esponta,ueamente, sem 
esforço algurn. .. e só pela circumsta.nci<L · de 
passar, possa n,prender o uso · das .. machinas 
agrícolas, possa aprenJer a, escolha das 
culturas consoantes ás aptidões do solo, 
:possa aprender a conhecer as qualidades pre-
teri v eis dos adubos. · 

São das instituições mais uteis e que mais 
beneficios podem trazer ao desenvolvimento 
e á transformação racional da ·· la. voura. bra· 
zileira. (Apoiados.) 

ponto de partida de notaveis melhoramentos 
em todos os p .. tizcs em que se fundaram. 

Em França resultaram os campos de de
monstração · da inesquecível . iniciativa do 
ministro dn, agricultu1•a Gomot, em 1885. 
No anno seguinte, ·· o pu.rlamento consignou 
par::t a fundação delles um credito especbl, 
que cad:.t .· anno ·se foi eleyn,ndo e Q.Ue attin .. 
giu, desde 1891, a. duzentos mil francos; 
bem depressa os conselhos goraes dos depar
tn.mentos e a.s ·.associn,ções agrícolas concor-· 
re1•am com avultados subsidias para propagar 
~. instituição. Em menos de doz annos já. 
hn, via na F1•ança. :3.362 desses modestos . esta
belecimentos. Em 1892 o deputado M6line, 
oro discurso sobre o c1•edíto agrícola, pôde 
.synt.hetiza.r nestas eloquentes palavras os 
resultados colhidos: 

«Os campos de demonstração, qu3 estão 
ospallla.dos em todos os pontos do nosso ter
riiiorio, constituem uma instituição que fa.z 
a maior hom·a á Republica:-são inventario 
patente a todo o munlio pat'3. · upreciat• os 
progressos. culturaes . e os melhor::~;mentos 
possíveis da lavoura nacional.» 

Por outro lado, as estacões agronomica.s. 
completam com os campos a que me ·referi 
o quadro do ensino agrícola. elementar e 
pratico. Nellas se farão pesquizas sobre a 
physiotogia "Vegetal e animal, sobre a cultura 
das plantL\S, sobre o ma.cbinismo a:gricola" 
sobre os parasitas, etc.; ensinarão aos lavra
dores a se po1•em ao abrigo da fraude desen· 
volvida. no commercio das sementes, dos adu
bos e das for1'agens. Constituem. ·no dizer de 
notavel administrador . . o traço de união entre 
a sciencia. e a pratica agricolas, assegurando, 
pela, collaboração intima destas, a realização 
deste supremo desiderat1~m da a.griculturs, : 
-augmentar economicamente . a producção 
do solo e a do gado. . . 

Póde . se avaliar a importancia. dessas in
stituições pelo seu extraordinario desenvol
vimento em diversos pai.zes. Segundo .. esta.· 
tistica que remonta a 1894, contavam-se em 
França 47 estações ag1•onomicas, alem .de 30 
labo1•atorios especiaes; 66 na Allemn.nhn, 3i 
nn, Austria-Hu·ngi'ht, 29 · na Ihlia, 8 na In
glaterra e 55 nos Estados Unidos. 

Instituicões como essas . nfio se adaptam 
certamente ao typo . das escolas agrícolas fun· 
dadas pelos governos dos. Estados. subordi- · 
nadas aos planos por estes estabelecidos ••• 

Pela sua simplicidade, que lhes permitte 
da.rero. s. ma.i::; la.rga. diffusão; pela elasticidade 
da sua. o1•ganização, que torna facil adaptai-as 
:t ins~rucção especial exigida. pelas condições 
das d1versa.s zonas em que :t'orem . esta.bele· 
cidas; :pelo car~cter essencialmente pratico, 
intuitivo, do ensino c1ue ministram. essas 
escol :.~os de liçües de co-usas agric.o las teem sido 

O Sn.. RoDRIGUEs Don.rA-No meu Estado 
ha uma que não é do governo ~ ê particular. 

0 SR.. FRANCISCO SÁ - Si estão funccio
nando l'egularmento · com simples subsidio 
que lhes ê fornecido pelos orçamentos osta
duo.cs, não carecem de nenhum out1•o au:dUo 
do Thesouro Federal. 
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O SR. .. RoDRIGuEs Do RIA- Mas a. · emenda contra-se ainda em recente e autorizado 
do Sr. Tosta. além do subsidio estadual. documento, · o rela.torio apresentado o anno 
manda dar o ge1·al. · pa.s .:;a~u ao go~eeao da.quelle Estado pelo . 

O Sa. EsTAGIO ComBRA-~Ia..: pa•·<t :tquel- nosso J.llu~tr~ c~lle~~ oS~·· Rod~~~ues Salda~ 
las que se org<miza.l'Olll de accordo com a nh~. que~<~lll ex~;~I<t en:.to o ~a.r"?o de secre-
orientadío traçada na emenda. ti.tnoue L~tado _c4 a:s obras public.a:s. 

• . . · · . . . . . _Da escola agy~cob em Cachoe.1ra. do Ca.mpo 
O SR. FRANCisco SA-I-h uma d11Terenç,11 nao tenho not1c1a. Conheço aUt um estabele· 

capital entre a disposição __ cont.id.a n_ a. emenda · cimcntu funda.do pelos s_ alesianus,_ estabeleci
do Sr. Deputado Tosta c a da emenda do mento a cujo nascer a.s:-;lsti. Subvencionou-o 
nobre Deputado po1· Sergipe. difiorençn. a. liberalmente o Estado .. de Minas Gera.es 
que não precisaria. referir~me, porque est<í, quando eu dirigia a secrotaria. da n.gricul
esclarccida pelo . aparte do honr<tdo repre- tura; o meu testeml.lnllo tem por isso algum:.t 
sentante de Pernambuco. u.utoridade. 

Na emeÍldtt de S. Ex. trat<L-se . de escolas Creado · para o ensino . de artes e officios. 
já. oxisteotes,funccionando regularmente .nos dentro em pouco tempo se trausfo1•mou em 
Estados; não se lhes impüe outra condição instituto de ensino secunda.rio c ·hoje está 
sinão a de estarem · funccionando e de sct·em equip:.trado . a.o . Gymna.sio Nacional. . Ora, 
subvencionadas. Na outl'a emenda trata-se certamente nã.o é a escola.s dessa natureza 
de instituiçõéi::; a Cl'eilt', subordina.d~ts a. um qUe se destina o auxilio proposto pari.L o des
plano, obedecendo a _l'egras que nesS 'l. mcs- enYoL vimento da. instrucção agricola.. . 

· ma disposiçã.o se estabelecem. . . . . o s · Ro T 'lo"~ D E' t· b 1 · 
Os pr~opl'ios exemplos cit11do~ pelo nohrc .. ·R. · D:r..Gu:--~ OR.IA.- um es a. e eCl-

reprcscnta.nte de Sel'gipe vn.lem pn.ra de- me .. to modelo, dizem. 
monstr<tr que o typo du.s escoh~s a71'iculas :1 O SR. FRANCisco Sk - As differcntes 
quo S. Ex. so refercdirergc profunda- cmendasapresont::tda.s por um grupo be:J.e
mente do padrão duquellas qae a. Comm.issi'io merito de Deputados mostl'am asua convicção 
entende deverem merecer o <mxilio do The- de quo é vjndo o momento de não des
souro Federal. curarem os poderes publicos federacs do de• 

O nobre Deputado nos citou t:·es escolas :;envolvimento da agt•icuttura brazileira. 
u,gricoltts: uma da Blthia, outra. de Cachoeira. Infelizmente. os primeiros . Governos da 
do Campo. em . Minas. e ·outra de Sergipe. Republica entenderam que, gracas :1 um:\ re-

Du de Sergipe não tenho noticias que me voluçãu politica, o nossu paiz h:wia -soffrido 
habilitem a ,julgar do modo comoellu fun. uma profllnda e 1·adical tr:wsfo1•maç~ã.o eco
cciona; aliás a ·emenda. do nobre Deputa!lo nomica. ; e que, de essencialmente . agrícola, 
nã.o visava sómente esse instjtuto. qual se danominava até então, havia pas-

OSn.. RoDRIGUES DomA- Não quiz parti· ~ado a. .. e\np~i.l'e~ha.r com a.s grandes nações 
1 · · · · · . · . mdustnn.cs do mundo. 

cu arlZé\r. . Começou-se, para symholiiar ossà. ten-
0 SR. FRANCisco SA-A Escolu. Agrícola. da dencia., por sub.,tituir a denomina.çã.o do ~1i· 

Bahia, pelas noticias que della tenho. ê di !Te· nisterio da. Agricultura . pela de Ministerio 
l'entB rt~dicalmente dessas escolas d~ ensino da Indus;.ria, ViaQão e Ob1•as Pubticn.s. 
elementar intuiliivo de qur. agora se trata., E é triste a.ssignalar que, em um . orça.• 
é uma escola quo fórma engenheiros agro- mento como esse que estamos discutindo, 
nomos. no qual se incluem os ser"iços do antigo 

O S E · R · · d . d . . 't Ministerio da AgricuLtura · e cuja . somma 
· R. · DUA.RDo A:M.os-.Apola o, 0 ~l.L os tota.l excede a setenta mH contos. nenhurmt 

estudos. Yerba se destina directamente a traduzir a 
O SR. FR..ANCisco SÃ.~E~ uma. escolt\ supe- solidariedade dos puderes publicos com os 

rior, que ML diplomas scientifi.cos. (lia di- interesses das cln.sses productoras. 
ve1·sos apartes.) . · · d 

Os profi.ssionaes alli · .. formados pt•ocuram, O SR. Roryu.tGUES DoRIA.-A minha emen a 
em regra, colloca.r-se nos diversos rn.mos da. visn. O$tc fim. 
profissão de engenheiro~ principalmente na O SR. FRANCisco SÃ-Nesse .orçamento ho. 
engenharia official; não tenho noticht de que apenas uma rubt•ica, que se epigrapha_..; 
alguns so. consagrem aos . rudes mi::;tel•es do auxilios d ~avoura. ·A sua importanaia ·é da 

· lavrador. 110:000$000. 
E foi sem duvida. por esse desvio dos ver- .Auxilias á la-uoura ·se d.enomina uma. verbn. 

da.deiros fins do ensino agrícola que orgã.os cujo destino se resume no cu.steio do Jardim 
competentes da administração bahia.na u.ssi- Botanico, logradouro publico de:Sta Capita.l ; 
gnalaram a inutiUdade daquelle instituto. em subvenções concedidas a algumas pu.bli- · 
Pct•cmptoria declaração nesse sentido eu- cações sciontificas, muitas das quaes melhor 
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servem para. ornamentar as bíbliothecas de 
eruditos do que para f~Lzer trabalho .de pro
paga.nda. no seio da massa popular ! 

Benemerito é, pois, sem duvida, o esfo1•ço 
do grupo de Deputados que, de algum tempo 
a. esta parte, se teem especialmente desv-elado 
em solicitar a intm·venção dO Congresso Na· 
cional para interesses q uc são o fundamento 
da riquezll publica no Br::Lzíl. 

O SR. \VENCESLAU BRAZ- Muito bem! 

aos Ú1tuitos pn.trioticos que devem presidir 
as deiiborações desta Assembléa. 

Si .vicio é isso, · per·doam-no ás fraquezas 
da naturcza. .hum::Lmt. 

0 Sn.. JOVINIANO DE CARVALHO- Devo de
cln.rtLr que a. minhn. emenda dispõe no senti
do da conclusão de obra de poucos kilometros 
e onde j::l ha. serviços feitos e m:.ttcl·iat a pos
tos. 

0 SR. FRANCISCO SA.- 0 aparte de V. Ex. 
O SR. FRANCISCO SA' - ·A Commissão de é o melhor cornmentM·io ao que acabo de 

Orçamento, não obstante as defficuld:,,des da. dizet•. 
situação financeira. não obstante os emba- Si,em vez de alludir á emenda, do meu hon
raços com que ella tinha. de luctar,dcante de rodo amigo, eu estivesse discutindo uma ou
uma. receita que vae de :1nno para anno di- tra soh1•e divers:.t linha telegraphica, outro 
minuindo, den.nte de despezas que hão de a.p:trte p1·ocuraría tambem demonstrar-me 
m·escer m.e. c. a.nica.mente .·to. do. s os .annos, .·.não 'l·qt .. te, a.ttende. ndo ·a. .. r<·:t·z .• õe.s . esp. ceia. e .. s •. aquella 
hesitou, deante de tudo isto, em prestar o mereceria preferencia sol.Jre as outras. 

· seu concurso n. ~odas as meuidas que, a .seu 0 ~R JoviNI, ::-.;o DE , ... AP.'' 'LI 0 . _ F·'llo 
-ver. de modo utü, de -modo cfficaz, podmm " .. ,':" · • "''"~ . . oJ • .~~ •

1 , . . ..... _ 

contrib·u . . ir par.· n. ·mostrar. es.se · ca,riuho. c·.om. ·I co~~1 ,!.e .. laç.·<l
0 ~o relator1~ '.~0 Ml.Dl. stro ~.L In_ que a Nação deve olhar para. o aperfeiçoa· du._.tiJa., quo Ja deu o sen lÇO por quast con 

mento dos processos agricolaf e para o bem clmdo. . . · . 
est:~r da classe dos lavradores. O Sn.. FRANCisco SA- Eu comecei dizendo 

O Sn. ... vVENCESL,\U BRAZ- Precisamos on· que, tanto para esta, coma P~Lra a approva-
ve1·edar francamente r~01• esse caminho. ção de todas :.Ls outr:1s, rn.zõos podem ser in-

.1:' vocadas do mais alto valor; sómente á Com-
0 SR •. FRAXCISCO SA' - Seguindo · O l'UlllO 

que tracei a esta breve .. resposta, Sr. Pre· 
sidente, cabe-me continuar ainda ao lado dos 
meus hom•ados collcgn.s de Sergipe, e r·e· 
sponder ao segundo orador que interveiu no 
debate, membro · illustl'e da . mesma lmncada, 
o Sr. Joviniano de G~trva}ho. 

miss.:1.o . não cabia . fazer .a escolha; nem lhe 
fora licito autorizar a construcção de toda.s, 
em vista d:1, grande somma de que ficaria so
brecarregado o orç:tmento do um dos r•amos 
d~L administr:t.ção publica federal. 

Assim, a Conunissão . entendeu, já. que . é 
pensamento da Camara, manisfosta.do sufli
cicntemcntc pcb apresentac_:.ão de grande nu
mei'O de omen :a.s, deson volver ?. rêdo tele
gr:.tphico. d:. ~ . União, que deveria.,primeiro, tra.
ta.r-so de construir u.quellas que ma.is noces
sarias fossem, 

Ora; a urgencia da construcção não ·. põdc 
·O Sn.. EDUARDO RAMOS-S. Ex. niio quer se1• apt•eciada om vista dos interesses loca.es, 

telegt•apho em Sergipe~ sinão attendenU.o-se :."L necessidade de com

Sinto que não tenha. merecido a appro-v·a~ 
ção de S. Ex. o Yoto dado pela . Com missão 
de Orçamento á. emenda que manda . con
signar -verba. par·a conclusão de uma linha 
telegru.phica no Estado de Sergipe. 

0 Sa. FRANCISCO SÃ.- A.' Commissão• 
S::.· • . Presidente, depararam-se . 25 emendas 
n.~toriz~ndo a construcção de numero ainda 
·maior de linhas · tclegra.phicas em diversos 
Estados. 

Qne proceciimento dev-eria. tm• ella ? Fazer 
a compv.rac:ão entre essns linhas, medir as 
. razões fa.voraveis a umas ou outras 1 Difficil, 
impossivcl tarefa. se lhe te da imposto, si 
tanto lhe fosse exigido. 

Em favor do todas militam razões de uma. 
ou outra ordem. Nenhum dos Deputados si· 
gna.tarios dus ·emendas mandando construir 
linhas telegraphica.s, conshlern.ria justificada, 
a opinião de ser a linha. pol' S. Ex .• proposta 
inferior a qualquer dn.s outras • 

.Ao ver de cada um que proponha medida 
dessa ordem. esta, entre as congencrcs, é que 
satisfaz melho1• aos interessas na.cionaes e 

pletar o systema da rêde telegraphica. 
Esse ca1~act.cr se verifica. na,queUas que, 

sóhre servirem aos Estados que u.tra. yessam. 
fecham circuitos interiores, de mod.0 a ovi
t~tr a intcrrup~ão das communico.çõos quo l•c
sultu.ria dos aoJcicientes a que pela sua. pl·o
pria situação e.-;tão oxpost \S as linhas do lit
tG>t•n.l . 

Adoptou, pois, a Commissão este criterio : 
só deve ser autorizada. a construcção das li
nha.s telegraphicas mais urgentes; c mai~ ur
gentes são aquellas que · completam . o · sys
tcma da rêde geral. 

Póde sJr que muita.s das linhas a que se 
1•eferem as emendas . satisfaçam ess<l. con
dição; e estou certo de que algumas so acham 
nesse ca8o. 
~ ~Ias o critet•io adaptado é essencialmente 

technico e administrativo. 
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.............. ~s~E~ss~Ã~O~E~~,r~2~§~D~E~~~ov~J~.f~fJ~J~J~b~Q--fl@jlú_.lllllllll~ 
Eis por que entenueuacertado a Commissão I póde-se organizai-o methodicamente, de modo 

-ab. ster-se. ciedeterm·. inar essa ou aque.lla linha .que, o mu.is depressa possiv. el,. p1.·oduza. 
e autorizar o G0verno a construir sómente renda.. 
~iuf;f~s que satisfaçam a condição. definida 0 .SR. EnuA~Do ~AMos:-Depois, a. impo!-

Outro foi ainda 0 nosso· intuito tanc1a. do. serv1ço na.o esttL na romuneraçao 
De alguns annos a. esta. parte 'se vae no- pecunmrla.. (Ha Ottlí·os apm·ttJs). 

tand.o uma perigosa. expansão da iniciativa . O SR.. FRA~:crsco . SA.-Vou ler á. Camara 
parl::Lmentar no dcta,lhar melhoramentos dos um qun.dro edificante, no qual se verifica o 
quaes só a administração pulJlica c~t:l habi~ desenvolvimento ·que tem tido a rêde tele
lJtada a julgar a necessidade e as con- graphica nos ultimes a.nnos: 
dições. 

Essa expansão principalmente se tem ma- Quad1·o da rede teleg1·ap!dca de 1890 a 1903 
nifestado no tocante á. cons·Grucção de linhu.s 
-telegi·aphicas. 

Dahi tem resultado uma gramle desordem 
na. constituição da rêcle federal. 

As linha.s toem sillJ dect•eta.das a esmo,nã.o 
obedecendo a um plano geral, mas <i opinião 
de tal ou qua.L grupo de Deputado~. inspil'a· 
dos por inteec~scs locaes, sem duvHa legi~ 
-timos, c ütvorecidas pelo prestigio da.s depu
tações ou ·representantes que as tenham 
proposto. 

Dahitem resultado ainda que o serviç~o 
u:>s telegraphos nos esr.eja, apreseutando t'e
sultados financeiros . pouco animadores. 

Dopois de haver,em I898,o deficitdaquell;1 
repartição descido a pouco mtLis de. 400:000$, 
nos dous ultimes annos subiu a mais de 
1.500:00080UO. 

O Sa. RoDRIGUES DoarA-Será dev-ido ao 
preço elevado dos telegrammas ? Hoje, pas~ 
sam-se tclcgrammas com muita difiiculchde; 
já. se passaram muito facilmente. 

0 SR. FRANCISCO SA.-1-Ioje, temos OS tele· 
grammas pretel'idos. • 

0 SR. RODRIGUES DoRIA-ESses chega.m 
no dia seguinte ao da expediçi'í.o. 

0 SR. ÜRUYELLO CAVALCANTI (ao O?'aclo>·) 
-V. Ex. admitte o telegraphu cumo fonte 
de renda? 

O Srt. FR.ANCr~co SA-E' supcrstiçTio quo 
não adopto a do que serviços dessa natu
reza percn.m, pela. gestão officiu.l, o sen ca
l'actel• industr1al. 

Si assim fôra, não se cobraria.mtuxas para. 
remuneração do tt•abalho feit.o. 

0 SR. CR.UVELLO CAVALCANTI-A logica 
manda quo se,ja cortadn. a linha. até o ponto 
de equilibrar a receita com a despeza; que 
sej~~m supprimida.s tantas agencias do Cor, 
reio quantas forem necessarias para cobrir o 
àe(icit. 

O SR.. FR.AXCisco SA-Toclo industrial es
pera longo tempo que seu capital seja remu
nerado. 

A renda póde nã.o vil• immediatamente. 
'Não é razoavel susponder o ~erviQo, mas 

Vol, VII 

Linhas em Augmento 
ldlometro~; annu:ll 

31 de tlez:Jmbi•o de 18~!) I0.522.on ....... .. 
>> » >• » 1sao 11.S95.9G2 1.:ns.ss9 
)) )) )) 1891 1:1.4:31.-107 1.5:~5.4-15 
» >> ,, >> 189:2 l'!.G31. 1:34 005.727 
)) )) )) 1803 15.():30.478 2.951.957 
» » )> » 18!)4 lG.56S.6üü ü:J8.188 
)) )) )> )) 1895 18.174.600 1.005.943 
» >> » 1806 20.09G.G:-n l.922.02i 
)) )) )) )) 1807 20.096.631 
)) )) )) )> !898 21).201.4:35 
>> » ,, >• lS~ID 20.~:n::l.l20 
» » >> >> i900 .2l.OGG.243 
» » )) )) 1901 2l.l5:J.046 
)) )) .\) )> l 902 22.585.559 
» )) )) » 190:3 :..!•1.030.559 

· · io4:sõ4 
lll.fi85 
75:] . .12:-l 

88.:103 
1.430.51:1 
1.445.000 

o SR. CR.UVELLO CA ,.ALCANTI - E· não 
r.st.ar:l u.iü contempln.da. r~ r0d.e que so estú. 
construindo, deruandaudu .Yia.tto Grosso, rêde 
extensa, de onde nU.o se cspcr·a renda., mas 
que é de necessidade capital para, o Go
verno?-

O Sn. .. Fr.ANcrsco ·S.\·- Essa linha · entra 
nesses n.l~arismos com ünporta.ncia relativa~ 
mente di}ninuta. 

Nã.o é essa a linha quo cst~ concorrendo 
pa.ra a progl'essü.o unnual. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que, depois 
ele havermos parado em 1896, açoitados por 
uma crise financoira,que nos obrigou a, sermos 
mais pr·ud.entos na dec1·etn.ção de despczn.s, 
depois de nesse anno lmver o Congt'esso Na
cional resolvido suspender a pratica funesta, 
que atG então se adoptara. estamos rc~J·og~·a
dando. do dous annos a ost.a pal'tc, aos ma.os 
brvbitos do per iodo antcl'iOl'. E1•a, pois, ne
cessario pôr um paradcil·o u. essa marcha. 
funesta. 

E pa1•a. conciliar os clfeitos bcneficJs da 
inichttiva. pa.rlamcnhr com os do seu u:::o 
ponderaJlo o ca.uteloso, necossario era traçu.r 
a. regra geral a que devem obedecer as 
linhas toleg1•aphLcas, mas abstendo·SO o Con
gt•esso de discriminat• uma por uma. 

0 SR. CIW\"8LLO CAVALCANTI-Mas Otn 
fórma de autorização. 
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O Sn.. FRA~cisco SA'-As autorizações 
nã.o deixam de exprimir o · 'Pensamento do 
Congresso. Todo orçamento ê uma lei de 
autorízaç~ã.o; diz o seu art. 1° : . 

<< E' o Executivo autorizado a. despen,ler ... 
etc. » 

O fa.cto de ser decretada a medida sob 
fórma. de autorização 7 cumpre . dlzel-o. 
pois esta. · fôrma está servindo de prete~do 
para desligarmos a nossa responsabilidade 
dos e!feitos das medidos que decre~amos-o 
facto de lhes darmos a fórma de. autorização 
não diminue . noss :~ culpa si a medida. · é in
convenient.e. Si autorizamos, ê quê enten
demos que a medida. . é necessaria. e que a 
:1dministração deve cxecuta.l-n. . . 

Penso ter ,justific<~do o procedimento da 
Commissã.o quando declarou . que . nenhuma 
das emendas propostas deveria ser a.ppro
vada pelo Congresso, u.inda quando n.lgumas 
das obras de que ella.s ti·atam pudessem ser 
considet'a:las inclusas na disposição geral 
proposta peln. Commisslio. 

·. 0 SR. CARI.OS 0TTONl-A minha linlm tle 
Guanhã.o ao Peçanha, por exemplo ~ 

O SR. FRA!\"Cisco SA- Desdeque a linha 
a que V. Ex. se refeJ~e se,j::t de circuito, evi
dente ~~ que para . a construcção della o Go
verno :fica autorizado pela disposiçlí.o pro
posta. no ·orçamento. 

Na resposta, Sr. Presidente, que acabo de 
. dar ao lllust re representante de Sergipe, 

Sr. Joviniano de Carva.lho, póJe conside
rar~se comprehendida. n. que se deveria. ofl'e
I'eccr a al~uns outros dos meus illustres cal
legas que aefenderam tambem emendas, por 
SS. E~x. propos ,as, relativo.s á construcção 
de linhas telegro.phicas. 

O melhor methudo a obst'rvar na discussão 
servir-me~ ha ·de excusa para não repetir, em 
l'elação a cada. um dos nobros Deputados que 
do assumpto se occuparam., as observações 
que n,cabo de expender sobre assumpto igual. 

Na ordem do debate, SI'. Presiclente, se
gue-se o illustre Deputado pela Bi:ülia, . Sr. 
Rod1•igues Saldanha. 

O objccto principal do discurso de S. Ex. 
requereria e reque1• talvez mais longo · des
envolvimento. Eu poderia, porém, abster-me 
de entra1• nessa discussão, pois resposta com• 
pleta teve o nobre Dl'putado, dada pelos il· 
lustres representantes de S .Paulo,Srs.Alvaro 
de Carvalho e Ca.ndido Rodrigues. 

Tendo sido apresentada.s emendas que àuto~ 
rizam o alargamento da bitola do ramal de 
S. Paulo~ apresentou. S. Ex. uma outra, em 
sentido diametralmente opposto, isto é, au· 
tol'izando a transformação da bitola larga 
üm õitola estreita, 1)ela intercalação de um 
tr.rceil'o trilho. 

Senhores, a discuss[o sobre a prefclrencia. 
de bitolas .ê uma controvm•sia de natureza 
technica, especial, que não caberia nos de-· 
bates desta assembléa. Conclusões, porêm, 
quo S. l~x. deduziu da sua argumentação, 
são proprias para impressionar a todos os cs· 
pil'itos que se lemb1•arem de haver o nobre 
Deputado affi1•mado poder obter-se na bitola, 
estreita capacidade maior . que na bitola 
lurga, poder oh ter-se maior velocidade .•• 

O SR. 'VAKDER.LEY DE MENDONÇA-Maior; 
não digo, mas identica ..• 

0 SR. · FRANCISCO SÁ- Si Se tratasse de 
const1•uir agora . uma estrada de fer1•o, 
nenhum de nós hesitaria em aconselhar no 
Brazil adoptar-se abitola estreita.Mas quan
do ,j i se venceram as difficuldades de · con
strucção, que constituem a primeira razão 
preferencial em favor ela bitola estreita, o 
principal motivo que havia terá desapparc~ 
cido, e fundamento não se póde encontra1• 
para retroceder da l)itola hrga para a bitola 
estrejta. 

O nobre Deputado declarou que o assum
pto deveria ser debatido ou ser resolvido 
depois · da audiencia dos competentes, das 
corporações . technicas. 

Poderia eu lemln·a1• a S. Ex. que, e:ffecti
vamente, em assembléas compostas de pro
fissionaes da mais alta competencia e que 
gozam no nosso paiz, em materh de enge
nharia. de grande e extenso prestigio, em 
corporações . dessa ordem jcl o assumpto 
foi largamente debatido, sem ter a theoria 
a.q ui propugnada ·pelo nobre. Deptt tado alcotn
ça.dô conciliar adbesões. 

0 SR. FERREIRA BRAGA - Muito bem. 
O SR. FRÚwrsco SA- :Ainda em 1892, 

la.rgo do bate se travou sob1•e o assumpto . no· 
Club de Eng-enharia. Si eu imaginasse te1• 
de intervir . hoje nesta discussão, teria tra
zido, pn,ra ler o.os meus collegas, afllrmações 
interessantes e dos mais autorizados, con-, 
demnando a doutrina que aqui se . sustentou. 

Em 1901, reuniu-so nosta. cidade o Con- 
gresso de Engenharia e de Industria. 

Ahi tambem longamente se controverteu. 
a materia, sendo o maior numero de opi
niões favoravel á doutrina. opposta áquella 
que defendeu o .honrado Deputado Sr. Ro-
drigues Saldanha. . . · · · .. · 

A . questão de uniformização de bitolas em 
qualquer paiz, a qual parece ter constituido 
o eixo do discurso do meu nobre amigo, não . 
tem hoje a importancia. que se lho quiz at .. · 
tribuil•. 

As bitolas, dentro no mesmo paiz, hão de 
forçosamente variar, conforme os serviços 
quo as estradas teem de prestar. 
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E' na.tural que a.s grandes linh~ts, as linhas outms faces nã.o caberia. na esphera. dos 
a.rteriaes. o.:> troncos J.e Yiaçã.u, tenham lJi· trabalhos legislativos. Por mim. deYo de
tola mais larga do que as linhas que são dei· clar:1r que . nã.0 tenho enthusiasmo por 
la.s aflluentes. nenhuma d:1s medidas com que so pretenda 

Isto . se vê mil toda parte. AinJ.a. ha · pou- modHica.r ou melhora.r .:.t cons trucç:ü.o das 
cos di:ts, lembra-me ter ouvido a. opi~iã.o de estra.du.s de ferro emtrafego, quando ellas 
illustre profission:1l, .que, referindo-se á.s os· jél estejam mais ou menos habilitadas a 
íii·adas de ferro da India, onde existem qua- fJ.Zel' o serviço de transpo1·tes. Bem ou mal, 
tro bitoln.s, declara que l)Ol' isso mesmo. as regiões que e!las percorrem toem as suas 
pol' essa variedade, gozava aquelle paiz do necessidades u.ttcndídas, emquanto que o 
melhor systema de viação, por poderem os vasto interior do paiz vê os seus recursos 
transportes ser feitos conforme as condições desaproveitaU.os, esterilizada a sua riqueza., 
das difl'erentJs zona.s. pu.ra.lysado o seu commercio, inertes todas 

Demais, Sr. Presidente, não se trata. do as suas i'iJntes de vüla. pola a.lJsoluta ca:.·encia 
uma. me•lida. nova. Nova sel'ia. e tra.nsfor· de appa.relhos de circulação. 
mação radical do que até a.gora tem sido pra.- E' a maior parte da população bra.zileira. 
tica.do, a.cruella. quo o nobre Deputa.do a.lvi- que su~pira em vãopor meios de transporte 
trou. rapido, se.ja qual f.Jr o systema de constru-

A idéa que toni. sido vencedora. no seio do c;;ã.o adoptado. 
Congresso é a do ala.rga.mento da hitola do Para. mim. a necessidade capital é fazer 
ramal de S. Paulo. Essa. obra jcl teve mesmo linhas · de penetração, é lo.var . as estra.das 
inicio; lnterrompeu~se em Tauba.te, c, para construídas .. · sejam de bitola. la.rga ou de 
proseguir da.hi em dea11te, desde tres annos hitolu. estrci r.a, :~o interior dopaiz. (Apoiados.) . 
tem siuo concelida a.o Governo a necessaria. No caso actuai, porém, tinha-se em vista 
autorização nas leis de or~:amentos. u.lliviar a, Estrada de Ferro Central U.o B1•azil 

qumpre lembrar que o trecho de bitola es- da, despeza resultante do serviço de ba.ldea.ção 
tr01ta. da Estrad<1 de Ferro Central dcllogar que se faz de umn. para outra bitola ; tinha
a mntL solu::ão de continuidade de 154 kilvmc- se ainda em vista respeitar o voto constante 
tros, em uma. serie de linhas que constituem do Congresso autorizando a execução da obra 
vasta rêdCJ de bitola larga,form:1da. po1• essa. de que tt•ata o projecto. 
o~trada, peln. E ~trada. ~e Ferro Ingleza e pela E nã.o seria . opportuno, nem justo, nem 
Estra;da dC: Ferro Paul::.sta. . , . patriotico, intei•romper a. continuidade de 

Alem dl~so, o · n:largam~nto da b1to .. a. tera deliberações . desue annos adopta.das pela 
como resu:tado evitar os mcommo~s e onus approvuçã.o uc uma meclida · exact.n.mentc 
d~ uma. e us vezes de duas lJa.ldeaçoes a 9-ue 1 con+.r.:t.ria ao quea.tê agol'a se tem approvado. 
sao ·. obr.tg.ad~s. os transportes d. esta Caprt.all · . S.int6 que a imn.otan. c. i. a do . assumpto •. ·. 0 
para o.\nterwr de S: Paulo. · .· . grande numero de. oradores a que sou abri-
. Const .... erando o ~~umpto ~o ~onto de VISta gado a responder, que são nã.o menos de 
:finan~elro , ~s encar .,os tr~zldo::; ao T~esouro onze, quando apenas tenho respondido a tres, 
~edera!pel ... CI~enda da ICI?resentaçao p~u- me não permittam concluil• hoje 0 meu 
hsta na.o .Poderutm sor a.vahado.s na med~dl.l. discurso. 
dos 

1
algarismos ~ que se fez aqui r~feren~1a.. E como está dada a hora., pt:'ço a. v. Ex., 

c_ tou-:-nos, o nu?re D~putado peht Bahia o Sr. Presidente, a bondttdc de reservar-me a 
orçamento, a.a ~bra a execl!,tar-se. :. ... palavra para a sessão seguinte. (li'Iuito bem ; 

Mas ;esso .orçamen~o nao. const.t C!ne Ji1 muito bem . o orador e felicitado.) 
tenha s1doferto. Dema1s, da ImportanCia em · 
que possa sol' elle estimado cumpre deduzir- . Comparecem mais os Srs. Passos Mi
se a do materi<tl da bitola est1•eita, que seria t•anda. Carlos de Novaes,Rogerio de Miranda, 
~tinda aproveitado. Seria. tambem neces..;. Indio do Brazil, Antonio Bastos, Christino 
sa.rio, como em aparte . se me lembra, di- Cruz. Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, 
minuir aquella importancia da despeza que Virgilio Br·jgido, Thomaz Cavalcanti, Fre
teria de lazer-se com a injecçtío da bitola derico B~.~rges, João Lopes, Pereira Reis, 
estreita. na bitola htrga. Abdon Mila.ncz, Affonso . Costa, · Celso de 

Por ultimo, para julgar o va.lor do sncri- Souza, ·. Pereira . de Lyra, ~alaquias Gon
ficio acaso determinado pela emenda · pau,. oalves, Esmeraldino Bandeira, Estacio ·Co im
lista, dever-se-hia primeiro confrontar o bra, Azevedo Neto, Euzehio de Andrade, 
custo das baldeações a que a. di:trerença das ArroxeUas Gal vão, Rodrigues Doria, Tosta, 
bitolas actualmente obriga com a dcspeza Felix Gaspar, Augusto de Freitas, Eduardo 
em que importaria o· serviço do omprestimo Ramos, Morail•a. . Gomes, .José Monjardim, 
autorizado pela emenda. Herodia de Sél, Mello Mattos, Au~usto de 

Sobt•e o ussumpto, Sr. Presidente, pa.rece Vasconcellos, Sá. . Freire, Belizario de Souza, 
que a opinião ostti. feita. Encarai-o por Julio Santos, Henrique Borges, Viria, to Mas-
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carenhas, José Bonifaeio; João Luiz, Carlos 
Peixoto Filho; Bueno de Paiva, . Olegario 
Maciel, Jesuino Cardoso, Francisco Romeiro, 
Rebouças de Ca.rvalho, Ferreira Braga, 
Josê Lobo, Alvaro de CaL•valho, · Candido 
Roirigues, Costa. Neto, Aquino Ribeiro, 
BCnedicto . do ·Souza. Lindolpho . Caetano, 
Elyzeu Guilherme, Alfredo. Varela e Diogo 
Fo1•tuna, Bernardo Horta. 

Deixam ·de compa.recer com causa par
ticipc~da os Srs .. : S;l· Peixoto, Emj:.1 s Martins, 
Raymundo Ncry. Hosannah de Oliveira, Ar· 
thur .Lemos, Urbano Santos. Rodrigues · Fer
nandes, Guedelha Mourão, Dias Vieira. Ray
munrlo A.rthur, Jolio Gnyoso, Joaquim Pires, 
"Walfredo Leal. Trintl:tde. Soares Noiva, Mo~ 
l'Cira Alves, Cornelio dc.~ Fonseca, Pt!dro 
Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Epa.minon
das Gracindo, Raymundo do Mh•anda, Neiva, 
Leovigildo Filguei1•as, :.mton,. Satyro Ditts, 
Vergne de Abreu, Pinto Dantas, H.odr·igues 
Sald<mha, Corrêa Dutra, Silva Ci~stro, Be· 
zamat, · Pereira Lima. Paulino de Souza, 
Francisco Veiga, Estevão Lobo. ·Francisco 
Bm·na.rdino, Leonel Filho, Bernardo de Faria, 
Manoel Fulgencio, Nogueira, Lin,lolpho Ca.e
ta.no, ·Eduardo Pimentel, Domingucs de Ca.s
ti•o, Valois de Cagtro, A1•nolpho Azevedo, 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Ber
nardo Antonio. Lamenha Lins; Francisco 
Tolentino, Abdon Baptisiia, Bal'bosa Lima, 
Xavier do Valle, AngQlo Pinheiro e Victorino 
Monteiro. 

E som causa os Srs .. Josê Marçellino, João 
Vieira. A1•tbur Orlando, ·Castro Rebello, 
Bulcão Vianna, Alves . Barbosa, Rodrigues 
Lima, Galdino Loreto. Erico Coelho, FiU.olis 
Alves, João Baptista. Lourenço :tlap1.ista, 
Ribeil•o Junq,ucira, Al:ltolpho Dutra, Carneiro 
de Rezende, Antonio Z<tcharias, . Lamouni('r 
Godofredo, Henriques Salles, Camillo Soares 
Filho, Sa.bino Barroso, Galeão Carva.lhal, 
Bernn.rdo de Campos, Amaral Cesar, ·· Eloy 
Ch:.wes, Leito .de Souza, Pa.ulino Carlos, 
Francisco Malta, Joaquim Teixeira. Bl'andão, 
Soares dos Santos, Juvenal Miller. ~~Iarçal 
Escobar, Jamos Darcy, Domingos Masca
renhas e Homem de Ca.rvalho. 

Passa-se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da discussão 
unica. do parecer n. 38 B, do 1903. sobre a~ 
emendas offerecida.s na 2n. discussão do pro
,jecto n • . 38, deste anno, qne reorganiza. 
os serviços J.o hygione administrativa da 
União. . 

O Sr. Presidente..:..Tem ::t palavra 
·o Sr. Sú. Freire. 

o Sr. Sá Freire diz que poderia 
causar estranheza á Camara a insistench~ do 
orador em d.i.scutir um assumpto que se lhe 
afigura de magna importancia. · 

No estudo de uma rnateria de tamanha 
relevancia não 1.! demais nenhum esclareci
mento. 

Sobre este projecto ha ainda. m•.tito que 
dizer ; mas, em obediencia. ás disposições 
regirnentaes, limita-se a 1azcr algumas con
sidef.'a.ções sobre algumas das emenJas, ou 
melhor, sobre os pn.recet•es da illustre Com
missõ.o d.o Orçamento, inter•postos a essas 
cmeodas. 

ComeçarCt. a demonstrar que. n.crorlitamlo
se, como se deve acreditar, que õs diversos 
pareceres da nolJrc Commissio, acceita.ndo 
emcn:las, devem ser app1•ovados, a despcza 
com a reforma da hygicne nesta. Capital 
monta. não u. cinco mil e tantos contos, con
forme . a tn.bella que u.comp:.tnha o pl'Ojccto 
do Sr. Mollo ~htto!;, mn.s a . quantia muito 
superior. 

Uma emenda reduzindo .· a 60:000$ a do
tação de 120:000$ pa1·a o Instituto Serothe
rapico Federal (Instituto de Ma.nguinhos) foi 
rejeitada pela nob1•e Commissão. Pot·que? O 
parecer ê tão laconico, tão breve ! Entre
tanto, diz-se que esse Instituto presta. os 
mais relevantes ser·viços não sô <"t Capittti 
como a varios Estados, que está em plen,t 
:p1•osperidade. 

Não comprehende a prodigalidade da nobre 
Corumissão, tão :;cvcra para outros . pedidos 
longamente justificados da. tribuna. 

Os diversos collegn.s que apoiam o lll'O
jecto não tiveram . ainda uma palavra. ele 
defesa para esse augmcnto de desneza; todos 
elles se limita.t•am a discutir U. constitu
cionalida.dc . de su:ts medidas, . a' o briga to
ricdade ou nfLo da va.ccioa; etc .• nenhuma 
considet•ação foi produzida em f:.t vor ·dessa 
dotação. 

Augmonta. tambemdespez:~, além da po
dida. pelo nohrc :1utor do projecto, a emenda. 
sob n. 7. Augmetna, . podo n. at,tenção da 
Camara, :.tugruenta do 90:000$000.Ainda aqui 
o parecer da Commissão é laconico ! 

Existe ainda uma emenda . q no creu. uma. 
despeza que a C:.tma.ra provavelmente não 
sn.ba a, quanto u.1;tingirú.. E' a emenda offe
recida pelo nobre Deputado ·. pela Bahitt, o 
S1•. Rolil'igues Lima. 

Estn. emenda é a rcproducçã.o · de um pro
jacto que S.Ex. ofl'creceu á consideração da. 
Cam<tra no nono passndo. Com este projecto 
prctcndht o nob1·n Dcputallo fazer o que fa.z 
agora o projecto do Sr. Mello Mattos, com 
umu. unica. diffcl'cnça: s. Ex., dando certas 
autorizações ao Governo pn.ra. reol'ganizar o 
serviço da hygicnc, consignava. que, depoit-:, 
de regulamentado esse serviço, fossem sub-
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_mettidos :i approvação do Congresso os actos 
a ellc referente~; o nobre Deputado pelo 
Districto Federal dispensa o Poder Exocuti v o 
deste 1·e(t!i'endum. 

o parecct• da nobre Commissã() nem ao 
menos L'oi logico, visto como ha, nccessiJn.de 
de se fazer dospcza com. a reforma de by
gíene, uma vez approvada a tn.bcllu. que 
acompanha o projecto em debate. 

No pro.jcct.o Mello Mattos todos os serviços 
são dotu.dos com as respectivas verbas para 
seu custeio; entretanto, a Commissã:J de Or· 
çamento. ):;Clll ~r.ttender a essa consideração, 
achou que- J.evia dar parecei' fa:voravul :t 
emen .la quo concede autot•ização ao Governo 
para despender quanto jul~tl' neccss,trio na 
ox:ecução das rnoJ.lJas de hygienc. 

Tanto ê verJade o {l ue aUil·ma quo o art. 3° 
da.rci'erida emenda dispõe o seguinte: 

«Art .. :~. o Emq un.nto. pot• lei ordin a ria. não 
forem votados os. fundos precisos para o 
custeio dos novos sel'viços, abril•ti. o Go\"erno 
os CNuitos necessn.rios pela ·verba de. Soe· 
corros PubLicas, tanto para, as insta Ilações, 
que houvet· du d('terminar, como par•~ o 
mesmo custeio.» 

A um apa1•te do Sr. ~I'Iello :\Iattos. respon· 
de o orador que n:J.o lta necessidade desta. 
providencia, porque. htt a verba-Soccorros 
Publicos. 

Jia a.inda outro. injustiça no parecer da 
nobre CommissKo. Varias emendas do Sr. 
Bricio Filho ·r,ivera.m parecer faYul'avel e 
entre essa.s uma que diminue os vencimentos 
do juiz dos feitos ua sauue publica, de fór~na 
que o mspector fica com o1•denado :sup:}eiOr 
ao d.o juiz, cJmo t:.tmbem ao do engenheiro 
sanita r i o. -

O juiz dos feitos da sau.le publica dovc, 
pelo menus, ter um ordenado igual a.o dos 
membros do Tribunal Civil e C1•ímiual. 

Impugna depois o o1•ador a emc.~da do 
Sr. Germano l-Iasslocher ao. art. 6° d9 pro
jacto. Approva,da esst~ omend!l• chega.·S) á 
conclusão de que o Congresso so tem compe
tencia para legi~lar sobre direito pena.t ntt 
Capita.l da Republica ! 

Antt>S de concluir, lembra. á Cama.ra. que 
já ê tempo de se f'azet• um poucode justiça. 
ao Districto Federal. 

I-Ia menos de um a.nno votou-se uma lei 
crea.ndo um vm·dadeiro estado de sitio. ptra. 
essa Capital em virtude do decreto n. 939; 
nesto anno, o honrado lead~)·, Sr. Ca.s~iano 
do Nttscünento, offereccu um projecto pt·o-. 
rogando por mais seis mezes esse estadç> de 
sitio ou a dictadm•n. do Sr. Passos, proJecto 
quo, graças a opposição, nfí.o foi convertido 
em lei. · . _ 

Apezu.r do insuccess~ desta ton~a.tlya, na.o 
do1•miram os perscgmdores do D1str1cto Fe· 
dora.l. Para prova ahi está a approvação 

da. lei que ac:tba. de ser su.nccionada. elimi-· 
nando a maioria das :.~ttribuições do Conselho 
Municipal. 

Agora (j este projectiJ de lei sobre hy • 
giane. 

Que resta pat'a a população· tla Capitttl d·a 
Republica 1 Oiuito bem; muito bem. O o1·ado,. 
c felicitado.) 

Ninguem mais pcdinuo a palavra. é encer
rado em 23 discussão o art. . 1 o e succo.-!Si V<J,. 
monte os ,Jemais art.igosdo p1•ojecto n. 28 B, 
de l!J03, ficando adiada a. votaç~ão. 

Passa-se ú. hora destinad<~ ao· gxpcdiente·. 

O St•. ....:~lencn.r Guin~aJ•ães. 
(1° Secretario) prucode á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. 1° Secretario do Senado. ele hoje, 
transmitt:ndo a. esta Ca.m:tra o pt•ojccto do 
Senado concedendo a. . Felisberto Caldeira 
(vi:.;conde do Barbn.cena) a pensão mensn.l de 
500$000.- A' Commissã.o · de Pensões e 
Contas. 

Do mesmo senhor, de jgual data, t.mns
mittinda a emenda do Senado á proposição 
desta Camal'<t, concedendo seis mezes de 
licença com todos os vencimentos ao Dr. ·Os
car Vianna, procurador seccional no Estado 
da Bahia.- A' Commissão de Petições e 
Poderes. 

Do Ministerio da Justiç~a. e Negocies Inte· 
riores, de · 21 do corrente, satisfazendo. a 
requisição desta. Gamu.ra, no ofiicio n. 392, 
ü<:> 14 do cort•cnte.-A quP.m 1ez a requisiçãow 
(A' Commissão de Orçamento.) 

Do mesmo ministe1•io, de igual data, satis
fazeouo a requisição desta Camara, no 
oilicio n. 395, de 14 do corrente.- A quem 
fez a requisição. (A' Commissão do Orça
mento). 

Telegrammas. 
Maranhão, 22 de novembro de 1903 -

E~m. Presidente Ca.mara dos Doputados
Rio-Agradecendo cordcalmente telegramma 
dirigido communicando optima impressão 
causada membros Camara Depl!ta.dos visita 
flzerarn exposição alcool, congratulo-me con
vosco brilhante resultado obtido patriotica 
commissão, que tão devotadamente tem se 
esfot•çado beneficio no~l:la lavoura. 

Saudações.- illexand,·e CoZlctl'es illol·eil'a:w 
vice-govcrnn.dor. -Inteirada. 

De .Jovino Barrai da Fonseca e outro, si
gnatarios de uma p:3tição dirigHa a osta. Ca· 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/2015 13:49 - Página 24 de 57 

'782 A~~NAES . DA CA.MARA 

mara, para organização da Cooperativa Civil 
·dos Funccionarios Pub1icos, para junta. r <1. 
mesma petiçã.o uma certidã.o~- Como l'equJ
rem, juntando se os papeis a que se referem 

·os · supplicantcs. 

De Augusto Cambr:da. coocessionario, se
gundo diz, de uma estrada. de ferro de A va
nhan~':'Y~ a C~rumbá; . ~assando por outros 
mumciptos do Estado de :s. Paulo, reclaman~ 
do contra a pretenção do engenheiro Gustavo 
Etienne para uma estt•ad : ~ de . fer1•o ·que 
pa1•tindo de Jaboticabal p3.sse pela do Ava· 
nhatiava : L. Cot•umbd .. - A' Commissão de 

·Ob1•as Publicas a Colonização. 

· O . Sr. Ger111a.no · Ha~Uoche1' 
·f)--... Sr. Pr<~sidento, venho apresentar <i. 
Camara um projccto do lei rerormando dis· 
posições do dccl'eto n. 3.340 de. 14 de outu
bro de 1887. 

Refere·sco meu projecto á lei quede-fende 
as mu.rcas de fabrica e de commercio. 

I-Ia muito tempo que .o clamor de todos os 
que trabn.lham e produzem se levantu. 
c_ontra. os fabric.a?tes falsificadores, que abu
Sivamente se utilizam das marcas acredita-
das pelo laborhonesto. ·· · · · 
• Nossa legislaçã.o, a principio. attond.::nclo 
as reclamações. ·dos industriacs e com· 
merciantes, pttrecLL soccorrel-os . · conveoitm· 
temente contru. os derraudu.dores · assim .·a 
primitiva lei, de 1882, . reformada' postcri~r
mente em 1887, parecia sufficiente, no mo~ 
monto, para. garantir o commercio licHo o 
industrial probo. contt>a o commm•cia.~ te 
desl~onesto e o industrioso, qu~ vivem á. 
somor~ dos successos alcanç,1dos po1• aquelles 
que d1gn<~monte se esforçam na lutu. · in· 
dustrial. 

.· A loi de 1887, entretanto, Sr. Presidente. 
d~ntro do algum tempo ·· se tornou insuíii
Clente para garantir o commercio . accres
cendo que a decreta~=i.o do noss; Co .i"'O 
Penal •. qu.e supprimiu a pena de prisão p~~~a 
os falsificadores, veiu de novo an]mal-os, fu.
Yoracendo ussim as suas empreitadas illi
citas. 

As for~~ln.s ~rocessuu.es, muito complica· 
das, as dthgeocias, cercadas de difficU!da.des 
de toda a nu.turezn,, as exigencias da . lei 
de 1887, tornavam smnmamente penosa a 
acção daquolloque, porventura, pretend~sse 
defender seu producto contra os f<~lsliica
dores . 

. Assim, de. certo tempo · a esta · pa.r.te, 
mn~uem · ma1~ se animou, si não em casos 
mm.to excepciOnttes, a pt•oceder contra os 
falsificadol'es o cUcs surgiram por todos os 

(' ( .:!:de ui c· r · O ::iio foi revi~to pelo Ol' O.dOl': 

c~ntos, . concorrendo, sobretudo, para pro,ju
chcar altamente a saude Jmblica com verda
deiras drogas, que são intt•oduzidn.s na cirw 
culaçã.o, acobertadas coin as Imitações das 
marca.s acreditadas. 

O commercio e as · industrias por vezes . se 
teem mi1nifestado, solicit::tndo dos poderes 
publicas medidas enel'gicas que tornem a lei 
mais efficaz pat·a defesa dos s eus direitos e 
perseguição dos seus dcft•audad.orcs. 

A pratica nos . tem ensinado, . a. nós que 
exercemos a profis::;ão de advogado. os meios 
mais . immedia.tos . para . dar proficuamcntC' 
uma campanha que acautele o tl•aba.lho dos 
i: 1dustrraes honestos e asaude do consumidor 
contra os fa.l~ificadores. 

Ela, borei ·um projecto 1•eformando neste 
senr.ido a legblaçã.o de 1887, mantendo gran
de part3 de seus dispositivos. ·· ampliando 
outros o substi~uindo pot• completo alguns. 

A minha. prinieira modificação consiste em 
accrescentn.r ao ad. 2° desta .lei um para
grapho, determioando que as marcas tanto 
podem ser . usadas nos . artigos directamente, 
como sobre seus recipientes e envolucros. 

As opiniões nas varias jnnhs commerciaes 
do Bru.zil variam por ser a lei um tanto 
omissa ou obscura nesse ponto • 

Quanto (LS . marcas. entendam algumas e 
entende a Junta Commercial do Rio de Ja·· 
neiro que nKo podem ser registradas sobre 
os . onvolucros ou recipientes dus productos 
dest.nados ao . consumo~ 

Assirn, o negociante qne c1uizet• registrar a 
sua marc:.t não · a pôde rogistru.r pa.ra ser 
apposta sobre um involucro como a garra
fo.; nestu.s comlições, os fabricante~ de p1·o~ 
dueto~ destinados ao consumo sio pl•e.judica
dos, pois os falsificadores dessas garrafas 
estão plenamente garantidos contra as per
segui~ues~ porquanto . não hu. marca regis
trttda, o o falsificador · a pôde fabricar · fl•an
Ci1mente. 

Fra.ncamente, digo, no sentido ·· do ·não 
temer elle as perseguições dos interessados u 
gtutrtln.r r.JSet·V<i unicamente pelo . iu·l;eressc 
que tem em que não seja. conh~cido o autor 
da, t"a.lsittcação, quando o producto fal::;ific::tdo 
é uxpos:.o á ven;.La em taes garrafas; essa 
r·esc1·va .interessa n, si e ::1.0 fê1bricantc ·· dos 
involucros. 

Propondo ao art. 2° d::t lei de 1887 este 
paragr :.pho, . nada fiz de original. pois essa 
p~·escripção :3e encontra em todas as Iegisla.
çoes. 
Rocentemento~ na Republica. A1•gentina n, 

lei ret'crento ás marcas de commercio e in
c.lustria estabelece que taes marcas podem 
sor collocadas tanto no proprio objecto di
recr,a,mcnto como em .sons recipientes ou 
envolucros. 
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A disposição da.loi a,rgentina eu a · tenho marca. registrada, introduz no cornmercio 
-aqui• (Lê :) um producto falsificado, revestido do uma 

A medida proposta 6 um . grande passo mn.rca legitima. · 
pa,ra cohibir :1 industria dos falsificadoi•es, 0 SR. CARLos PErxuTo:- 0 mo~.mo fazelU 
porquanto desde o momento em que o fa,bri-
cante de vidros, caixas ou . de quaesquer com as u.gun.s de Lamba1·y, Caxambú; etc. 
outros involucros possa ser attingido pela O Sa. • . GEm.IA~o I-IASSLOCHER-:0 mesmo 
lei que persegue o talsificador, .naturalmente fazem com as aguas de Lamhary, elo Seltm·s. 
muitos delles deixarão de . ser falsificadores. emfirn. ~om t~das essas bebida.s cujo con-

Proponho tambem que o art. 14 seja. mo- sumo é nnmedl:Lto o gr:tnde. · 
dificado da seguinte fórma: Num grande numel'o de hehid:-ts, o falsiti-

« Será. punído com as penas de seis mezes cad.or utílisa-se dos l'otulos legitlmos, sendo, 
aum.anno e multa, a 1avor do Esta,do. de entrct:wto,falsos IJS pruductos.Eiles com-
500$ a 5:000$ aquelle que etc.>.~ pram as caixas com a marca da f<~brica c 

Sr. Presidente, como cu disse. o codigo assim conseguem ma,is facilmente illudir a 
:penal ·supp1•imiu a pena de prisão que exts. boa fé do consumidor. 
tia na lei do 1887 para os e1•imes desta. nu. Isto não deixa de ser :1 mesmo, falsificação, 
tureza. • porquanto é uma ütlsificaç~ão dos . producr.os; 

A pena entüo existente era insignificante. ainda que revestidos da marca legitima. 
no maximo tres mezes de prisão, não corre· Não devemos, uma vez,quc temos em vista. 
spondcndo absolutamente á, gravidade do Lle- princip<tlmente defender .· a. propriedade do 
licto. d .. fabricante c o direito quo tem o cidadão de 

Nenhuma das nações mo Cl'nas, ctue gat•an- não so1• illudido pelos espertalhões, deixar de 
tem ao industrial e ao commerciante 0 uso prevenit• esta hypothese e de punir o indi
·do uma determinada marca registrada, ne. viduo que commette a 1budo por semc
nhuma, nas respectivas legislações, consigna thante modo .•. 
pena inferior á de seis mezes de prisão. E' · · · . . 

Nem seria .J-usto CIUC se .pudesse considerar 0 pl'lmP.tro caso que prevm'> para pum1•. 
No segundo caso, trata-se de punir aquelle 

o crime de fu1•to um crime mais grave do que usa de marca alheia, Jalsificada em todo 
que esse, em que evidentemente se dá. um · t 
furto, porquanto falsificar éacção pela qual ou em par e. 
um individuo se apropria de uma cousa que E' o complemento àu. lei de 188i, que 
pertence a outrem, a marca registru.da. diz: 
Mas t~ssamarca não pertence sómente á,quelle t<Aq_uelle c1ue vender ou expuzcr objcctos 
que a registr:.\, ·pertence tambom ao pnulico, revestiuos . de m~~rca a.lhein, nã.o sendo 
·que nella confia, e quo é uma propriedade taes olJjectos de proveniencia elo dono da 
que se confunde no dominio de nós todos. marca ... » 

O falsificador, portanto, não rouba Só· Nos dous primeiros casos eu me 1•ofiro aos 
mente ao productm.·; o falsificador de uma fhbl'icantes; no te1·ceiro, me reiil•o ao indi
marca não .lesa o productor- sómente: Icsa viduo que vende ou exjJõc á. vend:::. objectos 
tambem o consumidor, o povo. revestidos de marca a.lheia.. 

O individuo que tal cl'ime commette não A distincção é, como se comprehcndo, a 
deve deixar de merecer uma, pena propor- mesma que ha p.1ra . a moeda 1:11sa ; um 
-cional. crime é o do que fabrica a moeda, out1•o é 

Esta pena, em todos os paizes adeanta4os, o do que :1 lança em cil•culaçã.o.São figuras 
excede de um anuo. Entretu.nto, eu a equi- diversas de um mesmo deUcto. 
pareiá :pena que a Repttblica Argentina es· Ha. fabt•icante quo pôde limitar.se a fahri
iia.beleceu na sua l'ecantissima lei. para os car, sem introduzir n:~ cil•culação ; m:ts a 
crimes dessa natureza, isto é, o maximo de nossa lei pune aquclle que fabrica moedas, 
um anno de prisão. · assim como pune aquelle que as deita em 

A lei · de 188i não attende a.o cn.so em que circulação, sem as ter fabricado. 
o falsificador usa da ma1•ca legitima em pro• No terceiro ca,so, como . disse, é punido 
dueto fal::;ifica.do. Entreta.nto, a praHctt . nos aquolle que «v~ndcr ou expuzer . á venda 
tem demonstrado que essa falsificação se objectos revestidos de marca. alheia, não 
exerce em larguissima escala . dentro desta . sendo taes OQiectos de proveniencia do dono 
-cidade. da. marca». O quinto caso :1ttinge a.s·casas ou 

O falsificador, por exemplo, das aguas de estabelecimentos graphicos, onda são fal)ri
Vichy, compra os vidros verdadeiros dessa cadas as etiquetas. 
agua, com os . rotulas legitimos, taes quaes Estes fahricant('s todos, quando recebem 
vêm da Europa, e, enchendo-os · com um encommendas de marcas de fi.\bricas, sn. bom 
producto qnalquer de qualidade inferio1•, perfeitamente que est'w commettcndo um:~ 
-apenas collocando uma rolha, que não é de falsificação, tanto que são cumplices do quem 
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lh'as f;tzem; cobri1m um preço muito mais o que aci1rrcta grandes prejuízos e incon
aléo, guuda.m segredo, fazem clandestina· venientes para o commP.rcio, que, além das 
mt;'nte esta impressKo. difficultlades com que luta, muitas vezes, 

Dahi a necessidade ae uma lei. par:.t punil-os ao ca.IJo de grande esforço c grande dispendio 
todas as vozes que clles acccitem esta. co!- de dinheiro, vê o seu tempo perdido e ainda 
laboração criminosa pu.ra uma falsificu.çã.o por cima, é obrigado a pagar custas enor-
de tal natureza.. mes :l.quellc que fal:;ificou seus generos. 

Estas são as dispo:;ições modificador:.tS da lei de 1887• Armar o negociante e o industrial para a 
Agora, s1 •• p 1.e:i:idente, apresento um plano defesa immediat·.L do seu direito ê uma na

de defesa no torreno pratico, indispensa.vel cassidade indi.spensavel, e é por isso que deve 
1 · ter a autoridade junto de si. 

para que a no~sa. Cl possa. surtir 0 effeito Não veJo em que um. a dHi.zcncia policial 
dcseju.do, amparando, como convem, o com- ~ 
mer·cio e a industrii1. no caso possi1 ser negada; si as autor·idades-

Ordinariamcnte, Sr . Presidente, nós na,Ja policia.espodem fuzer buscas em casos cri
ftcanios a dever n, nenhuma nação n.dcantn.da minaes, si podem, dentro dus termos pro
quanto <'L sabedoria das nossas leis ; o que hciso~ da. 1~, in:a~i~ ~oi~licili~s. po1· quo razão 
~uccede comnosco. por·ém, . é que ordinal'ia.· a. vemos .. c prolubn ~ autonda.tle de _prestar
mente nossas leis nã.u são applicadas com·0· s~us seruços areq;x:r.r~ento .. como drsse, dp. 
n!entemertc, ou p·~rq!l:!· não existem disp~si· ~;i~~· .?que vae bu~car ~occorro para seus dl
çoes praticas que .~.a.cllttem a. sua. cxccuça.o. s· . nt , .1 .1 .. · - · ·. 

ou po.r.·qt·I·C h.aj::~, com. retação á. .sua cxecucfto, J 
1 a. a . orrua. ue I;lO m. om.en. uo na,o ê enc. o .. n-vercladcira dcsidia. . . trad~. o commerCiaote recorre a. p~etorla , 

Com as medidas que proponho. comple- ao tr.rbuna~ e 0 '!11 qualquer dcllcs poüe ei!-~ 
mentaros :.''t lei de lSSi. pretendo facultar• ao co~trar 0 zcmedlO para a. o!Tensa ao seu dl
commerciantc ou . industl•ial r1s recursos in- · ~e~to, proc~~eodo ao a.utor1dade, neste ca::;o, 
dispensaveis pa1•a elle poder, com facilidade, .~ pprehe.n;:,a.O requ~rrda. . . 
sem as delongas que hoje lho tolhem :~ .Ex-offlcto e.::sa. apprchonsü.o poderei. ser 
a.cção e lhe poiam a ene1•gin., ir dircctamen te f..;lta: 
ao fóco do mal e o i1 tacar, sem que tenha a) nas al{andagt7.s, no acto da co;1{e1·encia cl os 
escapatoria o violador de seu dil•eito. p,·oductos 

Para isto cu proponho o seguinte : que S(\ 
substitua o art. 22 du. lei. de 188i desta Ha grande numero de negociantes e in-
fórma. : , dustriaus europeus que, · em . virtude de tra-

«Art. 22. A ::.tpprehensã.o dos productos fal- tados e convenções com o Brazil, teem di
sificados. com lU:.\r<:a. falsa ou verdadeira., reito ~ protecção de suas mal'cas ent1•o nós. 
usada do!osa.mente, será. a base do processo. Ninguem ignor·a que aqnelles paizes com 

Art. 23. A apprchensã.o serc.1-feita a rcq,uo- quem temos convencões oo::;te sentido, teem 
rimcrito da parte ou ex·officio. o dir·eito d.o exigir de nós defesa constante 

Art. 24. A requerimento da parte, por P"'l'a os ~cus productos ·e 1mra as suas. 
qualquer autoridade policial, pretor ou juiz mat•cas. 
do Tribunal civil.» Introduzido .· pelas alra.ndegas. pódo per• 

S1•. Presidente, nos mome1:rtos urgentes, fei&amente, o encarregaU.o, no acto da. corr
em que o dooo de um producto qualquel' ferencia, da verificação da mercadoria. fazer· 
tem denuncia de uma fa.lsificacão, é preciso apprehem;ão tie todo o producto que . entrar 
que · a lei .lhe dê de prompto moios ·de podér com marca falsificada, assim como póde ap
agir, sem demora; que não tenha, por prehender tambem as marcas, as etiquetas, 
exen1plo, um só tt•ibunat a que recorrer, e M .fórmas p:trn. reproducção de mal'cas que· 
isto em hora em que 0 tribual não esteja são introduzidas pelas alfa.ndega.s. 
funccionando, em que os juizes estejam au- A autoridu.do aduaneira ê investida j<i, em 
sentes, em que a pretoria e3te.1a fechada ou mui1os casos, de attribuições desta na.turezi1. 
em que é impossível uma diligencia prelimi- Sabomos quo, pela nossa legislação adua.-
na.r de bttscu. e apprehensão. . neira conferentes ou quaesquet• empregados. 

Attendendo a isto, forneço os recursos que da. alfandega s1io obrigados a .· apprehen- . 
tlctwam enumerados, a requerimento da det• grande numero de produotos, cujo com-
parte. meroio é pt•ohibido ou considerado illicito. 

Comquanto muitos advogados se utilizem Em taos condições, não ê uma. novidade o 
de autoridades policiaes para buscae e ap- que eu creio, poder a autoridade do fisco 
p1•ehensões, a omissão da lei dà logat• a que fazer taes u.pprohensões, dado o caso de uma. 
o T1•ibunal Civil e a Côrte de Appellaçào marca registrada ser falsificada. 
tenham, por vezes, sustentado aoutl•inas Aipda ex-officio púdo ser feita t\. appro-
complctamente ant01.gonicas neste assumpto, hensao: 
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b) pelos fiscae~ . de impostos de consumo, minal ainda._ tem de ir . propor no JUlZo 
s6mp1·e que encord1·m·em taes falsificações nos commum acçao por perdas e damnos contra, 
estcr.bclecimentos que "'isitam. esse falsificador. 

)To ví.-.or d:.t lei que decretou os impostos Ma.s simples é. na propria sentença que 0 
de cons~mo. os ftsl!aes teem o direito deJn- d~clara criminoso, condemnal-o ~i. sa.tisf~t
vadir totlos os e~ta.belecimcntos industria.es, çao do . dn.mno. que é liquidado nos proprios 
n?to ha.vcndo um ·só compartimento . desses autos do pz·occsso criminal. 
eshiJctecimcntosondo não possa.m penetrar. Estn:beleco.Jiua.lme~te,a responsabilid~Úlc 

Ne;-;sa.s condições, elles podem ser gr<t.ndes P.elas IDf1·~cçoes da 1m para os donos de · otn
auxiliares do commercio e da indu:4ria, si a cmn.s onde so prepn.r~r o ''(mero onde fo!' 
Ieilhes der autorização para apprehenderem elle fa,lsitl\!a.do, para n. pes;oa. qu~ 0 tiv1 ~r 
todas as imitaçõe:o; e falsificações q~1e . encon· sob sua gu;.trda, péLl'i.l, o vendedol' c UO!l•J da. 
trarem dentro dcssa.s fa.brlcas. ca.;a orJC!.e estiverem coUoea.dos os productos. 

A maior pa.rte das denuncias _ rtue se rof~- A raz~o é esta: u 1alsiticador hoje monta 
rem ordinariamente aos negocmnte;,;, . aqm, sua. f~ltrlcas em fundos de cstn.bJbcimento,.: 
parto d.os emprogn.U.o~ da 1iscaliz:tção dos que. pal'~cem con;plotn.mento est1·anhos á. 
impostos de consumo. São eUes que tcem ta.!~1ficaç~ao. Quanao alti comp::>..rece a au
visto. em uma infinidttdc de casos, nos fun~ tol'Idade p~l.l'a fazer apprehonsão, não se en
dos das fa1Jricas, imit~ções o falsificações. contra. mngem, o morador declat•a oue 
Além disto, ainda a. apprehensão pod<mt ser alugou aq_uillo a .. Ui!~. desconhecido, que não 
feita por outr:.ts quaesquer i.\utori<.ht.des em sabe aqmUo que alttesté.i. d~ quem é e nem 
outros casos. para onde vae. 

Não cuidei, pol'ém, n:~. minha lei, simples- ?a. :pouco. n:L r.ua do Senado, em uma das 
mente de resgua.rda.r o commercia.nto ou o pl'1me1ras. coch::nras do Rio, pertencente 
industrial, mi1.s, :.to mesmo tempo, trato de a. ume. somed~de anonyma, presídtda por pes
defender todo o cidadão contr•a qua.lquer de- soa, tle alta Import::tncia. a. a.:rt'lr•idade cn
v~ssa odiosa. de· modo n. garantil-o sempre controu uma fa.lsitica.ção de vinho do po1•to 
contrn. medidas vcxatorüt~ requeridas com em altn. escala. Alli havia crtixns amontoada.: 
má. fé. Obrigo a pagar perdas . e damnos e g1•ande quantidade do prorlacto. ~ 
sempt·e que uma. .· dHigencia. negativa tenha Penetrando alli. a autoridade não encon
sido feita de m<t fé. no intuito exclusivo de trou ninguem. e ó gm'ente da cocheira decla-

. vexa. r aquelle em cuja casa se der a bu1:1ca, rou que havia. a.lugu.do aq11ella parb do 
ou mesmo para outr·o fim mysterioso qlle predio })Ol' 40~ a um individuo que n5.o co. 
possa escapar á minha p!lrspicn.cia, como nhecb, cujo nome ignornva, contentando-se 
seja, por exemplo, um individuo querer co· em que elle lhe pagasse os 40.~; que 0 in
nhecer os methodos, os Jlroccssos usados pJr dividuo3 engarrafava alli v·inlio. mas que, 
determinado fabricante clançar mão deste não sabia de quem era nem para onde 0 
meio para violar o interior da fabrica, in- levava. 
t1•oduzicdo-se nella. a pretexto de descobrir Ora, o Codigo pune o individuo que em
falsificações, mas com o fim real de sondar prest<t sua casa para a pt•atica de crimes, e 
tudo quanto existe dentro do estabeleci- não ê admissivel quando ~ ·lei dispõe que 
mento. ningucm pôde allegn.r ignora.ncia para se 
· Determino tambem que se · da.r<l i'i prisão eximir da. responsabilidade, não é admissi

do falsificador no acto da appreheqsão, quo vel que essa situação continue. O individuo 
abrangera. tudo quanto s~ja destinado á fa- não poderá invocar ignorancht de que um 
b11ica, direct.n. e indil'cctamente. caso desta naturez~ seja considerado deU-

Da prisão se livrará o paciente deseJe que ctuoso. 
offereça uma fiança, não il•risoria como até No caso · narrado, naturalmente. · o gerente 
hoje succede, mas fiança real, que garanta a da cocheira. não deixava de ser, pelo menos. 
justa indemnização devida :í.quelle que foi interessado do falsificador. · 
lesado mais directamente com sua n.cção. Apprehendeu-se alli a falsificação da marca 

Marco o p1•azo de 30 dias da apprehensão da Real Cvmpanhia Vinícola. .. do Norte de 
para. a r1ueixa; dete1•mino o tribunal compe· Portugal. 
tente, a fórma do processo, as diligencias O vinho foi ona.lysado e ficou provado que 
indispensavPis e, ao mesmo tempo, determino era altameuto nocivo á saude. Entretanto. 
que a sentença quo condemna1• o réo :1 pri· vende·se esse vinho no mercado, em todas as 
são o condemnará. igmtlmente á. satisfação casas de commercio, e não se póde punil' o 
do damno, correndo a execução nos proprios autor . da falsifi.ca.çü.o pelo recnrso de quo 
autos da acção criminal, liquidada a sen- lançam mão seus cumplices. 
tença na. fô1•ma do Regulamen t.o Commercial Nessas condições, a lei por mim reformada. 
n. 737, de 1850, porque hoje quom obtom a noste ponto vem g:u•antir o falJric,mte con
condem:ta.ção d'> r . .~.l~ttica.d•Jr no processo c~i-tra ess:.~ ov<.vüvl\, fazendo o locador solidaria-

Yol. VII 
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mente responsa.vel. quando não possa in.dicar 
o verdadeiro dono da mercadoria. falsificada, 
quando não possa. justtficar ·a sua não inter
ferencia, que se prest:me emquanto não se 
provar o contrario. 

Reformc!i igualmente uma disposição da 
lei, quando disse que constitue cr·ime imitar 
marcas de industria. de commercio. de modo 
quo possa illudir_o compt'ador. · 

A dispc.sição a.s~im como est<l concebida 
tem sido. a po1·ta -por onde muitas vezes se 
oscapa111 os cnmplices dos fa.l8ifica.J.ores, que 
são os vendedores. 

Nenhum negociimte que vende um· pro
dueto falsificado deixr1. de saber que esttt ven
dendo um producto falsificacl.o. 

Ellc que o vende em gera.l mais barato é 
porque comp1~a por preço mais bn.lxo que o 
legitimo. Quando cUc quer vendor o legiti
mo, vae procurai-o ntt casa dn seus verdadei
ros agentes. 

Naturalm0nte, quando se procede a um 
exame do corpo de delicto de . ;:rene r os nestas 
condições, os peritos respondem: sim, a imi
tacão é de natureza G, poder illudir o com
:pradol'. Então o negociante defende-se tam
bem, dizendo: sou um comprJ.dor, compro ao 
:productor e fui_Illudido. · . . _ 

Modifico a le1 de accordo com a leg1slaçao 
franceza., que a principio tambem consigna
va disposição idcutica t.L nossa. e que fui mo
dificada posteriormente, substituindo-se a 
palavra- comprador-,. pela pi1lavrtt- con
sumidor. 

Deve·se defender o consumidor, aquelle 
que compra objecto para consumir. porque 
esse natura.lmente é um comprador de natu
reza diversa daquelle que compra. o produ
cto pam o revender e quo dcYe ter· todas tts 
cautelas, que o não compra com a rapidez 
com. que ordimtl•iamente compra. o consu
midor. 

O consumidor entr•a. em uma· casa com
marcial pede, por exemplo, uma garrafa de 
vinho Mathusalem o depois de satisfeito 
leva·a pa1•a a sua casa. 

O negociante. não; para comprar, examina 
o producto, a· marca e o mais cauteloso 
nunca póde se1• illudido da fôrma. por que o 
ê muitas vezes o consumidor que compra, 
confiando-na casa que lhe vende. 

Neste sentido intercalei uma disposição 
mais,que é esta:que se consideraresponsa.vel 
solidariamente com o falsificu.dor o nego
ciante que houYcr comprado n. pessoa des
conhecida o objecto fa,lsificado ou q u~ não 
puder justitlcat' a lll'OCr:>tlencia do· at•tigo ou 
do producto. 

Este e um t•ccnrso de r1 uc lança.m mã.o os 
negociantes. em cuj::t~ casas são encontrados 
os objcctos falsüicados: peclindo-se-Llles conta 
di.l pessoa. a qnem compraram, costumam 

responder: a um uGlsconheoido que nos oife
l'eceu o producto em condições vantajosas. 

Começo, Sr. P1•esidento, por invocu.1• um 
principio de direito, em -vigor entre nós: é 
q_ue ninguem tem o direito de compl'ar a 
desconhecidos, seja o que for, porquanto 
pôde ser um obj(~cto furtado e. uma vez isso 
verificn.do, elle ê · responsavel. como co
autol· do furto. 

O direito civil fra.ncoz tem uma disposição 
a proposito disto expressa : a origem do 
objecto legitimá ou não a compra. 

Assim, pelo dü·eito fr:.tncez, si eu com- · 
prat·a um relojoeiro um relogio o si depois 
se provar que esse rologio que comprei fóra 
furtado não perco o mesmo· relogio. pOl'QUef 
segundo o direito civil i'Pancez. a compra 
se tornou perfeitamente legal, pelo facto de 
ter sido feita. a um negociante 'Dendant des 
cl~oses parcilles, ao passo que sou sempre 
obrigado á restituição do. objecto, desde o 
momento em que eu o tenha adquil•ido a 
pessoa que não fosse ha1)ituaimente conhe.,. 
cida·como vendedor de causas semelhantes. 

O negociante, ninguem ignora isso,o nego· 
ciante serio, o negociante honesto, o ne
gociante hem ini.encionado, só adquire os 
o bjectos de seu commorcio nas casas que ven
dem em grosso, nas casas quo importam e 
que vendem :por atacado, de modo que só 
compra a desconhecidos, n<1 port.a. quom 
imagina estar comprando causas . furta.Llas 
ou causas falsificadas, porque nenhum nego
ciante, absolutamente nenhum negociante. 
pode1•á deixa.1· de ter duvidas sobre a proce
uenciD, de um producto que lhe é ofi'erecido 
por preço ·. insignificante, ü. . porta de sua 
casa, e, sobretudo, J?Ol' pessoi1 desconhecida. 

Nessas condições, acho que é indispensavel 
para garantia do commez·cio seria e do in
dustriu.lista honesto, para. defesa da marca 
de fabrica registrada, de marc<~ commercial 
inscripta na Junta. Commercial, é io.dispen
sovel que a lei vá ferir á.quelle que busca, 
por um'" evasiva de tal natureza, escapar :ts 
responsabilidade de sua. cumplicidade com o 
falsificador, porque não ha falsificador sem 
o intermediaria, que é o negociante, e, desde 
o momento em que possamos responsabilizar 
criminalmente este ultimo, desde o momento 
em que a loi o vá attingir tão fundamente 
quanto póde attingir o· proprio fabricante, 
desde esse momento, teremos conseguido
nunca. a Stt})pressão da frn.ude, da falsificação 
porque essas cousas hão de exjstir emquanto 
mundo houver- mas· umo. ·restricção tão 
apertada quanto possivel. 

A situacão actual é ·verdadeiramente de
se.:lperadom. O commerciante. o productor, o 
indust':•i:;tlista, Iutl'.m com toda.s as fra,udes; 
nós somos diariamente envenenados por · 
estes especulad.ores, 11t1e ahi viYem dtt oxplo· · 
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1•ação do trabalho honesto dos outl'os e que rinho do que se refere . á. alimentaÇão :pu· 
defendem as suas drogas com a imitação de hlica. 
marcas acreditadas ou com o u:o;o fraudulento A carne que atê esta ho1·a fica exposta 
de mttrcas conhecidas. · · nos açougur.:s. para SJr vcodida, quando niio 

A hygiene constitue hoje a prcoccupação o póde ser depois . de meio-dia, os peixes 
de todos os povo~ civilizados, as leis de hY· putrefacto :~ expostos á venda e muitos . 
giene,. na Europa, · são do uma severidade outros productos são desta fórma entregues 
tremenda. · . ao consumo, ::;em · que a a.utoridade muni~ 

Tive até OCC~'.sião, a C~tc proposito, de clls- cipal · Se incommode com isto- autoridade 
cutir com o illustrndo autor do projecto que que, aliás, só se1•.ve para figurar nos orça· 

·reorganiza . o serviço de . ltygiene no nos~o mantos, autoridade, ~r~ PresiJ.ente, que, 
paiz~manifest::tndo-me contrn.rio aos excessos ainda, <Jne injustamente, quero Cl'Cr, mas 
com que hoje, nu. Europa., são pe;:scguidos o,; que em tO Ll.o o caso se expuz, foi u.rrastada 
falsificadol'e~. a um tribunal por suborno-o que, pol'til.nto. 

I-Ia pouco tempo. ua Allemanha, era .con- não púdc in~pirar confiança ;_i, população. 
demn<tdo a oito annos de pdsüo o indiviüuo Nós Yi..,·emos envenenados dia . por dia c 
que llaviu. falsificado a üwinlw, de trigo cum assim continüa este perigo paru, a saude 
sulfato de baryta; as conser·.~ a.s que sio ga.;.. publica; 
rantidas contra a . decomposição por drogas Portanto, nós devemos, além de acabar 
nocivas ;_i, s:mde :irl'a.Stam pa.ra :1 c:tdcia os com . es~e .ma.l, du.t• ga.rantia.s uo pt•oductor 
que as f<tbric~un; a viol::-.çio da marca de contra os falsificadores ou · imitatlores, por
:rabricu., como ,jti. disse. dã em resut-cado a que o productor, . que ·tem l'egistrado ·o seu 
prisã.o pttru. o violu.dor. e csttt prisão é aggr·a· producto, está. sempre ao alcauc.e da, mão da 
v-ada por um outro processo. qual sej~~ o de autoridade quando. porventura, commetta 
attentado contra a, saude publica, quaudo se qualquer acto contra a sa.ude publica.. 
v-erifica que o producto . falsificado, a,lém do Assim. os falsificadores que escapam · ú. 
ma.is, é prejudicial á saude. autoridade, os imitadores de tudo, os eu-

Na Allcmanha, quando se quer l'egistra:- o.. venenadores da população, não contin.ua
ma.rca de um proúucto, es. ta, só é .acceita .nos rão mo.is · a. exercer a sua industr.i.a Ill<.l,• 

· lefica. 
registros commel·ciaes . . para entrar em Clr· E' por isto c1ue ·nós temos necessidade dt.~ 
culaçã.o, depois de haver i.t Junta de Hy-

t ·d d · ·t · d 1 d · perseguil·os gnergic<tniente. 
giene, a au orl i.t e sam arla, ec ara 0 que o. meu proJ'ecto só viza, . isto. n. ão Pôde ser 
o producto pó de ser dado a consumo, que elle -
nio 1)r. eJ"udic.a a sau. de~ dê fúr.•mn. que esttts taxado de · violento. nem de conte1· medidas 

coercitivas de ni.tttireza a attentar cont1·a a 
marcas inscriptas no registro constituem liberdade individual. Pelo contrario.eu trato 
como que uma gn.rantin. para 0 consumülot• e de harmonizai-o com o direito, coni a liber· 
são como que um sello do Estado. O cidadão dade e com a J·ustiça. 
que compra um producto . de consumo de 
marca registrada sabe que o pôde consumir Devo dizer· . que hu. muito tempo pcm:o 
sem 0 minimo receio de comprc,"metter a sua neste assumpto. Desde o começo desta. sessfi.o 
saude, e pot• isso, quando. além,. do producto eupretendia justificar . esta medida. indispen
ser emita.do e falsificado, e nocivo á saude, savel. Nilo o quiz fazer, entretanto, sem 

t 1 ~ u tt · Instruir-me b~\stante, indo ouvir todos os 
quem a J.a a .comme l\.mcorre em pena- interess::t.J.os e pedindo-lhes que me orien
lidade muitissimo severa. tassem nas medidas que a pratica lhes . sug-

Não basta. que tenhamos . o serviço da · de- geria como Indispensa veis, para. que a lei 
fesa da. saude publica pelo asseio das runs, fosse uma realidade e não continuasse esse 
destruição dos focos de infecção,peln.s visitas estado de cousas. 
domiciliarias. exames dos encanamentos da Assim, mando á. Mesa este pro,iecto, ospe
agua, extincÇão dos depositas do lixo, logar rando do patri<Jtismo da Commissã.o que se 
onde nascem e se desenvolvem estas enfer- compenetre da urgencia do mesmo, atim de 
mjdades, como as estatísticas demonstram, convertel-o em lei o mais promptamcnte 
que são exactamente as que concorrem em possivel. (1.1luito bem; 'muito bem,. O orado1· é 
g1•andeproporção na somma total da morta· comp1·imentado.) 
!idade. Muitas enfermtdades provecm exactu-
mente da alimentação viciada. Fica sobre a mesa, até ulterior delibera~ 

Neste sentido, Sr. Presidente, nada temos ção, 0 seguinte 
feito neste paiz e eu espcl'o que este governo, 
que tão patrioticamente arra.nca da iucom· 
potencia da Municipalido.do a· defesa da 
saude publica, que a.tê hoje tem, por assim 
dizer, sido ttbandon:.,,da, cnidar:i com ca-

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta ~ 

Art. l. o E' reformado o decreto n. 3.346, 
de 14 de outubro de lSSi, pela fórma a.babw: 
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Ao al't. 2", aecraseente-se : 'rem; pot' qualquer autoridade, quando em 
§ L o As marcas podem ser usadas tant:; qualf1ucr diligencin. depararem com falsifi· 

nos art,igo~ directamente. como sobre os re· caçõcs. 
cipientes ou envoluct·o~ de ditos artigos. 

Art. 14. Se.·ã punido com .. as penas de 
pri~ão de :::eis rnezes a um anno o multa :t 
favol' de l·>:oado, de 500$ a 5:0008. aque!le 

que : · · ll. · · I ·t·· .. lo, usar co marca a Hna. c~p 1ma, em pro-
dueto de Jh~~~a prtJvenicncia ; 

2°, usa!' rle m:n•cg, alhcla f<tlsific:J.da, n;.1 
todo on c~:n 1) ~r te ; 

3'', vende:· on expo1· :t vcn:h objcctos l'·'J· 
ve'-tidos de ma.:.'ca a.lhcia., . dl.o sendo tn.cs 
olJ,jecw~ de provonioncia do U(JI.JO da, marca; 

4°, veade1..' ou expor ti. n .m:la oh,jecl;os . rc
vestiJ;;g d·~ m:.1.rca alheia, i'u.lsificada no todo 
ou em r.mrte; 

· 5o, rêpi·oiuiil\ ~em se1• com licenca ·do 
dono . ou de urn legitimo represonta.nte, pot• 
qnalquor In(jio, uo t~do ou em pa.ri;e, marca 
de indust1•üt ou àe commot·cb ue'.'idamcnte 
registt'ada, ·.3 publicadtt ; 

6°, i:niti1l' mi1rcas . de ind.ustri&s ou <le 
commercio de modo qne possa. illuclir o coa
sumidor; 

i 0 , usar de marca assim imitada; 

N. .26 • . Feita. a. apprchcnsã.o ex-of(ecio. 
serão intim;tdos os donos tla mn.rca ou seu 
reprcsent:tnte · para procederem contra os 
l'Csponsa.veis, assignan~lo·se-lhes o prazo de 
3'1 rlias p::tra isr.o. · sob pen:~ de fi~ar süm 
efeito c. n,pprchensão. 

N. 27. A hu·,;ctt · e n.p1wchcnsão a. reCJ.neri
JNc~:.o ót llU.rt;e ser;:t or,ionad.a mediante 
tm·mo 1lo rcsponsa.bilidudo as~ignada pe
ra.nte é'. n.ntorirl:1de que ot•demtr u. fJiligencin,. 

§ 1 .0 Nesse tc:rmo o A. tomará. o compro
misso de. pa.gu.r perdas e damnos c1tn causar 
com a busca, si o resultado for negativo e a 
part::! contra c1ucm foi l'cquoridn. provar que 
o dito A. agiu com m(t f~. · · · 

. N. 2.3. Feitt:. a apprehensão, sel'ão arreca
dar!,; :i> os livros encontrado!; nü loca.l, assim 
como todos os machinismos e mais objectos 
que ~ervirem dil•ecta ou. indit•ect.a.mentc pa1•a 
<t t':tlsificu.ção. salvo si· for o:lfcrecida inconti
nenti lia.nça de tudo,· equivalente tto damno 
causado • . so, vender ou expor á venda, object•Js ro-

vestülos de rmtrcn. imitada; ~9 · 
9°, usar de nome ou fil'ma cmmuercial q,ue N • :.. · Pal'a a concessão dn. fi:>.nQa. é com-

lhe não p?r~tença, faça, ou n5:o f<t.ça. parte de petente a. autol'i.dade que e:ffectuar a. appre· 
marca registrad:1. hensã.o • · . 

N. 80. No acto da. :'l.:pprehensã.o serão 
No § 1° deste a1•tigu, onde se diz: «se re- presas em ílagrantc as IJassoas de que trata 

ferem os ns. 4 a 6 deste at•tigo», diga-se: «Se o n,rt. 36 desta lei. 
referem os ns. Ga 9 des'te artigo.» 

N. 31. Feita. apprehensão, ·proceder-se-
O ~1·t. 16 seja. assim modificado: ha n.o co1•po de delicto para verificar-seda 
Com as mesma.s penas do ·artigo ante- nfr~c,~rr.o commettida.. 

rior ser~i. punido aquelle que usn.r de m:1rca 
que contiver oft'ensn. pessoal, vender ou ex· 
puzer ã veada obj3ctos della revestidos. 

!'ARTE PROCESSUAL 

Substitua-se o a,rt. 22 po1os seguintes: 
N. 22. A apnrehensão do~ productos fal

sificados com· m:1rca falsa. . ou verdttdeira, 
usada dolosamente~· será a base elo pro
cesso. 

N. 23. A a.pprehensão será feita a rcque
rlmen to da parte ou ex officio. 

N. 2.4. A requerimento da parte: a) por 
qualquer autor-ida.d.c policial, pretor ou juiz 
do tribunal civit. 

N. 32~ Dent1•o de 30dias da. da.ta. da appre· 
hensão será u.prescntn.d ·~ a queixa. contr<\ os 
resnonsaveis ao Tribunal Civil e Cl'iminal, 
aco~'1lp~1nhada dos autos de apprehensão,corpo 
de de~icto e prisü.o em flagrante, si esta tiver 
sido e1i0ctuada, rol de testemunhas c indi· 
cn.ção de diligencias · neccssarias. 

P[Lragrapho unico. O . processo ser:i o 
mesmo determinado no decreto n. 1.030, de 
1~90, pa.t•agrn.pho unico do a't't. 100. 

N. 33. A !ientenca. que condemno.1.· o réo :.t 
peni1 ue prisii.o, condemnn.rà igualmente á. 
s:J.tisf~ção do damno, e a sua. e~ecução, nessa 
parte, co1•rerü. perante o mesmo tribunal 
que conheceu da. causa., seja qual for o sen 
valor, sendoque a e:te~ução se fará. nos pro
prios antas. de n,ccordo com as dispJsições 
do regulamento i37, de 1850. N. 25. Ex-officio. : pela alfandega, no act.o 

da. conferencia ; :Pelos fiscaes de impmtos de 
consumo, sempre que encontrarem tacs fal- N. 34. O foro para as n.cções do quo trata 
si:ficaç·ões, nos estu.belecimentos que visita· esta lei é o do domicilio do réo, . ou do logat' 
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~m que forem · encontrados mercadorias ou; Minas Gera.os. ro;;idcot.e em o municipio de 
productcs assignalados por marca t'a.lsificnda B;trhacona-Colonin. Rodrigo Silvilo-venhu, 
ou imitada, ou m:.trc~t Jegitim;~ ind.eb~ta- perante ,~ó::;, represtmta.ntes da Nação Bra.
mente usada. zileh•a, propol'-vos medidas que julga, pra.-

ticamente falli.tudo. precisas para o desen-
0 a.rt. 23 passará a. tc1• o n. 35. volvimento d<L set·icieultura no Bra.zil. 

Est:t ropresontu.çft.o não é sinão uma _expo· 
Supprima.-sc o art. 2-1. siçfio das mt;..iiüas qno oobscuro subscriptor 

vos vem solicitar, certo do que depois tl.e · 
Art. :1G. Srio solidariamente r2sponsa.veis apres.•otar-vos o quanto se tem feito em 

pelas infracções do ar~. 14: prol da industria da . soda., nã.o deixu,reis de 
1 o, o . dono dn . . officion, onde se pr6pamrem tomar em considoraçU.o o seu pedido. 

maL•cn.s fJ.lsificadas ou irni.t.u,d~ts; Dcsncccs:;a.l·iu é historiar-vos o modo pelo 
· 2o, a pes::;oa que as tiver :oi•J1J sua guart.la; qual se cria. n" Hrn.zil o precioso bom•)!f~J. 
::Jn~ o vendedor das mesmas; pois, :J.u mono~ 7.lworic:.unente. é por ess:.t il· 

lu~trada corpor:.wf.i.o sohejamente conheddo. 
5o, o dono ou morador da castt ou locn.l Que obicho l.ht scchL se cria aqui com mais 

onde cstiver~m uepositauos .us productos, vantagem do que no melhor pa.iz sericil}oht 
desde que nao poss;.\:n rncncwnttl' querJ. o ouro:peu. temos ccl't.cz•1; que o produ~to é 
se~ dono ; . <lo superior rltw.lidu.l.Lc, nol-o confi.l•ma.m ana-

no, aque.llcquc l~Oll~'Cl'_compl~ado [l, p(~s.-:~a,ryscs .fúi i.as PJl' competentes e, finalment.e, 
desc~n . . lJecw.

1
:.t o.t.t _n:.to. JUStifica. r a. p-:. o~c.rlcncia.l .quo u, a1_1.10re.ü·a. UL~Sl'U .. volv. e-sc di_v_ inam. ent. e, 

.do í\rtJg.:> ou producto. est:i. p;.·o·mdo. 
'l . . • · T. . • O que nos 1·esta saber sã.o as medidas pre-

. No n.rt ..... 5 em YC? d~ «for:t do Lm.pcrw>) cisas para o scn promDLo incremento, o que 
(llg:.-~-se «fora do terl'ltorw nrtcwn:\L>) . nos .é !'acil eit:u· do aêcordo com a pr:.ttica . 

. No§ 1 o em voz de «q~_o entre o . Impct'!O>> de oxpc1·iencias adquirida durante quasi sei;:; 
d1ga.-se «quo entre <.1. Un1ao.» annos. 

O mais como n:t dit:t lei. A iodustrl:~ sm·ieiP-ol:.t não tem conseguid11 
o dosenvolviment•J desojauo polos seus en
i.husiastns p.:>l' diYersos motivos, e entre 
estes os seguintes: 

1", diflbuld:ub em conseguirem-se mudas 
O Governo revcrã. o rrigulamooto .· desta d.e amoreit•:1.; 

lei, pondo-o de ac.::ordo COnl i1S novas uispO· 2°, direitos de OStr::td:t .de ferro elcva.dos. 

Revogadas as J.isposiçõe~ em cunt:ario e 
modificados pela. fórma e:~1n•cssa. no i.Lr-:;. 14 
os a.rts. 353 c 355 do Coüigo Pcnu l. 

sições. como acontece :w.s mn.c!linismos import;.ldos 
Rio, 23 de novõmbro do 1903 • ..;_ Ge;'?lW,lo p;u•a 0 sea pr~paro; 

Ilasslocher. 3°, f'alt:t. do fornecimento de ovulos do ~.??n-
by.v em porção su!Iicicnte aos sericicultorcs ; 

O Sr .• José Bonirneio-Sr. Prc- fiJ.lta de distribuição om larga escala de pu~ 
~idenote, sou portado1• · de umi:L representação blicaçõcs onde venh,un roferidos os preços 
que :to Congrc~so Nn.cional dü·ige o dit·ector :t!ca.nçados pela nossa. seda., os nomes dos 
da Culonia Rodrigo Stlva-em Barbacena, na COID!lt'at.lores acompanh:tdos do respec·t.ivo 
qual esse dedicado funccion:trio lembri.L me- endereço, a despeza feitit com fretes etc., 
didas que considera muito ut.cis ao desen..: a.té o_ mercad<? co!l~u.mjdot• o o <:ust~ da pro
volvLmcn.to da industrht da sericiculLum. · I ducçao e de distributçao do publlcacoos con-

Envi:1D(Lv est:.t rcpresentaçã.o ã. Me~:t, peço tendo .ensiname9to~ acer?tt. da cultura da 
a V. Ex. se digne <le mandar publica t-a no amormra e da cr1açao do su·go,bem como das 
,jorn:tl da Casa. · · · molcstias a temer eda solução das semen

tes, c::1•iação do um grande viveiro de :.tmo· 
O Sr. Presidente- O pedido do reims em cada Estado da União que dese,ia. 

nobt•e Deputado será tomado em con>:idc- tr<tta.r da industria -:- ficu,udo a distribuição 
ração. " d11~ mudtts que forom. pedida.s, a cargo de 

pessoa. compei;entc para tal fim nomeada, 
nocu~IENTO .A. Qt.Trn sE REFERE o sR .. rosÉ por concurso; premios relativos aos esfor~os 

noNU'ACio do scricicultor e uma sccçã.o central d•~ pro-
. . pt~ganda composta de um· inspector e um e::-

Nucleo Coloni:tl Rodt•igo Silva-Barbacena, 

1 

cripturario.n.uxiliar. 
15 de noYembro elo 190~{-Illms. e Exms. Srs. Qnanto aos premios não concordo seja. 
Deputados ao Congresso Naciona.l -Permitti a sua decretação nas condições em · que 
que um obscuro sericultot• do Est:tdo de rora.m estabelecidos para. as outr:ts indus-
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tria.s, porque o seu· resultado seria nega- das de ferro c n:1vegaç5.o, todas as mudas do 
tivo. amoreira que forem apresentadas. 

Penso que a este respeito devemos imitar 
a. França, a qual, apezar .. de ahi ser a. pro
ducçã.o de casulos ele muitos milhões . de 
kilos-- não regatea sacri:ficlos - votando· o 
seu Parlamento- ainda. em 1900, mais de 
seis milhões de francos para distribuição de 
:premios rel:1tivos aos esforços do sericultor, 
isto é, um tanto de cada kilo de casulos 
:produzidos em territol'io fl'a.ncez. A Italia. 
l'ez sacrificios para incremento da sericicul
tura.- mas hoje está o seu desenvolvimento 
em ponto tal de ser o arrimo da classe pro
letarja.. . . 

Muitos. outros paizes estão cogitando, não 
se importando com sacrificios de especie
comta.nto desenvolvam a rainha de todas as 
industrhs. 

A poucos dias 1i um ·artigo do illustre 
Sr.· Dr. Serzedello Corrêa a l'espeito da 
industria. em questão, no qua.l vem citadas as 
:providencias do tempo do Imperio com que 
de fol'ma alguma. posso concordar iwtotum. 

Foi votado em orçamento em 18i6-n. 2 o 
seguinte: 

« Isençc!o, dtwante de~ annos, dos di1·eitos 
de impo;-taçcio sob1·e a seda cnra, em (to 
simples ou torcido • .. » 

Ora, si nós estamos trabalhando pa,1•a in
cremental' a, sericicu!tura. isto ê, a reunião 
das operações ou processos relativos á pro
ducçã.o da seda.-: ·si queremos implantar a 
nova industl'ia no paiz-para montar fabri· 
cas de fiaç~ão e tecelagem de producto genui· 
namente nacional, erhp1•egando os nossos 
operarios-p:1l'a tal fim ensinados,. como é 
que fadlita.mos a entrada no pn.iz da materia, 
prima do est1•angeiro ~ ! 

II. Despacho gratuito, por tempo deter
minado, de todos os casulos que forem des
pachados para as primeiras fab1•.icas genuina
mente nacionaes, que forem montadas no 
paiz. 

a) SerZio consideradas fabri~as genuina.
mente nacionaes aqueUa.s que fia.r•em e tece
rem casulos produzidos no p~üz. 

nr. Isenção de direitos de alfancloga e es
tl•adas de ferro de todos os machinismos · im
portados pat•a manufacturar a seda sob todas 
as fórmas-bem como da.s mudas de amo
reira precizas pa.ra enxe1•tos das existentes o 
de ovulos do lJicho da seda-durante o espaço 
de cinco annos. 

IV. Distribuir em Ia1·ga esca.b publica
ções onde venham referidos os preços aican
çados pela nossa. seda·, os nomes dos com
pradores acomp:tnhctdos do respectivo ende· 
l'eço, a despozu. feita, com fretes, etc,, até o 
mercado consunüdor e o custo da producção. 

V. Distribuil• publicações contendo ensi
namentos acerca. da . cultura da mnorejra e 
da criação do bicho da seda, bem como das 
molestias a·temer e dJ. solução das sementes. 

VI. · Crear um viveiro de amoreiras em 
ca.da. Estadodn. União para fazer larg:.1. distri· 
buição de muda.s ..._ sob a guarda de pessoa 
competente parn. tal fim nomeada por con
curso onde reconhecida, competencia. 

VII. C reação de. premi os relativos, isto. é, 
um tanto po1• kilogramma de c~~sulos apre
sentados-provando-se que sejam produzidos 
no paiz. Para mim a lei supra, em parta, é preju-

dicial a.o incremento da. sericicultura entre VIII. Crear uma seccão geral do :propa-
nós. ganda- composta de um inspoctor o um 

Outras devem ser as· medidas a tomar .a escrlpturario auxiliar. 
:respeito e tomo a liberd:tde de offerecer as 
que estiverem ao meu alcance, (~alta, Sctbe
doria dos dignos representantes da Nação. 

Os· Estados de Minas, s. Paulo, Rio e 
outros e graças aos seus bem orientados go· 
vernos estão dando uma feição séria ·.ao 
desenvolvimento da sericicultura-mas me
didas que. segundo pens~. devem ser .toma· 
das-pelo Governo da União. 

A illustra.da bancada. mineira conhece o 
incremento que· tem tomado a industria da 
seda neste Estado e com vantagem podert"t 
expor aos · seus dignos collegas as intbrma· 
ções precisas. 

As medido.s que . tomo a libe1•dade de offe
recer aos Ex.ros. Srs. ·Deputados, ao Con
gresso Nacional, são os seguintes: 

I. Autorização pa1•a despachar\ gratuita
mente, em qualquer das estações das ost1•a-

, Com·· a autorização do despacho gratuito 
das m.ull.as de amoreira pal'a qualquo1• ponto 
-facilitaremos aos gove1•nos estaduaes- a 
attoncler aos seus coestadua.nos, aos muni
cipaes os seus co-municipaes o os amantes do 
progresso aos seus pcwes. O mesmo acon· 
te~e quanto ao despacho dos casulos. 

Com .a isenção dos direitos de alfandega e 
ele estradas do fel'l'O dos machinismos impor
tados facilitat~emos aos governos citados, 
emprezas e industriaes que deso,jam montar 
fabrieas desse genero. 

Com a distribuição em l::trga escala de pu
bLicações onde venham referidos os preço~ 
do nosso artigo, etc., facilitaremos a sahid'C 
do nosso producto. Com a distribuição de 
publicações praticas a.cerca. da. cultura do 
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bicho da. seda, educaremos o nosso povo para 
dedicar-se com segmaoça ú. industria sorici
coh. 

Formando viveiros de a.moreiras podere
mos fazc1• expcricndas continuas atim de 
melhorar sempre a nossa producção c faci· 
litaromos a d.istribuição de nutdas quer por 

· estaca, quer com raizes. 
Creando premias relativos. isto é, um 

tanto por kilogmmma de casulos,. todos o~ 
soriciaultorc.s serão recompensados de accol'· 
do com os seus esforços e evitaremos os 
abusos que se teem u'!1do com premios cU~ 
outras espedes. 

Finalmente. com a secção geral. te1•cmos 
um centro de infol·mu.ções a re3peito da. in
dustria, prompto <t attenuer a todas as con
sultas que lhe forem dirigidas a respeito da 
industr•i::t. 
· Esta é a minha opinião sobre o necessario 
para incrementarmos a industria sericicola 
no B1•azil, . no curto espaço de um lustro 
apenas. 

Submettendo, pois, estas ligeiras consido-
. çõos á criteriu~a. àpreciaçfí.o desse illustrauo 
e pn.triotico Congresso, espero sejam ellas 
tomadas na devida, considet•açã.o, e u.pprovan
do-as terão os representantes da Nação pre
stado relevante se1•dço á impot•tani.issima 
industria sericicola. 

O director ·da colonia. « Rodrigo Silva» 
.tlmilcar Savassi. 

O Sr. Eu.,'!ebio de Andrade
Sr. Presidente, por solicihção do meu illus
tre companheiro de bancada, o Sr. Ra.yrnnn
do do iv!iJ~anda .• venho communicar a V.· Ex. 
quo S. Bx. teve n~cessidade do a.usentu.r-:.;e 
d.esta Capital. retirando-se . para o Estado 

·que aqui representa. por motivo de grave 
. in com modo de sa.ude em pessoa de sua fa· 
milla. ... 

Aproveito o. ensejo para fazer, tamhcm, 
em nome desse meu illustre collega, urna de
claração com relação ú. parte do seu discurso 
refere o te ~w porto de .Jara.guá, quando diS· 

· cutiu o Orçamento da Viação. 
S. Ex.. autorizou-me a declarar, de:'lta 

tribuna., que P.o 1·eferir-se :_L emenda .i'ormu-
·lada e apresuntadapelo nosso illustre com
panheiro do representação, o Sr. Wanderley 
de Mendonça, absolutamente não teve a in· 
· tenção de melindrai-o, ainda que ligoira
.. monte. 

Desobrigo-me assim da incmnbencia. que 
·mo fóra·commettida por este meu distincto 
collega. 

O Sr. Presidente- A Mesa fica 
inteirada. 

Vão a imprimir as seguintes 
H.EDACt_~ÜES 

N. 24G .\. - lü03 

Redacçtío (tnal do p1·ojacto H. :!81), de 1902, 
qHe concede a D. Jlaria de Castro Sampaio, 
miíe elo 1° tewmte Gusta~;o Sampaio, !t 

pens~io mensal ele too.souo, fiwndo o J>;·esi
dentc da Rcpuúlica auto;O.::.:;ado a r.!úrir o 
c;·edilo neccssw·io 

(Vide projecto n. 280, de i902) 

O Congresso Naciona.1 reso!Ye: 
Art. 1. o E' concedida a D. ~Ill.l'ia de C::tstro 

Smup:üo, mãe uo fallecido 1 ·· teue11 Lu Gús
tavo Sampaio. a pensã.o. mensal de 100$000. 

Al't. 2.° Fica o Presidente da. ltepnblica. 
autorizado u. abrir o cred.ito neccssario para. 
immediata. execução desta lei. 

At·t. 3. 0 Revogam-se ~LS disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, .23 de novemln•o úc 
1903.- Domingos Guimarr.ies .- lle1'íi1Cnegildo 
de .Uo1·aes. ~ Vi,·iato Jlasca1·enhas • 

N. 221 B-- 1903 

Redaeçtío (tnal do pr.~jecto n, 221 deste anno, 
qHe 1·evo:r;a o r.o·t. 25.'3 do 1·egutamenl:o que 
baixou com o decreto n. 2.881 de 18 de 
abril de 1898 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica. l'evog:.t.do o a.rt. 203 

do regulamento que baixou com o· decreto 
n. 2.881, de 18 J.e a.bril de 1898. 

Sala. uu.s Commis8ÜP.s, . 23 de novembro de 
190:3 .-Dotni1?·!JOS G?d.ilWi'r."ies .- fl,:nne11egildo 
de JJo;·aes.- -{i;·ic,to Jl!lscm·enhas. 

N. 308 A- 190:3 
Rcdacçr7o {i1wt do p;·ojccto n • .'308, deste anno, 

que manda ;·c·l)et os p;·ocessos pa;·a pe;·. 
cepçt.io do montepio e me~o soldo, postc;·iorcs 
aos dec1·ctos n.1 •. 'J88, de 21 de fevm·ei;·o 
de 1891, e n. i.Ot54. de 20 de setembro de 
1892, pm·a o fln~ de se;·em obse;·vmlas as 
disposições dos mesmos decretos 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. ·1 • o Serão revistos os processos para 

perceução de montepio e meio ~oldo, poste· 
riores aos decretos ns. 1.388, de .21 de feve
reiro de 1891, e 1.054. de 20 .de setembro de 
1892, ·para o fim de ·serem obsorv:~das nn.
quelles que não o forem as disposições do:; 
mesmos decretos. 

Art. 2. 0 Revog;.Lm-se as llisposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 23 de novembro de 
!903.-Domi'11f!OS Guimariles.--Hermenegilldo 
de Jloraes.- Viriato Mascarenhas. 
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Vão aimprimil· os seguintes 

Pr.O.JECTOS 

N. 304 A- 190:; 

Pttí·ece;· soln·e v.s emenrltts ap1·eseí1tadas . na 
:::' rlüc1.tssao do 1n·o)ectf) r•. 304, deste anno, 
que jio;a a despe::a do Ministe;·io daJi'a:::;cnda 
J.Ja.ra o . e.-~:c-,·cicio de 1904 

.~ Cormnis.!üo de · Or('a.rncnto. · tonr1o exo.mi
mtdo ns emendas otfct•ecidn.s ao pr•ojecto que 
fixa a despezu do l\Iinistl)rio da F:.:.zenda pn.ra 
o futuro cxe1·cicio de 190·1, vom sobra ellu.s 
dc.:1• par·ecer nos termos seguintes : 

N. 1 

~\o art. 2° accresconte~:m : A pet•mittir 
que. na. vigcncio. de~tn. lei. o ·conselho fiscn.l 
da Caixa Economica de Pol'to Alegre dos· 
pet~da até n. qu::t:J.tin. de 150:0008 para 
acquisição do terreno e consr;rucção de um 
Q1lificio · adequado ao funccionamonto da 
mesma cn.ixa, col'I'onrlu :.:~s .;:t tlespezu pul, conta 
dos recursos proprius {lt~sscestube!ec:mento. 
( Lei n. 937, de :Jo do dczemhrc• de 1902, 
;:lot•t,. ~ü, n. 16.) 

S&la. tla.s sessues, I-1 de novembro de 1903. 
-Jl. de Hscoutw.-Dior;o Foi·tzma.- Ba:··bosc:. 
Lijiw.- Som·es dos StnÚos.-.Twnes Dr.wcy.
Jw:enal .J.11ille1·.-A'1'1!]Clo l'inhei1·o.-U. !Ias
sloche,·.- Homem de Ca; .. oollw.- Cc(mpos 
Cat·tier .- Y·~spastan.o de i!lbW.JUCl'qz'c. 

A autorização a que •se refere esta emenda. 
j<i. exis-ue nu. lei n. 95i, de 30 <ic dezembl'o de 
190.:?. que :fixou a. despeza pu.ra o corrente 
exercicio, mas, como della. ainún. se não uti
liz.uu o Govel'nu, concorda. a Cummi:;;!:ão que 
se o:t roproduza no futm·o excrciciu. 

N. 2 
.\:~·t. lo, n. · 17 (Alfn.ndcgas) : 

.-Ufa.nde~a da Cn.pital Federa.l : 
(Pessoal)-Em vez de gt•atifica~~ü.o mensul 

d.e 20S :::.os 14 ser,:•ente~-3:3GO$. diga • .::;e : 
« Gr<ttificuçiio mensal tie 15:~ n."'c ,~,da um 

<los 30 servenr.es d.:.t sala do expediente e do 
archivo da Alt'a.ndegn. do Rio de Janeiro, 
4:500$000. )) 

(Ma.terial)-Accrcscentem·se mais 1:200$ 
para. aluguel de casa do po1'teiro. 

Sala da.s ses:-;õe:~, li de novembro de 1903. 
-Paula Rmnos. · · 

somma total no :wcrescimo que é de 5:400$ 
e não de 4:500$000. 

Ta.mbem acc;,ita. a. segunda; parte d~ 
~menda, attendenúo. a qtte os porr.eiro.~ da 
Caixa. da Amortização, Jmprensn. Nacional e 
Thesuuroteem uma qu·.~ntia . par:t aluguel de 
casa ou um prcdio de propriedade nLLciona! 
p:.tr:.t l'esidir. 

N. 3 

Onde convier : 
Augmentados os Yencimente~ dr;s serYentes 

c.l:1 .saln. do expodientu da. Alfandega da Ca
pital Feder:.tl de 20 °/o pal'a os empl'egados 
que contarem mais de 10 annos de serviço e 
de 10 °/o para os que contarem monos tempo. 

Sn.ln. das sessões, 13. de novembro de 1903. · 
-Ge1·mano Iiassloche;·. 

. . . 

A Comm1ssãojulga, esta emenda prcjmli..,. 
cada. peln. antecedente. 

N. 4 

A' rubrica 33-0bras : Accl'esconte-so a 
quantia. necessaria para cúnclusão do edificio 
destinado á. Alfa.ndega de Pa.rn.nagmt, cuja 
construcçã.o se achn. iniciada. · . ·. 

Sa.lu d;js sessões, 13 dri novemltl'O de 1903. 
-.-1lencar G-wimcmres.- Cm·los Ca·r:alca; ;.ti.:
Co.ndido r.lc .:iln·eu. 

As obrn.s do edificio da Alfandega. de Pa
rn.nagu:l, para as quacs a a.ctuat lei do orçl}.~ 
mento cuncedeu vorba. estão já iniciada.s; 
mas como não estarão concluidas dentro 
deste cxercicio financeit·o c nem devom se.
susponsas ou . interrompid:~s por . provir 
dalii grn.nde p1•ojuizo, deve o Governo ficn.~ 
httbili&n.do, corn o preciso cl'edito, pa.1•a ter
minn.l-as. 

Por esse motivo a Commissão a:cccita ~ 
emenda, concordando. que, pa;rn. estas obras,. 
se. autorize especifica.<lt~mento n. dcspeza na 
verba respectiva. 

N. 5 

Ao n.rt. 1°, n. 16-· accresc:.-nt.e·se 2:000$ 
par:.t aluguel do prcdio onda actualmentl), 
funcciona afDelega.cia Fiscal em . Sergipe. 

S:tla. das sessões, 14 do novembro do 190~J. 
-.Jovinio.no Cai"V(1,llw.- Rod~·i,'}ues · Dol'Í(1,.
OZi·"eil'a VaUadtto.-FeUsbeUo Jt'1·ei1·e. 

A Commissã.o acceita. a emenda. que ha.bi· 
A Commissão :lccoita. n. emend.l. litu. o Governo .l fa.zer ·uma. despeza. necef)-
Tem ella.a. vantagem de igualar o beneficio sat•ia., visto que, por osta.r a.t•ruino.do o pro-

a. todos os serventes de sa.la. do expediente dio, onde funcciona\·a a Deloga.cia. Fiscal om 
que tem 1gua.es obrign.ções, corr1gindo a Sc1•gipe. teve elta de passar para. outro alu· · 
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gado, não havendo, no projecto, \'"Ol'ba. para 
essa. despeza.. 

N. 6 
Ali'anuega de Santos: 
Pelo decreto n. 2.807, de 31 de janeiro de 

1898. foram reorganizadas as Rcp<:trtiçoões de 
Ministerio da Fazcnua. 

Pot• essa. occasião ioi substituída n, gTatifi
ca.Gão fixa que percebiam os empregaãos das 
:1lf'andogas po1• determinada porcentagem 
l'ehtiva. ao rendimento de cada umtt dclla.s. 

Acontece, porém. qne, ou pot• engano do 
calculo, ou por descuido de revisão, .· deu-se 
então um eq_uiYoco ·que, . dttquella (!pocrL em 
dcantc, foi. reproduzido por .tod!.LS as leis 

rça.mentu.rras. 
E'assim que, sendo ao tempo d~~ roforma 

perfeitamente iguaes os vencimentos, orde
nado o gt•atifi.caç:i.o dos in~pcctore.> das Alfan
degasdô P::tl'Ú; Pernambuco, Bahia o S:mtos, 
acõntoccu que. no acto da. conversão da gra.
r.iticação em porcentagem, foi o inspoetor da 
de Santcs prejndicado em 25 %, porquanto 
apenas se lhe mat·c~~ram trinta q_uotas,quo.nb 
ê certo que L•S outros inspectores das alt:.tn· 
deg-as citudus for•ttm contemplados com qua
l'enta quota:~ cada um, sobre a porcentt~gom 
annual. 

Ora, sendo a Alfandega de Santos da mesma 
categoHa. duquclhs outra~ e . ho.vendo pm·-
1'eita ignal!lude na. distrihuição das quotas 
para os empregados subalternos do todl\S, 
1•esp3itado o emprego de cada um, n~.o so 
comprehcnde a . uaica cxcopção foi ta em de
trimento do iospoctor da Alfandega de 
Santos. 

E, P<~ra que bem se possa compre1lcnder o 
pt•ejuizo rc . .;ultante dessa desiguuldado, ·basta 
comparar a porcentagem que, pelu.s leis do 
orçamento em ''ig-or, du1•anto os annos d!; 
1898 a 190.2, foram, po1• cxempJ.Q, conferidas 
ttos inspectores das Alfandogas do Pa1•á. e do 
~ntos. · 

E' o que se vê das tabellas orçament.arias, 
pois da comparaçTI.o dellas resulta que, 
uaquelle período, o inspcctor da Alfandegado 
Pará. teve n. porcentagem de 46:34.6$560, a.o 
passo que a do de Santos foi ·dO 30:685$S50,ha· 
vendo, portanto, contra este, a diffet~ança 
total de l5:66ú$i00, ouseja a de 2:610$116 
annualmentc. · 

A mesma. dUTtn·cnça, ainda que em menor 
escala, em relação ú.s Alfamlegas d:.t Bahia e 
Pernambuco. 

Nestas condições, parece . de inteira justiça 
que, no orçttmento da. despeza para. 19~4. em 
discussão na Camn.rs. U.os JJoputados. seJa cor· 
riO"ido o . dito engano, por meio de umo. 
emendat que não importu. em augmento de 
dc.$poza tconcebida nestes termos: 

Vol. Vli 

Na talwlln. para a porcentagem dos eni:.. 
pregados das Al1à.ndegas,emvoz do :·lO quotas 
para o in:.;pector da. Allandeg~~ .de Santos, 
cor1·ija-se pn.ri.t 40 quotas, ficando assim Si.t· 
nado o engano que houve na elabora~ão da 
tabelln. .T, que acompa.nha o dcct•eto n. ~.80i, 
tle :31 ue ,janeiro de 1893. 

Sala das ses~õcs, 14 de novembro do 190:::. 
.ToiZo Galdto Cw·vallwl.-A. Candido Rod1·i
ques;~J·'enwndo Presles.~Jim·ei1·a ria Silva. 
._Francisco Rom.ei,·o.-Domin!J!ICS de Cast1·o. 

A Commissão accoit:t a · emenda .. nã.o c0mo 
correctivo do engano, que, se não . pútlo pre
sumir. permaneça na lei desde l:S98, m:ts 
como medida de equidade. 

N. i 

Verlnt 33-0bras nos Estados - Au~IUC!l· 
te-se esta verba com a quantia ue 50:000$ 
paru. .rocon::;trucção . do proprio nacional em 
que fnnccionavam · a Ddegacia Fisco.l c . u. 
Caix:L ECOilOIUiC<t tio Estado de Sergipi!. 

Sala das sessões. 14 do novembro de 1.90:~. 
.Joviniano de Car"alho.-Uodri!Jtt~s . Do;·w.
Oli"'eim l·'atladtio. -Felisbello F1·eil'e. 

A emenda é acceit.a pela Commissã~, si3ndo 
assim redigida: «O Go\·erno é aut;Jl'lz;.~,do tl. 

despender aLé a quantia. de 50:000.S, coma 
reconstruccãodo pro~io em qne funccionam 11 
Caixa Economica c Dl3lcgacia Fiscal do Esta.
do de Sergipe.» 

N. 8 
Onde convier: 
A1·t. 1. 0 Pelo serviço ua arrecadação das 

rendas redcraés, perceberão os collcctorcs e 
escrivães, em catl:.t cxorcicio, a pol'centagcm. 
se()'uinte, pr.;gre:-:siYttmonte uccrcsccn~e e 
caiculada por parcella:; na r:.tzão inver . .;a du 
augmonto ·da ronda: 
30°/0 si a cobrança fur até... 12:000$000 
25 o f u de mais · 

de..... 12:000$000 atú 24:000$00(1 
20 o /o idem de 24:000$000 » :36: O:J0$000 
15 o; o idem de 36:000$000 » 48:000$000 
10 o;o idem de 48:000$000 » 00:000$000 
5 o f o i dum. de GO: 000$000 » 72:000$000 
2 1/ 2 idem do 72:000$000 » 650:000$000 
2 o f o ti. o quo exceder de. • . • • 650: 000$000 

Paragrapho unico. A pprcentagem ac~ma. 
será deduzida, mensalmente. da. duodcc1m;t 
parte dessas rendas, o ser:.t dividida. em cinco 
quotas~ sendo tres para. o collector e duu,:.; 
para o escrivão. 

Art. 2. 0 Quando om uma copoctoria ser
virem dous · collectol'es, o ult1mo, J.XLl':J: a. 
dauucção do sua pol'centagem, no pr1mmro. 

100 
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mez, levará. em conta. a remla. n.rrecadada 
no período da. gestão do seu antecessor. O 
mesmo se devorá proceder em relação aos 
escrivães. 

Art. 3. o As despezits com a respe~ti v a. ar
recadação continuarão a correr por conta. 
dos dous SCl'ventuarios, collector e escrivão, 

·e ent1•e os mesmos dividida na razão da por
centagem que percebem, excepto quanto ao 
aluguel dn. casa que, quando esta servir dE 
residencia. de algum destes úmcciona:rios, 

.. será pago pelo que a occupar. 
Art. 4. 0 Quando a arrecadação estiver a 

cargo do collec-tor estadual, em v-irtude de 
accordo êom o Goverrio do Estado, e a colle
ctoria. estiver provid:l. de escrivão, este t·3rá 
direito á porcentagem devida aos escrivã.es 
federaes. desde que se habilite com a neces
sa.ria. fiança. po.ra exer.cer igual cn.rgo no ser
-vico da União. · Si, 1= !)l'ém, a collectoria. es
ia.dual não estiver. provida. ·de escrivão, 
abonar-se· ha . ao collector toda a porcen
'iiagem. 

Paragrapho unico . . · Tercl. igualmente di
reito ao abono esta.belecido no artigo antece
dente o collector federal, quando a ·. collecto· 
ria. a. seu cn.rgo não estiver ta.mbom provida 
de escrivão, ou na fultu. de collector servil' o 

· ·~scrivã.o. 
Art. 5.0 No prazoaddicional do exercício, 

o collector liquidará a conta da porcentn.gem 
quer . sua, quer do seu escrivão, levantando 

. um balancet@ em que figure não só a. receita, 
como a dcspezn. já rcn.li:iada e proveniente 
da liquidn.çã.o, de modo · que venham os dous 
serventuario.s a perce'ber n.s que lhes cu.bem, 
nos termos do art. 1°. Esse balancete. u.com
panha.do dos recibos refe1•ontcs i't. liquidaç·~o. 

··será enviado desde logo . com . officio á re· 
,:Partição competente, para os devidos fins. 

Paragrapho unico. Quando se ve1•ificar ·a 
. hypotbese do art. 2°, n. liquidação será feita 
pela Directoria de Contabilidade d·J Thesouro 

:Federal, si a collectoria estiver situada. no 
~Estado do Rio de .Ta.neiro, e pelas Delegacias 
·Fiscaes, nos outros Estados. · 

Art. 8. 0 Aquelle que retiver saldo de dous 
mezes consecutivos, .. uma vez que não se 
tenha justificado perante . a. ·. repn.rtiç::to com
petente, incorrerá na pena · de demissü.o, a 
bem do serviço publico, si se tratar de func· 
cionario nomeado pelo Ministerio da Fazenda, 
e, si se tratar de .funccionario esta.Jual~ . pas
sará a arrecadação para a. collectoria mais 
proxima, fazendo-se as devidas cornmunica
ções ao respectivo governo, para. seu conhe
cimento e fins convenientes • 

Sala das sessões. 16 de novembro de 1903. 
--' J. Cruvello Cavalcanti.- OUvei1·a Fi.r;? . .wi
rctlo.-Joao Carlos Teixeira B1·andcio.-Hen
riquc Bol·.r;es.- Gal?Júo Baptista.- .Toüo Ba
ptista. - li'idelis Alves.- Maw·icio de Alweu. 
-.lt~lio Santos. · · 

As disposições consta.ntes desta emenda 
constituem o . objecto de um proj13cto suJeito 
á Commissã.o de Orçamento que o estú. estu
dando para promover seu andamento. ·· 

Para. melhor esclarecer-se, a Commlssão 
pediu informa.ções ao Governo, que mandou 
ouvir n.ltos funcciona1•jos do Thesouro, es
tando tambem interessado na reforma pro-
posta. . . 

Esta, porém, deve se1• . ponderadn. e feita 
em lei especial, pelo que ê a Commissão de 
pa.1•ecor que não seja a emenda n.cceita. como 
additivo a uma lei annua. 

N'. g 

· Onde convier: 
Fica elevada. a 12:000$ a verba de 6:000$ 

clcstina.~ta n.o pagamento das gratificações do 
pessoa.l da Paga,doria. do Thesouro Felleral. 
sondo nella contemplados proporcionu.lmente 
os contínuos e serv-entes. 

S:1.la das sessões. 17 d·e nov-emb1•o de 1903. 
- J. Ctuvel/.o ca.,;alcanti • 

São consta,ntes os prejuízos dos empregados 
da pagado ria. do Thesouro no · exercicio d~ 
suas funccões e pela natureza. dcllas. . · 

E', pois, de . toda equid::tds augmr.ntar·lhes 
as pequenas gratificações que recebem para 
fazer t:J.ce a esses prejuizos que são previstos. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 10 

Art., 6. o Si, por occasiã.o da liquidação,nã.o 
houver . ronda. do proprio exercício · para . o 
~mbolso · das importancias devidas aos duus 
serventuarios, o collector lançará mã.o da 
·renda do exercicio em quo for a mesma rea~ 
liza.da, fazendo o supprimento necessario nos 
respectivos livros caixa.s e scientificando a. Onde convie1•: 
repartição competente desse jogo de contas. Art. E' o GoYomo autoriz~.do a despen~ 

Art. 7, 0 o collector que, depois de expi- tler até a qua.ntia de 30:000$, com a a.cqui
rado o prazo para o recolhimento l'espectivo, sit:ão e adaptação de um predio pa.ra a De
conservar em seu poder o saldo do um mez legacia Fiscal de Victoria, Estado do Espirito 
qualquer do exercicio, sem motivo justifi- Santo. 
cado, perderá. o direito â porcentagem e fi. Sn.la das sessões, 16 de . novem1)ro de 1903. 

,cará. sujeito a.o juro de nove por cento (9 %) -Bernardo Horta.-GaJdino Loteto.- Jose 
-da móra. f Monjm·dim.~Morei,·a Gomes. 
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Esta emenda autoriza o Governo a atten
der a uma necessidade,ha. muito reconhecida 
pela administração, de ter a capital. do Es
tado do Espirito Santo um predio conve
niente para nelle funccional' a Delegacia 
Fiscal. 

A Commissão acceita a emenda. 

N.ll 

A' verba 33-0bras-Aurrmente-se a refe
rida verba com a quantiá' de 20:000$ para 
construcção de um pav!mento superior no 
edificio J.a alfandega da Victoria. 

(A inspectoria daquella alfa.ndega, em va
rios rsla to rios, como se póde verificar nos 
ultimos relatorios dos Minjstros da Fazenda, 
inclusive. o do actual, tom reclam:~do verba 
para a mesma construcção e a justifica mi
nuciosamente.) 

Sala das sessões, 16 do novembro de 1903. 
-Jose Monjm·dirn • ..,- Be1·nm·do Iio7·ta.-Gal
nino Loreto. 

N. 12 

A' verba 33--0bras-accresceniie·seSO:OOO$ 
para os trabalhos complementares· da ponte 
de descarga da alfandega do Cea~á, compre· 
hendendo a construcção de um barrn.ccão de 
fe1•ro para abrigo das mercadorias, assenta
mento de guindastes e linhas ferreas, acqui
sição de vagonetes, etc. etc. 

Sn.la d::ts sessões, 18 de novembro de 1903. 
·· -Be::;e·,-,·il FonteneUe-Thoma:; Cavalcanti.
Sergio · Saboia. - F1·ancisco Sá. -Gonçalo 
Souto. - Eduardo Studart. - Jotto Lopes. -
Yirgilio Brigido.-·F1·ede1·ico Bo1·!fes.-1•Tw
ma:; A.ccioly. 

N. 13 

Accrescente-se onde convier:" 
Fica o Governo autorizado a;' despender a 

. quantia de cem contos de réis com a con~ 
strucção de um caes ou ponte metallioa, 

. para carga e desca1•ga de mercadorias na 
Alfandega de CorumM. 

Sala das sessões,l6 de novemlJro de 1903.
Benedicto de Soztza.- Costa J.'lelto.- Lin· 

· dolpho Se1·1·a.-Aquino Ribeiro. 

N. 14 

A' verba 33- Ohrns- Augmente-se com 
. a verba de 3: 0008 para. concertos da. lancha a, 
va,por e mais embarcações pertencentes á 

.Altll.ndega da Victoria. 
Sala das sessões, 16 de novembro de 1903. 

-Josê Mo»jo.rd~m.-- Bernardo lio1·ta.- Gal· 
. din.o Loreto. 

)l". 15 

Art. 1 o, n. li (Alfandegas): 
Alfandega de Pernambuco: 
(Material!. 
« Acquísiç~ão, reparos e conserv:tçi!.o do 

material- :30:000:;000.» 

Redija-se assim: 
« Acq ulsiçúo de guindastes hydraulicos c 

de um escaler movido a alcool, construcção 
de um ga.lpão para, a,s machin::ts. reparos e 
conservação do 1 na ter lal, 200 : 000$000. » 

Sala das sessões, I i da novembro tle 190-1. 
~Paula Ramos .-Julio de Mello .-Tei;r.eim 
de Sd.-Cclso de Sou,:~\.-Ermi'l·io Coutinho. 

N. 16 

Art. lo, n. li (Alf;.-.n:1egas): 
« Augmemc-se a verba. da importancia de 

500:000$, destinados a occorrer, a juizo U.o 
Go-verno, ·<ls mais urgentes necessidades 
destas repartições, comprehcndendo concer
tus e repa,ros nos edificio::; e pontes, creaçã.o 
ue postos fiscacs, acquisi!:ão de matcrjal e 
cus"teio respectivos. 

Sa,la dassessões, lO de novembro de 1903. 
-Paun·. Rmnos. 

N. 17 

.Augmcntc·SJ a verbn..l7-Alfandogas-lle 
400:000$ ·(papel) destinados a occorrer, a 
juizo do Governo. tts mais urgentes necessi
dades . destas repartições, comprehendendo 
concertos e repares . nos cdificios e pontos. 
croaç:ão de po:stus 1isca.es, · ;1.cquisição do ma
terial e custeio respectivo. 

Sala das sossões. li de novembro de 190:3. 
- -~lande1·Zey de ~11·mdonç(:. 

N. 17 A 

Onde convier : 
Fica o Governo ::mtoriza,do a despende1• até 

a quantia do 30:000~000 com a acq1;1isiçKo 
de uma.· htncha destinada :w serviço da 
Alfa,ndcga de !viacoió, incluida nesta quantia 
a· verba. destinada ao . custeio da mesma, 
lancha durn.nte o corrente exercício. 

S•lla das sessões, 14 . de novembro U.e 
1903. __.. iVande?·lc:J de .l!cndonça. - Eu
,;eT;io de .... tnd,·ade. - AI'I'O."'JelZlas Galvüo.
Raymundo de llliranda. 

Todas as emendas de ns. 11 o. 1 i A provi· 
denciam l'elati-vamcnte a, varh.1.s necessidades 
de ordem material das Alfandegas da Ro
publica • 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:49- Página 38 de 57 

ANNAES DA CAMARA 

F:tltando ;l Commissfio os precisos da.dos c 
escla.recimentos para bem. a,juizar da maior 
ou menor· urgencía dessas. necessidades e d.e 
a.ccordo com o judicioso· pensamento das dmLS 
utt.imas emendas, jnlg:1 a Commissã.o ma.is 
n.certu.do augmenta.r de 300:000$, . a verba 
concedida ao Governo para despeza.s impre· 
vistas e supprir a::; pr·evistas urgéntes, nas 
diversas altU.ndogas, elevando-a a 500:000$ 
e accresccntando nu.quclh~ verha. as pala
,·ras-« e occorrer, a juizo do Governo. ás 
mais urgentes necessidades destas r•epa.rti· 
çõcs, compr•eheodendo concer·tos c rep:1ros 
nos edifícios e pontes. creu.ção de postos tis· 
caes, acquisição de material. e custeio rc
spec1;ivo.» 

Assim. :ficam attcnd1Jas todas as emendas 
rc la ti v a~ ao serviço das •~lümúegas, que não 
estão em con.liçõe:; cx:cepcionaes.nü.o se limi· 
tando a acção úo Poder Executivo qu 1 tem 
os m~lhoros elem'entos pat·a saber qua.os os 
serviços mais urgentes. Pu.t·oce. :purtan to. 
ti. Commissio, que as mencionadas emenllas 
devem ser rejeitadas, ou antes substituidtt':i 
toda.s pela que otrerecc. 

N. lS 

Art. 1. 0 n. li (Alfandega,.:;): 
Alfandoga de Santn. Catharin:1: 

(!via. teria!) - . Accrescente-sc: 
Pari.t acquisição de uma lan
cho. a vapor :para o set•Yiço de 
al.ue maL', de a.ccol·do com o 
con tracto · jú. cole I.Jrado. . • • • . 84:500$000 
(Art. 25, n. 17, da lei n. 957, do 30 de de· 

zembro de 1902.) 
(Pessoal) - Das ombar~acões. 

substituu.-se . pelo seg·uinte: 
Para a luncha a vapor de 
alto m:.tl' e lJara a elo serviço 
interno: 
macllinista ..•.•....••• ~ •••.. 
patrão .•••••...•••••••.•.•.. 

1 mestra a. 120$ •••••••••••••• 
2 foguistas a lOU$ ............ . 
l carvoeiro a 9V$ ••••••••••••• 
4 marinheiros a 908 ...••. , ..• 

3:000~0i0 
1:8J0S000 
1:4,10$000 
2:400$000 
1:080~000 
<1:300$000 

14:040$000 
(Como no prujecto o na pro-

posta) - Pat•a o.s .dous usc.~o· 
teres de 12 remos: 

2 pa.tt•ões ..•..•••••.•.•••.••.. 
16 remadores a 80$ •••••••••• 

2:400$000 
15:360$000 

31:800$000 
(Materiu.l) - Combustivel e lu

brificante.................... 8:000MOO 
Sa.l:.t das sessões, 1 i de novembro de 1903. 

-Paula Ramos.-EUsett Guilhel'me. 

Para acquisição da lancha rla que trata 
esta emenda votou um·.~ verba. a vigente lei 
elo orçamento. O Govet•no, depois de estudos 
e exn.mes preliminares, contractou ·a con
strucção do uma· lancha nas condições con
venientes pa,ra. o serviço a que 6 destinad:J .. , 
mas, só em março ou abril, estar<l e lia prom
pta c será. entregue; e como, então ,já. não 
Yig.Jt•:.w:.í. :.L lei vigente, onda esttt o respectivo 
credito, que terá de ser annullado, torn~1.·sc 
mister habilitar o Governo a pagal' a obra. 
oncommendaua. 

A acccitação da emenda. se impõe. 

N. 19 

Na. ta.bella de distribuição da. subvenção 
por loterias corrija· se o engano havido : em 
vez tle-ao Lyceu de Arte:-; e Officios e do 
Instituto Arclleologico do Itccife, repartida
monte 17 · conto~-di:!::t-se, com sempre foi". 
-lO contos para o Lyceu uc Artes e Ofllcios 
e 7 contos p~tra o Instituto At•cheulogico uo 
Recife. 

Sa.la dn. sessões, H de novembro de 1903. 
-Celso de Sou:;a.~.ltfonso Costa. 

A' vista. do que terminantemente dispõe a 
Lei n. 953, de 29 da dezembro de 1902, at•t. 
2°, n. XIV, lettra. fJ, esta. emenda. não póde 
ser acccíta, pois ocontracto de que a mesma. 
disposição trata jC~ foi celebrado, e nadn. 
ma.s se póde alteru,r qun.nto a este set•viço·. 

N. 20 

Artigo aduit.ivo : « Continuam em vigor 
as dispusiçõos dos arts. 3.2 e 33 da lei n. 95i, 
do 30 de dezembro de 1902 ». 

Sala das sessões, 1i ele novembro. de 1903·. 
-Paula Ramos. 

As disposi~~õo.; que a emenda manda con
tinuar em v-igor são as seguintes : 

« Art. 32. Todos os pagamentos de . des
pezas de· mu,toriaos serão ·centralizados DI) 

Thcsouro ou . nas Delegacias, com excepção 
daqueUes quo forem feitos pelas sect•õtaria.s 
do Congresso e pola mo1•domüt do Palacio do 
Governo e dos (1ue, observada. aquella cen
tralização, possam retat·dar a · mat·cha dos 
respectivos se1•viços,. pagamentos que conti ... 
nua1•ão a ser e.lfectuaúos pelas proprhs I'e· 
partições, depois de hahiltada.s, mediante 
registro prêvio de distribuição do creditas, 
ouvido o Thosouro sobro a oonvenien~ia de 
serem feitas as referidas duspozas pelas con
tadorias l'Cl:lpoctivas. 

At•t. 33. Os contrttctos do arrendamento 
de predios pa1•a repartições do caracter per· 
manente, tacs como Alfandegas, Delegacia.~· 
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Fisc:tes. Telegi•aphos, Corr•eios. ·etc., poderão 

1

. Expediente, concer•to c custeio 
ser cclebrado8 por m:tis úe um anno, con- de esci1leres................. 5:000$000 
forme estabeleceu a lei n. 2.348, de 18i3. >) Aluguel do predio em que func· 

A Commissão i1cceita a emenda que re- . cion:.t a Mesa de Rendas..... !;:o00$000 
Produz uma disposição da legisla.i:ã.o em Aluguel dos ar•ma.zens......... 2:400$000 
VIgor· Sala. d:.t~; sessõc . .;, 18 de novembt•o de 1!303. 

N. 21 -Jamcs Dw·cy. - Diogo Fo1·tww. - T .. es1ic!· 
SÍCLítiJ Ú e .-1llmgite1'fjLW, - .JJarço.l J-:.~colJa;-, -
Campos Ca>·tie>·. - Gen;umo lúr..~sloche1·. -
Jwoend .liWc1·. -Soares dos So.nlos .-Ba1·!Jos(~ 
Lime.. 

Ao ~rt. zo, n. 9: 

Accrescente-se pn.ra. pagamento de ·. dons 
fieis. cr·earlos pch lei n. l.OOi, Je 10 de 
;).gosto do corrente anr.o: 

Vencimentos.................... 5:60o::;ooo 
Quebl'tts .............. ;......... 1:000$000 

6:600$000 

Sah d:J.s se~sões. 18 de novembro de 1903. 
-.J. C1·H-vello Ca-valcanti. 

Os lagares de que tra.t:t <t emenda snpr;t 
estão, de feito. creados por lei e os em pre
gados respccti vcs em cxcrcicio ; (\ . pois, no· 
cossarht i.L dospcza autorizada ntL rcferid:t 
emenda, que <t Commissão ~Lcceita. 

N. 22 

Acct•cscente-se on:le conviel': 
Os trabalhos gra.phicos e accessorios das 

repartições . e estabelecimentos publieos · da 
Capital Felleral serão execur.ados nas rep:J.r
tições ftlderaes.com officinas installadas pi1ra 
ta~·. fim. oa na Impl·ensa Nacional. qmtndo 
esta :fiz~r o trabalho em . melhores condições 
ouna·igun.ldade de condições de pracos da 
praça do Rio do .Janeiro. Nã.o reu.liza,da. ost:.~ 
hypothesc, podr>tão' os tra.b:1lhos ser executt1.· 
dos com quem mais vanta.gens ofl'crecer. 

Si for approvada a emenda, supprhr.a-se 
~ lottra c . do art. 3.0 do projecto, excepç-ã.o 
feita. do pa1•agrapho unico, se:ppt'imindo-se 
tu.mbcm o art. 4. 0 do projecto~,. 

Sala das sessões, 18 de novcmbt•o de 1903. 
-Bricio Filho. 

A Commissão não acceita a. ·emenda ; ella 
importaria em augmento do despeza. ·e no 
a.niquilamento da Imprensa Nacional. Si u 
Podet• Legislativo julgar ttcertado supprimit• 
este estabelecimento deve-o f<1zer por fôrma 
menos prejudici:.tl ao Thesouro. 

N. 23 

§ lS...;..Mosa de Rendas. 

De Pelotas: 

A . ~Iesa ue Rend:.u de Pelotas, scnJ.o, hoje, 
alfandcg~d:~. tem a seu c:tl·go sorvir~o de im· 
portaç-ho dirccta. petu qae impossh·cl é l)C· 

COl'rcr a tur.io u trt~.bt~.lho apenas CiJlU qmLtr~ 
trabalh:tdores que são o que ora. torn.Parcce, 
porém, ti.·Commis~ão qnc, clev;~tlo ~sse nu
mero ao de lG, fica, a repartiçã.•J habiliti1da a. 
razer regularmente o trabalho, pelo que, 
:.wceitando a emendi1, propõe que se a mo1li· 
fique. dizenno,em v-ez de 2l:GOO$ p~u'a 20 tt'::t~ 
balbadorcs, H:400$, pa.t·a. 16 tra.IJ:.dhadorcs. 

O mais como · cstti.. 

N. 24 

Accresccnto.se· onde conviet• : 
E' .o Governo :tutorizado a mandar p~tg::tl.' 

aos empreg~dos das Allhndegas a pot·ccnt:'.· 
gem rehtti '-":t :w ;mgmcnto da renll:t. verifi
cado no . exet'cicio de 1903, compu.rada com a 
do 1902, não devendo cssJ. porcent<tgcm ex~ 
ceder· de 20 °/o do:; vencimentos de caJ.tt om
preg:~do, nom ta,mbcm a 20 °/o do a.ugrnonto 
que elT·Jctivament.e se verificar no e:wrcicio, 
podendo p:::.ra isso a b1•:lr o nccessa.rlo credito. 
(Art •. 76, n. IX da lei n. 957, de BO de uc
zemhro de 1902.) 

Sala das sessões, li de novemlJro de 1903. 
-Paula Ramos. 

A dis;;>o:;ição ucskt emenda. cst:.'~ n:t lei do 
Orç::moo!,o vig mte e o Govet•no nã.o julgou 
:teert~Ld.o nem · convcnient;e utilizar-se d::. 
:mtoriz~~ção que lhe foi dad;~. 

Qu~tndo . :t l'l~nd:t (bs Alf~tntieg:.ts exccd'J á. 
importanci~t em que foi Ol'Çada, sobre esse 
excesso os respectivos funccioum·ios conti· 
numu ;:~ receber as qnot~ts rllte lhes sã.o mal'
c~tdu.s e :tssim seus vcncimontos são tanto 
m:.t.iores quanto maior é :.1. rctH.l:r,. 

Adopt:td:t ~t cmon<b, qne :tlilts fit;ur:t n:.t.s 
ultim:ts leis de Orç.:t.mento, pChle d.ir-se sobre 
um:!. ccr·t:L quantia vord:.tdeir~t duplicicl:.r.Je 
de O'r.ülfic:tçõos. · 

AI:>Commissão nã.o accoita a emenda. 

N. 25 

Trabn.lhadore&, em vez de 3:GOO$, diga.-se Onde convier: 
~1 :600$, para sor olevado a· 20 o nurnc~·o de A1•t. . Aos foreiros d:t area. de fôeo. lli.t 
tl•abu.lhadores. F~tzend:.t do San1,a Cruz e de une tr~tta o 
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<Lrt. 20, do decreto n. 613, de 23 de outu
bro do I89l. si o requererem, será. concedid:1 
a. rescisão dos fóros mcdi~tnte o p:Lgameoto 
previo de vi.nte n.nnos do fôro <1 que estive
rem obriga.1os o mais :1 joia, de 2 1/ 2 •/o 

§ l.• Po,ra os foreiros d.e terrenos occu:pa
tlos por h vour:t, :L rcscisí'io será n:1 razão de 
1$ por ::lqnoire de 4f)m2 ,40:) e mais a joí.<t ele 
2 1/2 •/o, procedendo á medição, que será. 
feit;t po1· engenheiro nomeado pelo Governo, 
si ante1•iormcnto não tivop sidt> feit:t, e bl'.l· 
ç.:tgem nilo tlevcrü ex~edor de lúS prH' al
queire :d.é 16$ e de 5$, d:thi em Jc:1nto. 

§ 2.• O (}:)Yerno pag:;r:i n.o en~on!wiro 
que leva.nton n. pl:lnb da :1re:L de !Oro o qu3 
foi a.rbi tr : ~do pelo Thcsonro e o iuáom niza.r<.t 
da. degpez:L feit:t. 

Sala. clt\S sessões, I() rlo novembro d1~ IOQ:l. 
-J. Cnmella C(t.cdcaali. -Jleili'ÚJ1W iJor!JeS. 

A Commissão acccitn. n. emencl;J., no que 
dispõe no artigo o no§ l" modificando éL rc
dacção da primeir~'L parte do modo seguinte: 
em vez de será concetlida,-diga·sc: poderá 
o Governo conceder.-No §r~. depois d<L pa
lavra-Governo, accrescento: c a reS})ectivtt 
despcz:L p: tga. pelos intares:iados,-suppri
mindo-se o mais. 

Quanto <1 disposição do § 2°, a Commissão 
não <L acceita por julgar , pelo menos; inop· 
port una. Si o Governo mandou f:tzer o ser
viço e o est:l devendo, certo providcnci:Lrá 
sobre sem p:tg.:~ roento, pod.in<lo p:tr :1, isso o 
preciso credito, caso não tenh:.L vor!x1 .• 

Por emqtu1nto, não parece :wcrtu.da a in
tervenção úo Poder Legislativo em assumpto 
que, consta. á Commissão, está. sendo exami
nado pelo Thesouro Federal. 

N. 2() 

Onde convier: 
Fica extensiva aos operarias de t odas as 

officinas do Estado, residentes nos suburhios 
da Capital Federal, a concessão feita pelo 
art. 41 da lei n. 5ô2, de 23 de novembro de 
1899, do assigoaturas nominaes e intransferí
veis no1 trens de snburbios, com abatimento 
de 75 % sobre os preços das :p~tssagens. 

Sala das sessões, l7 de novembro de 1903. 
]fello 1\fattos.- He1·edia de Sá.- Sd F1·cire. 
-Co~r~a ])utm. 

Esta emenda não cabe no orçamento da 
despeza do Ministerio da. Fazenda. Dimi· 
nuindo a receita, versando sobre a Estrada de 
Ferro Central do Brazil, só na lei da. receita 
ou no orç,amento da Viação teria cabimento. 
A Commissüo não a acceita por esse funda
mento. 

N. 27 

Onde convier: 
A Mesa de Rendas de Obídos ficar::'L, na vi

gencia, desta lei, solJ o mesmo regimen e 
com attribuiçõcs iguaes ás que toem as Me
sas de 1~endas de S. Francisco, Antonina e 
Ibjahy. 

Sala elas sessões, 14 do novembro de Hl03. 
- Antonio Bastos.- Carlos de Novaes. -
Hosannah de Oliveim.- Passos "11i?·anda.
lndio do Bra:;il.-RO[fei·ia Jli1·anda. 

A Commissão accelta a emenda, mas, como 
ai orla se nií.o rc:dizou a transfet·encia da Mesu. 
de !tendas de C:unct:i. par~L Obiuos, conforme 
já. foi decre tado, propõe que se redija o dis
po.;to na emenda nos tormos snguintes: 

Logo que scj:l. ínstn.llatlu. a. .lvfes:t de Ren
das de Obido~. no K;tu.uo do Pará, u Governo 
fica autorizado a dar·lhe as mosnns a.ttri
buiçiJes das :\lesas de Rendas de l'' cbsse. 

N. 28 

Accrescento-se onde convier o seguinte : 
Art. Fica. o Governo autorizado a orga

nizar o serviço de esta.tistica do café, 
creando, si julgar conveniente, uma Camara 
Syndical do Café, com a qutLl despcnderâ. 
t\té 50:000$, ou entrando em accordo, para 
osso fim, com o Centro do Commercio do 
Café, ao qual dará um auxilio de 20:000$, 
facilita.ndo-lhe todos os dados officiaes. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1903. 
-Ribeiro Junquei1·a. - Ct!l"los Peixoto Fi
lho. - W. Bmz.- A. Candida Rod~·i!Jues. 
- Fen·eira Bmga. - "11auricio de .tlb;·eu -
Oliveira Figueiredo. - B ei'lwrda Ilm·ta. 
- Antl!e;·o Botelho.- Bernardes de Faria.
B!wno de Paiva. - Cm·valho B1·itto.- Ber
nardo Monteiro. - Canteiro de Rezende. 
- Calagems. -José Bonifacio.- Herwique 
Salles. - Jotio Luiz .Alves.- João Luiz . -
Rebo~1ças de Carvalho. - Jesuino Cardoso. 
- J11oreh·a da Silva, - Francisco Romeira. 

A Commissão acceita a idéa. contifia na 
emenda, mas, pensa que ella póde realizar
se sem augmento da despcza, e p'a.ra esse 
fim propõe a seguinte sub-emenda: Fica o 
Governo autorizado a. o1•ganizar o serviço 
de etitatistica do café, reunindo-v ao da esta~ 
tistica commerciétl. 

N. 29 

Onde convier: 
Art. !<'.ica. o Governo autorizado a equi- · 

parar os vencimentos dos funccionarios da. 
Ua.ixé\ de Amortização aos do Thesouro Na
cional. 

Sah das sessões, 18 de noYembro de 1903. 
- Jaaquim Ph·es. 
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Embora julgue justa. a disposição da. 
emGnda, a Commissão não a póde acceitar 
por não ser' regular_, em lei de orç::nn'?:nto, 
augmen tar-sc venctmentos de fur.ccwna
rios. 

No projectoJ, em cliscussão, providenciando 
sobre dJversas repartições (ie F(~wnu:1, a 
Commis~ílo attcnderá. 'L meJ.ida lembrada. 

N. 311 

Fica, cre;;.i!a uma mesa, de re::das de; l" o~·
dem CJJl :3dln. Vil!:.>, E:;tatio rle I·,Iatto (iJ'os,;o, 
dcvenrlu o 1 ;ú\-:;rn o abril· o necc•SS<l,:·io credito 
para a :ma inst<Lllação. 

Sn.lo. !las ~:cssões, 18 de novembro de lGíJ3. 
- L-iwZotpl,; Se;Ta. - .-\quino I:ibeií·o. -
Benedicto de Sou;;a, - Coslt( 1YeUo . 

Niio cabe em lei de orçament•) a mndida 
consignada nesta emenda, pois o Aegimento 
voc.!a a ct·caç-iio ou s:1ppro~são do emprego.-; 
nas lei:; orçamentarias. Por essa raz'1o, e só 
por ella, pois a crea1:ão df~ que se tr:Lt:~ con
sulta o in te:· esse publico, <L C )lllmis~fio n;·to 
acccita <t. emenrla.. 

N. 31 

E' o Govorno a.ntoriz~do a despend0r até 
<L qu•mtia ele 20:0008 com o ::wgmento d.o 
p1•cúio onúe f'unccioua:n actua!mente a Dc!e
ga.cia Fiscal e a "\dministra.ç{LO J.o:> Correios 
de Maceió. 

Sttla dc\S sessões, 14 de noYmnko uc 1903. 
-\Vamle;-tcy de Jfemlonço..- EH:c!Jio de "tn
dtade .- Ai·:o;.:ellas (;1!Lvr7o.- Ray;<wndo de 
Jii;-cwda. 

A Commissfto acceita a emenda, pois o 
augmcnto tio predio onde funccionam, em 
Macoió, o Correio c a Deleg<LCÜ1 Fiscal é 
urgente, principalmente agora que so pre· 
tende augmentar o numero de empl'egados 
d<~ ultima l'ep<Lrtição. 

N. 32 

Ao a1·t. 1 o, n. 9 - Recebcd01·ia.- aceres
centem-se 360$ annuaes para conducção flO 
continuo encarregado de fazer as intimações 
nas casas dos inf1·actoros dos Regulamentos. 

Sala das sessões, 17 do novembro do 1903. 
-Se~ Freire.- COJ·í"f}a Dutra. 

A Commissilo n.cceit~ a emenda, pois, na 
realiclade, o trabalho que tem o continuo 
fóra da repartiçào obriga-o a dcspezas ex
traordinarias que lhe diio bom direito i.l. gra.
tificaçào determinada. 

N. 33 

Art. 5°, ondtJ se diz : 
Bibliothccas publicas da Capital Federal e 

das capitacs dos Estados: 

Accrcsccntem·se: 
As das cttma.ras munici:pacs. 
So.la. das sessões, U de novembt•o do 1903. 

-GcdvcTo Baptista . 

A Commissiio acceita ;1, cmenJa, pois não 
h:~ just:~ razão, p:tt•a. exc~uir d) fhvor da lei 
as lliblbthccas m::nt.iJ,~s td<~;; municip:Llida.
des o feanqueadas ao pllblico. 

X. :;4 

Fic~t bcn to do imposto ele importa~~ii.o o 
tr:J..lxLlllu iu LHuhLJ.o Alrm:e;; da inqmmsa que. 
em homona~·em ;\, mcmoria (lu Dt•. l\Ianoel 
Victorino P o1·ciJ•a , foi manrla.tlo imprimir 
em Lisboa por um<L commissão represent[Lda 
pt:>lo Dr. A. Cuclho Rodt·igues e outros, sen
do a sua ediçí'io do 1.000 exomplarc~>. 

Sal<L un,s sessões, 14 do novembro do 1903. 
-Eloy de Sou:;a.-Felix Gospa:·.-Tolenlino 
dos Santos. -.ltlttfJUÍíil· Pires .-Sá Jiref.1·e.
Salyi-o Dias.-El·ico Coelho.-Amel'ico de .Al
úuquc;·qt'e 

Xi'í.o cahe ea lei da dospeza., e sim na. que 
urça r.. rcccit<~ da Rcpublica <\ isenção de di
reitos de que trata a emenda. supra, pelo que 
a. Commissão pen~a. que elle não deve sei' 
approvadi1. 

N. 35 

A' rubrica 3:3- Obrn,s- n,ccrcscente-se a 
quantia de ~O:OOe$ para os urgentes rP-paros 
do cdificio em q uc funcciona a Delegacia. 
Fiscal de Cuyabü .. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1903. 
BeHed·:cto de Sou:m .-Costa Netto. - Lindol
pho Serra. - Aquíno Ribeií·o. 

A Commissão a cceita a emenda, mas sob 
a fórma de autorização, devendo ficar redi
gida do modo seguinte : 

E' o Governo autorizado a. despender até a 
importa,nci[L rle 20:000$ com os reparos do 
cdíficio em que funccíona a Delegacia Fiscal 
de Matto Grosso. 

N. 3G 

Onde convier : 

Continítn. em vigor o disposto no. n.rt. 29 
da lei n. !J57, Je 30 de dezembro de 1902. 

S:.tla. da.s sessões, 17 tio novembro Jc 1903. 
- J. Cnwello Cavalcanti. 
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A disposição quo a emenda manda vigorar 
e que figura nas ultimas leis de despeza.s é 
que regula os vencimentos, por substituição, 
cios emp1•egados de Fttzcnda. 

A Commíssão não inseriu ess3 . disposição 
no projecto que submetteu á approvação da. 
Ca'!llara, . por julgar mais ·. a.cortauo · · pa.ssal-a. 
pa.1•n. o .· pro.iecto, que ,já. :tpresentou e · est:.t 
s€ndo discutiido pela Cama.ra,, danclo . nova 
org~:,niz?~ç\:·:.o :.ts Delega.cia.s Fisc::~.<~s. ·Devendo 
ter caracter pcrrn:.~nenb o preceito q11c a 
·~menu<t manda vig·n·ar no cxet•cicio de 1904, 
malho:.· coltocado 1ic.m. elle em nrn:.L lei, tam
bem pe!'manente, do que nn. de orçamento~ 
quo é annu:t. 

Por e~ta, razão, jnlg~ a Commisslio que a 
emenda ê dcsneces~aria. . . 

N. 37 

!"ica o Podel' Executivo aubr·i~;a,tlo a. aln•ir 
no cm.·1·ente cxe1·cicio o c·~·edito do 200:000$, 
pa1·n.. em cum1n·imtmto de sentenças do Su
pl·mno T1·Ihunu.l Fedcra.l. pa.ssn.das em ,jul
ga.do. pa,gn.1• a.os otncia.es da. lkiga.da, Policütl 
do Districto Fede1·a.I. rcformttdos em 1894, o 
que lhes for devido de vencimentos atraza.dos 
da data da reforma em deaute e bem assim 
a.s custas vencidas. 

Pa1·agl'<tpllo unico. O. pagamento se ef
fcctu::u·á dopois do esgotados pela União Fo· 
deral os recursos judiciaes e em vista de 
pr.?.catoria. expedida pelo respectivo juiz 
seecion:tl ·ao Ministcrio da. Fazenda solicl· 
tando o. pagamento de\·ido. 

Sn.la das sessões. 18 de nov-embro ele 1903. 
- 11elisbe!lo F'l·ci,·e. 

Si, effect.i va.men te. · se trata de senteuça.s 
do Sup·1·emo Tribunal Federal, passadas · em 
.iulg<l.do, o Poder Exo·:utivo pedirá. ao Con
gr('sso. eomo tem f~ito, o pt·eciso credito 
:pa1·a cnmpril-as. . 

Adopta1• a disposição constante da. emenda, 
seria. repudiar, ou antes, condemna.l' a soli· 
citude c meticuloso Zt!lo com que as dm1.s 
Ca.sn,s do Cong1·esso teem examinado o estu· 
dndo os pedidos d.e c1·eclito. feitos pelo Go
vci•no. p.:tra tlns somelhn,nt.es. 

A Commissã.o jnlga. a emenda absoluta
men te ínacceitavel. 

N. 38 

Onde convier : 
Fica o Poder Exccut.ivo autorizado a cn;. 

't1'a.l' em a.ccol'do com os governos dos Esta
dos o dos municipios, afim de lhes transforil•, 
indepenU.cnte de hasta publica., os ~roprios 
nacionaes que elles pretenderem ttâquirir, 
podendo ceder·lhes gratuitamente os quo 
JJÕ.o forem do gl'a.nde valor e se tol'mtrem 

precisos par:t estabelecimentos de instru
cção de qualquer naturoZ<.t, . ou assisteneia 
publica, assim como pttl'~L embelleza.mento 
das chhtles ou villas ou p:.Lr:.t . serviços do 
agua.s e e!'gotos e tudo que ::;e relaciona com 
a hygiene e saude . publica. 

S:tJ:t das ~sssões •. lS de novembro de 1903. 
~ Josd Eusebi,o ,.:_CJwistino Cruz.- Candido 
Aú1·cu.-Eloy deSot!::a. -Affonso Costa. 

A Com:nissão ~tecei ta. a. f)rimcira parte d'C 
emenda., . isto é. que o Podel' · Executivo• 
,possa. vender :ws Estados ou municípios, in
dependente de h:tsta public:t. Qu."..nto ;.i. 8C· 
gundn, parte, quG com~ç:t pela.sp:.tbvt·~ts :
podendo ceder-lhes g:r:~Ltuitttmente- pensa. 
<L Commissã.o que não J.eve set• acceit~t:, p:.L
recendo·lhe mesmo qne. n:t substancia, qu.~tn
to á cessão gt·atui 1;a . de pt•oprios · nacion:1cs, 
embora com n, limit:tçãü. vaga, de não serem 
elles de gr~tnde v:tlor. a dis1;osiçã.o, repete. 
na mesmn. sessão, um11 medida que foi ve
tndn. pelo Presidente da. Republicn, infrin
gindo destarte o D.l't. 40 cl.n. Constituição. 

N. 39 

AccJ..•escen t~-se ond~ p::trecor con vcnien tB: 
Passa<!. ficat• soh a ,jurisdicção da. Delega

cia do Thesouro em Sergipe a Mon de R.en· 
das de Villa. Nova, no mesmo Estado, que~ 
pelo decr:1to n. 2.630, de 5 outubro de 1~97. 
t'oi mand.n.da. considet•at• estação dependente 
da Alfandega de Penedo, . no Estado das 
Alagoa'l. 

Sala das sessões. 14 de novembro do 1903. 
-OUvei1·a Va.lladúo. - Rodrigues Do?"ia.-
Jovinié(no Ca.l"vaU~o.-FeUsbello l"rei1·e. 

A Commissão reconhecendo quo a emenda 
tende a fazer desapparecer uma anomalia 
que sô se justificava qual}do não ha,via no 
Estado de S~rgipe ess3. Dolcgacia Fiscal, 
acceita-a coma redaccão se::;utnte: 

Fica sob a. jurisiicção da. Délcga.cin, Fiscn.l. 
no Estado de Sergipe, a !\'lesa de Rendas do 
Villa Nova, no mesmo Est~do. 

N. 40 

Fica o Governo n,uto1•izado a. restituir á 
Camat·a. ~unicipal do Bom Jn,t•dim, . muni· 
cipio do Estado do Rio de Ju.neil•o, a impor· 
tancia de direitos de importação pagos em 
1896 pela mesma por canos de forro man
dados vir . para a · canalizn.ção do a.gua. po· 
tavcl na sêde do municipio, disp0nsadas as 
forma-lidados exigidas pelo decreto n. 94i A, 
de 4 de novembro de 1890, arts. 2° e 6°, 
visto que nã.o sô o ma.teria.l e o seu destino, 
determinaram aquella isenç~o, como -por
que as formalidades exigidll.s teem por fim 
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verificar a legalidade do fa.vor que, no caso 
presente. não póde ser posta em duvida e o 
t3;l.bc o Gove1•no já informado. 

Sala dn.s sessões, 18 de novembro de 1903. 
-J~~lio Santos.-Olit~eira Fig1.1eiredo.- Jo6o 
Oarlos Teia:eii·a B1·andtto.-Fidelis Alves.
.Jotro Baptisttt. - Sil-ua Castro.-.llau,ricio de 
.-1b>·eu.-J.· Ortmello Cavalcanti.-Belisario de 
:Sou; a. -Hen;·iqtte Borges. 

N. 41 

Onde convier: 

Fica o Governo auto1•izado a re8tituir á 
Prefeitura da cida.de de Bello ·Horizonte os 
direitos e impostos aduaneiros pagos pulo 
material electrico impor~udo om 1002, aln•in
do para isso· o necessario credito. 

SalD. das sessões, 16 de novembro de 1903. 
- Bernm·do · ..llonteiro-Vil'iato Masca;·enhas. 

~. 42 

Accl•cscente-se ao art. 2o: 

A restituir á Ca.mD.ra Municipal dl1 cidada 
de I(l'uapc, no Estado de S. Paulo, 4:lli$240, 
impo1•tancia de impostos pagos· á Alf<tndega 
do Rio de Janeiro. por intet•mcdio de Lidger.., 
wood Mlg. Co. Limitcd, pelo material que 
importou no anno de·. 1900, para o serviço 
de· abastecimento de a.gua da. mesma cidado, 
por ter sido em tempo requerida. a respe
ctiva isenção de impostos. 

Sala das sessões. 17 de novembro de 1903. 
. ~1. Jlo>·ei1·a da Stlva.- Fe,-r.,ando Prestes.
Rebouças de Oa1·vall~o.- l'e>·rei,-a B>·aga.
Ftancisco Romci>·o.-Jesuino. Ca,-doso.-At-ual'O 
de Ca>·valho. 

Nas emendas ns. 40,41 e 4~: se autoriza o 
Governo a restituir ás municipalidades nellas 
declaradas, dil•eitos que foram pagos e do~ 
quaes, allegam, estavam isentas. Não tom a 
Commissão elementos para veriflcar, com 
precisão, a procedencia do pedido, mas, jul
gando de cquidade que sejam elles attendidos, 
quando devidamente provados, é de parecer 
que as t1•es mencionadas emendas sejam sub
stituídas pela seguinte sub-emenda: 

Fica o Governo a.uto1·izado a restituil• U.s 
camu.1•as. mnnicipa.cs do Iguape, . no Estado 

. de S. Paulo, do Bom Jardim, no Estado do 
Rio de Janeiro, c á P1•efeitura do Bello Ho
rizonte, capital de Minas, a importa.ncia dos 
~impostos aduaneiros, por ellas pagos, pela 
.impo1•tacão de materiaes que se vcritica.1· 
tinham isenção desses direitos. 

Vol, VII 

N. 43 

Onde convier•: 
E' revigorada. no exer•cicio de 1904 a a.uto

rizaPão consignadD. no a::.>t. 12 dD. lei n. 26, 
de 30 de dezembro de 1891 e no art. 12 da 
lei n. 191 B, de 30 setembro de 1893, para. 
a. liquidação, pelo Governo, da importaneia 
de · 1. 426: :329~96 com o Estado do Rio de 
Janeiro, proveniente da, garD.ntia de juros de 
dous por cento, pagos il companhia empr~
zaria da. Estl'au:t. do Fct'l'o D. Pedro !I. (hO.JG 
Estrada. de I<'er•ro Cent.ral U.o Brazil) que 
mais tarde pa~sou ao domimo.da União. 

Sala das sessões, 17 de uovembro de 1903. 
-OU11ei1·a Figrtei>·edo.- Gal.,l'lo JJaptista.
.Tolto Baptista.-Mm,~,dr,;in de .·\b;·e~t,-.T. C<·H· 
vello Cavalcanti.- .Tor.7o Cm·los Teixeira 
Brandr!o. -llem·ique lJOi'[JCS, -Fidelis .. 1lves. 
-.Julio Sanlos.-Erico Coellto.-JJelisar-i.o de 
Sou.:;a.-Lourenço Baptist(~.-8ilva Castro. 

N.44 

Ondo convier: 
Art. E' o· Governo a.uto~·iza.do a manda.l' 

paga.r ao Estado da S. Paulo a.té a quantia. 
de 6. Oi5: 548.'Si26, ,já. reconhecida e liquidada 
como divida da Unii'i.o por uma commissã.o 
nomeada pelos respectivos governos e com
posta do dou:~ empregados federaes e um 
estadnal, abrindo para isso o necessario 
credito. 

Sala, dtts sessões, 14 de noYcmbro de 1903. 
-A. Candido Rodrigucs.-Fcmaitdo P>·estes. 
-Dmningos de Cast1·o.-Reuouças de Car'!la· 
lho. -Galeão Cm·Mlhal. -Bc>'iW>'do de Cam
pos.-.-! • .lfm·eira da Silva.-Francisco Ro
meú·o.-Jesuino Catdoso.-Fi·ancisco Malta • 
-Pattlino Carlos. -Eloy Cha1)1JS ....... Fcl'1'"i1·a 
Braga.-Cost1.1 Junior.-.·1l"a;·o Ca1"1)alho. 

Nas· emendas ns. 43 e 44 sóprovidenciam 
para a. liquidação de contas entre a. União 
d os Estados do Rio de Janeiro e de Siío 
Paulo. 

Por inrorma.ções que colh9u a. Commissão. 
não são esses os unicos Estados que teem con
tas a ajustar ~om o Thesouro, proveniente 
de diversas or1gens. Embora. nas emende 
se precisem as qul1ntias, fallecem li, Commis
são dados seguros p<Lra poder determina-la 
parecendo que só a administração podet•á vo 
rificar e precisa'T si, de facto, existe a. respn~ 
sabilidade do · Thesouro e de que impor
tancia. Julga, pois, a Commissão prcferivel 
que se .ha.bilite o Governo a liquiual' as con
tas que tem com os Estados da União e para. 
isso o:trerece o seguinte substitutivo: 

Fica o Governo autorizado D. liquidar suas. 
contas com os E~tados, paganda..lhe o que 
verificar lhes sct• devido. 
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N. 45 

Art. l''t n. 17 (Alfa.ndegas): 
Accrescente-se: «Mais 109:050$ parn gra

·tificaçã.o annual de 150$ a cada mn dosguar
das (727) das alüt!:degn.s da Republica, para 
compra de fardamento.).) 

Sala dassessõ~s . 17 de novembro de 1903. 
~Paula Ro.mos. · · · 

A despeza com a com1)ra de fardamento: 
para os guard::ts das altl1ndeg.1s da Repu
blica, ú. razão de 150$000 ·.a cad.a um, ele 
vando-se a 109:050$000, annuaes. a.ugm(mta' 
sensivelmente, os onus do Thesouro, mas n.t· 
tendendo tt. que o uso da fa.rda é obrigatorio, 
e que delle resulta, maior d.ispendio p:u•a 
essa cla~se de empregados. em tudo equi
J>araveis ~tos guardas das mesas de rendas, 
é a, CommissU.o de parecer que, em vez de 
!50$000, a cadn. um ~uarda, se autorize a 
g1•atificação de 100$000, . niio sú aos guardas 
das alfandegas con1o aos d.n.s mesas de 
renda.s. 

Assim, a. emenda deve ser redigida do modo 
seguinte: 

Gratificação de 100.~000, annuaes, a cadu. 
um · dos gnarda.s das u.lfandegas e mes:ts de 
rendas. 

N. 46 

Onde convier: 
O Governo etltregará, a titulo gratuito, 

a quem de direito, o terreno necessario pa1•a 
o al::trgamento do cemiterio de Santa. Cruz, 
terreno esso já indicado na pla.nta ca-
dastral levantada por ordem do Minis .ro 
da Fazenda e constante dos lotes il a 74 da 
rua Sete de Setemhro e 1, 2 A e 3 da rua da 
Verdade, naqueue· cura to. 

Sa.la. das Com missões, l7 de ·novembro de 
1903.-J. CruveUo Cacalcanti.-Sd F1·eire. 

A Commissão :1.cceita a emenda com a mo
dificação seguinte: em vez de- entregará, 
diga-se: fica autorizado a entt•egar- o mais 
como está. 

N. 47 

Accrescentc-se onde convicl' 
Art. 1. o Os vencimentos de todos os func· 

eionarios, t:1.nto . do qua.dró como jornaleiros, 
constarão de dun.s . partes _;.. o ordenado e a 
gratificação, sondo esta. igual :.t meta.do d'a· 
quella.. ~ 

a divisão dos vencimentos em parte fixa c 
gratificação p1·o labo1·e. 

Art.· 2. o '!'~r:t direito á. percepção do orde~ 
nado afam1ha. do opera.1·ío ou runccionado 
de categoria. supe1•ior que, sendo empreO'a.. 
do . .!3m trabalhos industrlaes a cc.rgo 

0

da 
Umao, perecer em con~equencia. ue acc1dentc 
occorrido no publico serviço. 

Paragra.pho unico. Serti. aposentado com 
metade do ordemtdo, si tiver roemos de 20 
a_nnos de ser~·iço, e com . ot•denado inbgral, 
SL contar ma1s de 20 annos. o oper:.trio @U 
empregado que ficar invalidado em conse
quencia de desastre em serviço pul1lico. 

Art. 3. 0 O 'tempo de tra.halho · diario em 
todas as ofl'icinas mantirias pel:.t : União, 'ser:.t 
de 8 horas para os adultos e 6 na1·a. os me-
nores. • 

§ 1. 0 Si o trabalbofor a. noúte. se coni.arú 
a,quclle tempo · em · 4 hora,s pa.rn. os n.dultos 
e 2 para menores. . 

§ ~~o Determinandourgencitt. de sarviço o 
e~cesso das horas :fixadas pn.ra o trabttlho 
drurno ou noctur·no, será este pa()'o á razão 
de um dia ma,is de ordenado. o 

. § 3. 0 E' facultada em todo o caso ao opei·~t
rw a permanencin. ·ou retira tia da officina 
na8 homs excedentes ás :ftxa_;a,~ para o tr~\ba
lho do dia ou á noute. 

Sa.la das sessões, 14 de novembro <la 1903. 
-B(LrlJosa Li?na. · 

Esta. . emenda, por sua natureza, não calJo 
na lei de orçamento ; si fô1•a, porém, esse o 
unico obstn.culo tt sua acceitação, a Com
missão aconselharia ú. Camara, que adaptasse 
grande parte de suas disposições, sob a, 
condição do· ser· destacada da lei da despoza 
p'Cra fot•mat• projecto em separado. 

A . injuncçã.o, porém. do art. 40 da lei 
fundamental dit Republica, terminantemente 
prohibe quo, nesta sessãolegislativa, de novo 
se trate do assumpto. . 

Assim, a Commissão não pode acceitar a, 
emenda. 

N. 48 
Onde convier : 
Para os e:ffeitus da exoneração dos actuaes 

inspcctoros e . agentes fiscaes de impostos de 
consumo. ficam os mesmos equiparados aos 
demais fnnccionarios do Ministerio da Fa
zenda.. 

Sala das sessões, li de no,·embro de 1903. 
- Fetisbello H·ei,·c. 

A Com missão · não acceita a emenda por 
lhes p~trecr acertado, e muito ·. conveniente 

P!tragraph? unico. As licenç~t~. aposenta- ao serviço puhlico. que ·os .emp1•ega.dos de 
dorms e ma.1s v.o,ntn.gens conter1da.s actual· que scdrata só s0jam . mantidos, emqun.nto 
me~te ~os func~wnu.r10s da. primeira cu.tc· bem servirem. continuando, portanto, a ::.o· 
gorm sa.o ampliadas aos da. S('guntla, segundorom demissíveis acl m~twn. 
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N. 49 
Artigo additivo. 
Accrescentc-se onde convier : 

Os trabalhadores das Capatazias da. Alfan
dega do Rio de .Janeiro são em nume1•o de 
500, vencendo cada um a· din.ria de -1~ l]_ne a 
emenda, manda elevar a 5$000. -« Contin1hL em vigor a disposkão n .. 15 do 

art. 29 da. lei n. 746, de 29 de dezemb:·o de 
1900.» 

Sala das sessões, 17 Je novembro de 1903. 
-Pmtla Ramos.-.Julio de 7\Iello. - Teixeií·a 
de Sà.-Cetso de. ,')'ou~a.-Ermirio Coutinho. 

Dispõeo artigo cie que trata ~t emcnd.u. o 
seguinte : 

« N. 15. A adquirir duas lanchas a vapor 
apropriadas ao scrviç~o do porto do Recife. 
dm·emlo. depois dessa acr1uisição transferir 
para o scl'viço dc.t Alt'andeg:t d:t P::.rnalJ.yb::t, 
em condiçõ:Js de funccionar perfeit:tmentc, 
uma das bochas actu:ümente :w sGrviço d.o 
referido porto do Recife.» 

De accoruo com o que fica exposto no p:l.
recer · sobre ~~s emendas de ns. ll a 17, tod:ts 
como est::.s, rel:.l.tiv:_ts a scr·,·iços e melhor:t
mcntos das al!:tndeg:ts, entende a Commissão 
que não deve ser approvada a emenda, por 
já est:11• convenientemente providenciado o 
mellwra.mento sob!'e·que alb vers:L. 

N. 50 
Onde conv'ier : 
Art. Todos os p:1g .. tmentos de despez:.1s 

de materbes serão centraliw.dos · no· Thc
souro ou nas Dele.!!acias, com excepçií.o 
daquelles que forem feitos pel~1,s Secretal'ias 
do Cong1•esso. pela Mordomia do P~tlacio do 
Governo, pelas Rep:trtições Postaes, ·· s::mdo 
que estas deverão prest~tr contas diariamente 
ao Thesouro e ás Delegacias, e dos que. ob
serv::tda :1quella centralização, poss~tm ret:.tr
dar a marcha dos respectivos serviços, pag~t
mentos que continuarü.o ~t ser e!fectuados 
peli.tS proprias repartições, depois de habili
tadas, mcdiu.ote registrv"'· prévio de distri
buição de creditos, ou,ido o Thesouro sobre 
:1 conveniencia de serem· feit:.ts as referid:.r.s 
despezas pelas Contadol'Üts l'espectiv~ts. 

Sala das sessões. 16 ú.e. novumhro de 1903. 
-Henrique Borgú. 

Com a aceitação d~t . emenda n. 20, que 
regul<t a mesma ma teria nos termos da le
gislação em vigor. a Commissão julg<t esta 
emenda prejudicc.td::t, não lhe parecendo acer
tado ampli:.Ír as excepções que se abrem :l 
lei que regula os pagamentos da despezc.t 
publica. 

N. 51 

_ Ha. p:n·tanto, um augrnento n:.t despez~t do 
l:J~:q_oo:;, annualmente e, pc.trecendo ê.l Gom
mtssao quo a nossa situaç:Io finauceira não 
a~to1·iz:1, _por emquanto, esse :mgmento, não 
pude acce~tal-:1, tal qual é proposta, julgando 
que o ped1do quo a respeito dirigiram ao Con
gt·csso, por am:.t commissão, 1·epresentando 
:t classe do~ tmbalhadores da, Alfandeg:1 do 
Rio de .Janeiro é razo~LYolmente c.tttcnâido, 
olev:mdo-sc de lO 0 /o i.t di:tria que ora per
cebem. 

Nestes termos, ê.t Commissã.n acceita a 
emenda. 

Ns. 52 e 53 

Onde convier : 
Art... ~· o Governo autorizado a pa.ga,r 

a grattticn.çao regulamcntu,r a que tem di
e?Lto, no e~orcicio. de 1903, o oflicial de ga
bmete da D1rectorm Geral dos Correios. caso 
tenha . deixado saldo o credito destinildo ê.l 
gratificação do chefes de turma da Directoria 
Geral dos Correios. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1903. 
- Henrique. Borges. - J. Cn"vello Caval
canti. 

Acct•esccnte-se à rubrica 32 do art. 11) : 
Inclusive o pagn.mento da gratificação 

corrcspyndente ao exerci cio de 1903, devida, 
em virtude de disposição l'egulamentar. no 
official de gabinete da Directorh Geral dos 
Cor1·cios. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1903. 
-B1·icio Fillw. 

Estas emendas. que visam o mesmo fim, 
não podem ser acceitus pela·commissão que, 
embora procurasse, não achou fundamento 
para justifical-as. 

Pelas allegações, do proprio interessn.do, 
parece ter ha. vi do, no orçamento do minis
teria d~~ Industria. uma omissão que. o .·está 
prejudicando. 

Não cabe, pois, no orçamento da Fazenda 
corrigir-se o engano, si, de facto, elle se 
deu. 

N. 54 

Ficn. elevada a 5$ a diariados trabalhadores 
das Capatazias da. Alfaodega do Rio de Ja· 
neiro. 

Accrescente-se onde convier: 

Para pa(l'amento. ao 1 o escripturario U.a 
Alfandega do Maranhão Feliuto Elysio Nas
cimento, de quantia. que lhe compotia como 
2° escripturariú da Alfandega. do Maceió e 
deixou de receber no pcriodo de 1893 a 1898, 
em que foi illegalmente declarado extincto, 
com os vencimontos da ta.boll:J. anterior, 

Sala das sessões, 14 de novembro de 1903. 
-Hereclia de Sd... 
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quando já era. do quadro efTectivo ant.es da 
fusao das repat·tições de . l<'az~nda-S:Y00$000. 

Sala. das sessões, 14 do novembro de 1903. 
-Rodr:'qúes Doria.- OUvei1·a Vt.llladao.-Jo
viniano 'de Oa?~valho.- Eu~ebio de Ancl1·ade. 
- Wanderley de .Mendonça. 

Estudando ·a. matcritt desta. emenda, a 
Commissfí.o, por intnrmcdio . de · seu l'elatol', 
examinou o processo, origini1l, do reque1·i~ 
mcm;e feito pelo empregado do que trata a 

.emenda, pedindo pagamento do que julga 
he ser duvido, vcrifl.c::tndo que todi1S as 
~nformaçües prostad:J.s ao Sr. Ministro da 
1Fazenda. pelos respectivos funccjooa.rios da 
Contabi!hiade do '!'besouro l•'edcral foram 
favora.veis ao pct.iciona.rio, cujo direito está 
reconhocido~ O ministro (Dr. Bernardino de 
Campos) deu afinai o seguinte despacho : 
«De accordo com o parecer. Este mioisterio 
não tem meios para vtteoder ao pedjdo do 
supplicante.» 

Assim, não havendo duvidn. sobre a justiça 
do pedido e não tendo eUe sido a,ttendido só 
pol' fa.lt:.t .de meios. pat•ece á Commissão que 
estes devem ser da.uos ao Governo, não na 
lei orçamentaria, mtts em lei especial. Si 
assim parecer á. Ca.ma.ra., a. disposição, sendo 
approvada., ·. deverá. . ser destaci!.da parc.l. · t'ur
mar projecto em separado e depois d.e appt•o · 
v~da, pelo Senado, ser submettida á. sa.ncção 
do Sr. Pre:::idente da Republica. 

A' classe 16"' da tarifa n. 485, diga.·se: 

Fio-simples· de umd jcril ou branco. ·$i50 
ou ma.i::, corJns p~tl'a. 

t. ecel:1.gem, ou p~l'a. Tinto •••.. •••••. • • $000 
o b1-.1s · de sirgueh·o 
de lã ou de 15. e . ~~~- Com mescli1 de 
godão. · \ se .~.t •• •·· .•.• l$050 
Sala das sessões. 14 de novem.b1·o de 1003. 

-Soo.res dos Santos.-Juvena~ J.lliUer.-Bar
bÓsa Lima.-Jia,·çal Escobm· • ....- Angelo Pi
nheiro. :-Germano Hasstocher .-James Darcy. 
..,.... Vespasiano de .t1lbuque1·que. - Diogo Por-: 
tuna. - Campos Oartier. ..,... Homem áe Ca;·
valho. 

N. 55 

Não a.ttingindo a 1•enda da Recebeuoria á 
· lotação . de 26.000:000$ do orca.mento vi

gente e havendo o a.ccrescimo de 28 quotas 
com a ct·eação de · dous fieis do the~oureiro, 
elevando-se. por consequencia, · o numero de 
quotas de 73ú a 767,póde-se, sem augmento 

do saldo da. quota annual de 158$3~. estabe
lecer-se a seguinte porcentagem: 

707 quotas na razão de 0,65 
sob1•e a lotação de23.000:000~ 150:500$000 

A . t:tbell:1 dá. 739 quo r.as na. 
r·..tzã.o de 0.45 sub'l:e ~~.lotação 
de 26. o JO: 000$. . • . . . . • • • • . • 117: 000$00(j 
Sala, d:1s sessões, 17 de novembro de 1903. 

- J. Cruvello Cavalcanti.- Cor,·Ga Dutra. 

A Commü:são a.eccit:t :t cmcnu:.t mt p~trte 
em · que . nugmenta. 28 . q uota.s, .· q uc . devem 
sc1• abona.das acs dous fieis, ultimn.mente 
Cl'C;tdos. elev:tndo-se á impo1•tanci~t total 
dell:.ts de 117:00l1$ a 122:200$ e a porcenttt
gcm a. 0,4i. import:1ndo o tot~l das quotas 
em 122:200$COO. 

N. 56 
Continúi1 em vigor o art. 47 J.a lei n. 652, 

de 23 de novembro de .18!19. · 
Sala. das sessões, 13 de novembro de 1903. 

-Alenca1· GHi?nm·ües. 

Esta emenda está. pt•e;jndica.da. pela accei· 
ta.ção da U.e n. 20, . que é identica. 

N. 57 
Artigo adúitivo. 
« Continua em vigor a disposjção do n. 20 

do art. 20 da, lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900. >) 

Sala das ses~õ~·s, 17 de novembro de 1903. 
-Paula Ramos- J-ulio de ]lfello.-Teixeiro. 
de Sci.-Celso de Sou~a.-E,·mil·io Cot~tinho. 

Dispõe o artio de que, t1·ata e emenda do 
seguinte : N. 2.}-A dar na vigencia desta. 
lei, aos empregados nomei1dos para exercer 
em com missão ·Iogares de delegados fiscaes e 
inspcctot·es da. alfandega, . além dos ·venci;. 
mcotos integraes de seus empregos effectivos, 
mais áquelles as gratificações e a es~es as 
quotas fixadas nas respectivas tabellas. 

A Commissão aceHa ·a emenda cuja djspo
siçã.o já está em vigore é consagrada no pro
jacto, · em di)cussão, sobl'e repartiçõe~ de 
Fazenda. 

Sala das Commissões. 21 de novembro de 
190:3.-Cassiano do Nascimento, presidente.
z;,·ancisco Veiga., relator.-David Campista.
La~.windo Pitta.-Urbano Santo.<;. 

N. 316- 1903 
'Rco;·ganiza a .. tssistencia a .·H~cnalios ( com 

parece,.es das CommissOes a.c .wswucçüo e 
Sattde Publica, de · Oonstitu~çc'Zo, Legislaçüo 
e . Justiça e de O;·çamcnto) 
A Commissã.o de !nstrucçã:o e Saude Publi· 

ca,, toma.nrlo na devida. consider:J.çao a Men· 
sagem do Sr. Presidr,nte da Republica. relU.· 
tiva. á «decretaçiio das providencias neces· 
saria.s pa.ra. que possa ser reorganizada a 
Assistencia rL Alir.nados e lcv~.dos a e.ffeito os 
melhoramentos materiaes que são <l.e mistPe 
pa.ra a boa, execuçi'í,o llo mesmo serviço )> 

submrJttc á apreciaç:to d:\ Cn.mara dos IJcptl· 
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t.a.Jos o parecer quo elaborou soure a ma
teria. 

Attondendo â r•eleva.ncia. á. complexidade 
e ás particularidades do a.ssumpto. n Com
missã.o entendeu uo seu dever explana l-o mi
nuciosamente, pondo nm relevo os olomento" 

· .necessarios para. um juizo seguro e tlei!ísivo. 
Antes de entrar no estudo d<~ suhstancin 

da l\lensagem, paroceu-lhQ impt•escindivel 
resolver uma quostiío prelimina.t• que tem 
provocado muitas controvcrsin.s: é d;t com
pQtencia da Uniiio prover a mannt.enQiio do 
tratamento dos alienados no Districr.o Fe
deral on em qualquer• dos Es1.attos. daUni:io? 
Com bons fundnmentos, . post;t . "' que~trí.o 
nesses f.ermos. ninguem poderá. respontler n.!'
ftrmativamente~ E. si uesdo a p:•vcl!tmação 
da Republica.. ao governo ela Cni:i.o tem 
estado aff~cto es·e enca.:•go no Dish•icto 
Federal. facto é esse oxplicavel mais por 
circumstancias ospecia.es, inlL~rcn1ds :.i. na
tureza . do serviço .. e á.~ smts relaçü~·s de 
dependoncias de outros. runnicipio::;, n.-lminb
ti•ados pela Unifio, tlo . que por qualquer 

· out1•o motivo. 
E" o desconhecimento tlo.~se f<.\-:: to, talvez, 

o que tom determinado no Corpo Legislath·o 
conti•J. aquella insUtuicão a m:.L . vontade, 
exp1·essa. ora mt recusa dos meios orçame:U
tarios solicitados, ora em projectos de loi. 
destinn.rlos ::t fa.zet• · reverter, pa.ra . insti tni
Qões de caridade, a administl'ação de ·· Assis
tencia · a Alienados. Entretanto, cs que 
assim pcnst\m .e nessa conf'ormidado te .. :Ju 
'Proce,Udo. não vêm sinão o accessol'iu, ~em 
lobrigar, siquer, a. quest.ão principaL 

Quando a autoritlade llublica .. recolhe o 
alienado ao a~ylo não cogita absolutamente 
de submettcl-o a tratamento. mas. de alas
tal-o dacommunhão socia.l: o1~dece ao dever 
de assegurar a tranquillidade publica. c não 
ao sentimento de carida.Lle déspol't,ado pelo 
inforLunio alheio. Produz-se neste .caso :.t 
violação de um direito que carece de uma 
reparação. Como dal-a?-

Parece que o constrangimento de que é 
victima. o alienado, com quanto legitimo, 
de,-e ser mitigado ou sun.vizado pela obser
vancia de todas n.s modid:.~.s capazes de as8e
gural··lhe o bem estar compativel com . a 
sua situaç;io mora.l, o não so1· exercidu e não 
perdurar sinão quando e emquanto o os~ 
tado mental que o determinou não pcrmit· 
tir ao enfermo a restituicão da · ub~rdado. 
Agindo · des:m arte o poder publico procurará. 
attenuar aquella violaç:io .. de . um di roi to 
consa.grado, não excedendo os .justos. limites 
impostos pelo devot• irope1•ioso do manter . a 
ordem no seio da coltectiviiade. 

A assistcnch~ quo é concedüht ao aliena· 
do dol'iva pois d:t noces~iun.de iuoluct.a.vel de 
afa.sta.l-o do meio sochtl, no qual C.)nstituiria 

um elemento do perturbaç5.o; e, ê uma con· 
sequencia da. eoacçã.o contra olle exercida 
em beneficio da tr<.tnquillidade publica. 

E', portanto,am:~ funcção que não póde ser 
delegada e 'I uo cxigo do llOtlm· pnblico a 
maior solicítud1' e cir~umspe~çã.o. 

No Distt•ict.o Foder<~l. comG em qualquer 
dos Estados da União, á~ :.mtoridades incum
bidas do mant:Jr a. ot•dem publica deve com
peti!.'. pot· conseguinte . . u encargo de provi
aencmr sobl'e a rcclusiio dos alienados, como 
á~ autoridn.d.es ,judiciat•.ía$ . caberia. o de velar 
sobre os . sctH dirJHo3. si, .porventm·a, n, 
nossa orgauiz:tr;ã.o social não se roscntisso da 
fH.lt:.t de urna lcgisla.ç,ão sobt•e esse a.ssumpto, 
a.liás da maiOI' rcla..,·ancia. 

E' a falta acima n.ssignalada que justifica 
a intervenção dos governos na administração 
dos a.sylos; e no Districto Federal, onde a. 
policia. est~t snbOt·dina.d.a. ao Poder Executivo 
da Uniiio, a interfurenl!ia tl~ste em um ser
viço meramente lc.ca.l. 

Este fa.cto consti tu c um11. anomalia, que 
carocode sor corrigi1ln.. pela excepção que 
evidencia. si não pelos inconvenientes que traz 
á re;;ula.riuade de um seL'viço, por sua na
turez:t, espacial, lbpondendo ·de uma apren
dizag-em · gt'a.Jua.l e pt·og1•essi ..,-a.inconcilia. vel. 
pot•tanto, cJm as sm·preza.s administrativas 
que a.s contingencias polit,imts geram. 

Nem . foi outro o · motiYo que arrastou a 
As.;istencia a Aliena.dos ao o:;ta.do de ruina, 
e de descrodito em qne so ·acha.. 

Com eíl'<~ito, mn lt:l96, u. situação da assisten
cin., dcscripta pela commissã.o de inquerito, 
nomeada por solicitac1í.o do ex-director ger:tl 
daquolle ·. set•viço, era. digna de . encomios; 
não h:.wia-« senãos a cor1•igit'. a,busos a repri
mi:, nem negll.·~end:~s a consurar » ao .pi1sso 
que o r ela to rio a a dn 1902 niio consigna sinão 
os rosatta.dos dJ de.:~leixo, da incuria, do 
abandono. da imprevidencia, emfi.m, .a mais . 
culposo.. O contraste nã.o pódo ser mais for
mttl. Qual foi a sua. ca.u~a officiente 1 

gstudando-a, a commissão r.hcgou ás se· 
guintes conclusões: Primoira: o regulamen";o 
de 1899 commettendo u. um só funccionario 
at&ribuiçõcs que os regulamentos anteriores 
conihriam a divet•sos. confundiu-as, tornando 
a.lguma.s inexoquiveis, impossíveis outras. 
Segunda: suoprimindo logares technicos .es
tabelocen uo· ser\"iço . deficiencias insuppd· 
vois e insanaveis. Terceira: tirando a,os au~ 
xiliares uos clinicas · os parcos vencimen1io 
que porcobiu.m, sufrocou-lhcs o estimulo<:: 
obrigando-os a pt•ocura,r ·alhures os meios 
necesS[trios :t. sub~istcmcia. Quarta: não e:d
gindo, . finalmente, .. pa1•a o cargo de director 
re(1uisitos ospeciaes e competoncia pro"·adu., 
pe1•mittiu que á testa dessa instituição pu
des~em est:n· individuos [tlhoios à. especia.li-
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dade, e ainda incapazes de a estudar e muito 
menos de a oomprehender. 

Independentemente dos motivos aponta
d.os~ outros, oonsequencia immediata, delles, 
tiveram igual influencia desastrosa. Bastará 
notar a accumulação de doentes no hospicio, 
tornando impossível a subdivisão em secçõP.s 
por classes e especies morbidas~ deficiente~ 
a separacão e o isolamento . dos . casos recen
tes, embat'açando o tratamento, a.lérri de 
impedir a, influencio, da. acção . moral do 
medico, de afrouxar a disciplina. e implantar 
a desordem. 

Ora~ · como as . medidas propostas pelo Sr. 
Ministro da .Justiça e Nagocios Interiores. na 
exposição quo acompanha a . Mensagem do 
Sr. Presidente da, Republica, importam na 
revogação do regulamento actual e no resta· 
belecimento das ~isposições dos regulamen· 
tos anteriores, já sanccionadas pela expe
riencia.. a · Commissão ·não póde deixar de 
a.pplaudil-as. Entretanto, julga do seu dever 
additar algumas considerações sobre varios 
pontos relativos ú mater'ia e ao serviço que 
se pretende 1•eorganizar, . lembrando certos 
alvitres que,no seu conceito~ o tornarãoesta.
vel, independente do~ caprichos de quem 
quer que seja,, impedindo a incidencia . de 
factos "Drejudiclaes á sua regularldade e 
boa execução . 

A Commissão já se referiu á necessidade 
de uma lei que regularize a. situação dos 
alienados. 

Os poderes pubÍicos não poU.em :permittir 
que, abusiva e illegalmente, continuem a ser 
sequestrados e enclausurados nos asylos, 
nas pensões e nas casas de saude,..;...estabele 
cimentos industriaes-; individuos alienados 
ou suspeitos de alienação mental, sem a me':" 
nor formalidade legai. a.o capricho dos 
interessados, s nn audiencia da a.u.to1•idaàe 
publica, sem ·communicação á judiciaria que 
lhes deve aca.utelar os bens o protegel·os ; 
nem tã.o pouco conservar-se indifferentc U. 
sorte desses infelizes, al'rabatados ~t com
munhão social, incapazes· de protestar ou 
impossibilitados da fazerem ouvir os seus 
protestos contra os sofi'rimentos, as priva
ções, os máo~:; tratos que a. ignorancia, a 
brutalidade, a avareza ou a cobiQa lhes in:. 
fiigem. 

Si nos ·asylos publicas suportntendidos pelo 
Governo . tn,ntas .. irregularidades teem sido 
surprehendidas e· denunciada,s, forçoso é in· 
ferirem-se maiores e mais censuraveis nos 
estu.belecimantos particulares, fundados sem 
annuencia..legal, sem regulamentação appro
vada pela autoridade competente, por in
divíduos . cuja idoneidade não é conhecida,, 
destinados, entretanto, .. {L exploração indus· 
trial do maior dos infortunios humanos t 

Nãoobstante,contínuam pacificamente taes 
estabelecimentos na posse de um direito qua 
nos pa.izes cultos só pode ser exercido . de 
conformidade com a lei, qu:tl é o de privar 
alguem da liberdade; com a circumstancia 
aggrava.nte de ser a privação por tempo in
determinado, ao bel prazer do interessado, 
que tanto póde ser o ·. proprietario do dito 
estabelecimento como o · explorador . da for
tuna. do enfermo. 

Exprimindo-se desse modo, a. · Commissão 
não se deixa levar por conJecturas. Na Beh 
gica, mão grado alei de 18 dcjunho de 1850, 
denuncias contra. os estabelecimentos priva
dos provocaram um inquerito no quat se ve
rificaram na phrase de Dufuess1nux,«des cen· 
taines de malhereux vi vn.nt dans le plus g1•and 
(ténüment. et Ia plus ab,jecte misere, livrés á. 
la ra.pa.cité qui les exploitn.it.» 

Na Fraaça,desde 18:~8~ a lei votada. graças 
aos esforços de Fer1•us, comquanto no . conceito 
de Ressegnier seja «une des grandes reuvres 
d'u.ssistence publique dont le gouvernement 
parlementa.ire peut s'honorer ajuste titre; 
ancune n'a êté plus êtudieé et mieux dü;. 
cutée», não tem conseguido evitar os . 
a. h usos das · sequestr<.tcões arbít1•arias . como 
(ps,ra citar um facto recente) a do jol'nalista 
inglez Be1•tie Maniot, segundo relatou o Jour· 
'1al de 27 do mez passa.cio,sob o titulo expres
sivo-Bagnes de fous. 

Na Italia, na Inglaterra, em todos os 
paizes, omfim, onde o processo de internação 
é regulado em lei, factos identicos teem. sido 
assigna,l<:tdos. 

Não é, porta,nto, .. uma. conjectura affir· 
mar·SG que, entrG nós, onde o a.rbitPio, não 
paro, sub~titue a lei, maiores tenham sido 
os abusos e mai~ clainorosas as \"iolenclas 
e iniquid;:tdes. · 

Foi. sem duvida, por tol-os obSei·va.do, q,ue, 
em 188!3, o ex-director do Hospício, no tra
ba.lh0 em que estudou a situaçao dos alie· 
nados no B1·a:il profliga vehementemente o 
menoscabo em quo os . teem as a,utoridades 
publicas, internando-os promiscuamente no 
Asylo de Mendicidade ou permittindo que 
sejam explorados como ohjoctos de industria. 
condemna.vel. 

Foi, ai.nda., por identico motivo que o . 
ox ·director ger<tl da Assistencia. n. ALienados; 
em 1896 dil'igiu, sob o mesmo assumpto, 
uma exposição ao Governo, fazendo-a }We
ceder de um otficio ao Ministro da Justiça e 
Negocios Interio1•es, no qual dizir..: « a si
tuação irregular o indefinida ero quo se · 
acham os a.lienados perante as nossa.~ leis 
e as occul'rencias lmuentaveis que decorrem 
desse facto, ou alarmando o espírito publico 
pela perturbação d:t . ordem, ou pa.ssando-se 
no recesso d~ts . familias, ou em e.sphera . em. 
(iUe me ê dado intervir pelas funcçõcs e 
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pel·a.. profissã. o que exc .. r .ço, me induziram, p .. c-1 p.r.íos alienados. aos. qnr~c.-~. muit. as. Y.ezcs .• _nem 
uíndo-vos venia., a chamar• a vossa a.ttenção sabem examinar o interrogar, desmoralizam 
pn,ra as considet·ações que se seguem. sob a os cargos c u. institui1;~o. . . 
fôrma de um appcJlo aos poderes publicas E' de toda no convcmcncm. tam?~m, que no 
em favor dos n,lienados.» ·. · j re!!ul:l.mentaçã.o indique com prcctsao r1ua.es 

O Governo a ellc não ficou iodi!ferente. os. doentes que devem ser admittidos no asylo 
Em 11 do junho do citado anoo, o Sr. Pro.: I c até quandod.evcm ahi p~rmn~eccr. . 
sidcnte da Republica, D1·. P1•udento de Mo- Ess:•. questão é de maxtma nn~ort:tnc1a, 
raes, de saudosa memoria, em Mensagem di- csp::cialmente sob o r;onto de Ytsta eco-: 
rigida ao GongTe~so, depois de va.rias consi- no mico. . . . . . . , 
deraçõcs sobre amatería, a8siln se exprjmiu: Parece á Coinmisslio r1\1c a .. ~\~o;;1stcnct~ e 

«Em nosso Corpo de Legislação são escn.ssas destin:ula n.o tra.t::.mento c: ;L 1·cclns~w. do.~ <;Lhe
as meuidas .assecumtorias da situação legal tiados, em estado agudo :la. molcstm, a.Indu. 
do alienados, de so1•te que é licito atfirmar curaveis; e {L t·cclu:;ão, nnle;u11cnt~. dus fJUC, 
que é proearia. a sua condição no Brazil. npczardcincnravels,continucn! :1.g1ta.dosepor 

Ém favor delles e:dste. ~certo, estalJelecid:t csstL eircumstancia. n~LO. possam _:p_crma.t~ece~· 
de modo gern.l a protccçfio do Poder .Judi- em Iibcrd~tdo ou no seio d:ts_ fa.nul_w.s. E ata 
ciario, sob cuja ogidc se ampn.ram todos os por esse car;,,cter (1u_c a. Asst:'~~ncw ... su t.Hs
dll•eitos c interesses que lhes dizem. respeito. tinguc dos estu,bclcc1memos (L'J Ci.Ll'lü~tdc. 

· Cumpre notar, porém, que nn. mór pal'te Assim scnJo, não é curia~ que a ella 
dos casos, essa protecç.1.o sómentc se tornn. sejam cnvi.n.dos os ébrios, inv:\..liQos e vaga
e!fectiva. qu3:ndo provocada P?r in~eressad~s btÍnd.os mendigos que í1 polici:1 cncont1~.nas 
ou por tcrcerro~. podendo :~s:'nn v1r a nulh- ruas; nem tti.o pouco quo: des~Ll~P_n.rcctua a 
fic~r-se na pl'U.tlca; ou entao .. em caso:; exce- agi.t<1çüo e v-erificada a mcut•a.billdadc _dos 
P?lonaes. por alguma autori<.lade. ao ~~nhe- cá~os, perm::tneçl!.m entre ?-liün<.td?s per1go
c1mento da qual tenha · chegado a notrcta de sos 0 cura.veis, dementes lUo!fenstvus. que, 
factos que reclamem a sua intervenção. . apenas · precisam de . cuida.do~ hygienicos. 

São obvios os .. incom·cnientes que podem São ta~s doentes os que enchem os tt~ylos,em-
decorrer desse estado de cousa.s.» bu.rnçam..-lhcsa administração e sobr~c.a.rr~-
~o mesmo anno 10i apresentada tL consi- O'arn 0 oral'io publico com despczas 1!1,JUStt-

del•ação da Gamara pelo Sr. Dr • .Toaquim ftc::tvcís. · ·. . 
GonQu.lves R::tmos, então reprosentante · d.o Torna-so necessario, fin::tlmentc. pt•ovLden-
4odistricto de Minas Geraes. um projccto de ciar sobre o modo de · cximie-::;o o ~-;o. 
lei que preenchia as lacunas da nossa legisla- verno dn. incumbencia de manter. gr~t~m~a
çã.o, como us assignaln. a men_sagem refe~idu.. monto, nos ::tsytos publico_s, corou .pensro~n.s-

Votado pela Camara fo1 esse proJecto tas do Estado, estrangeiros a.qm dolUICl
cnviado ao Sen:.tdo, onde, 1mto gr::ttl.o todos littdos 011 em passagem p~~ra. ou•ro p::ti.z. 
os esforços do Governo, e de ttlguns dos Su em nosso uaiz s~LO os estrangeiros, neste 
r~presen_!;u.ntes dn.quell~ C:.tsa do C~ng!•esso, na.rtlcul:l.r, cr1ulpu.rn.dos o..os n:.tcionae3 .. 
am~::t. n~o logrou. sahu• da. qomm1ssao de t Qua.ndo em qua.lque1• p:1iz o e::;tran~ezroen
Leg.tslaçao e Jus~1çn.~ onde J:.tz sepultado louqu::~c::.~, a ::mtoridu.de publiea. o fu,~ mtern:tr 
com dous substrt.ut1vos que .lhe foram em um <::.:'ylo_. Il!as reclan;m .imm~um_tamento 
app9stos. . .. . a su~t rcpatr1açao e uma lO:.tcmmzaçao )?elas 

Nao deve caus:11• estranheza ~sse f~~to · dcspez11~ feitas e por fazer. . 
Naturn.lme_nte graves p1~cocc,upa9oe;; pohtiCas .Acredit::~ a commissão quo, si os alvitres 
tee~ ~esv1aúo <;L n.ttenç·ao c:o ~enad~ pa1:~ orn. lembrados forem acceitos pelo G_o'-:erno, 
ma ,;~rms de mawrrelc\·ancia; ê do prest~n;m , os abusos e as irregul;::.ridu.des •~dmi.mstru
porem que, no mum_:nto _de c::tlm.a P9li.t1ca tivas ccssa1·ã.o, c a Assistencüt a Altona.dos 
que. atravessêmos, nao 4mxe de d:scutu· _um poderr.t preencher cabalmente a sua uttl e 
pl'OJecto de _tao. grande unportanCia. so~Ja~. lluma.nitarw, missão. . . _ 

Em rclaçao ttos asylos pulJllcos .e prt?Cl- Em conclusão, propõe . ~t çomtmssao _qn~ 
pa~mente 9s que. formam a Assistcocm. ;-a 1 esse parecer vú. ú. Go~nmJssao de Cunstltm
Ahcnado~. t; cl~ l!_lJstcr que a t•egul<.tmcnt~ç<w çfto, Legh:la.çã.o e .Just.tça, afim .~e formula._r 
attencla a situu.çao do pessoal, aos per1gos r.•n um p1•ojccto do lo1 a.s medto.aii garanti
que o corc1!-m, ú. nocessid_a~e de pes~oas de d~ra.s da liberdu.<ie mdividual e da gestão 
cornpctenc.m par<t ~ exorclCLO de. fnncço~s d~- dos bens dos alienados. 
licn.das, que lhes sao confiadas, a exper1encm . . ... ... 
dos serviços e ao con·hocnnento dtt tcchnictt Sn.la dn.s Comm1~socs, .:>1 de. a .. srost~ de 1?03. 
dos asy!os, estabelecendo preceitos sobre as -Jioluqttias Gon~alv_es, prcs1d~nte-mtermo. 
:promoções e, sobretudo, impedindo a noM -.Totro · Cc';1'los T~ta:e.'tl'a Brand1.to, rel~Ltor.
maação de pessoas incompetentes que, com o Satyro Dtcrs.-;-~nZ,ot~ de Casl1o.- (,ermano 

. -se exporem ao ridiculo e d. galhofa dos pro- Ho.s:;lochc,·. -8a h·e"·e. 
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A Commissão da Gou:,;tituição, Legislação 
o Justiça., em· olmdiencia á deliberação da 
Camara. a requerimento da Gommissão do 
Instrucçã.o o Saudc Publica, formula o se
~uinte projecto da lei solJru a assistencia 
devida aos alienados. 

Materia que interesso. essencialmente á 
liberdade e .· :1 propriedade do cidadfí.o e, 
portanto, de direito civil e penaL á Com· 
missão parece da · competencia exclusivn, do 
Congresso Nacionallogishtr sobre .a reclusão 
dos alienados e a atimioistração de seus bens 
noDisr.ricto Fedcl'alt! · nos Est·~dos. 

Nc~:o;e p1•csupposr o, dete1•mioa o projecto 
os casos unico~ de internação do~. alienado$; 
as formalidades com que deve esta ser feita; 
os requisitos de . funccionamcnto dos insti . 
tuto~ de alienados ; a assi::;tcncin, devida a 
estes; a, pena:icladc com quo~ rcsgual'datla a 
assi:stencia; u:i :'o Go,·crno ãa. União, em 
toda a cxten::;ã o do . paiz, . a ~uperintondcncin. 
do Sel'\"iço de a~s1stcncia, em tudo quanto 
inte1•esso (L pC$S03. o ::i. fortuna dos alienados, 
contra as possi -;·eis explorações de . :;cu int'or
tunio; e, tin:.tlmente, organiza o serviço do 
assistencia no Di~trir.to Feúera.l de modo a 
ar.tender, . quanto possiYel, nos tormos do 
uarcccl' da Commi:::siio du lnstruc~·ã.o e Sa.uLle 
Publica, :.tOS recl:unos da situnçü.o desses 
infelizes c aos :-:-acrificios do Thssouro. 

men tos, quantos possa collig i r, e façam certa. 
a. identidade do enfermo; 

'b) uma exposição dos . fados que compru
vom a alienação, e dos motivos . quo lloter-· 
minaram a deten~.ão do enfel'mo. caso tenha . 
sido feita. acompanhada. sempre que pos
sivel, de attestados medicos atrirmativos da,, 
mlllostia mental; .. 

c) o laudo do exame mcdlco-lcgal. feito 
pelos peritos da policia, quando se,ja esta a 
requisitante. 
. § 2. 0 No segundo caso, semlo a a.ü.missão 
requerida por algum pat•ticular, juntar:.t est.c. 
ao requerimento, n.Iémdo que os regulamen
tos cspeciaes a cada estabelecimento possa.ro. 
exigir: . · 

a) as declarações do § 1 o, lottl•a a, do· 
cmnentadas qua.nt.o po8sivel: 

b) dous parecere::; do meü.ico:; que ha.jn,m 
examinado o enfermo 15 dii1Santes. no ma~ 
ximo, da(luelle em q11e for datado o reque
rimento: ou certidão de cxn.mo de sanidade. 

Art. 3." O onform0 de il.líenacão mcnt:1l. 
poderá ser tratado em domicilio, sempre: · 
que lhe forem subministrados os . cuidados; 
necessarios. 

Paragrapho unico. ·Si. porém, a mol<'stilll 
mental exceder o periodo de . dous mezes. ''· 
pcsso~t que tenha à sua gua.rda o enfermo· 
communical'á o facto á autoridade compe
tente, com . todas . as occmrrencias relativas lli 

O Congresso Nacíon~tl decreta: molostia e a.o tratamento empregado . 
. Art. Lo O individuo que. por molestia Art. 4.n Salvo o caso de sontenQa. n::t qual 

ment.al, congenita . ou a.dquirida, compro· logo sor<t dada curatela ao alienado. a a.uto
metter a. ordem pu):llic::t ou "' segurança d~s ridade policial providenciará. segunrlo as 
pessoas serlt recolhido a. um esbbelecl- circnmstancias, sol1re a gua1•dn. pro\"isoria 
menr.o àc alienados. dos bons deste. communic&ndo immedi:.ttn-

§ 1.0 A reclu~ão , po1•êm. só s~ torlla.r:l offe· mente o f~1cto ao ,juiz competente, · aflm de 
ctiva em estabelecimento dessaospecie,quer providenciar como for de direito. 
publico, quer particular, depois do provada Art. 5.1) Em qualqúer occasião será per-
a. alienação. mittido ao individuo internado em cstabele-

§ 2.0 Si a ordem publica exigir a inter- cimento pnblico on pa.rticular, ou em domi· 
nação de um alienado, será · provisoria sua cílio. 1·eclama1•• por si ou 1)or pessoa. in te
admissão, em asvlo · publico ou 11o.rticular, rcssada, novo exame de sn.nidade. ou denun~· 
devendo o directl)r do estabelecimento, don .. ciar a falta dessa. formalida.de. 
tro em 24 horas. communicar ao juiz com-
netente a admissão do enfermo, 0 ·relatar Art. G.o Sa.lvoo caso de perigo imrninente 
ihe todo o occorrldo a respeito, instruindo o para ::t ordem publica. ou para. o proprio 
relataria com a observação medica que hon· enfermo, não sPrá l'ecuza.da sua. retir:td~t de 
ver sido feita. qualquer estabelecimento quando pedida por 

quem l'equereu a reclusão. 
Art. 2. 0 A admissão nosasylos de aliemt· AI·t. i.o Qmtndo recuzada, na.quelle c:tso. 

dos far-se .. ha mediante rcq uisição ou req ue.. a sahida, o director do estabelocimentll dará 
1•imonto, cont'oryY'Ie a reclame autoridade incontinente, emrolatorio.<t:.tutoridade com
publica. ou algum particula.r. petente. as ra.zõcs da recusa, para o julga-

§ 1. 0 No primeiro caso, a autoridade jun· mento de sua. procedencia. 
tur1t á.· requisição. Art. S.o Evadindo-se qualquer alienado,de 

a) uma guia contendo o nome, filiação, asylo publico ou particular. sómcnt.e poder:i. 
naturalidade, idade, sexo, eôr, profissão, ser l'cinternaclo, sem nova formalidaue, não 
domicilio, signaes physicos e physionomjcos hftvendo deconido da eva.sã.o 15 dias . 
. ~lo individuo suspeito de alienação, ou a sua Art. 9. o Havor:i. acção penal. por denuncia. 
photo;;r<tphla, bem como outros csc!aroci-. do Mini~tct•io Publico, em touos os casos de 
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Yiolencia. a attcnta~og ao pudo1•, praticados mente separado do destinado aos outros 
nas pessoag dos aliePmdos.- doentes. 

Art. lO. E" prohibid(.) man+.er alienados Art. 16. Estando esses documentos e de-
em cadebs pulJlJcas ou ent1·e criminosos. cl:traç:ões em fórma, e . sondo pelo deferi- · 

Paragt•aph!J unico . .. Onde quer que não mento da petição a con1missão inspcctora, 
exista hospício, a autoridade competente rccolher:t o peticiomtt·io ao~ cofres publicos· 
far:t a.lujar o alienado em casa expressameute a quantia quo arbitral' o Governo p:t.ra a 
destinada. a esse fim. até que . possa ser fiscaliza1;ão do estahclecimonto, anmml
transpot•tado ·. pa.ra. al:.rum estabclec:mcnto mente; 
especial. ... Art. li. Pretondcndo a .direcção do os-

Art. 11. Emquanto não pos~uh·em os Es· tahelecimento elevar o numero primitivo· 
tn.dos manicomios criminaes, os ·alienados do pensionistas. submettm·á. ao Governo. 
delinqu.Jhtes e . os condemnados alienados devidamente inibrmadn. pela, commissão in
sómentc .. poderão perroanccor, em asvlos ~pcctora, uma nova pla•nta 1lo cdificio. pro~ 
puhlicos. nos pavii!tões que c~peeh~lmente se vando que as novas construcç~õcscomportam. 
lhes rcscL·vcm. na contormidadc l.'oqucrida, os novos pen-

Art. 12. O l\Iinist.!·o da .Just.iça. e Negocias sionistas. · 
lntcriorc.;;, por intermcdio do uma. . com- Art. lS. Os dircctores de asytos de alic
missã.o cumposta em cada Estado e no Ois· n:.tdos, puulicos oup:~1·ticula1·cs, enyia.rã.o 
tricto Federal do procurador J.n. Repnblica, mensalmente á commissã.o inspcctora um<t 
J.o curador de orlJCl[os e de11m profissional, relru;.iio circumstn.nciada. dos doentes intet·· 
de reconheciua competencia, designado pelo nados no moz n.nterior, 
GoYerno, far:t a. suprema iuspccção de . Art. 19, Ao Governo da União. incumbe . 
todos os estabelecimentos do alienados, . pu· ma.ntm· n, assistencia aos a.lionmlos do Dis
blicos e particulares, existelltos no pa.iz. t1·ict.o Federal, h~wendo d&t Prefeitura do 

Art. 13. Todo hospício. asylo ou ca.sa de Districto ~t diaria dos doentes. 
saude, destinado <~ enfermos de .. molesths Pamgraphounico. A di<t'l:ia dos a.licnados 
menta.es, dever:t pt·eencl:er as seguintes con- rcmettidos pelos Estados será pa.~a por este.~. 
dições : e pelo~ respectivos p<Lizcs ~L dos ttliena.dos es-

In, ser dirigido por profissional devid3.· traofYeiros. ·. 
mente habilitado e residente no estabcle- Art. 20. O possoald::t Assistcncia aos Alie· 
cimento ; ni1dos do Districto Fedcr::tl compot•-sc-hn.: Dv 

2•, installn.t··se e funcciormr em edificio Hospicio Na.niona.l, de um J.ircctor. supe· · 
adequado, situado em logar saudtwel. com rintondcnuo o serviço clinico o administra
depcmlencias que permitta.m aos enfermos tivo, quatro alienistas ctfcctivos, um ad,jun· 
exercicios ao ar livre : to, um cirurgião-gynecologista, um pecliatl'a, 

3\ possuir compartiiuentos espociaes para um medico do pavilhão tlc rnolcstias infec
evita.r a. promiscuidade de sexos, bem como ciosas, um ophtalmolugista, um dü•ectot• do 
para a separação e cla~sificação dos doentes, lahot·atorio a.natomo-pa.thologico, um assis· 
segundo o numero destes e i1 ni1tureza. da. tente do mesmo, um chefa dos serviços kine· 
molE:stia de que soft'ram: . . l sotherapicos, um dentista., quatro internos . 

4n., ofl'erecer garantias . de idoneidade, no etrecti vos, um pharmacoutico, um a.dminis· 
tocante ao pessoal par<~ os serviçõs clinicas trador, um archivista., um primeiro, um 
e administr:.ttivos. . ·.. segundo, um terceiro e um quarto escript.u· 

Art. 14. Quem quc1' que :pretenda. fundar ratios, um continuo o um porteiro; c nas 
ou dirigb: um:.t casa de saude destinada. colonhts de alienados: de um diroctor, que 
ao tt·~ttmuento de .alienados devm:ti. 1·cq uercr será medi co, . um alienista. cffoctivo, um 
ao l\Iinistcris do Interior ou aos p1·esidentes adjunto, um pharm~ccutic~. um almoxn:ri~e. 
ou gove1•nadores dos Estados i.t devida au- um 1° e um 2o escr1pturarws. No pav_Ilhao 
torização. de admissão, onde funcciouará. . <t socçao de 

Art. 15. O requerente annexn.rá. :L sua chimica psychiatrica da Faculdade do Me-
petição: · . dicina, itavorá. · um . alioni~ta, dil'ectol' do 

to, documentos tendentes a prova~· quo o mesmo pavilhão, caben~o o oxorcic~o d~):!te 
local e o estabelecimento estão na~ comli- Ci1rgo ao lento da cadmra do psycluatrw. c 
ções do art. 13 ; de molostia.s ne1•vosas. . 

2°, o t·egulamento interno da · easa de Paragrapho unico. O a.Imoxar1fo do Hos· 
sa.mle ; . picio passará a. exercer o ca.rgo do adminis· 

3°, dcclarae<i.o do numero dos doentes que tradot•. 
p1•otenda1·ecober : · · Art. 21. Serão providos mediante. con-

40, declaração de recel>cr ou nno o estabe- curso os cat•gos de a.lienista ~.djnnto, de J?C
lneimento apenas alienados, e de ser, no ul- diatra. de medico df> P~·l.Vifhão de mo!e~tJ:ts 
timo caso, o Locall·eser.,.·ado tt esr,es inteira- infoccio~as, d1~ Msistento do laboratot•to lu:-: •. 

\'()r.., Vll 10~ 
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tochimico e de. interno, devendo ser prefe
rido no provimento · de . todos esses cargos. 
com . excepção dos dous ultimas, o· concor
rente qUe haja exercido o cargo de assistente 
ou prepa.rador . das Fa.culda.des de ·Medicina 
do paíz. 

Art. 22. As infl'acções desta lei serão pu
nidas com as penas de prisão até oito dias e 
de mult.a de 500$ a 1:000$, além das mais 

· em que, pelas leis anteriores, jncorra . o in
fractoi•. 

Paragrapho unico. Ao director reine;• 
dente, será. cas:;ada a autorização para 
funccionar o estabelecimento. 

Art. 23. Revogam-se · as disposições ·em 
contrario. 

Sa.la. das Commissões. 8 de eutubro de 1902. 
-Paranhos Monteneg>·o, Presidente.-A.ngela 
Pinltei?'O-F'J•ede,·ico Borges.-Tei:.coira elo Sá 
Hossannah de Olivei1·a. 

TABELLA DE VENCll\IENTOS DO I'ESSOAL DA 
ASSISTENCIA AOS ALIENADOS 

Hospicio Nacional 

lDirector ..••••.....•.••. · .••• 
4Alienistas e:ífectivos a 6:000$ 
!Alienista, director do · pa-

vilhão ..••••.•••.•••••••• 
· 2 Alienhrtas adjuntos a. 3:600$ 
1 Pediatra ••..••.••••••••.•• 
1·. Cirurgião gynecologista .•• 
l-Medico . pà.ra molestias in-

tercorrentes .•• ~ ........ . 
Ophtalmologista ••.•.•.•••• 
Chefe do gabinete electro

therapico c do serviço hi-
. drotherapico •.•.••.•••••. 
1 Pharmaceutico .••• ~ ••••..• 
1 Chefe dos · laboratorios de 

anatomia · pathologica e 
ch1mica clinica .••••••••• 

1 Assistente (alumno) do ·Ia-
hora torio histo-chimico .. 

4 Internos a 1:200$ •••••••••• 
1 Dentista •••.••••••..•. ~ •.•• 
1 Administrador •••.•.•.••••• 
1 P1•imeiro escripturario .••• 
1 Archivista .•••••••.•••.•.•• 
1 . Segundo escripturario ..••. 
l Terceiro dito ............. . 
1 Quarto dito ...... ~ ....... .. 
1 Continuo ................. . 
1 Porteiro .................. . 

Colonias 
1 Dircctor ••••••••..••••••.•• 
l Melico ••• ~ •• • ••••••••.••.•• 

12:000$000 
24:'000$000 

6:000$;000 
7:200$000 
4:800$;000 
4:800$000 

4:800$100 
4:800$000 

6:000$000 
:3:600$000 

6:0008000 

1:200$000 
4:800$030 
2:400SOOO 
5:400$000 
5:400$000 
4:800$0(10 
4:200$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:400S•I00 
1:800$0o0 

123:000$000 

0:000$000 
7:200$000 

1 Pharmaceutico .•••••••••• ~ 
I Almoxarife ............... . 
1 Primeiro cscripturario ... . 
1 Segundo dito •••..•••••••• ~ 

Alienista. na CommissKo in
sp~ctora do Districto Fe
deral e dos Estados,a 300$ 

:3:600$000 
4:200$000 
3:600$000 
2:400$000 

:30: 000$000 

6:300$000 

Sala das Commissões, 8 do outubro de 1003. · 
Paranl~os jlfontenegro, presidente .-Lui:: Do~ 
mingues, relator.-Angelo Pinhei1·o.- Fre
derico Ba1·ges .- Teixei1·a de Sá.- Hosannah 
de Ol~veira. 

PARECER DA. CO:U:.IISsÃO DE ORÇAMENTO 

E' de necessidade a rcorganizacão da 
Assistencia aos Alienados e a Commissão 
de Orçamento reconheceu essa necessidade 
por occasião da visita feita ao Hospicio Na
cional em companhia do illustre Ministro 
o Sr. J. J. Sea.bra. 

O estado deploravcl do edificio, quo em 
suas acanhadas dimonsõcs .gua.l•da. . 900 alie
nados, quando apropriado a 400 apenas; o 
serviço desorganizado pela dcficiencia de 
pessoal e mal remunerado, foram motivos 
que se impuzern.rn á Commissão para mais 
um sacrificio de dinhcil'Os. 

Negal-o seda desconhecer uma das obri
gações perma.nentes do Estado e unica como 
excepoão dos casos de assisteocia, e que 
não pócle ser ilUdida ainda das.· condições 
mais atlHctivas do paiz. 

Se aq uclla instituição, não · de caridade 
mas de segurança, confiJl'me . em seu . estu
dado ·parecei· disse o illustre relator, o 
Sr. Deputado · Teixcü•a . Brandü.o ( do Rio), 
mestre consagmdo da, matcri.~, honrou ou
trora esta Ca.pital, precis<, ser recusada á. 
investigação de qualquc1• olhar estranho. 

Se os membros do Congresso por alguns 
minutos percorressem o Hospício Nacional, 
sem uma pal:.tvra., sem indagações de re
cm'sos, concederia-m . :.t su:.t · rcorg~nização~ 
cscrn-visando apenas as suas vontad.es o.os 
prasos regirucntaes. 

Snsten tando o parecer da Commissão de 
Constituição~ Legislação e Justiça, ê a Com
missão de opinião, no emt::mto, qt1o haja 
alteração na tabella de vencimentos, afim 
de estabelecer-se a uniformidade, visto · que 
os serviços por su:.t especialidade o pelo . tempo 
exigido sG equip!l.ram. . · · 

Deste modo deve o pagamento aos quatro 
medicos alienistas ser . de 4:800$ :.t cada um e 
vencerem os ad,juntos o mesmo que até agorí1 
percebem os alienistas, isto é, 3:000$ cada. 
um. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:49- Página 53 de 57 

SESSÃO EM 23 DE SOVE~lBRO DE 190a 811 

E' ella tambem de opinião que não seja 
·creado nenhum lagar de escripturario, para 
ficarem sómente tres, substituído o de ama
nuense por um destes e que os vencimentos 
o bedeça.m á seguinte ordem: 

Archivista............. 4:200$000 
1° escripturario. .....•• 4:200$000 
2° dito. . . . • • . • • . • • • . . • 3:600$000 
3° dito. • .. .. • .. .. • .. . • 3:000$000 

Que o 1 o escriptnrario das colonia.s (Ilha 
do Governador) vença 3:000$000. 

Que seja supprimida a disposiçD:o que crea 
o logár de alienista nacommissão iospectora 
do Districto Fcde1•al e dos Estados, para que 
o art. 12 do projecto seja formulado do se
guinte modo: 

O Ministro da .Justiça e Negocies Interiores, 
por intermedio de uma commissã.o composta 
do procurador da Republic:.:t. do curador de 
orphãos e do director do Hospício Nacional, 
fará a suprema iospecçã.o dos estabeleci
mentos de alienados do Districto Federal. 

Sala das Commissões, 23 ·de novembro de 
1903 • ...,....-Cassiano do Nascimento, presidente.
Laurindo Pitta, relator.- U1·bano Santos.
David Carnpista . ...,...Francisco Ye·:ga.- Ani;io 
de Abreu. 

VOTO·. E:\I SEPARADO 

Em mensagem de 3 de agosto do corrente 
anno. que se refere ao exposto relativamente 
ã Assistencia a alienados, na mensagem de 
3 de maio passado e exposição de motivos 
apresentada pelo Ministerio da Justiça c 
Negocios Interiores_, o Exm. Sr. P1•esidente 
da Republica solicitou do Congresso Nacional 

.a decretação das providencias que julgue 
necessarias para que possn. se1• organizado 
esse importante serviço e levar a effeito os 
melhoramentos precisos para 'Ma execução 
do mesmo serviço. . . 

Ouvidas as Commissões de Instrucção e 
Saude Publica e Constituição, Legisla~~ão e 
Justiça, esta, depois do parecer daquella, 
que acce]tou os motivos expostos na men· 
sagem e apresentou de6envolvida.mente as 
bases de seu parecer. concluindo da seguinte 
fórma.: «Em conclusão, pl'opõc a Commissão 
que esse parecer v~t á Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça,afim de formular 
em um projccto de lei as medidas garan
tidoras da liberdade individual e dn. gestão 
dos bens dos ali('nados», offcreceu um pro
jecto de lei refe1•ente <"t reo1•ganização pedida 
e com elle uma tabclla dos vencimtJntos dos 
respectivos funccionarios. 

A· Commissão do Orçamento deixa de u.na· 
lyzar esse projecto, · tratanto sómeote da 
;p!l'rte referente á dcspcza coostanto ·da refe
l~lda ta bolla.. 

Com esse estabelecimento- .Assistoncia a 
alienado~-em vista do respectivo regula
mento appr•ovado pelo decreto n. 3.244. de 
29 de março de 1899, a despoza, com o pos• 
soal do Hospício e Colooias é de 65:200$000 
d.is1.ribuidos da seguinte fól'mn.: ' 

No Hospício: 

Directo1· •••.••.••.•.••.•.• 
:Medico do pavilhão .•••••• 

4 M edicos a 3: 000~000 
1 Chefe de ga,hinête clcctro-

thorapico ..••••••.•.•••.•• 
l Pharm:J.ccu Uco •••••.••.••• 
l Almo.xn.rifo ............... . 
2 oscripturarios <L 3:600$ •••• 
1 amanuense ............... . 
1 continuo •••...•••••••.•••• 
1 portoil'O ......... _ ••••.•••• 

Coloilias 

l director ••.•.•.•••••••••.•• 
1 medico ........•....•. · . ." •• 
1 · pha.rmn.coutico .•.....•...•• 
1 almox~trife ........•.••...• 
l escripturario .••••.. , ..•... 

9:000$000 
3:000$000 

12:000$000 

2:,100$000 
2:400~000 
4:300$000 
7:200$000 
2:400$000 
l :600$000 
1:200$000 

46:000$000 

6:000$000 
4:800$000 
2:400$000 
3:600$000 
2:400$000 

19:200$000 

A t:1bell~L o:ffcrccicb no referido projecto 
::tugment.:.L as despezas om 157:300$, como se 
v e do ·menciomtdo projecto de lei, . sendo a. 
dill'erenç;1 para m:ü~ da. qun.ntia, de 94:100$. 

A Commissã.o de Orçamento, n.ttendendo 
que é procoJ.ente a, crcação dos logJ.res ·feita, 
pala Commissão do Constituição, Logisln.çfí.u e 
Justiça., e bem assim que os vencimentos mar
c.:tdos pa.ra, os mesmos funccionarios e a.u
gmentos feitos pn.rn. os q_ue exercem os log:L
rcs existentes, obedecem a, motivos justos, 
nu.da tem a oppor. 

S:.tb das Commissões, 9 de novembro de 
1903.-Cm·nelio da Fonseca, relu.tor. 

MENSAGEM E EXPOSIÇÃO DE l\!OTIVOS A. QUE SE 
REFEREl\I OS PARECERES SUPRA 

Srs. Membros do Congresso Nacional-Re
ferindo-mo ao que expuz, relativamente ú. 
assistencia. a alienados, ·na monsagem que 
t.ive a honra de dirigir-vos em 3 de mn.io do 
corrente anno, e <i. vista da inclusa exposiçõ.o 
de motivos apresentada pelo Ministro da 
Justiça. e Negocios Interiores,. solicito ao 
Congresso Nacional a decretação . das pro· 
videncias que julgar neccssarias parti. que 
possa ser 'reorganizado esse importante ser· 
viço e levados a. effeito os melhoramentos 
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materiaes que são do mister para. a hoa exo· miscuidade com os outros não doen tos de 
cução do mesmo serviço. taes molestia.s. Si ao serviço . actual de-

Rio de .Janeiro, 3 de agosto de 1903. crümcas dez·mos outra feição, isto é, si o 
transformarmos em um pequeno ir.tstitnto 

FRAN'CISCO Dl~ PAULA RODRIGUES ALVES. 

Sr. Presidente da Repubiica- A comrois· 
~ão de distincr.os profissiona.es. nomeada para 
proceder a. inquerito .sobre as · con lições 
actna.es da Assietencia a. Alienados no Hospi· 
cio Nacional e nn.s colonias funda.das na. ilha 
do Govei·nadór, demonstrou cab<~lmente . . no 
seu t•clatorio publicado ·como annexo ao do 
Ministcrio a. mou cargo, de ide ::thrit do cor· 
rente . a.nno, sm· inadia.vel a rcorg:mizaç!lo 
clesse important.e serviço. para que os re
spectivos estabelecimentos possam proencllcr 
do modo completo o fim a que se destinam. 

O .dircctor do Hospicio ta.mbem julga nc· 
cessa.r~a e urgent.e a reforma : o, no otllcio 
que ac:1.ba de dirigir-me. encareccn:1o a 
prompta. autorizaçfto de diYCr5os melllot·:.t· 
mentos, a.ssim se csp:·imc: 

«Tendo em vist::t o augmento de população 
da Ci.tpital Fetleral c as ncces;-;idados de re
ceber · doentes d.e out.t•os . E::;tados. torna-:; e de 
mais em mais neccssario ala.rgar as depen
cteocias do Hospício ·o augmentar os abja
men tos das colonias par:.t onde serão transfe
ridos todos os alienado~ indigentes capazes 
de traba.lharem no set•viço de la.vonrn, inc:m
testavelmente ·o melhor meio de cccnpal' as 
acti'viuado~ do alguns dentre · elles. 

Muito. lucraria a . Assistencia si o Esta.<lo 
fundasse uma colonia especial pu.l'a epile
:pticos indigentes, visto a grande pot•ção 
ctelles no I-Iospicio e t\o ma.ior a.ioda. na. De
tenç~ão e em liberda.:le justlficarl!m plena
mente esta croação. 

Sondo grande o numero de alcoolistas que 
sobrecarregam o erario ·publico com uma 
despeza. · inutil, vh;to como muitas vezes 
somos obrigados a mantcl-os aqui porque 
sabemos que, mesmo cessado o delirio. o din, 
da alta é frequentemente a. vospcra dn, volta 
em carro d~ policia, faz-se preciso cren,r nas 
colonias do. Estado uma ·. secção parn. t.acs 
doentes, muitas vezes exccnentcs trabalha
dores quando isento~ do :.~lcool. 

A fnndação da coh.mia. para epilepticos não 
dispensa a coostrucçii.o de dous pavilhões 

· para comiciaes delirantes, um pa.ra cada 
se:to, nos terronos tio Hospicio. 

Entre as insufficiencias actuaes deste · es
tabelechnento nota-se a falta. de pavilhões 
cspeciaos pat•a tuberculosos e pa.ra molestias 
intercunentos. Si forem . elles construidos. 
evitaremos o grande inconveniente da per· 
ma.nencia do alienados tuberculosos c outros 
o.ttiogidos de molestiM infecciosas om pro-

de euucação de pequenos idiotas c imbecis, 
cumpt•iremo~ m:iis uma exigancia. justificada 
da Assistencia Publica. Prover o cstabolcci· 
monto de l:.tbora.torios de pt•opcdeuticn. e so
miotica. ment.aes~ incluindo a psycho-physio
logia, de anatomia pa.thologie<t c bio.chi
mica .. será. arma1• os alienistas deste ma.ni· 
comia U.c recm·sos pa.ra melhor <lia.gnostictL
rcm e, portanto, conseguirem . melhores re
sultados .. thera.pcutico::;. 

Como complemento disto, vem a urgencia 
de reformas radicaes nos sr.n·viços rln clcctro 
e h~•,lrovhOl'apüt, accrcscentando-lhcs o de 
kynesotherapüt. · 

RelJ.tivamentc ao pesso:1l do estabeleci
mento, · devem ser muito sel'in.s as modifica
ções a imprimir no estado actual de cousas~ 
Qua.nto ao pcsl:lo~~t medico, ~ imprescindh·el 
il. ct·eaçã.o de algn ns logarcs do clin icos ; ·um 
dolles. que deverá. · ser um pediatra, conhe· 
cedor do ramo da psychiatria e <la neuro
logia applicada ás criança.s, ficará. encarre
gado do serviç~o especial do instituto a que 
me referi acima. Ao outro clinico ficará en
tregue o serviço dos pavilhões de isola
mento. Assim, daremos mais folga. aos qua
tro ationistt\S effectiYos pa1•a. 1Jem cuitlnl'em 
de suas respectivas secções, sobretudo si lhes 
dermos dous a.djuntos remunerados para au
xilio do set•vi~o de obsorYa~ão, etc. 

Serão . e3tos a.d,juotos os futuros ali.eni.stas 
e1rectivos. Além destes, .ê . urgente a ftm
dação dos logarQs de . cirurgião gynecolo
gista. deopllta.lmologista. e de denliista. Ex .. 
cusado é insistir na. necessidade da exis
tencia de t:J.OS facultativos, porque tanto 
mal fez ao estabelecimento a suppressão dos 
seus cargos, quo por vezes !oi preciso re
correr a profi~~iona.es estranhos ao Hospiclo 
para preencherem. por favor. a funcç-Ji.o tlos. 
referidos cargos. E, actualmente, si não ti
vessemos, pur oirerta. . gratuita, tres . delles 
que rmtlizam ta.es serviços, certamente 
muit;.> teriam sutl'rido os pacientes aqui re
c:J.lhitlos. 

Como complemento de um bom serviço 
clinico. são indispensaveis :. um bom labo· 
ril.torio bio-cbimico e a.natomo-pa.thologic6, 
de que fa.Uamos acima, dirigido por um. 
tochnico de competencia provada, ouro bom 
corpo de internos remunerados. Si pudesse
mos contracta.r · na Europa um p1•ofi~sional 
competente pam · aquella, primoir·:.t funcção. 
em muito concorreriamos para o progt'esso 
da. .. sciencia. nacional, porque assim teria,
mos no I-Iospicio um excellente nuclco do 
apcrfeiooa.mcntos. 
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Ao pessoal da. secretaria ser;t neces~ario 
ünprimit' as s~guiutes modiftca.ções: um 
primeiro cscriptura.t•io, um a.rchivista, um 
:::egnndo escriptura.rio, um terceiro, um 

Fcdcraldtl. ex:ist'Jntc em outros p<Lizcs eivi~ 
lizados. 

quarto e um continuo. 
Assim, attenderemos ·ás necessidn.dc~ do 

::;c1·viço, du dia em dia augmentado, c. o que 
é mais, tendo em vista os principias de hie· 
rardlia que estimulam, teremos no 1° cscl'i
pturario o chefe da secretaria, . servindo ao 
mesmo tempo de secretario á directorla. O 
cargo a.ctual de almoxarife devo ser transivt·
mn.!.lo em o loga.r de admini~trarlnr com as at· 
;i;rilmiçõe~ que outr'ora tinha. talf'uucciona.río 
por·fui·ça do:; regulamentos do 1890, 1892 e 

Si re!lectit·em os illnstres legh:l:tdores 
brazUeiros mnque o ;wno passa.do dever·ia 
ter o Thesouro recebido cet·ca de 730:000s, 
provc~ieotes ~le dinrias tios doentes aqÚi 
rccolbtd:;s, a.ss1m como quo a.ugment:trã. o 
numero do pensionh:tas. si nma. bou. retorma 
fbl' oll'tlctu<ttlii, por cm·to nã.;..~ nos regatearão 
elementos para. r13a.lizal·a.,. 

Ao cito.do ollicio :tcompanh~n·a.m as tab~l
las. q He tt-a.n~crevo, dos vencimcn tos indi
ca.tio~ par:t os ditrcrentc~ cutpregos. no Hos· 
picio o na~ eolúrlia.~. o U.as con:-igna,ç·ões ne
ecssarüts p.trn. o callteio des~es e.;ta.beleci· 
mcntos. 1803. . . . 

iiVSPICIO :s'A.ClO~AL 

Pessoal 

Assim ticara ao director ccrt<l, folga para 
preoccupu.r-se um pouco · mais . com a part~ 
medica. da instituio;ão, nã.o deixando, porém, 
a'b~olutamente de superintender• c tiscalizat• 
o St)rviço a.dministrativo~ 1 Dirccto.· ..........•.•. ~ •..•• 

Sendo impossível, dentro das \"er•has pro- 4 Alienistas cfl'ectivos a 6:000s. 
postas no projecr.o de orçamento, olJt.et• a 1•ea- 1 Alicnist<t, <lirector do pavl
'lizaçã.o do que acima ticon indicado, é justo lhilo .•.......•.•.•.••.•.•• 
seja adoptada uma nova tabella .de venci· 2 Alienistas adjuntos a 3:6005 
mentos. remunerando melhor os funcciona.- 1 PeJ.ia.tra ....•••....••...••• : 
rios do estabelecimento. I Cirut•giti.o gynccologh;ta ..... . 

O pessoa,l subalterno de nenhum modo püde 1 Medico pa.ra · rnolestias inter-
continua.r reduzido como a.ctua.lmeote c currontcs ...•.••....•.•..• 
muito menos insufllcicntemonte pago. Opht:~lmologista •••••.•.•.... 

E' absolutamente impossivcl tet• bons em- CheJ'e do · g;~blnetc clectrot.he-
pt•egados com vencimentos tão e:dguos, como l'. :pico c do serviço hydro· 
até aqni. t!wraptco .........•...•... 

Peço.pois, soja elevada a. Yel·ba parare- PlmrmaccH1;ieo. ·. · .•... • •••• 
muneraçoão do refer•ido pessoal a. 14:3:680~000~ Chet'o doslabor:~.torios de ana· 

Assim serã.o postas em pratica não só a tom ia p<tthotogica e cllirnica. 
escola de enfeL·moiros, uma . das maio1•es ne- clinica. · · • · · · · · · · · • • • • · · • • 
cessidadas do scrvioo hospit:J.ln.r entre nús, A~sistcnt.e (:::.lumno) do labo· 
como a, . abertura. de otlicinas em que po- .ratorio hisco-cltimico •..•. 
derão trab~lhar muitos doentes. E então. 4 Internos :t 1 :200$. •. ·• · • •••.• 
·obtido isso, a verba .« alimentação e · combus- 1 Dentista· · · · · · · · · · · · · • · · · ·• • 
tivel » nocessitarã. ser modífic~~úu. para, ao 1 Administrador •.••••.••.•.•• · 
menos, 340:00C'$JOO. . . / . . . 1 lo cscripturario ....••..•..•• 

Apl'oveito ~~ OJ.lpot•tuniuade p:u•.1. solicibr l Arclüvista. · .. · .....••.... ~. 
o augmento do drversas verbas, do ~ccord.o 1 2o cscriptnl'ar~o .... • ... • •..• 
;com a. ta.bella annexa. 1 3" dito ......•.•.•••••••••••• 

Só assim, concedidas ellas, podcl·cmos pro· 1 4o ttito. · · ·• ·. · • .....•.•...• • 
ver as clinicas cirurgicas. o serviço hydro· Continuo ........... • .•..•.• · 

12: 000.~000 
.24 : 000$')00 

6:000$000 
i:200SOOO 
4:8008000 
4:800$000 

4:80(1~000 
4:8~0$)00 

G:000$000 
3:000~000 

6:000$000 

l:200SOC;) 
4: 800$0: 10 
2:400~0GO 
5:400$000 
5:400$000 
4:800$0110 
4:200$000 
3:600~000 
3:000~000 
2:400$000 
1:800$000 i;he. r~p. ico, os gauinetes. e. lau.orai.o.rios, a.. que· I Pvrtoh·a. · · · · · · • •· · · · · · · · • · • 

roo referi acima, do que lhe!!: é ne~essario. ------
12:3: 000~000 

Tendo perdido e muittJ o et•ar.io pnbiico 
com a. _passagom p:~ra o 1'hesouro da. cobra.nça. Pcsso(ll ele nomcartio. rlo di1·ecto1· 
das dütl'ias da pensionist:.ts, seria jnsi;o que 
volta.ssemos u. 1azol-a. como outr'ora pelo 
Hospicio. 

Si obtivcrdes do Congresso N:.tcional as 
.sommas em qnc impot•tam u.~ divorsa.s obras 
que em officios ante1•ioras v o::; :solicitei, in;.. 
clusive a verb~L · necessa.ria para illuminação 
electrica do e~tn.bcleeimento, :1.pproxima· 
.remos a. Assi~tencia. a t\.lienado~ no Distric1;o 

Enl'e!•mciro~. enfermeiras, gnnrcla.s, sur
veute.~ • . inspectores, inspectoras, roupeiro, 
roupcira, bombeiro, mn.chinista. sapateiro, 
piotor, c:Lt'pintciro, pedreiro, ferreiro, cn
gommadob.~.~. la.vn.doir~s e auxilinros, cu
pciros, cozinheiros e ajudantes, despenscirus 
o ajudant.e, :i~~=-dineiro c a,judantcs, <: ncar· 
regado cllls cnixa.s de agoo, enc:mu.mentos 
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e depositos, e conservad.or d.os g:.:.lJinetes 
143:680$000. 

kt"ale;·iat 

Alimentação e combustível .•.. 340:ooosooo 
Medicamentos, drogas, vazilha.- " 

me e appareihos •..•••••••.• 25:000$000 
Objectos de expediente. livros, 

almanak, jornaes e éncader-
. na.ções. • • . • . . • . • • • • . • • • • • • • • 4: ooo.~ooo 

Acquisição e concerto:s de mo-
veis, instrumentos e ut:!nsi~ 
li os • . • • . • • • . . • • . • • . . . • • . • • • 20: 000.$000 

Illmninação. . • • • • • • • . . • . . . • • • . 14: 000$000 
Fazenda, . calçado, ·aviamentos, 

lavagem e engommado de 

Acq uisição e .. conceftos de mo-
veis e utensílios ••....•.••••• 

Illumi nação •• · •••. ·, ..•.•••••••• 
Forrttgeme remonta de animaes 
Instrumentos de lavoura, ferra-

gens, sementes, etc ••.•••••.• . 
Fazenda, calçado, chapéos, avia

mentos e lavagem de roupa .• 
Conservação dos predios, custeio 

e conservação dos botes .•••.• 
Estopa, azeite, graxa, etc., para 

a bomba •.. ~ ..•.•••...•.• · ••• 
Aluguel da casa pa.1•a o director 

e pa.rao _almox:.tl'ife ..••..•••. 
Fumo e artigos para fumar, im

pressões, publicações e des
pez~ts miudas e eventuaes ••.• 

4:500$000 
600$000 

4:000$000 

2:500$000 

12:000$000 

4:000$000 

200$000 

4:500$000 . 

:3:590$000 
roupa....................... 40:000:)000 

Conservação dos . pr<::dios e do 10i:450$800 
materiaJ rotlante. •. . . •. . • •. • 10:000$000 ------

Estopa, oleo e gNxa para a ma~ Despeza annual no I-Iospicio •••• 732:121$298 
china ••••••..•••.. ·.•••.••..• 800$000 Despeza. ·annual das colonius ..•• li0:930$800 

Fumo ·e artigos 1)ara. fumar, 
aluguel · da ·!inha telephonica, 
impressões, publicações e des-
pezas miuda.s e eventuaes. • • 10:000$000 

Taxa de esgoto •• ~............. 1 :•19i$298 
Consumo de agua. . . • • • • • . • • . • • 144$000 

COLONIAS 

Pessoa~ 

Director ..••.•••.••••.••••••••• 
I Medico .................... ~ ••• 
1 Pharmaceutico ..••.••••.•.•• 
1 Almoxarife ................. . 
}o ·Escripturario .••. ;. •••.•••••• 
2° dito •.•• , ••••••••••••.•••••• 

465:441$298 

9:0008000 
i:200$000 
3: ôOO:j:;OOO. 
4:2008000 
3:600$000 
2:400$000 
-----

30:000$000 

Pessoal de nomeaça'o do director 

Po1•teiro, despenseiro, enfermeiros, gmn·
das,roupeiro, encarregado da. lavanderia, 
cozinheiros~ copeiros, lavrador, hortelão, co
cheiro, carreiro, encarregado do esta.bulo e 
da cocheira, alfaiates, foguista da bomba a 
vapor, ferreiro, soldador, carpinteiro. pe
dreiro, . jardineiro e · serventes, 33:480$000 ~ 

Mate,·it:!l 

Alimentação e combustivel..... 66:260$800 
Medicamentos, drogas, vazi-
. lhame e apparelhos..... •• . •• 4:000$000 

Ob,jectos de expediente. livros. 
almanak, jornaes c ·cncadm•: 
nações .•••. ·. • • • • . . . • • • • • • • • • 1 : 300$000 

TotaL ............. 903:052$098 

A execução da reforma depende, porém, 
em parte, de installação e obr .. ~& que, pela 
sua imp01•tancia, não se podem realizar á. 
conta do credito or.dinariamente votado para 
despezas . de tal natureza n" orçamento 
do Ministerio da Justiça e Negocies Inte-
riores. 

Alêm disto, o estado · . actual dos . · edi:ficios. 
reclama, para a sua conservação, reparos 
que não devem ser differidos por mais 
tempo e urge offectuar despezas que, ainda 
nas circumstancias actuaes, . são imprescin
díveis. 

Essas installações, ·reparos e outraa despe- . 
zas foram ·orçadas na . quantia de 729:130$, 
assim discriminada : 

HOSPICIO NACIONAL 

Concertos na · lavanderia ...•••• 
Enfermaria de isolamento para 

homens .• ·, ••.••..•••..•.•.•• 
Enfermaria de isolamento para 

Inulhores ••.••.••.•..•••..•••• 
Necroterio, .salas de autopsia .•• 
Modificação na despensa. .•••••• 
Augmento de. toateY-closets ••••• 
Reforma do systema actual das 

cozinhas .•.•••••••. ~ ••••.•• · ~ • 
Linhas e apparelhos telephonicos 
Pavilhões para epilepticos ••••• 
Pintura gol'al externa e interna 

do editicio •••••••.•••••.•••• 

6:850$000 

36:000$000 

36:000$000 
15:i00$000 
2:400$000 
5:400$000 

!4:000$000 
3:100$000 

73:600$000 

99:200$000 
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Dormitorio do.:; immuntlo~ ..•... 
Qf.,ras na. enferma.1·ia anoexa ú. 

1 a. secç·ão de homens ..•..•..• 
Obras na cozinhu. J.os pensio-

16:500$000 1· O ~!h·. Presidente- N:Io havendo 
nada. mais a tra.tar, de~igno para amanhi'i. a 

4: ooo~ono seguinte ordem do dia: 
- Votaçã-o do projecto n. :314, de 190:1. auto-. 

nistas .....•......••..•...•.. 
Ob1•as mt cozinha dos indigentes 
Installação eloctrica (:-:O:úOO$) o 

d.o ·.serviço . dét electrolyzação 
da aguado mar (5:000$) ••••. 

3:400.~000 riz:J,ndo o Governo a abrir ao ~Iinistorio dn 
4:500~000 Justic:a e Xegocio:; Intcriorc~ o credito espc-

. cial do 30:00C8 para o fim de oc~~orrel' ás 

Inshllaçilo do ser.-iço ue ex· 
ttncçi'io de incendio .....•••.• 

despczas de representaçã.o no Congresso Me· 
85:00U8000 dico Latino .Americnno e exposiç~iio n.nnexa. 

que so reu.lizarã.o nomez de ahril de 1904. 
.::o:OOO:)OOO na cidade do Buenos Aires (2a. discussão); 
~5 :ooos;ooo Votação do pro.iecto n. 305. de 1903, rela-Substituição do mobiliario •...• 

l<'ornecimcnto J.e vestu:.trio ..... 
Drena~em e ::t ter::o dos terreno~ 

no ·filndu do lr•)~picio .•...••. 

tivo á cweoda do Senado ao prqjecto n.ISGA, 
i7:ooosooo de 1001. dcclu.rando que a.o engenheiro Aris

tides Galv::lo de Queiroz. aposentado uo ca1•go 
82: 3Hn;:;ooo de diroctor tla Socrcta.ria do lVIinisterio da 

COLO~\J:AS Di·: ALIENADOS 
Agricultura, Vittçã.o e Obras Publicas, com
pete. desde a· aposentação, o ordenado de 
engeuheiro-:fbcal de 2a. classe.correspondente 

Esgotam.:mto àc ma terias fecaes 
na Colonit. de s. Bento ...... 

a 25 annos. dll serviço (discussão unica); 
li :300$000 Votação do prqjecto n. :~06, de 1903, auto-

rizando o Pt·csidente da Repnhlica a relevar Construcção de uma enfermaria 
na dita colonia ............ .. 

Reconstrucção da. ala esquerda 
d.o edtficio princip:.üda mesma 
colonia. para ser.-il· de dormi· 
torio a 65 enfermos •...••..•. 

40:000$000 a prescripção em que iocort•cu a pensã.o do 
montepio dos Servidores do Estarlo, quo dei
xou de reac lJer · D .. Izidora Ferreira. da Silva. 
viuYa do funccionn.rio ·. Cla Estmda. do Fcrró 

30:800$000 Central do Brazil Luiz Gonzaga Ferreira da. 
Silva. (discussão unica); 

Votaç~üo do pro,jecto. n. 209, de 1903, con~ 
Construcçi'í.o de um galt.ão para, 

abrigo dos doente:~ nos dias de 
calor e de chuva ..•••••••••• 29:000$000 cedendo a D. Flora Queiroz da Camara 

Lima. viuva, do coronel honora1•io do exe !'· 
cito Frederico Augusto da Fontoura Lima, a 
pensão annuu.l de 1:2008 (dil:lcussã.o unic~L); O dircctor do Hospicio, referindo-se á ne

cessidade de votar-sCJ uma, lei que unifor
mize a· hospitalização· dos alienados e . esta· 
beleça, medidas a~set!ur•atorlo.s d.a situação 
legal desses enfermos, pondera serh me
dida acertada que. de acco1·do com essa ·lei, 
fosse expodit.lo o novo regulamento da Assis· 
tencia. 

Sobre aquelle assumpto contínúa pendente 
de deliboraçã.o . do Sentldo lT.pl prujecto a.p
provado pela Camar~\ dos Deputados. 

A' vista do exposto. o ~onfor•mando-me 
com as indicações do . mencionado funccio· 
nario, penso que· se torna preciso solicitar 
ao· Congresso · Nacional não· só autorização 
para. eifectua,r a reforma da · assistencia. a 
alienados, mas tambem ·a decretaçã.o dos 
recursos indispensaveis afim de occorrer ao 
augmento de despez::t dahi resultante, e se 
realizarem os melhoramentos mu.teriaes que 
são de mister. 

Rio de .Janeiro, 3 de ::~.gosto de 1903. 
J. J. Set!bm. 

Votação do projecto n. 198 A, do 190:3, 
isent:.tudo de qua.lquer imposto ns etapas ven
cidas pctos officla.es da. brigada policial. e do 
co1•po de 1Jombeiros da ·Capital Federal 
(2a. di.scussã.o) ; 

Votação do projecto n. 38, deste c.nno, 
que reorganiza os serviços de hygiene :.td· 
ministrativa da União (2a. discussão) ; 

Continuação .·da 211. discussão do projecto 
n. 286 A, de 1®03, com o parecer sobre 
emendas ofl'erecidas para 2a.. discussão do 
projecto n. 286,deste anno, que fixa a. des
peza do Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas para o exercício de 1904 .; 

23 discussão do projecto n. 315, de 1903, 
autorizando o P1•esidente da. Republica a 
a.brir ao 11inisterio da .Justiça e Negocias 
Interiores o credito especial de 375:000$ 
para. pagamento da ponte construída na 
praia ·do Flamengo. ' 

Levanta-se a sessao ás 4 horas e 30 mi- · 
1 nutos da tarde. 
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lS9a SESSÃ.O EM 2i DE NOVEM:S:BO · DE 1903 

P1·esidencia dos /;'rs. Paula nuimaritn.s (Presidente), OUvei1·a Figtm•eclo ( fo Vice-Pre· 
siúente) e Paula Guimarf.íe~ (P'fesidente) 

Ao meio-dht procede-se :l. chamada, a que 
;:•espondt>m us ~r::;. Paula Guimarães, Alen· 
car Guimarães, Thomaz Accioly, \Vander
·!ey do l\Iendonça, Eugenio Tourinho, Antha
ro Botelho, Sá Peixoto. Aurelio Amorim, 
Luiz Domingues, Francisco Sá, Sergio ~a
boya., Gonçalo Souto, Tavares de Lyt•a, Eloy 
de Souza, Fonseca e Síl va, Pereit·a Reis, 
Abdon Milanoz, Teixeira de Sú., Bricio Filho, 
Julio de Mello, Euzebio de And1•ado, Rodrl· 

_.gues Dol'ia, Jovini<tno de Carvalho, Felis-
bollo. Frciro, Oliveira Vu.lladã.o, Domingos 
Guimat•ães,. Sat.yro Dias, Augusto de Freitas, 
Toleutino dos Sautos, Pa.ranllos Mont~negro, 
Rodrigues Saldanha, Bernardo Horta, Hore
dia de Sá. Cot·rea Dutra, Americo de Albu
querque, Erico Coelho, Lam·indo Pitta, Cru· 
vello Cu.,ralcanti, :Mauricio de Abreu, Carlos 
Teixeira. Brandão •. Francisco Veiga, Bernar
do Monteiro, .João Luiz, Gastüo da Cunha, 
Du,vid Campista, Bueno de Pa.iva, Henrique 
:saltes, Carlos Ottooi, Carvalho B1•itto, Ole· 
gario M<1ciel, Wencesláo. Braz, Moreira da 
~ilva, Je:mino Cardozo, Costa .Junior, Al· 
vu,ro. de Carvalho, Hermenegildo de Mo
raes Filho, Paula Ramos, Marçal Escobar, 
-cassiano do· Nascimento e Vespasiano de 
Albuque1•qu~. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a n.ctn.. 

O Sr. Francisco .,..~elga-Sl'.Pl·e· 
:;idento, n:t ach publicada no Dia>·io. do Con· 
g1·esso de hoje, sou dado como não tendo 

·compat•ecido á sessão ·de hontem, o que é 
absolutamente inexacto, pois cb.eguei ao re
cinto antes de V. Ex. abrit• a sessão e reti· 
rei·me, com os meus illustres colloga.s da 
Commissã.o de Orçamento, depois ue 6 llo1•as 
da tarde. 

Pa.t•ece·me, portu.nto, que não posso ser 
.tido como ih.Ltoso. 

O Sr. President-e - Está feita a. 
rectitica.ção. 

Em seguida é approva.dn. a acta da· sessão 
an tecedcn te. 

ORDE:V! DO D[A 

O Sr. Pt•esldeute -:-Não havendo 
nume1•o legal para se proceder ú.s vota.cões 
-das mat~rias consta.ni.es d3. ordem do dia., 
;passa-se i.i. ma.teria om discussão. 

E' annuncia.dtt :1 conf.Lnuação da 2~ discus
são do projecto n. 286 .A, de 1903. com o 
pa.recet• sobro emendas o!ferecidn.s para 
2u. diseus,silo do projecto n. ~86, deste anuo, 
que fixa a despcza do Ministerio da Industria., 
Viação .e Obras Publicas pa.ra o exercicio 
de l!J04. 

O.Sr. PJ•estdente-Tem a pa.lavra 
o Sl'. Moreil·a da Silva.. 

O Sr. ~lo rei ra. da Silva sahc 
que não é orador. Não pensa em entreter a 
Camara. com um discurso. Estú., porém, dis
postoa dar a sua opiniilo desautorizada (neto 
apoiados) sobre o projecto de orçamento do 
Ministerio da. Indnstria e Viação,. e princi· 
pa.lmente a. motivar a emendu. ·que apre
sentou. 

Confessaque pertence ao numero daquelles 
que muito louvaram o Governo Provisorio 
pelo que fez e que o criticaram peLo que não 
fez. Quanto mais o tempo passa, mais se 
afasta daquelles que censuravam aquelle go
verno e qne ainâa hoje não o poupam com 
as suas ·censuras .·pelo que fez e o louvam 
pelo que não fez. O governo revoluciona.rio 
deYia completar a obt•a. J.Ycvolucionaria.ima· 
ginada pelos mais adeantados dos que propa
garam a Republica democratica federatiYa. 

Elogia o proceder corl·e~to e de nobres as
pirações que teve o S1•. Demetrio Ribeiro no 
curto exe1•cicio de titular da pasta da Agri
cultura.. 

Foi ·S. Ex. o inicin.dor da corrente de 
iuéa"S que ,·inham a.nimando os bra.zileirolil 
desde r·erootos tempos, propugnando a liga
ção por meio. de· estradas regul:.ures do norte 
com o sul do· Brazil,. com ramilicações pa.ra 
a.s capitttes dos Estu.dos e para. os fronteil·as 
nacionaes. 

O Sr. Demetrio Ribeiro, logo quo assumiu 
a sua pasta. nomeou uma commissão technica 
para organisar o pla.no geral de viação. 

A Oommissão funcciooou . apro,·oita.ndo 
trabalhos a.ccumulados na sec1•etaria · de Es
ta.do e muitos out1·os que cntü.o lho toram 
fornecidos. 

Sabstituiu o Sr. Demetrio Ribeiro o Sr. 
general Glyccrio, uo inestimltVeis e até 
agora mal julgados serviços ú. grande causa 
do cornmercio, ua. lavoura. o da coul'r.ttel• ... 
niz:.tç5.o dos brazileiros. gae despertou tL 
tibru. du, activid:.tdc n;~cional, :t•eanuuu.mlo·a 
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por meio de numero.-.;os contractos, que fez Assim, sa.bemos mais do que se~ pa,s:-;a no 
lavrar na. sua. socreta.rio.t. pa.r~~ construcç-ão esti·angeiro do que do que se passa. dentro do 
de estradas de ferro. para navegação de pa.iz, e ás vezes ~L pequena distancia. 
nossos · 1·ios e para o poYoamento do ter- l\tas como pnra estradas do 1er·ro e navc-
ritorio nacional. gaç~ão o essoncial, ao menos emqna.nto não 

S. Ex. foi na. pasta ela. Agricultura um se applica. outra. força motriz, é o vapor 
verdadeiro yanhee. Falharam a.s melhores lev:.~do pelo carvão de podra..comprehendeu o 
das suas tentativas, mas, anezar disso, ahi orador,na emenda protectora das via.s fcrreas 
estão· p:.~ra attestar a sua· passa.:::'em pelo e de navegação, um premio de cem contos 
governo as estrndtLs de ferro, as subvenções de réis para a•tuelle qun primeiro emprel"?u.r 
para 11avega~~o fluvial, 'qu~ hão de ser•vil· de po_lo menos i!:fual quantia em exploração"' de 
traço de uma.o pn.ra. l'etLIIdade do plano de mwas carbomferas, em cn.da um do:-; l~stados. 
viaç·ão geral da Republica. · . da Republicu.,c tarnbcm o premio dc·200:000$ 

Nota com pezar que o bom•ttdo relator do' pa.:a aq_uelle quo n:t.:; mc~I_nu.s condições de 
Orçament.o, no pt•ojucto e no parer!Cl' sob':"e pr1mazw. se mostt•:.tr. habtlttado a. ab~~stecer 
as emendas, não deixu.sse transpa.recer o seu 0 consu~no com certo num~ro d~ tondad_as 
desejo patri~r.ico, a promessa ministerial de de carvao qw~ o Poder 1-.x~cutl.í'O prr:vw.-
qnerer aproveitar al':1 est1•adas de ferro mc~te fi~ar<.t. . . . . . 
existentes e as naveg~tções csta.belecidas, .C1ta o ~m~ortante tralntlho do engent~Cl_!O 
parecendo . sujeitar-se, nas varias e mondas P<tulo ~h ve1r~, ex-membro da Comm1~sao 
que acceitou, ás aspirações até cortu ponto Geologica do Estado .de S. Paulo, actu.al_cure~ 
leo-itimas dos membros ela representaç-ão. na.- ct?r. do .Museu .Na~tonal, em comm1ssao do 
ci~nal que pretendem ver bem servidos de l\1lmster10 d:1. Vmçao. nos Estados do Paran:L, 
moios de transporto os seus Estados, os dis· Sa.nta Cat.harma e Rto G~ande do Sul, para 
tt•ictos que represcnLam, tLS cidades em que estudo tlas zo~as carbon~fera~,. tra~alho esso 
na.sceram que tem po1• t1tulo Bactas Carboni{e1·as do 

" • l.Jraza. Ahi ncssu valioso trabalho, encon-
Mas ainda é temp::> de cot•righ• o mal, si ma tr:.tm-so dt•seriptas as formações que a.pre.sen

houve ncsstt accoit.~tção, servindo-se da emen- tam probabilidades de oxito na exp!oraçf.o 
da que o orador a.prcsenta pa1·a enfrentar as do c:trvão de pedra, a conta1· do rio Ama· 
aspirações locacs e. servil· <~os interesses gc- zonas o.o rio da Prata. 
rn.cs da nação. Em. S. Paulo já se fez a :cxplura.ç5".o da 

O orador pensa que ha emendas acceitas mina rla Agu:t Bl'::tnca. municipio de Ta,t;uhy, 
quo não correspondcm <to plu.no ger<~I da que o engenheiro Breàol n.sseg-urn ser cte 
viação da Repnl.llica. e desenvolve o seu grande possança e onde verificou a exís
pensamunto, evidenciando a convenicnc:a tencia, a lume da terra. de umr.t camada ele 
da. acceitação da sua emenda. excdlcnte carvão, de 60 a 70 ccntimctros 

Lembra que é tal·a clitnculdade de ü•anspol'te 
no Br:.~zil ttue, em muitos c:.tsos. ê preferi· 
vel importn.r do estr<tngciro generos de pr·i
meira necessidade a consumir generos nacio
nal. 

Tal é a exorbitancia do preço do trans
porte no Bt•azil e a barateza 'do serviço in· 
ternacionn.l do transporte. 

Pede a attenção dos seus collegas para o 
preço do café em alguns municípios dos Es· 
tados de Minas, Bahia, Goyaz e Ma tto G1•osso0 

que não .conseguem importar este genero 
para seu consumo smão com 20, 30 e 40 
dias de vittgem em dorso de animal. 

Lembra com tristeza que em geral os hra
zileiros ricos ou de bom gosto procuram 
recre<tr-sc nos Estados Unidos, na Europa e 
atê em outras partes do mundo, deixando 
do conhecor as nossas bollezas nn.turaes e as 
nossas possibilidades· ele riquezas. E· assim 
acontece porque uma viagem dentro do 
Brazil, por pequena que sejn., ê mais difficil 
o disjJendiostt. do que nos :1ttrahente~ paizes 
ostrangeiros. 

Vol. YII 

do grossura. Esso en~enheiro para a sua 
exploraçã , comer;ou a abrir nm poço mineiro 
que deveria ter do 230 a 300 metros do 
profundidade c assegura que, abrJrtos outros 
poços, se encontraria a· almejada jazida de 
carvão, pois que· os vestigios eram um pe-
nhor certo da sua existencia. · 

O que diz a respeito desta mina. poderia 
dizer da mina do Ribeirão da Posse, tam
bmu .. conhecida por mi11a do Carrego do 
Kerozcne. do município ele A var,i, faltando 
ologiosamente de um. trabalho <lcs~riptivo 
que a· respeito fez o distincto engenheiro de 
minas, Luiz F. Gonzaga de Campo:). 

Apreciando novamente actos do Governo 
Provisorio, p:l.SS<L o Ol'<tuor a explicar como, 
se;;do revisionista antes. me~mo de· Pl'Omtll
gada a. . Constituição, poude f.c3.t' em silencio 
sobre essa questã.à política ho,jn em moda. 

O orador é francamente pela democr•acia 
federativa, isto é, do governo do povo pelo 
povo, no municipio, e. dos manicipios fe
derados, constituindo os Esta.dos e estes for
m:mdo a Nação. Quer a Naçiio for to e pode
rosa, mas os orgãos do Poder Puhlico fl•acos, 

103 
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bem fracos, pelo limitação e especialização porquanto ella é um primeiro passo no .sen
das suas funcçõcs~ Quer o Poder Executivo tido de ohjcctivo muito mais vasto, que deve 
formado não por um só magistrado, maspor ser generalizado a todo o paiz, qual o da 
tantos representantes do povo quantas forem unificação das vias ferreas em rêdes. de drc
as secções em que se dividir . a . acção do nagem commercial dos productos. 
mesmo Poder Executivo. Não quer o Poder A emenda faz referenciaespecial ú. Estrada 
Executivo forte, nem como . o . foi o de Napo- de Ferro Oeste do Minas, uma das em prezas 
leão, nem como o . foi o de \Vashington. de viação mais bem concebidas que possui
Não é partidario, nem da Republica par la- mos e que é hoje um propt•io nacional. 
menta.r f1•anceza nem da Repuhlica presi- Atrave.,sando essa v-ia-feree~ g1•ande parte 
dencial americana.. Aspira á o1•ganização de do districto eleitoral que represento e ~er
um Poder Executivo como o da Súissa, vindo a uma zona extensa do meu Esto.do, 
ainda . qua muito aperfeiçoa.do, no sentido sinto-mo ohriglldo, . para salva.gun.rda. de 
das ospecia.lizações. A Suissa é paiz pe- grandes interesses mineiros, n. intervir na 
que no, mas feliz c dispondo relativamente de discussão. . . 
recursos tão poderosos para dcfeza das suas A outro collega mais competente deixa1•ei 
instituições e territorio como nenhuma, nesta 2[1. discussão, pelo menos, o encargo de 
outra nação. advog-a.t• o phtno prop~•sto nu. emenda a que 

Julga que o Conselho Fedet•at Sulsso era n.lludo e limitarei minlu~s considerações á 
aqueUe que nos deveria servir de modelo Estrada Oeste de Minn.s, que conheço melhor. 
para a organização do · nosso Poder Exe- Desde j<t accentúo que o . illustre relator 
cutivo. . · leu no plural a palavra «aquella» que está 

Fallan~lo do Poder Judiciario, expõe a sua I na refe1•lda, emenda e dahi a sua correcção 
organização nas . Constituições revoluciona- substituindo-lhe o s.djectivo <'<estas». Não, o 
narias da França, em li91 e 93, e sustenta. que a emenda quiz dize1• e disse ê :«Fica o 
que ess9 Pode..- no Brazil, onde já a Consti- Governo autorizado a entrar em accordo 
tuição de 25 de maroo de 1824 declat·ava que com o Governo do ·Estado de Minas e as 
todos os poderes politicos eram delegações do companhias Muzambiuho e Sapucahy para o 
paiz. deveria ser · orga.nisado. por eleição e e tim ·de . · incorpol'al' aq uella á ·Minas e Rio, 
tempo certo, com mandJ.to revogavel, como resguardada, etc., etc.». 
devo ser todo o mandatopolitico. O equivoco póde . ser restabelecido mesmo 

Enti'e nós, onde o podei• legislativo começa n·~ 2a. discnssã.o e · para. esse fim devo restau
a despeiar-sodas amarras do Executivo, pela ra1· desde jtt o pensamento . e a redacção da 
organização de seu regimento e secretar•ia e emenda que subscrevi. 
livre nomeação e demissão dos sous empre- Desde muito propugno . ,iunto ao Governo 
gados e onlle o Poder Judiciario ,já gosa de da União, quando a Fazenda Nacional tinha, 
uma cert:.'- liberdade, não Mo grande quanto ·como syndico, a l'esponsabilidade da admi
o legisLativo, um esforco nosso, mcsm·J inde- nistra.çã.o da, Oeste e depois que clla adqui
pendente de revi~ão constitucional deveria rina estrada, medidas reclamadas pelo bem 
dar. ao mesmo Poder Judiciario a faculdn.d.e estu.r e progresso daquetla . · regiãu; ainda 
de expedir 1•egulamentos e insh•ucçõ3s pa.ra recentemente . o digno Minist1•o da, Viação 
execução d<:ts leis que lhe dizem respeito. attendou·me e rendo a S. Ex. publico agra
Esta faculdade foi mesmo implicita na pro- decimento, pl'o\·idenciando no sentido de ser 
hibição imposta pela lei org.anica das se~ restabelecido o t1•em diario de Si;,io, ligado 
cre'iia1•ias ou Ministerios <:to mnistro (b ao expresso dtt Central c assim restituindo ú. 
.Justiçu, de expedil• avizos em assumpto de cida ~e lle S •. João d'El-Rey a corre~poudeucia 
compotonciu. ,judicial. . diaria com o Rio . de J<J.neiro, beneficio de 

Alonga-se om outras considerações para que gozava desdo 1882. 
dar id6a de sua concepção de governo demo· . Conna.ndo como quem mais na competoo
cratico fedel.'ativo e conclue hypothecando o cia, operosidade ·e ·energia. do Sr. Ministro 
seu voto n.o projecto de Orçamento, orgaoi- da Viu.cão (apoiados), eu · me animo .a soli
zado pela. Commissão que se inspirou nohon- citar a attenção de S. Ex., aueao.tando infor· 
rado ministro da Viação, que por ~ua. vez mações que reputo de valor. · 
recebe inspira.ção governamental do illustre S1·. Presidente, a Oeste de Minas consti
Sr • . P1·esidente da. Republica. (il!uito bem ; tuiu-se ·em 1878 . com . o cttpital . de 1.200 
muito. O o,·a.dm· é comprim,entado). contos em acções. pa.ra. levar a cffeito uma 

concess..i.o que datava de 18i3. 
o. ·sr. Gas.tão d:a Ou.nha -Sr. 

Presiden,te, no orçamento · em debate vae a 
Ca.mara . pronunciar-se sobre .uma emenJa 
dos Deputados mineiro~, que ,consigna medida 
u~iliss11n~, na expressao do illustrc rela~or, 

Visava ttquella ern.preza tü.o sómonte a li· 
gação da cidade de S. JoKo d'.Et-Rey ú. · Cen
tral, sendo escolhida pttra entroncamento 
a estaçãu do Sitio, que se tornou o ponto 
inicial d:J. vin.-fet•rea, ·cerca de 100 ldlome· 
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tros que se desenvolvem a.o longo do Rio das 
Mortes. · · 

Organizada com favores do governo pro
vincial. a compa.nhia optou pela subvençr1o 
kiiomotrica, obtendo nove contos por kilo· 
metro, com a clausula expressa de que, si ao 
.fim de 50 annos não restituisso :.1. provinci:.L 
de Minas a somma recebida, dar-se-hia, a 
reversão da estrada. 

Anno.s dopois a Oéste adquiriu uma con~ 
·cessão feita a terceiro e, realizando-a. levou 
seus trilhos <"t cidade do Oliveira e :.to dis
tricto de Ribeirão Vermelho, poucos . kilo
metros a quem illt cidade do Lavras. Para 
levar a cfl"eito est(l desdobramento do plano 
de "18i3, que augmentava de 220 kilome· 
tros a l'edc exb;tente. foi elevado a 5.000 

·contos o capital . da companhia. A e.~se 
tempo foi-lhe feito nesta praça, pelo Banco 
do Commercio, um emprestimo ··de 4.000 
contos por emissão do . debentures. 

Em 1888 a Oeste o btcve de Minas Gc
r::tes uma nova concessão, desenvolvi
mento natural do plano primitivopara. outro 
prolongamento que tinha poL' objcctivo a 
secção navegavel do rio S. Fré.LDcisco, as~u
mindo simultaneamente o onus de construir 
-os rami1es de Pitanguy e Ita.pecerica. Era. 
um accre;:;cimo de 3i0 ldlome&ros na exten
são j:.i. construída e .. auspiciosamente trafo
ga.da. 

Para tmna.nho commottimento, a compa
nhia resolveu segundo augmento de capital, 
que passou a :;er de 14.000:000$ e dupois 
attingiu <i. cifra de 40.000 .. 

Pouco ant3s destt) novo augmcnto doca· 
pital. contrahiu a companhia. em mciados 
de 1889, com um syndicato allcmão, com
posto de qmttroestU.belecimcntus de credito, 
tres na Allemanha e um no Bmzil, o B1·a:;i-

. Uanisclw Banh {ii1· Deutschtand (qucsubscrevou 
a 10o. parte) um emprostimo pur obl'igaçües 
prefcrenciaes no valor de 2~.:;-50.000 m:n·· 
cos, cerca de 10.000:000$ a~. cambio par, 
que era o da. época. Parte deste emprestimo 
1'oi empregada no resgate do emprcstimo 
interno feito com o Banco do Commercio e o 
resta.nte fielmente upplico.do em obras da 
construcção. 

O governo de Minas havia concedido ga
rantia. de juros de 7 o I o ao anno sobre o 
capital m~\ximo de 9.500:000$ para todos os 
trechos a construir além de S. João d'El·Rey; 
posteriormente o Congresso }J!ioeiro conce
deu novos favores para os ultimos setenta. e 
tantos kilometros que margeiam o rio São 
Francisco até a barra de Paraopeb:.t., atten
dendo a que esse trecho não est;ava compre
hendido nos contractos anteriores. 

Até aqui a chamada rede mineira da Oeste 
·OU a linha de O, 76, na qual se inclue a linha 

tronco, isto é, o trecho de 100 kilometros 
entre Sitio e S. João d'El-Rey. 

Embora a boa renda, a baixa do cainbio 
encarecendo extraordiuariameoto o preço do 
ouro, tornava n. renda liquid<L da estrada 
insufficiente para <~cudil' aos juros e amorti· 
zaçã.o do emprestimo · allemão, bem como 
para cobeir o deficit resultante do tra.feg-o nos 
trechos incompletos e descontínuos da bitola 
de mett•o. 

Esta parte da Oeste, que tem a bitola. de 
metro, urigina.-se de dous contru.c1;os. um 
com o Govm·no Federal c .outro com o Estado 
do Rio (te hneiro. A concessão do Rio (contra.· 
cto do 6 de a.brilde 1895) comprchcndo uma 
linha da B:trra do Pirahy n An~l·a dos Reis, 
li O kilúmetros que custariam 12.000:000$~ 
O Estado do Rio daria 30:000$ por · kilome
tro em trafo~o. 

O contracto com o Governo Feuet•al data 
de outubro de 1890 e tem vor fim a construc
ç~ã.o de uma linha forrou. ent1~e Barra. Mansa. 
c Catalão. a qual seria cortada por outra que 
ligasse a Mogyana ao curso na voga vel do riu 
Párucatú. A extcn:;ão dessas estradas foi 
orçada em mais de 2.000 kllomctros. · A 
Ocscc obteve para estn.s linhas a gat•antia. de 
G 0 /o sobro o custo kilomctrico do 30:000$. 

Conscquencia desta concessi't:o, a companhia 
teve de augmenta::.·mais uma vez o seu fundo 
social, que se ele,·ou a ses~onta mil o por 
fim a 6~.000:000. E. ainda im.sufficientes os 
seus recursos, (considere a Camat·a que a 
p:~rtir dahi ficou o paiz na dosgNçada taxa 
cn.mbia1 quo empobreceu o f'ez f<ülirom as 
mais prosperas em prezas) precisou a. compa
nhia de levantar novo emprcs1.imo externo. 

Nessa época, em 189:~-invoco a attenP-ã.o 
da C:tm<tru.-o Go.-erno Federal tinlm necessi
dade de contrahir um emprc.;timo cxtcrP.o 
para acudir aos seus cornp:omissos nn. Eu
ropa, e, como não tivesse autoriz:v;ão do 
Poder Legislativo para tal tt•ansacção, deli
berou assumir directa.mcnte a . rcspons~tbi
lidado do crriprestimo que a Oes Le 1t1 roali
zal' em LonJ.l'es por intel·mcdio da casa 
Rotschilcl. O Governo Federal as:::iln agiu. 
porque, pelo contracto de outubro de 1890 
com a Oeste, podia garantir juros <~ cl1m
p;:onhia e a tê ·. sobre quantia maior da que 
fosse necessaria nara as obras de um anuo. 

Esse emprostimo, de .~ 3 .700.000,produzin 
·~ 2.856.700, pois a cmiss:lo foi feita. a 80 °/o e 
as despezas ·.bancarias importa,ram . em 3 o I o 
do total, o que equivale a ter sido feito o 
emprestimo a i i o 1 o. 

Sem entrar em detalhes; que não dizem, 
no momento, tw men intuito, quero consignar 
com bastante rele,·o que o contracto celebra
do entre a companhia e o Governo Federal. 
a 5 de outubro de 1893, estabeleceu que o 
Governo, considera,·a o producto liquido d() 
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cmprestimo Rotschild como em deposito noJ tractos com a Oeste de Minas, afim de che
Thesouro vencendo os juros de 6 °/a ao anno gar a novo regimen. 
du:-ante todo o prazoda garantia estipulada 0 Sn.. PRESIDENTE-Peço a v. Ex. 0 obse· 

. no contracto .da. concessão de outubro de 
1890, porém far-se-hia a conversão da quio de interromper o seu discurso para (l,i,; 

moeda ingleza ao ·. cambio . de 20 . pence. votações. 
quando nu.. occasião o cambio estava a 12! O Sn.. GAsTÃo DA CU:\'IIA -A"s ordens. 

Em resultado desse arran.jo maravilhoso Sr. · Presidente. Suspendo minhas ohserva
pal'a. o Governo, que recebü1 na proporção çõcs pal'a continuai-as ti.pós :~ votação. 
de 100 e pagava na de 60, aquelle empres- Comparecem mais os Srs. Enêas Martins .. 
timo convertido em moeda nacional deu á Passos de Miranda, Ca1·los de Novaes, Indio 
companhia 34.300:000$, cifra . muito infe- do Bt•azil, Urbano Santos. · Christino 01·uz, 
riOl' áquella que podia empregar ·na con- Anizio ele Abreu. Bcze::.•ril Fontenelle, Vir
strucção das linhas e ta.mbern muito inferior gilio Brigido, Frede1•ico Borges, ~João Lopes, 
á. que ficou constituindo o seu debito para Edua.l'do Studa.rt, Paula e Silva. El'mirio 
com o credor inglez,cu.jo .pagn.mcnto annual, Coutinho, Affonso · Costn,, Celso de Souza, 
:1mortização e juros,er<~ computado em ouro. ~Ialaquias Gonçalves, Esmeraldino Bandeira., 
Quem representou a companhia. nesse con- Estacio Coimbra, Angelo Neto, C<'\stro Re
tracto de 18D3 não adYertiu certamente qm~. bello, Tosta., Bulcão Vianna, Felix Gaspar, 
naquolle acto, vendia ca.mbiae.s e a.s vendia. Garcia Pires, Vergne de Almm, Galclino Lo
nas condições que a Camara est<t vendo. reto, Mello Mattos, Sá Fl'eiro, Belizario de 

A com]::-anhi:t reclamou depois cont•·a o Souza, Galvã.o Baptista, Julio Sa.o.tos. Hen.
dcsfalque .que soffreu o producto do empr{'s- riqno Borges, OU,·uit·a Figueiredo, Viria to 
timo, devido . ao contracto do 1893 com o :.ra.;;ca.renhas, .José Boníí'<lcio, Carlos Peixoto 
Governo Fedo1•a!. que, converterido-L' ~i. taxa Fi!llo, Pcoido Fllho, Francisco Bernardino, 
de 20. retir~wa da . compn,nhia. numa ~~poca. .João Lniz Alves • . Cu.rnillo Soares Filho, Cn.· 
em que o cambio estava a 12, . n. cifra cor· lo gera.~, Padua Rezende, Francisco Romeiro, 
res:pondente em mocdn. nacional a. cercu. ue Rebouças de · Carvalho, Fernando Prestes~ 
um milhão esterlino. Ca.ndido Rodrigues, Costa Netto. Aquino Ri-

beiro, Lindolpho Serra. Candido de Abreu, 
Esse pre,juizo collossal · · collocou a compa- Carlos Cavalcanti, Elisca Guilherme, Ger:-

nhia na impossibilidade de terminar .u. con- H 1 h D' F t · c 
stl'ucção daquollas linhas, das qnaes espera~ a mano u.ss oc c r • lOgo • or una e ampos 
fundadamente grandes beneficios. Cartier. 

Dcixn.ram ·.dc comparecer. com causa pal"-
No estado em quo fica.ram as linha:' do, ticip:~da. os Sr.'>. Raymundo Nery. Hosannah 

bitola de metro,-a linha de Lavms (Barr:::. d.e Oliveiru .• Al'thm· Lemos, Roc:lrig-ues Fer
Mansn. a Ribeirão Vermelho) descontinua. nandos, Gucdelha Mourão. Dias Vieiréli, 
apresentando soluções de continuidade ; a H.aymundo Arthur. João Gayozo, Joaquim 
linha de Catalão, apenas iniciada, completa· Pires, \V'alfredo Leal, Trindade, Soares 
mente morta, emquu.nt.o não ligada ao Neiva, Moreira Alves, Co1·nelio di). Fon
trecho que nn.sce em Barra Mn.nsa,-no es. seca., Pedro Pernambuco, Elpidio . Figuei· 
tado em que ficaram, a renda. é üupossivel. rodo, . Epaminonctas Gracindo, Arroxellas 
· Esse contracto de 1893 foi sem duviàa. entre Galvão. Raymundo de Miranda, Noiva, 
os factores do desastre da Oeste 0 coeffici- Leovegildo F1gueiras, :MiLton, Pinto Dantas, 
ente mais poderosa.mente funesto. Empreza Alves Barbosa, . Eduardo Ramos, Marcolino 
alguma do paiz poderia resistir a tão avul· Moura, . Augusto de Vasconcellos, SHva Cas· 
tado preju!zo, cel'ca da terça pM·te de um t1•o, Bczamu.t, Pereir:.t Lima. Paulino do 
emprestimo · desviada · pelo intermediat•io- Souza, Estevn.m Lobo, Leonel Filho. Bernar· 
gamnte, em proveito proprio, ficando a com- des de I•'aria, Manoel Fulgencio, Nogueira, 

. panbia devedora pelo total, qrte nã.o l'e- Lindolpho Caetano, Eduardo Pimontel, Ro-
cebeu. dolpho · Pa.ixão, Domingos do Castro, Yalois 

A companhia reclamou contra a lesão, 
quer perante o Governo, quer perante o Po
der Legislativo e eu acredito. sem :poder 
atfirmal-o, pois não tive tempo de compulsal' 
os .4nnaes, que a Cama.ra, no intuito de 
compensar a Oeste, . autorizou o Executivo 
a liquidar as suas contas com a compn.nhia. 

O Sa. CALOC.ERAs-Foi em 1897. O Con
gresso autor~zou o Govern oa rovcr os con-

do Castro, Arnolpho Azevedo, Azevedo Mar-
ques, R.odolpho Miranda., · Bermwdo Antonio, 
Lamenha Lins, Francisco · Tolontino, Abdon 
Baptista, Barbosa Lima, Xo.v-ier do V::~.Ue, 
Angelo Pinheiro e Victorino Monteiro. 

E sem causa os Srs. Rogerio de Miranda, 
Antonio Bastos, JoM Marceltino, Pereira. de 
Lyra, João Vieira, Arthur Orlando, Rodri
gues Lima, Moreira Gomes. Fiúelis Alves, 
João Bapti~h. Lourenço Baptista, Ribeiro 
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Juuqueir:: .• Astolpho Dutra. Carneiro de Re
~endo, . Adu.lberto Ferraz. Antonio Za,mn•ias. 
Lamuunicr Godofredo. Sabino B:t1•rozo, Ga
leão Ca.rvalllal. Bcrna.rdo de Ca.mpos. Ama.· 
ral Cesa.t•. EloY Cha.ves . .José Lobo, Leite de 
Souz'L, Pauli'no Carlos. Fra.nci~co :Ma.lta.. 
Soares dos Sa,ntos . . . Juvenal }.o{iller •.. .Ja.mes 
D:trcy. Domingos ~Idsc:.trenh~s e Ho:nem do 
Carvalho. 

tuiu:se po: isso c por sua. brilhante fé <h·. 
otii.clO bencme1·ito da Pat1·i~, · 

Consider::t.r.do mais que, obri;:ado a refor
mar-se po~ circumstu.ncias alheias ú. sua von
tade~ fica e:n uma.JorÇada ina,ctiYida.do, em 
condições intbl'iores ú.quellas a que tizcrri.m ju~ 
seus o~tros 1pencionados servíç·os ao paiz ; 

Cons1dcran·.lO ainri:~ que, com m\.!,is al.!!uns 
mezes ue fileir:~. poderhL reformar-s:J nü 

• posto de ma.r0.cha.l ; 
O · Sr. PL·esident.e-lhvenuo nu Consium·a.ndo. finalmente, que numervsvs 

meeo lcgJ.l, vae~se p;.·occllor ás vot<~oções elas exemplos :Lpont<Lmos <le cxcepcionaes galar
matcrias constantes da o-r·dem ào db e das dõcs tio PJJet• PublicJ ern ca:;os analogos, 
(lUB se aclmm subre a. mesa. •~q~i c no es:;~angeiro, pat•a. premio do merito 

São lidos a julgt1.~o~ objecto do delih3ração c i Vlco, que por outra 1'órma impossivcli'ôru. 
dist.in,!;'nir, em nome da. mais justi..L gratidão os seguintes · · na.c10na.l: 

PROJEC70S O Cong:e:::so ~aciona! resolve: 
N. ::nS-19[)3 Art. J.o A rofol'ma do coronel Anto:Jio 

Adolpho ll<t Fontoura Mennn. Barreto se!'
lhe·ha concedida. no posto de marechal, com 
todu.s as vantagens do mosrrio posto. 

Ci'ca wna ;nesa rlc ,·cntlas de J& otdem em 
Bella "Vista, Estado de ]'tlc.tto G;·osso,aurinflo 
.o Goue1·;w o c1·cdi!o ncccssal·io pa1·a a instal· 
Zaçcio 

O Cong1•osso N~teior.al d~Jc·.·eta: 

Al•t. 1.° Fic:.t. croad:L uma mesa. de l'coda.s 
de la ordem em B!)llJ. Vlst:~, Est~tdo de Ma tto 
Grosso. 

Art. 2. o O Governo a.brir<t o credito na
cessario p~tl'~L sua. inst:~lbção. 

A::t. :::.o Revoga:n.;..se a.s disposiçõe~ em 
contra.1•io. 

Sa.ht das sessões. -~0 de novemhro de 1903. 
-.Aq~tino Ribeiro.-Benadicto de SoH~a..
Costa .Nctto.-Lin!lo!pho Se1·1·a.. 

A' Commissão de Orç:unento. 

N. 3!9- 1903 

Estabelece q~.te a l'C(otma do coronel Antonio 
Adolpho d«. Fontow·a Jlenna .,Bar1·eto. ser
lhe-ha conccdicla no posto de ww,·echal, ·com 
<todas as vantagens do mesmo posto 

.:\.l·t. :2. 0 Revogam-se, para o ofl'<~ito, :.~.s 
rUsposiçães em contrario. 

Sala das sessões. 21 de novembro do Hl03. 
Al(1·edo Vw·t:llr!. · 

N. 320 ..;.. 1903 

Re(onna o dec1·eto n. 3 •. '146, de f.f de ott 
tubro de 188i c attto1·i.:a o Govenw a 1·eve1· 
o regulmncnto respecti1:o. pondo-o de accordo 
com as novas di.~posiçües. 

O Congresso Na.ciomtl docrcta. : 
Art. 1. 0 E' reformt,,dno decreto n. 3.::1-16. 

de 14 de outubro do l8Si. pela, fôl'IDtL abttiX•J: 
Ao a.rt. 2°. accrcsconto-se : 
§ 1. o As ma.t'cu.~ · podem sc1• · usadas t<LU .. o 

nos artigos dirccf.ttmentc, como sobre os re
cipientes on cnvolucros de ditos <Lrtigos. 

Art. 14. Scr;L punido com as penas do 
prisão do seis mozcs a. um anno e mnltn. <1 
íi.tvor· do Estado, de 500.'3 u. 5:000$. aquel!e 

Considera.nuo . que . o hcroieo e nobl'O roi. quo : 
lita.r Antonio Adolpho da Fontoura Menna la, usa.r do marca alhci<t legitima.. empro-
Bn.rrcto l'ecommendou seu nome ú. Nação por dueto de fltlsn. pro,·cnicncia : 
extraordina.rios scr-dços a.~ê hoje som premio 2°. usar de m<tt•cu. alheiu, f<tlsificaua no 
ulgum condigno ; to:lr) ou um parte : 

Considerando que t<J.es serviços~na. gum'L'a. 3°. vunder ou expuzcr ;i, vcndn. obj:Jctos ::.· .~-
- cons~.u.ntos de quasi cincoe.nta annos de vestidi)S de: m<trca alheia, . nfio sondo t.ac·~ 
fileira., sem faltar no · Urugua.y e Pn.ragnay, o b,icdos de provcn icncia. d') dono da marca. ; 
tres na ultima C<tmp<.mha. do sul, n.graciado 4(), vcndct· nu expuznr ti. venda ohjectos rc-: 
por isso com n. gru.dmtção de generalhono· vestidos <le marca u.lhcia.~ l'<tlsitlca.dÜ. no todo 
mrio pol' «actos t.le dh;tincta bL•avura», c- ou mn pa·~·t.o ; 
na paz-de sua excepcional attitude na jor- 5°, rept•oduzir, som ser com . liconçu. t!o 
nada. de 15 do no-.rcmlJro, de qu 1 · foi o ver· dono ou de sea legititnrJ roprcsenta.ntc, pol' 
dadciro iniciado1·; qualquer meio, no toJo nn om pa.rtc, marca. 

Considerando que, pa.tria.rcho. dn. revolução de indnstria 011 de commercio devidamente 
de 1889, que origino a a Republica, consti- registrado. o publica.d. ~ ; 
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6°, imita.r marca de industria ou de com
mareio, de modo que possa illudir o consu
midor. 

i 0 , us::w de marca. assim imitada. 
8°, ·vender ou expuzer :.'L venda objectos 

revestidos de marca imitada ; 
911., ·usar de nome ou firma commo1•cia.l que 

lhe não pertença. faça · ou não faça parte de 
marca registrada. 

mente para a fi:l.lsificação, salvo si for o1Ie-· 
recida in continenti fiança de tudo, . equiva· 
lente a.o da.mno ca.usado ~ 

N. 29. Para a. concessão da fia,nça é com
petente a autoridade que effectuar a a.ppre
hensão. 

N. 30. No acto da apprehensão serão pre
sas em flagrante asp~ssoas de que trata o· 

No§ 1° deste artigo onde diz: se .referem art. 36 desta lei. · 
os ns.A a 6 deste artigo, diga-se: se referem 
os ns. 6 a 9 deste artigo; 

O art. 16 seja assim modific[~do: 
«Corri as mesmas penas . do artigo anterior 

será punidoa.quclle que usar de marca que 
contiver oifensa pessoal, vender ou expuzer 
ú venda · o bjectos della revestidos.>> 

PARTE PP,OCESSUAL 

Substitua-se o a1•t. 22 pelo seguinte: 
N. 22 . . A apprehenS:io dos productos falsi· 

ficados com marca ·fa,lsaou verdadeira, usada 
dolosamente, será a base do processo. 

N. 23. A approhensão serà feita a reque
rimento da. parte ou ex-officio. 

N. 2<1. A requcrJmento da parte; a) qual~ 
quer autoridade policial, pretor ou juiz do 
Tribunal Civil. 

N. 25. Ex-oflicio: pela Alfandeg:.J.; no acto 
da conferencia; pelo'; fiscaes de impostos de 
consumo, sempre que encontrarem ta.es fal
siiica.ções . nos estabelecimentos que visi
tarem; por qualquer autoridade, qua.ndo em 
qua.csquer diligencias deparar~m com falsi
ficações. 

N. 26. Feita a apprehensão ex-officio serão 
intimados os donos da marca ou seus repro· 
sentantes pa.ra procederem contra os respon
saveis, assignando·se-'lhes o prazo de 30 dias 
para. isto, . sob pena de ficar sem effeito a 
apprehensão. 

N. 27. A busca e apprehonsão a requeri
mento da parte, . serão ordenadas mediante 
termo de resp"nsabHidade assignado pora.nte 
a autoridade que ordenar a diligencia. 

§ 1. o Neste termo o autor tomará o 
compromisso de pagar perdas e damnos 
que causar com a · busca, si o resultado 
for negativo c a pa1•tc contra · quem · foi 
requerida provar que o dito autor agiu com 
má fê. 

N. 31. Feita a apprehensão, proceler-se ... 
h a ao corpo de delicto para . verificar-se da. 
infracção commettida. 

N . . 32. Dentro de 30 dias da data da ap
prehensão, será apresentada a queixa contra 
os ,respon~aveis, ao Tribuna.l · Civil e Crimi~ 
nal; acompanhada, dos a.utos do apprehen:.. 
são corpo de delicto e pris:to em fla~rante, 
si esta tiv~r sido effecl;uada, · rol ·de tes
temunha.s e indicação de ·diligencias noces-
sarias. · 

Para.grapho unico. O processo será o· 
mesmo determinado no art.l.030, de 1890~ 
paragrapho unico, do art. 100. 

N.34. A sentença que condemnar o réu á 
pena de prisão, . condemnarú igualmente á 
satisfação do damnoe a sua execução, nessá 
p:~rte~ corrm•á perante o mesmo tribunal que 
conhecer da causa, seja qual for o seu valor,. 
sendo que (L execução se fará nos proprios 
autos, de accordocom as disposições do re-· 
gulamento n. 737,de 1850. 

· N. 34. O fôro para as acções de que trata. . 
asta lei é o do domicilio do réu, ou do logar 
em que forem encontradas mercadorias ou 
produetos assignala.dos por marca falsificada. 
ou imitada, · ou marca legitima indebita~
mente usada. 

O art. 23 passará a ter o numero35. 

Supprima-se o art. 24. 
Art. 36. São solidariamente responsa.veis 

pela.s infracções do art. 14 : 
1°, v dono .da officina onde se prepararem 

marcas falsificadas ou imitadas; · 
2°, a pessoa que as tiver sob sua guarda; 
3°, vendedor das mesmas; 
4°, o dono ou morador da ca.sa ou locaL 

onde ·. estiverem depositados os p1•oductos, 
desde que não possam mencionar quem o 
seu dono; 

5°, n.quelle que houver compra.do a pessoa· 
desconhecida ou não justificar a procedencia 
do artigo ou producto. 

N. 28. Feita a apprehensão, serão arre- No art. 25 em vez de «fóra do Imperio» 
cadados os livros encontrados no local, diga-se «fóra do tcrritorio nacional.» · 
assim como todos os ma.chinismos e mais No § 1 o em vez de «que entre o Impe1•io», . 
0 bjectos que sorvirem directa ou indirecta· diga-se «que entre a União, etc.>> 
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--------------------·------------~~--
o mais como na dita lei. 

Revogadas as disposições em cootr~trio o 
modificados pela fôl'ma. ex.pre:;sa. no art. 14 
os :1.rts. :-r)3 e :~::í5 do Codigo Pon:.Ll. 

o Governo reverá o regultLmento do~tn. le~, 
pundo·o de al)coruo com u.s nov~~s Ülspost-
ções. 

Rio, 23 de novembro de l90~J.-I:anwno 
Hass!ocher. 

O Sr. Pre~idc:nte - Ha sobre :.t 
mesa um pro.iecto de :m::t. ~laturoz<t l~ew:n!e, 
aprese o ta.do pela.. CummiS$aO do Con~t,Itu : çao, 
Lcgislaçã.o c Just11;a, c que é u !!cgatntc: 

«0 CongL'csso Nu.ciollttl Liccreta: 

Arti "'O unieo. E' novamente proro;.radu. a 
actuat'sessã.u !.lo Congresso Nacional u.t6 30 
dedczemul'O diJ col'l'ente annu.» 

Está. em discussão o pt·ujucto. Si não lla 
quem puç· ~L ~t palu.na, encerro <t di.;cu:>si'io. 
(f J !1W;a. ) 

Está. encct'l'a/la. (Pcwsa .) 

Em segnidtt ú approntdo o seguinte 

PROJECTO 

N. 3~1- 1003 

1'1·m·oga novmnenle a actual sesstto do Coi1-
g1·esso Nacional ate 30 de d!J.:;emlwo rlo 
co1Tente anno 

O Congresso Na,cion~l decreta: 

Artirro unico. E' novamente prorogaLlt~ a 
:~ctual "sessã.o do Congre:>SJ Nn.ciona.l até 30 
do dezGmbro do corrento ::tnno. 

Sala das Commissõcs, 24 de novembro do 
1903. -Panmhos illontenervo, presidente . 
Teixeira ele Sà.-Lui;; Domingues.-FI·ede
?'Íco Borges .-Mello Mattos .-JllvGI'O ele Cai·
valho. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

Sã.o suceosi \·a. mente, som ueb:~to, a.pprov::t
d::ts as red:~cçõcs ftnae.; do:; prujectos ns.2~l A, 
246 A o 308 A, de 1003, p:~r~L serem enviados 
ao Senauo. 

São successivamente postos a. votos o :LJ!· 
:Provados em 2" discussão, os seguintes arti
gos do 

PROJECTO 

N. 314-190 

O Con"'rosso Nacional decreta: . 
Art. l~o Fica o Governo autoriz<~do :1 a.b~·1r 

ao Ministerio da Justiça e Negocws InteriO· 

re~ o credito especial de 30:000$, para. o fim 
d•l occorl·er ás dm;pcz:ts de representação no 
Congresso :Medico Latino Amerie:tno o Expo
sição ~mnDXlL, quo se re;Liizarã.o no mez de 
:tbril de 190!, na cid:1do tl t~ Buonos Aires ; 
f':~ zendo pn,ra esso fim a ncccssari:t opct~tç:Io 
de credito. 

Ar r.. :~.o Revog<Lm-se as di;;posições em 
COliÜ'.il'ÍO. 

O St·. Cassiano <lo Xn!-'chuen
to (pela ordem) requer o obtnm dispensu. do 
intet·st. icio p:~r~t qtw u pruji!Cto q w~ acaba. úc 
ser n•tado cn tro n:.L proxima o ruem do dia. 

E' annunciud<.\ a vot.ação úo projccto n .305, 
do lDO:l, rela/:ivo á emonc:!a do S:lll<~.do ::.o 
pl'ojecto n. 186 A, de• t901, dcctaran1lo que 
ao engenheiro At•istitLes G~lvão rlu rJueit·oz, 
a:po,;ontado no cargo de director da Sncre
taria Jo Ministol'io da Agricult.ura, Viaçiio 
e Obras Pu;Jlica.s, cumpetc, desde a aposcn
tação, o ot·den:~do do ongcnheiro-fiscal de 
2" classe, co!'l'cspondentc a. 25 annos de ::;er
viço (discussão uniea). 

Pu,;t~t a votus, (\ rej :)itada a seguinte 
!,r(lenda do :-icna.do uo projocto n. 186 A, d.o 
100 I, dtt Camar:t dos Deputados : 

Ao art. l.• Supprimam-se as }m.hwra.s : 
«co:·t·esponrlonte a 25 annos de sorviç,u. » Ac
cr ::::scente·sc : 

Paragra.plw unico. O Poder Exocntiyo 
pPocederá, em relação a essa apo3entadorn, 
<t nov:t contagem do tampo, computando 
todo o do serviço publico pl'esta.do em cargtJS 
admini:;trativos pelo rcl'orido ongenhcit·o, 
ainda, mesl!lo ·de commi~sã.o. 

E' o projecto devolvid.o ao Sc•naJ.o. 
Posto a voto:;, é a.pprovado em discussão 

unic:t e envbdo á Commissã.o de Rerlu.cçã.o o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 306- 1903 

O Congresso Naciona.l decreta : . 
A1•t. I. ° Fica o Presidente da Repubhca 

autorizado a rcl .)va.r a D. Izidora Ferreira 
da Silva viuva. do ex-ümccionari.o da Estra
dtt de F~rro Central do Bl'azil Luiz Gonzaga. 
Ferreira da. Silva <t pt'e:>cripção em que i.n
co1•reu, para que possa receber a pensão do 
Montepio dos Servidores do Estado, . a que 
tiver ui rei to. 

Aet. 2. 0 Revogam-se a.s disposiç.ões em 
contt-ario. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
uniea o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve : . 
Art. l. o E' concedida a D. Flora. Que1roz 

da C~tmara Lima, viuva do coronel honora· 
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rio Frederico Augusto da Fontoura Lima, a 
pensão annual de 1:200$000. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

no ponto a completa isenção de animo, poi' 
é um a.cerrimo defensor do Thesouro, em um 
longo estudo sobre as nossas financas, detem
se no exame desse contracto de 1893 e o com-
menta assim : 

O Sr. Dt-ielo Filho (pela 
requer verificação da votação. 

01·de m) «Não podendo c1mtrahir directamente um 

Procedendo-se á. verificar;ão, reconhece-se 
terem votado a f:tvor 66 Srs. Deputados e 

emprestimo,o Ministro da Fazend:.t conseguiu 
~ 3.700.000 levantados pela Companhia Oeste 
de Mim~s. sob a g:1rantia da União c a con
dição de que aqueUa. somma entrarb para a. 

- Delegacia do Thesouro em Londres, afim de 
O Sr. Presidente- Não ha nu ser entregue aqui parcelladamente, á pro-

contra 21 ; total 87. 

mero. porção unos necessidade:> da referida empreza. 
Vae se proceder á chamada. Bom ne~ocio, em ve1·dade! Tendo siúo o 
Procedendo-se á chamada, verifica-se emprcstimo celehr:tdo ao c:tmbio de 12 l/2, 

terem se ausentado os Srs. Affonso Costa, obrigou-se o Governo a re:>tituir aos poucos o 
Esmeraldino Bandeira, Joviniano de Car- que embolsara, m>s á taxa de 20, :t tapar
valho, Bulcão Vianna, Julio Santos, CruveUo dando-se com :t differenç-;L ue ~ 1.071.000, 
Cavalcanti. Francisco Veiga, Bernardo Mon- em que a Oeste ficDu prejudicada.>> 
teiro o Antero Botelho. M<ts, no proprio relatorio deste anno, é 

o Sr. Presid~nte- Responderam 
á chamada 97 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proseguir nas vo
tações. 

Comparecem ainda os Sl's. José Euzebio, 
Thomaz Cavalcanti, José Monjardim. Fer
reira Braga, Benedicto de Souza e Alfredo 
V areia. 

Contínua a 2& discussão Jo projecto n. 286 
A, de 1903, com o parecer sobre emendas 
offerecidas para 2a discussão do projecto 
n. 286, deste anno, quo fixa a despeza. do Mi· 
nisterio da Industria, Viação e Obr..ts Pu
blicas para o exercício de 1904 ; 

Continua com a. pal:wra o Sr. Ga.stão da 
Cunh::t. 

O Sr. Gastão da Cunha (con." 
tinuando) Eu dizia, Sr. Presidente, que a 
Companhia Oosto de Minas reclamou sem
pre contra a lesão que soffreu, e seus protes
tos chegaram ao Poder Legislativo. 

O relatorio do Ministel'io da Fazenda. de 
1895, quando occupava, aquella pasta o hon· 
rado Sr. Presidente da Republica, refere 
varios incidentes relativos ús reiteradas re
clamações da Oeste. ctue na angustta de sua 
situaç:ão, chegava. a empregar phrases de 

·uma rudeza insolita, mas não inverídica, que 
molestaram o Ministro. Esse relato rio tran
screve alguns trechos da reclamante. Sem 
emittir opinião favora,vel á procedenciu. da 
reclamação, todavia o Ministro a expunha 
detidamente e terminava. com estas palavras: 
«<nformado do assumpto, o Congresso, si 
entender que devem ser modificados os ter
mos do contracto a que me tenho referido, 
decretará as providencias que em sua sabe
doria entender opportunas.» 

Um publicista e financeiro nota.vel, cujas 
opiniões inCensas ao ~·egimen não lhe tiram 

curioso, está confessado o prejuízo dado pelo 
Govemo Federal á Ooste de Minas. A con
fissão :t (JUe aHudo é explícib ás pu.gintts !H, 
93 e 94 do relator i o do honl':tdo Sr. Ministl'o 
da Fazenda, em tlllj~L introdu~ção vem inter
calada e subscripta pot• S. Ex. uma e.-.po
sição do muito competente Sr. Dr. José 
Ca.1•los Rodrigues, da qual lerei os topicos se
guintes: 

«Pelo contracto J.e 24 do outubro de t8r·IO, 
o Governo Federal estipulou com a com· 
panhia a concessão da garantia de 6 o I o sobro 
o capitn.l maximo de :30.000:0:10.~ pa.ra o pro
Longamento <lu. estrada desde Perdões até a 
cidade do Catamo, de um bdo, e, do outro. 
até perto ~e Barra Mansa, na EstNdi~ de 
Forro Central do Brazil-além do outra linha 
que unisse a Mogyana com Paracatú, do 
modo que pudesse ser utilizada a navegação 
do rio deste nome. Para e$tes fins, o Go· 
verno levantou em Londres para. a com
panhia o emprestimo de ~ 3. 710.000, que, 
emittido a 80, produziu cerca de S 2.800.000, 
que o Gove1·no J'eleve, mas qt<e escripttwoH ao 
credito da companhia, fixan1o o cambio de 
20 d. po1·f$ (34 •. 283:016$). Assim, si o Go
verno facilitou o levantamento do emprestimo 
sob sua propria ga1·antia, já outo1·gacla, co
ln·ou-se a eno1·me e lesiva commissi'ío de 2G 0 /o 
pelo facto de se ter tornado directo 1·esponsavel 
pelo pagamento integ1·al dos titulas emittidos. 
O crunbio médio de abril de 1893, quando se 
effectuou o emprestimo, foi de menos de 12 d.; 
mas ainda a 03h taxa a companhia, em vez 
de receber 57.120:000$ de Londres, perdeu 
15.000:000$, -isto além do baixo pt•eço da 
emissão, que foi de 80, em apolices de 5 °/0 • e 
da vantagem aufel·ida pelo Governo pelo de· 
posito, emquanto niío eram gastas as sommas 
na construcção. 

Relova, notar que, por a viso de 7 de no
vembro de 1892 (Diario Official de 8), o Go· 
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-verno havia. decla.ra.do que pagaria o em· 
prestimo directamente aos debenturistas in
.glezes, cumprindo apenas á companhia. deixar 
em mãos do Governo, e do producto ,[o em
prostimo, uma somma qt~e cobri.~se a respon
sabilidade do Tltesow·o, le~an<lo-se em conta 
a garc.ntia de juros devida à estl·ada. 

Entretn.nto, em troca do 34.283:016$. cre
dit:tdo.,; á companhia (deduzidas todas as 
1lespeza.s e commis . .;õ3s), é esta debitada no 
úalanço peLo -.,alm· total nominal do empre
stima, que ao cambio actual s~i'ia 7 4.200:000$. 
aldm de t 1.128.967 (le j1t1·os pagos pelo 
Gove1·na, coma abonadm· do Cí11]JI'estimo, - ou 
juncto de leis que lhes assegurem a mais 
elncaz pPokcçi'i.o. 

Cada um:t dessas proposições tratluz uma 
necessillivle roa.l 11Ue, satisfeita. abrit•<L fe
cund:ts font.:~s de receita. para tt União e para 
o Estado. 

Igual :ttt:mção merece do Congresso a 
i.déa da. reorr:a.nização do systema. bancaria 
nacional, medida que, ombora complexa c 
ardua, -vem completar o p·~·ogr·amma geral 
das reformrts indicadas, como meio de im
pulsionar as industrias.» 

Sl'. Presidente, para. mostrar o que s'io as 
tarifas da. Oeste, vou ler varios quadros com
·Parativos, que furam pacientemente organi
Z1.dos em 1\l.ce (la.s tarifas em vigor na. Cen
tral o das tarifas d:~ Oeste, conforme o im
·presso da companhia com a data de 1897. 

2a classe- Objectos de armarinho, drogas 
venenosas, couros trabalhados ou curtidos, 
fazendas em geral, preparados de fumo, 
vinhos, licores, goneros de importação om 
geral: 

Cenlral Oéste 

Até 100 kilometros $500 $500 
De 100 a 300 kilo-

motros .......... $'l00 $400-+ 33 1/3 ~'o 
De 301 em doa.ute. ~l50 $:300-+100 % 

3a clas~e (couros seccos ou genoros de ex
portação em geral): 

Central Oéste 

Até 100 kilometros \)360 $-lOO + 
De 10 l a 30~J kilo-

me1.ro~. . . . . . . . . . $200 $300 
Do 301 em doanto. $100 $200 

ll 1/9 % 

50 
100 

(A Oésto não tem 4"' classe). 
5" classe (lenha, carvão de pedra, cimento, 

madeiras o outros materiaes até 200 kilos, 
carvão ve.!!cta.l em qnalquor quantidade, 
as,;u~at· rofina.do, artefactos de vidro, cout•os 
salgados, otc.) : 

Central Oéste 

A.t,ú 100 kilom3tros $1GO $300 + 
De 101 a 300 kilo-

motros .......... $100 $200 
De 301 em doanto. $050 !i;ilOU 

6a classe (assucar bruto, S(.).l 
car•nes sa.lgarlas, etc.). 

87 5 

lOO % 
100 % 
orditHtrio, 

E:ss3 confronto demonstra que nas diversas 
classes do mercadorias a Oeste cobra mais Central Oéste 
que a Ceut~·r~l, dando-se augmento de rret,eu At~ 100 kilom'1Ü'JS $090 $200 + 122 2/9 % 
em muito~ caws, na propot>ção de cento por De 10 l, a 300 kilo-
cento e ás vezes mais. metros .......... $060 $100 66 2/3 ~~ 

A consequencia é Que de certa zona pn.ra De :~00 em de:.~.nte. :-;;040 ::;050 25 % 
o fim da linha a estra:.la é posta do la.U.o 7"' classc-cat'nes verdes, generos ali
pel?S habitantes, que t.eem pet?-s conlluc;ões menticios de pl'imeit•a nocessidatl.e, como fa
ant!gas, rt trop ~~o carr:o d.o bor~. transporto rint1a de tl'i;.\'o. arroz, feijão, toucinho, etc. : 
ma1s bara.t.~ e tao rap1do comJ a Oeste na- gcneros de pequen:\ lavoura, como legumes 
qucllas rcgroes.. . , frescos, rai~es alimentícias, hortaliças, etc., 

Os meu~ patriCI?S pre~0rem do~pacllar S!Jas lenha, cttrvã.o do pedra. materiaes de con
mercauortas da.qm do R1o para. Süva Xavwr, strucção com expedições de mais de 200 k. 
na Central, alli tornando carros de bois que 
<lS transportam para S. Fr:~ncisco, Ab
ba.dia e Paraopeba, lucrantlo. como -vou 
provar dentro em pouco, dezenas tle mil réis 
om cada 1.500 kilos de carga. 

Começarei por este mappa das ta.bellas 
das tarifas dn.s duas e::;tt•;l.(hs: 

P classe- :Mobília de luxo, o1mLs de arte, 
porcellanas, espelhos, c:rystaes, inflamma
veis não denominados, explosivos e generos 
de cuidado em goral: 

Até 100 kilometros ..... 
Be 101 a 300 kilometros .• 
De 301 em deante •.••.•. 

Vol. VII 

Central 

$700 
$500 
$300 

Oeste 

$700 
:-i;500 
$300 

Central Oe~te 

Até toOk.Uometros 5050 $100 + lOO "/o 
De 101 a 30~)...... $035 $070 100 °jo 
De 301 om diante :)025 $050 100 •jo 

Algumas obse ·vaçõcs devo pôr aqui. As 
tres pr·imeiras cla>ses na Central a.tnda b~me
ficiam, o que não se dá. na Oeste, com a 
tarifa movei ; isto é. ha o abatimento do 
5°/o por cada dinheiro quando c cambio 
estiver acimlt de lO pence. 

A tarifa que transcrevo está calculada 
para o cambio de lO pence. Já disse 11ue na 
Oeste a tarifa. não é movel. 

Nossas distancias, em Minas, são muito 
maiores, quero dizer o percurso da Oeste é 

:104 
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m:tis extenso. é mais longa a viagem. (Do Rio 
:v) Sitio, Estrada de Ferro Central, 1.364 ki
Jometros.) 

Entretanto, em voz de diminuir o frete, 
conforme a distancia, em proporção inversa, 
ellu. augmonh o frete, o que imJ)ort::t P.m 
~cr progrc.,sivamonte maior a ditrerença 
c•ni.l'O as L:trifas da Central o as du. Oeste. 
A taholla do diminuic;iio n:J. Ccntra.1 t<tmbom 
divergo, h~to é,-augmenta c diminue de 
modo d.ivtn'.<o on em (livor·.~a proporção :
<L diminuição !In. Oost.o (: nni~ fracit. 

"\ Camat·:.L vê quo ni'í,l) ha dill'crcn1:a ví-
1-'ivel ni1 l" cla~~o. qull 1í t:lx:Htituida por ob
,io•~t.os q no s11 ppot'tarn o fruto c dispcn~arn 
protecçfi.o .. lii. na G" el<ts,.;o, po:· oxomplo
gt.:noros que prochnm de mais protccçüo, a 
difl'tJt•cnç<t ú :;ensivd cntt'o a nmtral o a 
()ro;;t,c. 

Ve.bmo:; ma.í~ osl;o rptn.tlro : 
D<t B:tt'l'<t de Pu.J•a.opalm a, Sitio ( o02 kilu

mv,tro,;): 

Pa.gam na Oeste. ex.clniu:J.S dcsp~zas acces
:-;nri:t:::, c p:~gam n<L Ccntt•al, em ignal Jis
t:Lncii1, p:Jr tJuelaua.: 

"i.s d.c 1" chts3e 
As de 2"' ...... 
As do 3'' ••.•.• 
As do 5a, .... . 
;\s do Ga. ..... . 
.:i.s de 711 •••••• 

Oeste 

2GO,~GOO 
220$GOD 
1GO:;ii,100 
100$200 
55$100 
39$100 

+ 
O 0 /o 

42 °/o 
51 °/ o 

100 °/o 
66 1/2 °/o 

100 °/o 

Central 

260$600 
155;~000 
106$200 
51$1110 
3:3:)080 
19$550 

:\1ais este interessante confronto. 
De Sitio <t Abb~tllia (':sng ldlomctros) por 

I. 000 kilos. 

Pagariam 
em igual distancia 

Oéste na Central 

Agora, um calculo para passageiros: 

De S. Francisco a H. G:J.l
vão-168 kilomctros .• 

De H. Gn.lvão a Sitio--
35!3 kilometros ....•..• 

De Sitio a Central- 364 
l<.ilometros ...........• 

Da.Conl.mla Silva Xavier, 
incluído o imposto ...• 

1" classe 2a classe 

17$.800 

35$q0') 

27$500 

818l00 

44$600 

10$400 

20$100 

14$600 

45$100 

24$300 

Difl'crença......... 3G$500 :Zl$800 

De on~le so segue quo, prefcrin1lo a Contrai 
o passageiro tio 1 a classe econumir.<L 30$500 
o o do 2~> classe 21$800. 

Nota cm·ius::t: IH~ra o p:J.ssn.goiro nilo lucr:t.I 
com o brmoficin da. ma.ior extensão l<.ilomc
i.rica, nilo lhe Vimucm na Oeste a passagem 
int:!ir • do Rio a S. Francisco c viee-vcrsa. 
Obrigttm-n'o a comprar fraccionad:unonto, 
conformo u.s pn.rada::; üe pernouto,-uo Rio a 
H. Ga.lvã.o c do I-I. Ga.1vã.o u. S. Francisco. 
E isso 6 o mínimo, porc1ue. om rcgm, o pas· 
sageiro leva J.rcs dias, fttzcndo para.da. em 
S. Joã.o d'El-Rcy, paPa l'epouso. A passa
gom inteira, do Sitio a S.Fl'<tncisco, custaria 
(:>i a vendessem) 50$600. 

Por fim, pondo a ultima. illustt•ação, na. 
minha theso, lerei estes quadros, mostrando 
o custo do transpo1·to das mercadorias do 
2" classe ( fazendas, a.rlltal'ínho, drogas. 
com•os, preparados do com·os, generos de 
importação em geral): 
Sitio ;~S. Frrwcisco (524 kil.). 
Contl'al a Sitio (364 kil.) ..... . 
Baldeação, etc ............... . 

197:';200 
47$840 
3$500 (?) 

248$540 

Generos mineiros ..•. 
Genoros de pequena 

508450 

25$220 

l$930 
88520 

5os4so 

Da Estação Central a Sete 
178230 LagoCJ.s (685 k.). ... .. .. .. . .. 167$750 

lavoura .•••••..••• 
Carneiros (expedição 

superior a 30 c.) ... 
Porcos (idem) .••..••. 
Sal bruto .......... .. 
Passagem de 1" classe 
Idem de 2a dita .....• 

52$100 
29$700 

17$230 

2:'5257 
2~257 

295:;760 
35:5700 
19$700 

Advirta bem a Camara: o carneiro, qua 
:Minas não exporta, paga menos na Oéste r 
mas o porco,exportaçã.o mineira; paga muito 
mais. 

Este genero, entretanto, pôde supportar o 
frete; mas, mercadorias que absolutamente 
não aguentam tamn.nho onus de transporte,
os cerea.es, por exemplo ? E o sal, que Minas 
importa., todo quanto consome, mormente na 
.zona pastoril ? 

----
- 80$730 

Car·ga de urn carro de bois (1.500 kilos) : 
Pela Central (até Sette Lagoas) 251$630 
Pela Oéste até S. Francisco 

(dcspa.cho do Rio, trafego mu· 
tuo) ...•..•..•...••••.•... , .. 

Ou+ 
Frete em carros .••••.••••..•.• 

372$810 

221$440 
70$000 

----
Lucro.................. - 51$180 

Por iOO kilos 
Central a S. Francisco pela 

Oeste. . • . • • . • . • . • . • • • • • • • • • • - 248$540 
Centrn.I a Silva Xavier......... 171$050 

Differonça ........... •' ••• 77$49(} 
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Carga de um carro de lJois {l. --;0() lülú5'): 
cao tr.:~ol a S i l va. X::tvk:• . . .... . . 
Contra i a. S. l~ t·a ncis··o pr!k~ 

Oosl.o ...... . ....•••..••..... 

Dilft • t•r.n~:~, ..........••.• 
Tt'<l.nsportu tlc um c:tn'ú .•.•.•• 

!l G~~:)O 
10.)110) 

·!li)230 

(ExciHi!l:~~ :ts tl e -:pe/,1.~ ,1! t\:u·ga ~ ~ d•J dr.s
carg:t na l'~t. aç:'in c·!nlr.11 t: u:•.-~ de ol r.~till •J ~-~ 
}l()r tonula•h n;t C•!nl r·:d c l :f51JO na Oo::;~t; pu1· 
cada uma. 1\:r!; o por<lt;iit·;-;). 

Si <L mer•·aclur í:L ~~ dc~t.in:t •ln :1. l o.~at• cli.-;. 
tanto <lo muis cln :mo 1\ í l.miiHt•,,;, l.•!rll rn:ds 
na Ccott•:t.l (i() "/o tio a h •tir n~.:n l.t J, ;..;•.n t!. na 
uc Silv;L :X:_tvit:l'- j;y;;~~~~~. o q11c nlnq a 
di/Teronça :t -~Q;;7· t7x- pa1·:\ c·t l'g-<t ele mn 
cm·t•o do bul.>. 

E:; to lucro ([~ r! I $I .SI} c do •H.i.!;·~ · tr I :t11::mc•n ~:L 
r.rn f<WOt' do i11 1 P•Jt'L:t<lor 1111 ,_, .,· t:xp.•r h 111 1', :i 
propor~ii.v <I"" "" .h:•c.: d<: s . Ft'a ll t:ÍS·~<J p:u·a 
!'a l'<l.OJtOIJ:L, UJI.iiii:L ClSt:lt;:'LO o[:~ (),; ,-;tt; . 

Entro S. 1-'r:u~eis:!u oll al.r hat f i: ~ tJ ~ctrJ L ;~
;:úa~ 011 Silv:o :'\.:tvier h:L ~~ ((';{ll:ts , 

A zvn:~ mo:'lwr, m ;li; J•tea, q•ro }J•dia su~
ícut r I' :L Oé~tc (n • L 1·o~ho r111e d<i c:" ·g:t :t 
A~b:t.din), em vez de p1·ocut·J.t' ,\ltb;(tlii.l. ou 
S. Francisco, lll'd'cr·c Si1\';~ Xadot· ou .-;d : 
Lagôa.s. 
~ pnra p. 1s~a~cirl's h a nH•:i economia d(l 

tempo tomau-!o a O t~s f.c '! N;to. J-:llt: ;.;-a~ta , 
tomando a. Central ••té Si lva. Xav ir.1· o ahi 
animn.os, o mesmo to:npo que indu na C:ntt•al 
tl;tqui a SiLlo a uh i a!c:::~.nçando <t Oé~I.O <111e o 
con•tuz, no dia. SQg-uinte, a ~ . L•' r;u•chcu, 
AhlJa.•l Ja, etc. 

gjs por que O:l V:tgõcs tln. Q,;,:,te, de cer ta. 
distancio. Qm dCJu.ntc, tk !I. G<~lvilo :•tú o fim 
cb linha , vi;,ja.m Vi\l.Íu:<, nií.u dando pa.1·:• o 
~u~t,1io dos tron:-;. Do1110il$t\·(\i, !:aro pus~h-cl 
1111 pugnaÇl'ã:u ,q11e as t:nif';~.,: ola 0 0st,n ilSJlbY · 
ti:~.v:un o corumui'>!ÍO tla<jUcll:l. ri.:;\ o va ,;t.J>
~illla.zon:t, quo) clla, ~t·J onvc~z UIJ henclicial', 
csL<i desse r v int!o. 

O co•<~jo com as (.;~rifa.s d<t Ccnlml ú u~s
ol :tdor. ( ;1poiwl?s !JCI't!CS.} 

O SR . O LEO.\RIO i\IACit;L- Pol'l\.: it:tmeutc. 
H 0[\ Ccntr~l lm 11ltl :tlJ:Ltitn ~liltl <lu tiO ' / • 
_Dar:~. a.s mei'C<tuot·i ~~ qu;Lil 'l'J dcsLiu<ld:ls 
:L distancias maim'í13 tio 300 ldlomct ,·o~. o 
IJ.IICl eleva. o Jnc1·o a ma.is de 200.) por car ro. 

O Sr.. GAST.\0 DA Cu;oo;lJ,\ - Sim; e ci .~ 
j)_?t'QU!l cn tligo : e,;<es qtt:~-1 :'o3 quo li 
'>ilo organizados sohrc a i,<:t.J'tfa. mono~ f<t
V<H':w!ll t.l.a. Ccntra.l, c, on~rc t .. uto. j:i im
mcosament.o mais f;\VI)r :wol que o. do OOste; 
porqua.nto não fiz enh•at• nas minhas cift·as 
~!a r.eotra.l cort,.s fh vu1·o~ qun cll:t ai ntl~ con
~etl" . como r.~.~~~ ,,,,, ~iml!n~o de !'·O "/• n. 

CJ lt:! so re f~t ·c o meu uout.o collogu, compo
LcnLi:;~i rno nest.'ts questões. 

Sr . l' t·osiueoLc, eu n<'LrJ esl<wa. prcsoota ;i 
Cun:u';L,all~cnto em iltinas por couvalcsccor;;t, 
t(IJ 1n,tu aqui se votou um Cl'cd ir.o c.lo 1.200 
evnLt~s Jl<•t':\ r•$ <lo;pc7.::ts da Oé:~to . no so
tnP.,;~- L'c a finrl:u•; prc:;cn ~l', cu votn.1•io. u cl'6· 
•llw, m:.ts, cliallt:trt:~ :~ ;~r. l .rnç:lo riu Mini.i~ro 
pan rJ 11\r)do pw '[1ft! t:o. [ somn1a ti cle~pcn 
tl id:l , 

~~-. Pl'e:<idr.ml.n , n:L :ttll• •i nisi.I'IH; ;io ;lll lc!·iot• 
(llitu l r: t llil· l :_~ t:' ll tltl 11111 d h rlcpuis tl•> oukul), 
que era a·:· • llll :ttl :~ d · ~ pt:rdll l:tr•i:t c rlu~itl io:n 
pcl~ inj n~ I- Í•;:t ma ld il.t! lli<~ . ntlll<!<L, cu allh·m•J 
a.n llu !ll';uJoJ ~l in i ,<f, l''l •h Vi:u;:'tn, ::e "ast•lll tal 
dl'ra 11 11 r ! l!~ l.•: it; d:1 Ot'•;: n ele Mi rns." 

('. oi; lot' JII . ll• >.ir~ . •1'1•: :t :L•l •ntniSI.I'acã.o tl<l 
01:•.;',11 I! :i. I~CUIII!IIti:t, t!,JIJIIJ it arlmiH i,; I. I'O.ÇliO 
:til L·.! l'iotl' li li :L tl isii p:u.~:·l(), tiESJJO II<hl·so aq ttdlil 
o· j ('.-;~ u o:; l lldir•)l'i~lllt :ll tw; 11<1; líllltil~ oií.o 
:t ('p'l i'Ci:tllll, I'OIIIIl llil-• npj'lll. l'l:êl!ltl O:; :•prC· 

~·Ja < lu-; lot!IH!I IcitJ-; ;t !•otpnl o~;:'io . 

f) ~J:. ( :Al.IJI;Ello\S-\l :t<, n:w S6 UOI\llll ele· 
V:\t,,lm> tiO VtmciruenLus I 

O S1: . G .\.~·r ·,\u l iA c u.-;u .\ - Agt ·adn~·o o 
;qnrtr: IJIIU 1111: ú:i u illnsti'O Doputa.rlo po1· 
~lina,; , t:hJ Jli'Of'•IJioiO CO!I Ili:CCtiOi' r.I•J iiS
~IIIIIptu . 

O S1: . O t.l·:t;,\1~10 :\[Ac tr.L - lllluvo agora 
p:~ra. o llOSSú:J.l su11~l'ior . 

O S1t. CAr.oc:m-:.As - 1-:' cxa.ct:urioof.c o quo 
üti ccn!i:n•o; IJOU\"<l a.ng-rn ~nLu do voncimcn to! 
pa,1·a o pos.;aal :mporiot•. 

O SR. GM>TÃo D,\ Cu :-;uA- Pcço n.o S1·. ta: 
chyg•·aplro que Lume noLa tios :~partes dos 
tt •Jln·e~ Dcput: ~r.!.og , o Sr. Ca.!ogcr:1s c Olog:uio 
M~cic l , cuj<1s Olllnio~~ s:'io t.i.o inaprocia.vel 
vall\t'. 

O juiw do SS . t-:!~x .mt rogis~1'0 c.om smnmo 
pr:tZCI' , 

E é \'Cl'tialh~. S;·. Pr.~9illen tc. E' il. vcr tla.tlc 
o qu;! :\e: 1 b~~m de !lf'}JOr os mnus companhei
l'O:! ue l'ept·c~ent-t~;ãu . 

A acLUí\l <t.liii ÍliÍ;;tl·ação d:t o.~ste, que aiud~ 
é :1. qu~ Ji1. foi po,;ta pelo crcúo1' t1Hetnã.o, a.u
gmcotou de~:t~soml>l'll.d <\mcnte os seus Yenci
JIIUO tos. 

E nlio lJ fc:r. \1111<~ v~1. só. Pouco ti.~mpo •mt~s 
uc p:1 ~s:1t' a. cs~r:tLI.a p~1·v. a. t:nh1u, nas vcs
pera-s t\i.L a.t•remMu~;ito judicial, IJttn.ndo t odos 
tiahi<tlr1 qno t:ll;t, dcn~ro do piJttCO:il úiu.s, 
passari;~ ao Governo. ft:z-so um novo an· 
;;mcnt'> de vcncimonto ~, quo, nliâs, como 
obsor von o meu collugn. s,·, IJ~ncficiavn. os 
nHos po;tus d:~ admini~tl'a{'ão. 

Urn.t u:ts SGC!Ç<-:->OS ele mais t rabaltl0- 3. da. 
conta.tlorin-por exomplo, quo Jo prompto 
me occcrrc, não gozou, como era. natura.l, d() 
favo!' que o. si mesma. se faz ia, com suspicaz 
pl'oste?- <~ a :~,dmini~J,raç~o snpot·iot· . Ao con· 
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tra.río,. <MluelltL secção, com a qui:tl se despen
dia mensalmente até 1900, cinco contus c 
tanto, viu reduzida a f::Uér, verba a tros contos 
e pouco. ·· Porque ?- Ni'i:J o se i, nem posso 
S<toer, porquanto é gua.rJado em sigilln o 
rela.tario da actual ndminisd;raono. Esse 
documento, que tantn.s informações poúb 
o devi<1 minist.rar.;.nos, tantos esclareci
mentos preciosos iorneccr ncsJ;c momcn to do 
reorganizaç·ão, ao envcz do que succcdc com 
os documentos desse gcncro, cvHu. a. publici
dade, parece temer suu, divulgação. Nonltnm 
membro desta C<1sa o recebeu, nem musmo 
o digno rela.tor do Orça.mento da Viu.ção. 
A sect;ão a que a!lu(lo ú hoje, a partir de 
H>OO, . a menos rcmu:wrada. 

E a pl'tlposito tomo o al vi tr;o de propor 
ao Sr. l\iioistl'o da, Viaçii.o a s~guinto üisr.rl
buição do J•cspectivo possoal, com as ucvid<.ts 
quotas de veucimen~os : 
1 Contador •...•.. .-... G00$000 
l 1 o Escl'ipturario. . . • :~50$0ú0 
4 2°9 

)) , • • , ~~50.'$ÜÜÜ 
1 ·. 2° )) 250$001) 
3 3o11 » 200$000 
l 3° » 200$000 
2 3~'S )) . :200.~000 
I 4° » 150$000 
I 4o » 150$000 
1 4° » • • • • l50S;\JOO 
1 Archivista ••.•• ;... 100$000 
2 Praticantes. . • • . • • • 50~;000 

600$000 
350$000 

1:000$000 
~50$000 
GOO:WOO 
2008000 
::oosOOD 
150~001) 
300~000 
150$000 
100$000 
100$000 -----

4:000$000 
Não . é um augment.o exorbitante, como 

tu.ntos de que ton1w nuticia. na Oeste n.ctual· 
mente: apenas o <.tccrescimo do cerca do 
500$ monsacs · pa.l'a toda a secção. 

O SR. CALoc;mr~As-0 pe.ssual subalterno, 
estou informado, não teve u.ugmcnto, o que 
é mais censur<:wel. 

O Sn.. GASTÃo DA CoNUA- Sim. senhor. 

Posso asseverar que a Yit\ fcnca, na.s coa
di<."õcs c nos termu" qu0 expuz. a partir 
<lo CBI't.J t1•cclw da linha, tem sido alli um 
instrumento nullo pm·a o desenvolvimento 
tlaqucllu zon:~ . 

U:uA. vo;,- E:3M; ~ttú poior. 
O Sn .. CAT.OGEH.AS - E' preferível ützcr a 

via.gom em carro du bois, porquo ú mais lm,
mi;o. 

0 Sn .. GAST;\o DA CUNUA- Nttquella ro
giüo, ano tem menus densa. a, popula.cão, 
onJ.c as agglomoraç~ões osca.~sctmn, a viação 
fcr1•ca- é trLsl;o di~ol-o-nno fomentou o 
pl'ogeos)o,nã.o in~ufllou a vida., nada croou ; 
permanecem como, ·:mtcs dclla., as condições 
cconomicas <1:1. zon<-t. 

As loct)motivas, . arrastando comboios vn.
úos ele 1mssa.geiros o de morcaclorias, rolam 
J)Ol' ext~nsões incultcts, . sem la,vouri.l.., sem in
dus Lrüt~!, sem. tr •. tb~dho c ta,mbom sem po
pulação. porc1uc o povoa.mcu1,o o o aprovelta
mento daquelles sit,íos ú illiJ)ossivel, emhora 
a exccllencia do clim .. t o a u1JOl'd<1de do 
solo. 

Alli, :.~ viaçho forrc:.t, repito, ê · um . ele~ 
menta negativo do prosp:::rid<tde, · pot·que o 
pt•cço de sons serviços ê tal quo afrouxa as 
unci'gias do traba!llo, não deixando com;. 
pensa,çã.o a.oimadol'a <i. ttcti viLiade do ho
mem. 

Pa1;a oss<:t dcploravel situv,ção quiz chamal' 
a attonçã.o do Goveeno, concol'L'endo corn as 
minhas inf'ol'rnaçõcs p:.tra sem esclarecimento. 
Confio bast<tntJ no actun.l Ministeo, o espero 
que aíj miu1ms . pala.vra.s fl'uctifiquem, conse
guindo on alguma co usa mn.í~ quo ·o cstoril 
consolo da conscieuciu, de um dever cum
prido •. ·. ( Mtdto bem; múito . úcm • .. o oraclOl' a 
compl·imcntaclo. 

O Sr. 1.?:.-eicio F'Hho-diz que nü.o 
vom propt•ittmente tliscntir o orç..1.monto da 
Vi~tçáo ; vi:::a u.pon,ts doix.:w com;ign:.~do o seu 
voto sobro as nmciHüts apPesentadas. 

As desigualdades chocam. O pessoal sub~\1-
torno, que ulilis carrega com o servir~o . mais 
posa~o do trafego, n[to tcvo augmonto, sens 
vencimentos são l'atinha(Los, . o consta.-mc 
que chegaram mesmo a diminuir os . S<t- Por occasiã.o da 33 di.scn::;sã.o pode1•à, si. o 
larios dos jornaleiros, 0 qnc é l'OVoltanto. julg::w convcnionto, do)om'olvcr mais as suas 
( Jpoit:r.dos .) . . considcraçõo . .;. 

Tudo isso clcmn.ndn. um oxn.ni.o imparcia.l c Refcre·sc ~t suD. emenda so1Jl•e linhas tele-
sêrio, que, acroclito, o honrado Sr. Mini.-r~ro gr:.tphicas c n,ssi.m concubidu, : 
(la Viação dotcrmina.r:t, ·:Mas, o principal. u.

1 
·,. · ·. . • . . . ·., . ~ 

questão que a todas sobreleva . . ú csb quo .~1. 1~~! , o Gov.m, no ?·u~ori"rl:t~o, du~a.n.to o 
trouxe a delntto, . fttndamcrltt\ndo em cifra,s 0~,~~.cJcl~ ~ln. ~n ~~0 ~1 ~~ 101, ~ ll!'ar: ~ hnl:<~ ~~
as minhas asserções... lc,:,tc~phtcc~. (Le cuc,ui.o d? SJ.l~nctro n. .J<tlC08: 

· podendo, pa,ru, e:;so hm, úcspendel' ute 
VAmos St\S. DErUTADOS- E ele lUO(lO ti0:000$000.» 

cabal. 
A commi::;sfio obhorou o ~~gninto pa.t'OMl', 

O 81~. GASTX.o ! 1A CUi'illA- ••• :J, qnu8t~~o l ta.mlmm applic<wcl, ~e.gunrlo cUtt lWopõr.~, d.s 
das tD,rHh~. cmon,ln.s do n. IQ :t <13: 
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» Fh~a. o Governo <~. utori;r. ·~do, nos limites Uvje ptocuParol ro,t:·ül:~it·-mc niodn. mais 
da. verba. .dccL'ctada. na. pecsentc lei, aeon- pt•lncipaimu:H;e pJrqlt~ não ;:croi cn quem 
struir a.s linlla.s tclcgmp11icas do.~tinatl.;..-:; :~ c:Jntl':tric :.t :tl1t'lorl:vlc de todos nús P'H'a, 
foch::n• os circuitos intel'ioros d<t l'êd6 Ü.!- que, orn:1i~ d(lpres:;a possivol, seja.1U vot:.Ldos 
dcral.>} os orça.mentos ainLic:t snjcit:.Js ú.:; . delihoraçõcs 

Con f'ormc o pensn.mcnto do r ela. to r, c fui ucs :a C:l.S<~. 
cssJ o seu plano, a.pprova.Jo esse sulJstitn- Qn:.indo f'ni hontcm uhl'ig:vloa me rotirl\r 
tivo ficam prejudica·.las torhs as cm<::ll,\as ch. tl'i\)lu]a., c::;t<wa me rcl'crintlo aos tt•cs 
referentes as linlms tetogl'aphicas. · Em pri- illu:_.~tres or:.vlorcs qu~dhcttt.ír<l,n1 ;\ emenda. 
meiro loga.r s0bre is~o tom a. dcr~la.rar que a. rola tiva. a.o ala.l'ga.mcnto da. biGoltt <.lo rmna.l 
emenda. da. Commiss[o . ü um Cdso suhst.i- de S. P<tulo, <l•.t J•:'ltr,trla de Ferro Central do 
tutii'O; Em vez d.c substituir a. pro,·ltlonci:l. l'rni1 

JJOl' nm:t outra. quo }H'O})Jnhn. ~~. cn1cnda, '~\c~b<.i.t'n. ele adduzil• a,, razões C}nc, a. meu 
manda, ma.ntct• a. disposiQã.o do projocto. ver, ju:;;t,ífic:lm o meu accunlo com <H[Itcllos 
Depois :ls pa.la.vras do clmmad.o · subsi;ituivo que se !11itn i!'cstarn.m favoravni.-:> <.tqnnlh pro
d:t Commissã.o se referem ás linlws do cir- viilencia., os Sl's. Alvaro do Carvalho e Can
cuito c entro as . meditlas p1•oposta.s sohre ditlv Rodrigues. 
Huh<.ts telogmphicas, nem todas csLfl.o noss:.~.s A rc~'post:t ct~te doYo :-.. o.:;tc ultimo dos mcn~ 
condições. hoúrallos coltu·.:-<t::!, nf~o Hcou completa, S. E~. 

Si a Cama.r<\ quizet• que Gonsiclcre o in ti.- peüitHno explic<,,~~·.'fl.o sobt•c dnn.s oui;t·a ~; cmen~ 
tulado sttbstitutivo como um J)l:U'ccer cun- da::,:, o eu não poílcria dcix:.tl' que o (lcbato sa 
Ü'i.~río ás emendas e quo c<:Ld<l. uml\ seja. vo · cn0orra:ssc sem pNcm•;u• :sa.tbfazor-lhe. 
tada e rejeibda. DeixM', porém. do subrnct- J\primc.irn. des-;a:s emendas fui n.pecsen· 
tel-as it votação nã.o é justo c cspel'a. que a tada pelos illustrcs rcprcscnt.ítnl;cs do Estado 
~lo:::<.t tlê no cttso a intorprchção mais li- tl:.t Bahi<l., c di:'. o seguinte: 
beral. « Ficn, o Govorno autorizado a. entra.'t• em 

Passando a. tratar ra1Jidamentc do outras accordo com a Comp·mbia. Conccssion:.tt•ia do 
emcnd~ts, declara qnc vohrú. contra a que porto da Bn.llia, para fa.cil.itar-lhe os recursos 
autoriz:1 :.L su1JVençã.o do .Tardim Zoologico compt•ollondido.:; no n. ~.:;da lei n. 957, d.e 30 
desht Ca.pBal, a quo u.utoriZ<l. <t cncrtmp::tç~ão tle clc;~;ombt•o úc UJ02, mcuiantc as modifica
de cstrn.das de ferro, a que autoriz<t o a.c :ur· ções <lo corüracto, que forem convenientes 
(lo com o govct•no do Est·.~do de Minas o as pa,l'a. Levar a . offe'ito a realizaç-ão daquoUo 
comp:mhias Muzambinlto e S<qmc::thy, p:tra melhoramento.» 
o fim de iocorpora.r aCJ.uellas <l Minas e Rio, E', som duvül:t, lacnno:.::t a reda.cção desta 
c. a. q uc rnandu. indomniz~r os concessiona.- emenda .. Pelo '1 ue delta. púcl.c dcprehender-sc 
r10s. do porto de Ja.~aguu.. E' tunbe.m ~on- opeusnmcnto CJUO inspir'm ;ws seus signn.
trano _a outras motllda~ q_uc nao cspcc1fica I tttt•ios não 1bi outro sinfio appHcar ao porto 
pal'<.'L n~o alongat• o ?etlfhscurso. I da Balwt a uisposiç[o du. lei de 1!)0.~. que ,ilL 

./u:w.hzando o prQJOCto. nega o st-u vo,;o a.o foi 11osüt em cx• .. wuçã.oparJ. o Rio de .Janeiro. 
art. 3° que autoriza. a rcorganiza.çã.o com· ~ · . .· . .. ·. . . . 
llleta, das repartições do Ministerio dtt Inttu8- . Eifcctl_Yn.mont~.~ p~r~e ~o. <I.ue uma le! 
tri:t, Viaç[o c Obras Publicas. Essc~cn modo dtsp,uc n::to podem ~m app,ltc~tt,\ a. ~ua.liJ.uCr 
de vct• é conson.ntc com 0 seu pronuncia- ~ut}OP?:t?. S?l11 um:t expressa c no-va docia
monto sempre unifot•mc no l.lbngl'esso. u.\ç,tO. t~_,t::-1.\~~':'a.. . ~ q, • . . , .••• 

E' infenso ~ a,s a.ntoriz::tçõos ampll\s. . . ,Aht: ,tu&ouz~m~o-~~ o. t•O\ e1 n_o .t ren.l!z,:t~. 
Pot' nltnno lcmbr<t qnn o pl'o,iccto esta, ns ?lm.'l.s n;c:s,a,r~a.s ,to~ ~~~1~ota.me~tos .do~~ 

eiJc[o dn medidas dn Ct'tl'itdot> l)Ormnnnnlin f' poll,os !In .. l\.1 puhhc.l, p-ro::;cl '·' c-~o n.t nbnca 
ai.tj tle crca.ç~to de cm1n'cO'O ao qul..l ~e opplic /J, o ::;cgmntn: . . ·. . . . . _ 
o H.u••imonto. c ' · · . \~Fa,l'a O fim 3 ttUO SO l'Ofei'O a ul.Spm .. HQi10 

, E n.ssim · terminu. n. sua. or<tção, tendo dcstc.L co~stante. ~o, prescnt~ ~mnero pJLlcra. o. G?
vcz o seu discurso um[t vantagem, a. do vorno e.ntra.r. em accordo com as empu.lZJ.!!C 
1Htver roubado apenn.s por tempo insignifi· con~~·~SlOtltWms .. do m~lhoramcntos . do p~rto 
c<tnte a attenção dos llom·~v.los collogas. do h.Lo de J~ne1ro, CUJOS .contt•o.ctos este.J:.tm 
(•1ft~ilo bem. m·uito bem.) em ple1!o ·~ngor, po~cntlo fazc1• todns ~s. dos-

, · pczu.s Indtspcnsu.vms pt~ra n oiTcctlvvlado 
do$ u.ccordo~ rgtc furem cclebra,lo~. O $r. Fra.nci~co Sá-L1.sUmo, 

S1•. Pl'esidoute, CJ.1le a. pt~la.Yt'a me cailn, om 
ho·l'a. tã.o tat·dia., Cltli.J.ndo a. est1•eiteza do tempo 
de quo dispuz na. sessão uo hontúm me n[o 
pcrmittiu sinão .inici:tr u. respust<l quf> <levo 
aos tliversos ora.doros quo toom intct.'vindo 
neste dcb::tt.o, 

Portanto, poro. so apl_)licn.r cas:1 disposiçã.o 
n. porto out.ro quo nã.•J so,ilL o . do Rio de 
Jan:..lit'u, neccssario ê um novo preceito le· 
gislativo. 

E~te pa.rcc~ i;et' sino o pnnsamcuto elo. 
cmend:•,. Aenbo tk lleelv.rar •1uo, l'lCm du· 
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vida, <L red<tcção uesta <luixa algulll<l cou:·m n. <.leccndo a uma mesma, tl.irecçã.o, eni conui-
dcse.J:.n·. · . . . . . . . ções as mais ntnta.josas. assim · p<n·u. o exer-

P ;·ocural'ei, (le accordo com os seus sJg-na- cito, como p<.l,l'U. o publico. 
tarios, .crn 3a. discussão, traduzir mai~ fie!- Acredit.o nwsm0 que es :~e plano deve ter 
mente no texto lcgislativ" cs.-sc intuito ele mah larga. oxecuçfio do que se projecta. na 
:m applicar sómente a. logislaçã.o vigente ao emenua. <t quo mo von refet·indo : d(n•e-se 
portiJ da .. Bahia. . · t>ealísa.r t;ttnll(~lll no Estado da Balti:~. pehL 

A ontr~1 omenda, soln·e a qu~tl o nohrc incorpora.::.~ã.o d.eestl'J/ln,s de ferro federaes. 
Doput;ado por S. P:wlo pediu qnc U10 quaes sejam <L Geni;P:.tl d;t H:.thh c a B<thia á 
désso a.s nc1;essal'ias cxplicacõas, é uma. apl~d· S. l•'rancb:co, com esü••ttlas de fet•ro do Es
senta.da pelos nohrcs -Deputatlus pot• i\Iinu.s t ·r.do, qmtessejam n SJtnto Am:u•o c u. Ccntr·o 
Ocra.cs, c q nc diz assim: · OcsttJ; devc-gu re:.tiir.a.l' no Bul do Urc.tzil, fc)r-

<<Fic:t oGov(:Jrnn :.mtodz·l.tlo a cnt,1·a1• . em manrlo o grup·.) C:lllstituido pcla.s c~trndas 
accordocv·m 0 Governo dcJ .l~sta.do .de Min:ts que set•,rom os Estados do Paraná., S. Pa.nlo, 
c ns Companhias i\-Iuza.mbinho c Su.pueal1y, Rio Gt>ando do Sul; devt:l·So recüiza.r tambern ... 
para o fim uc jncorpol'M' :lquelhts a. Minas c o Sn. Er,tsEu nuuJHEKl\IE ~ Dtt · pobre 
Rio c r·esguarclar os interesses do tt•.i. fe:.:;o Santa G{ttharimt nii.o se thlh! (Riso.) 
de~ ta via. forr·o :, n:t zona em quo a S:::,pucahy · 
lhe é aetualmontc tribul;a.ri::t. O Sn.. FJ:.AXcisco S.\- No gl'upo ineridio-

pL1.i·a este fin 0 · pa.ra . rcgula.r 08 dit·oitos na. L entmrào &ambom as ostt·a.daJ do Sant.a 
du. União e dos E~t:.~do::; tlo ~Iinas Gcraes lJlL Catha.l'ina. Acceito üc mnito hom gt·ado a 

lembmnç•t d(~ V. gx.: o plitno do incol'])G· 
Oeste tle lii.ina.s, o Govm·no !'tu•à as cxigencins ra.ção d;t rêLle do cxtt·omo sul não polli.<.t 
que convonha. e o,;; pt•olonga,mento..;, lig"<~~:õe., deixat• do colnpre!tctldCl' Suuta. Catharina. 
e Ul'rcnclmuentos que forem a.certa.clus, f•J.· Quanto ao Ci.t~o p:~rGiculM• Ltc que trakt 

· zentlo as upcr<.wôe.~ de crouito nccessurias.>> esta, omenda. () JH'cciso consiücl':W n. situaÇão 
O quo aqui so p~·opõc obedece a.o pa.tt•io- da. zona. percorrida pelas linh:~s de quo se 

tico c elevado .tntuito elo incorporar em trata. 
rêctc tti.o extensas quanto possível todas as A e:3traLla. de ferr1) :Minas e 1\.io, . com s(1r 
cstr:.das que guardam cnt.rc si relações de affillente da C{·,ntml do Bt•azil, ú, por seu 
dü.J)ondcncia. turno, um tronco üe virtção que . serve a. ex..:. 

A fo1•mn.ção das gt•a.nucs ·rêdcs é umn. d:.ts tensa o rica zoua.. ( .-!poio.clo::.) 
phascs nccossarias ela evolução das cstt>a.cla.s A ella so ligam as cstrttdas Mnzambinho 
do ferro. · o Sa.puca.hy c pôde lig::tr·se tambem Lt Oéste 

O Sn.. Bmcro Frr.no -A Minas o Rio tam- de Minas. 
bem vae ontrai·1 As tres estra.du.s, Minas e Rio, Muzambi· 

nho e Sapucn.lly, ·· na. parte desta., que pódc 
O Sit. FRANCisco SA - Natmalmente ; ê ser considerada affiaontc d:t primeira, teem 

do quo trata, a emenda. respectivamente as S()guintcs extensões: 
o SR. narCio Frr.no-Ahi cstú. uma, contra. 170,238, c 349 kilometros:; o totn.l. em tra.· 

a qual vou vot..·w. fego ó, pois, de· 757 kilomctros. Concluin· 
do-se a construcçã.o dos trechos ainJo. não 

O Sn.. FRANCisco S..\. - Ess•t incol'poru.ç~5.o entregues . :.w tral'cgo, co;bs comprehcndcrKo 
de osl.t·adas de · fot•ro em gru.ncLs r6dt.:s so unm o:don:sil.o de 1.4 I 5 kilomctros. 
tem realizado em iiodos os pai?.os, üc t<tl E', portanto, SL' ·. Pt•csiden.i;o, um conjunf;o 
sorte quo <1 para mim ob,jccto do ostt'D .. nltcza de linhtts quo, considerarias <ts em tra[i!go e 
que haja:t quem pareç·a impossivol rcn.li- ns em consti•ncç:to, ::o clc::val'it a. l.D:!.2 kilo-
za.l-o om o nosso. metros. 

o sn .. BrtlCIO FlLJTo _ Porqn[) n;Io se in- D:.t fot•maçilo dos.~as rMotl rnsulta.riio van-
corporu. ;:-~ . centru.l. de preforcncin., llo aé· tagens considqravois I>al'a totlos os Estados 
c rd co 1 p · t 1 · -~ prw ella.s sorvidos. 

0 o n. um ro.Jec o quo la :.Hjtll, J.Ol'· Emprimeiro lo!!:tl', IWupn. I. n-~c ao publico 
mulado pelo Sr. Paula Ru.mos? ·~ 

grandc.:J in::ommodos c clc~pcr.M, oriundas do 
O . Sn.. FH.ANcrsco SA- Chc,Q"aroi n, este transbordo do passu,geiros a do mcrc<t-~orias ; 

ponto, mesmo porque sobl'e <tquolle p1•ojocto om 8egumto loga1•, nma so ornpreza~ tendo de 
tive occasiiio de d<n' parecer, em tempo. superintender certo nulllero do Unhas, mais 

Mesmo em nosso p<tiz, senhores, .i<L co- facilmente pôde org-unizar sons serviços c 
mccou u. se roali;o:tn• esse programma, pela seus hot•n.rios de morto a angmcni;at• as vo
illcOl'Pora.çfio U.as estradas de ferl'o do norte, locirlades , em terceiro Jogo~ r. muit::ts de~pc
arrcmhtdas <t G,.cat 1V'cstàn, o quo permitto zas gorn.os desu.ppnrccom, supprimindo-se n. 
ho,jo qno toclttl:l as oapitaes, dc8dc Maceió a.tú multiplicidade .dns admiuisf.l'açõos , o dahi, 
N~l .. t.nl, ostqj::~,m ligada~ pol' vi;1,s forroas oba· em quarto Jogar. resultin. n, diminniçüo do 
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custo dos transportes e, portanto, n. reducçã.o · nciro~ o seu a.hastociinentodenn•ia ser, pelo 
das tarifas. (..-ipoiados.) . . menos, o duplo daquBllc quo ·· se projectava 

Em todos os paizes. constrmdas parcella- p~tra 1889. 
damcnte, as linl1as vão sendo incorporadas Pelo monos, digo eu, pOl'QlW o suppri
á. medida que se desenvolvem c que entre mento de agua tem de crescer, em propor
ellas se estab~lccem relações de lig.:tção ou ção muito mu,iol' do que o augmcnto da. po
dependencia. E' o que se foz em França, Al- pulaçã.o. 
Jemanha, . Austria, Italia, e se vae fa.zendo 0 Sn.. CALOGER.AS- Apoiado. nas outras regiões do mundo. 

Longe, porém~ de mim, Sr. Presidente, O S1~. FRANcisco SA'- Em toda cidatlc 
aconselhar ou applaudir a formaçã.o das que progrid.e,que se desenYol.ve, maiorvae 
rêdes sob a direcçã.o do Esto.do. . . sendo a quantidade da. a.gua. quo é destinada 

Por isto não da.ri:1 o meu voto á ligação pt~N . o consumo publico o l)ttra o consumo 
das linhas sul-mineiras, ou mesmo só mente índnstrial; d;_Lhi o romecimon to domestico ~~ 
da Minás e Rio á Central do Bra.zH. Não ha àiminuido, e torna-se necessario que <L quot,1, 
neste meu modo de ponsa.r nenhuma. inco- de consumo individual seja augmentadu.~ 
herencia, nenhum desaccordo com o .prin- Esse rapido crescimento <.lc con;.mm,•, avu.n-
cipio geral que estou defendendo. . çando sobre o da popu!aç::to. é facto averi-

Quem, como eu, está profundamente con- guado em todas as dlstri huições da agúa. 
vencido, pela experiencia .do nosso e de todos Em Pal'is, em um pcriodo de 35 anno~, de 
os paizes do mundo, da incapacidade do Es- 1861 a 189:5. o consumo mêdio total por dia. 
ta.do para gerir emprezas de transporte, não passou de 114.000 metros cuhicos a 533.000: 
poderia concordar em dilatar-se a esphera ao passo que a população crescora de 
da acçã.o otlicial, multíplicn.ndo, portanto, l.09G.i41 habitantes a. 2.500.000. 
em extensão e intensidade os vícios inhe- Em Nova Yorli. o consumo por habitank 
rentes a. essa má <.~dministraoão. augmentou de iO 0 /o em dez annos; em 

Si a rêde subor·dínada á Minas c Rio já se Louisvllle, Chicago, Brooklin, Clcvola.nd, dP 
eleva, conforme demonstrei, a. .· 1. 922 kilo- 100 c; o no mesmo período. 
mett•os, o conjunto de linhas por ella fot·· Ot•a., Sr·. Pr·esidente, o consumo a.ctual 
mado com as da Estt·a.da de Ferro Central desta. ciüade e~tá mesmo muito longo de 
faria subir aquella extensão t~ 3.485 kilo- corresponder ao progresso verificado no a.u
metros. A umu. administração, que pelo~ de- gmento d :.~ sua populaçtLo. 
feitos de sua propria natureza. bem mal se Segundo se lê no ultimo reln.torio do · }.Ii .. 
desempenha da tat·era. que já lhe pesa nos nbterlo de Industria, a quantid;Uo total for
hombros, impossível set·ia. gerir, sem atro- necida. pelos diversos reservatorios, durante 
pelos; sem C!ubal'aços, sem desot•dem, sem o a.ono de 1902, não foi além de 160.211.000 
indisciplina, sem frouxidão, l'êle tão vasta., litt·os ; feita a. deducç5.o das perltas, já da,
de tão largas malhas. . . quellé.l.S que sã.o n:1turaes, in Jvitaveis em 

Destas obset·vuções~ Sr. P1•esidonte, eu po- todas as canalizações, jú. d·:.quellas quere
deria julga1·-me dí~pensn.dOd)Ois me é grato sultam da. defeituosa. con .. ~trucçl'w da. noss<t 
lembl·al' que os assumptos ligados <l emenda rêdc, e dos desvios lH'ejudiciaes ao u.lmsteci
já f01•am brilhantemente estudados e escla1·c- menta da cidn.dc, feita. essa <.leducçã.o, :.wa
cidos pela pa.lavra. do meu illus~ro compro- lhda em 40 °/o, verifica-se que o suppri
vincia.no e amigo Sr. Gn.stão da Ounha. . mento etrectívo pouco excetlcu de 96 roi-

Passo a responder ao nobre Deputado, o lhões de litros e que a quota. que ca.be :.t 
Sr. Cruvello ·. Cavltlcanti, que . tratou espe· cada individuo nã.u se eLevou a. mais de 1.20 
cialmcnte do serviço do .abastecimento de litros pol' din.. 
aguo. da. cidad<? do Rio do Janeiro. Or~t, j(L eru 1896, a Commissã:o de Sa.noa.-

S. Ex. nos trouxe informações as mais mento, nomeada. pela Municjpalidadc desta 
preciosas sobro o desenvolvimento desse Capital ·e presidida pelo Dr. ·Manoel Victo
serviço c accentuou, mais uma vez, a neces- rino, de gloriosa. memoria, considerava ne· 
sidade de se prover ao melhor supprimento ces ,ario o mínimo ue 300 litt'os por ha.bi
de agua dosta · gro.nde Capital. tante. para se te L' um supprimento regular 

Sob1•e este assumpto, não ho. hoje opiniões nesta cidade. 
discordes. · · · Nem pódc considera.t'·s.e demasiado um 

. Basta lembrar que a quantidade . de agua supprimento tal, si se lembrar o que · dizia. 
· fornecida actualmente a esta cid:.túe é ainda. l<'oucher de Careil: . «po.ru. .te1• agua que 
a mesma que em IS89 se considerava ne- baste, 6 Pl'eciso tel-a em excesso.>\ 
cessaria para uma populaç-ão de 400.000 Não tenho, portanto, Sr. Presidente, si-
almas. ·. . · . não que me associar ao esforço desenvol~ 

Po1•tanto, dobrada, como está, no minimo, vido pelo honrado collega, a quem ora re-
a. população actu;.1..l da cidade do Rio de Ja- spondo, esperando, como elle, que o mais 
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depressa possível S(>jam executadn.s as pro- gnnização séria, são ver·dadeiros desper
videncias que está. adaptando · o GoYerno, dicios ... 
para a.ugmentar o abastecimento de agutt do 0 SR. C.\.LOGElus-Não ha duvida. 
Rio de .. Janeiro. 

0 Sn.. CALOGERAS-Não basta augmentar 0 SR. FRA~CISCO S.\- • • • que nKo deixam 
o supprimento de agua. vestigios. 

O Sr. FRANCISCO SA' -Será necessario O SR. CALOGEP..AS- Em assumptos destes 
tambem fazer a revisão da l'êde distri- nã.o se devem tomar medidas para um certo 
buidora. momento, deYondo ao contrario, ser ellas 

continua~. 

. 0 SR. CALOGERAS- E cruquarito não se 0 SR. FtU.NCISCO S,t.,.... Basta lerolJrar .que 
fizer isso, o problema não seL·á resolvido. a grande secca de 18ii-18i9 custou ao The-

0 SR. FRA~CISCO SA'-E justo é ree:o· souro d:t Nação i2 mil e tantos contos; <.b 
nhecer que, nem de uma nem de outra face secca de 1888-188\J custou cerca do 15 mil 

· do problema, se teem descurado, nos ultimas contos. . 
:.tonos, os podet·es pubticos. Desse 1a1·go dispendio muito poucos foram 

N::ts t1·es ultimas leis deorçamcmto. sa teem os rcsulta.dos colhidos. E é necessario, se
consignado l'ocm·sos pa,ra. que o Go...-erno nhores, que rle providencias desta ordem se 
pos:;u. :.ttt.ender a essa improscinc.li.-el neces- cura em tempo, não u.gnardanúo u. instancil3. 
sida.de; Nu. mais recente dcl.las, a que cstti. em da calamidade para exccutakts, quando já. 
vlgor, se encontra uma dispo$i.t;ão. que o pro- ellas não possam produzir os necessarios be
jecto actua.l rept•oduz, na qual ao Governo é ncficios. 
concedida f:.tculdadeamplu., illimituda.. para Por isto é justo lembra1• que, no imperio. 
realiza.t• todas as obras que esse serYiço re· quando se pro,jectava fazer sacrificios em 
clamar. íavot• das pro...-incias tlagelladas pela secca, 

O SR. CALOGERAs-Nã.o h~ dund.a.: o Co1~- ministros rla F'azcnd11 houve ·que mandassem 
gresso . cumpriu o sou deve:!·. · suspende-:.· os soccorros por ellas distrj

buidos. o SR. FRA~CISCO SA-Portanto, Sr. PrD- o impera·lor D. Pedl'O rr declarou que o 
sidonte. assim o Congresso cumpriu o seu Bra.zll tünda não e~taYa reduzido a tanta 
dever, como o Governo esttt cumprindo o seu, miseria que deixa~se morrer de fome uma. 
pondo em execuçfio o preceito legisla.t.ivo. d · · d · · 

Foi, poi~. a. pala.vradoiUustl·e Sr. Cruvello as pronnCias ·. 0 lmpcrto. 
Ca •·a.Icanti m~is . um brado! nunca · inoppol'- Nfio podemos hesitat• tleante dos su.crificios 
tuno, em favor de um melho!·amento que in· que se impõem ao nosso dever para libertar 
teressa prima.cialm~ntc (L hygiene e o.o desen- uma. grande porçil.o dos nossos compatriotas 
volYimonto desta cHla.de. ·. .. do rudo infortunio que os atormenta; não 

Só teria, alémde reivindicar. como acabo podemos hesit~r, quando nos lembt·amos de 
de . fazel·o, o merito da iniciativa quo nc.~se que outras naçõ~s nãovacillam om despender 
sentülo tem tillo 0 ·congresso Nacional. som mas muito mais avultu.das, para impedir 
de rendm• .. os mais fl•ancos e cordiaes ap- que se despovoem tsrritorios, ás vezes flaw 
pla,usos ás justíssimas pont.lerações que pelo gellu.dos por desgraç-as, talvez ainda mais 
nobre Deputado foram aqui formuladas. tremendas. 

Applausos tambem me merece. St•. Pre- O SR. CALOGERAs-Basta. ver o que o go~ 
sidente. o ·. discur.so que após aquellc f· li pro.,. verno inglez gastou . na India., por ca.usa da, 
ferido peLo nobre Deputttdo pela Parahyha, fome. 

, o Sr. Paula e Silva. prestigiando com a sua 
palavra. eloquente a emenda do meu prezado 
companheil•o lle bancada, o Sr. Thomaz Ca
vaLcanti, ementia que mm•eceu o assenti
mento da Commissão. 

Como S. Ex., eu penso e vejo que nesta 
hora jú. . pensam todos quantos são respon
saveis pela direcçã.o . dos negocios publicas 
em nosso paiz que é .· indispensavel orga
nizar um con,junto de mediuas de defesa. que 
protejam uma. extensa. zona do ·not•te doBra.:. 
zil contra as cnlamidu.des meteorologicas que, 
em certos pcriodos, o anligem. Quaesquer 
outras mcdüla.s tomu.das üs presst\S, na ur
goncia da crise~ sem préYio estudo~ sem or-

0 Sa. FRANCISCO SA- Basta . ver. como 
bem lembrou o nota-..·ot coJlega, o que o go
verno inglez gastou e gasta todos os annos 
para, combater os ei!eitos das seccas no seu 
dominiu coloniu.l. 

Basta lembrar que, qua nuo se deu na Mar
tinica, ainda recentemente, uma tt•emend~t 
c:.tt.astrophe, o governo da metropole não se 
demorou em mandar pelo primeiro vapor 
5.oou .ouo de francos, nã.o para retirar a po
pubçfio do territorio que estava esterilizado 
c calcina.do pelas lavas, mas p~tra que pu
dessem os sobreYiYontes reconstituir suas 
propriedades .. ngricolas •. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 22/05/201513:50- Página 16 de 37 

SESSÃO · EM 24 DE XOVEMBRO DE 1903 833 

Lembremos ainda que o governo inglez, quelle porto, para rescindir o · contracto e 
depois . que o Transwa.:\1 foi devastado por para lhe pagar uma indemnização • 
. uma gucl'r::t tremenda, immedia.tamente .le· Levado o a.ssumpto ao estudo da Commis
vantou um emprcstimo de quantia super1or são, de que eu fazia. parte, dei meu voto fa· 
a. íO~.OOO:OOO$,para habilitar os vencidos da. voravel ao pedido constante damensa.gam. 
vespcra a reconstL·uil· sua fortuna e reco- Esse voto teve apenas a assignatura da 
.meca1• suas exploraç~ões. · minoria da Commissão •. Não sei . quaes as 

Sou ob1•igado, S1•. PresiLlente, a salt3.'t· ás circumstancüts que tenham influído para que 
p1·essas de um assumpto para outro. E agot•a o objecto da mensagem não fosse naquella 
c1.be-mo responder aos nobres Deputados por sessão trazido mais ao deb:tte desta a:::sem· 
.-Úagôas, o Sr. Raymundo de Miranda e . ~ bl~a. Foi, portanto, para mim uma surpreza 
Sr.'\Vanderley úe Mendonça,para os quaes fvl a ap1•esentação de emendas, que mais ou 
motivo de estranheza o desaccordo da Com- menos r.eproduzia.m o que no meu voto se 
missão com as emendas por SS. EEx. for- formuhtra. 
mulada.s. rest:1belecendo a verba pa1•a a na,..• Eu, porém, eniendia, pela delicadeza. do as
vcooaçãodas lagôas do No1•te e Mangaba. O sumpto e pela convicção em que permane~o. 
al'gumcntoquc vi adduzir-sc em favor desta que o acto então praticado pelo meu il
m~dida é contraproducente. ·. . .· lustro amigo, Sr. Dr. Alfredo Maia9 se in· 

Alle()'ou-~e que, .· incluindo-se ha. muitos spirou nos mais patrioticqs intuitos e vi
annos 1::0 esta subvenção no Orçamento da sava resguarda1• do modo mais officaz o in
Republica, razão não ha p:1ra que agora ella teresse da Uniào; eu por esse motivo enten:
se supprim::t. . . dia que não deveria concordat• com a emenda, 

Ora, Sr. Presidente, pa,rece-me que é para que pudesse a Camat•a instituir o mais 
exactn.mente por. h.aver t.anto perdura·. do essa I la. r.go .d.eba.t. e q·. t.re cu . . de. se~o e. pr .. ov.o co sob. re subvenção, que ê che~ado o momento de estll assumpto, no qual o Governo da Repu-
eliminai-a. As subvencoes que se concedem blica então procedeu do modo ma.is correcto. 
ás em prezas de navegação n:io são destinadas d t b 

P,., petuarem nos orçamentos. Das palavl'D.S troca as en re os no res 
a se . ...,r ·. · · · .· . . Deputados por Alagoas eu pude sómente re-

0 Sa. CALOGERAs-Evidentemente. colher alguns testemunhos favoraveis ú. 
o sa FRANCisco SÃ.-Ellas tecm · um fim minha · .opinião. ·. A base. da. divergencia que 

t a s'torio qual 0 de habilita1• as emprezas se mamfest.ara a :propo~1to da mensagem do 
ar f~z~i• o se1•viço pol' conta propria. e ani- Governo fo\ a ;fll~IUaço.ao ~e q}le as obras a 

1- a fomentar 0 desenvolvimento das que me refiro na,o tmham s1do Inauguradas. 
~~a.ç~~s commercia.cs, de modo que isto O illu~tre reppesentante Ac Alagôas, Sr• 
basta para que dentro em pouco possam R:~ymuna~ je Miranda, mamfestando·se con· 
vive1• por . si. · . .. . tra a resç1sao, a'!Ji.r~ou, entretanto, com sua 

o proprio facto de hà muito tempo est~r palavra .msuspcltLSSll!la no çaso, que S. Ex. 
esta naveooação aliás . de interesse exclus1- mesmo fora um dos srgnatar1os da acta da 
vamente iocal,' subvencionada. pela. União, inaug_uração do~ trabalhos, affl.rmou a cons
este facto, invocado a favor da. emenda, pa- trucçao d?s pllares ; e o nobre ~cputa.do, 
rece-me o su:tnciente para aconselhar á Ca- Sr, Euzebro de Andrade, d~c~arou .amaa que, 
ma1•a a não approva.l-a. n'5.o ·uma, mas tres comm1ssoes tmham es-

E t · · · ·1· onrados colleooa.s .. a.· quem tado em Maceió, occupa.das nos trabalhos do . n re os mesmos 1 . c. !, • porto. 
ora respondo, travou-~e debate, a proposr~o Eu, de proposito, nessa occasião pedj quo 
de uma emenda,, em VIrtud.e d!l qual ficaria 09 apa1•tes fossem repetidos; e olles o foram; 
o Governo autorrzajo aresci~dlr o con.trac;.o constam dos Annaes, .serão opportunamente 
para. a construcçao do poito de Jatagua.. trazidos ao debate; que desejo que so abra, 

Muito a meu gosto me sinto para pronun- amplo, sobre esse assumpto. 
c.ia.-r-me sobre este assumpto. ca.ber~me-hiam agora o prazer e a. honra. de 

Perante a Commissão meu voto foi con· responder ao meu illustre amigo, o Sr. De~ 
t1•ario a esta eme1ida, não porque eujulg~e putado Calogeras. . · 
conveniente_ ~anter-se. es~e contL·a.cto, n!Lo . Os dous discursos de S. Ex. não foram, po
porque eu nao Julgasse ~nd1spensa.~el resexn··. rém, uma. critica. ao projecto; foram.. um des
dil-o,. m3:s por UI?la c1rcumstancu.t, que eu scs estudos interessantes, dessas preciosas 
poder ta d1zer qu'tst p~ss~a!.. . . ,. monographias com . que o honrado represen-

0. anno passa.do, f01 dtrlgtda.. a.o Con~re::;so tante de Minas está acostumado a collabora.r 
Nacional ~ma mensagem do · S~ • Prestdente em todos os trabalhos pendentes de deliberaw 
da. Republlca, em que este pedta se o auto· ção do Poder Le"iSlativo. · 
rizasse . a. entrar . em accordo com a compa.· Q 

nh!a concessionaria. dos melhoramentos aa.~ O sa. CALOGERA.s ..,._. E' bondade de V· Ex •. 
Vol. VIl 105 
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0 SP., FRANCISCO SA - S. Ex. não fez 
mais do qne prestar-me mnvalior5issimo uuw 
xílio, ·dando. o seu autorizado a.poic :ls linhas 
geraes do projecto. AliCts, isto nfio era de es
tranhar, d:~da a. solitiai'iedade que descle mui· 
tosanuosliga os no::sos espirito;. 

Apczn.r d.e ter sido dado pa1•ccer contra1•lo a 
alguma.s uc sua.~ emend~-...s •. o nobre Dep;ttado 
mostt•ou or~ intmtos elevaaos em que elms se 
inspiraram. c quonto ao ll"l<:d5 dt:u inteira 
adhesão ao prt,jecto f'ol·mutado pob Commis
são do Or('~monto. 

ilirjge, sobre quem eu não estou lançanrlo a 
culp:t da incapa.cídaJe da reparMção. 

o Sn.. E~l~A.s ~L\RTI~s-A quem ca.u 1 
então~ 

0 SR. FRANCISCO SÃ-A diversos. 
Si V. Ex:. hou,·cssc prostn,do attençã.o t:s 

observações quo estou fazendo vm•i<t que cu. 
acabo de citar f<tctos occurridos em 1901. 
veria que é <lesdel90l quo so verificam OEses 
defeitos. Portanto, ni'i.o poderia caber só a 
um funccionarío a culrm que vem de tu.nto 
tempo. · · S. Ex. fez mna annlysc n.:inucios:\ cletoi.los 

os serviços a c::.rgo do ~linJsterio di.1. Inclt1stl'b. O SR. I::l'n~as MARTI~s-:.ra.:; ha alg-ucm que 
sua c1•itic::t íoi pur ycze3 soYcra, c de que ti· l'esponde por esses erros. 
vcsse sido injusta ou niio me lcmuro. 0 S:a. FRANcisco DE SA-Rcspc;ndo em p·i-

De ::tlguma.s repartiçõoe, mostrou üo mouo mch·o Iogar a CamaJ.·a. dos SJ.·s. D3putad.o~ .•• 
completo a inutilidade dos se1·vi<;0s de que se 
clcsempenllam, 0 de uma dcl1.:1.s, a Directo- O Sr:.. Bmcro FtLno-Elh é <FWl.U sempre 
ria de Est::tti:;;tic;_~., fez o nobre Deputo,do uma paga o pato ! 
critica que eu subscrevo inteir:'unente. O Sn.. FRANCISCO SA-Dovcmo.s suppo1•t:n· 

o S1t. RoDRIGUl~S DomA--Então é sup.Qri- arcsponsabllídade.<ln.s.nossas culpas. 
mir j . Responde em primerro loga.1• a Cam:tl'i1 dos 

· . . Srs. Deputados, porque a esta cu pl'OlJUZ u. 
O SR. Fr:.A~crsco SA'-DeYe-sc supprumr, I reforma do serviço o ~nno passado o o anuo 

aparteia com muita l'n.zão o honrado repre- atrazado c nã.o logrei o seu ap1·a.zimento; 
sentante de Sergipe, e fique certo de CiU~ a rCS!londo om segundo logal' o Governo, por
emenda que S. Ex. a.presentar no.~se sentido quo deveria eliminar os fnnc~;om.'l'ios im
torft o meu voto f;Wol'aYel. prcst:wcis o collocal' <t testa dos serviços 

o sn .• RoDRIGUES. DonrA- o relu.to1• ú chefes capuzc~ do l'oalizal·os res1-)orlem;. om. 
(1ue deve pro);lOl' a mcdicla. Eu me louvttrei tet•ceil•o logl1l' os chefes especiaes dos sel•vi
no seu nome e darei 0 meu v-oto (l cmondl'.. ços,não sómonte este ou aquello, mas todos 

0 Sa. FRANCISCO SA'-Jú, propuz mais do 
uma vez e não logrei fazor o meu alvHrc 
acceito pela Camara, proYavelmente pela 
inopportuniüade regimental ·que a isto so 
oppunha. Sei que as ol)servaç.\les feitas polo 
nobre Deputado pol' Minus cu usa rum · oJtl'a
nheza e nn.tm•almente estranheza terão cau
sn.do tambom aquellas que se encontram no 
p~trecer da Commissã.o, não somente agora, 
ma.s ha já. dous annos. Jú. em 1901, Sr. Pre
sidente, eu lembrava om meu parecer quanto 
era. curiosa a existencia o conservação de 
uma directoria de estatistica que, como re~ 
sultado do seu trn.balho, publica.va alguns 
poucos mappa~ ••• 

elles, uns que iniciaram. as pt•aticas defei· 
tuosas, quo alli se notam, outPos que não ti· 
v-eram a energia de exth·p:.ü-as. (.-1poiados.) 

O 1;obre Deputado pelo Amazona.s, como o 
mou illustre amigo reprrs:mtante de Per
na.rnlmco, parece quJ imaginar.tm me fal
tasse · ba::;tantc co rugem pa,ra. accusa1• os 
funcciona1•ios que estão á te~ ta dos serviços, 
quando outra cousa não faço sinão assigna~ 
lar os vícios e os culpados. 

0 SR. RODRIGUES DaRIA- Tam 
gente l,t. 

Sóment~ eu desceria do meu papel, des .. 
ceria os debates que se t1•avam nesta. As
sembléa em que todos nós procuramos col
local-os, si viesse aqui sc1• um delu.tor de 
nomes e l'elacionar :perante a Ca.mara, que 
não nomoia, nnm demitte os empregados

muita cul);lados. 

O Sr .. Fl~ANorsco SA'- ... e entre esses um 
sobro institutos do ca1•idade, em quo se com· 
prehendiu. a relação de hospitn,es e à e· h?s
picios, e tão completo er~1, que nenhuma. Inw 
formação ahi se encontra.\:.\ sc:hre a Santa 
Casa de Misericordia o Ho:~picio do Alh:naclos 
da Cal)ital FeLlm•a1. 

Alid.s, não é só nossn. :1, affit'lllttção da im
prestt:tbilidalle de ttü ~ervi(:o; quem o n.tllrma 
é o illusi.rc fttncci,Jn:u·i•) r1nc :.v't•.H.-..ln:;ento o 

0 Sr:.. Btucro FILHO - Mas, g_uancio se ÍUZ 
uma accusaçã.o é clev-el' precisa.l-a. 

O Sr:.. Fn.ANCI8co S.t- Si o nobt•e Depu-· 
tado · quizer Pl'opor n. esta Assembléa um 
prQjecto do lei, domiWndo taes ou quaos em· 
pl'cgadn~, eu mo comprometto a t1•:tzm• n. 
listn, cios emprogmlf)s cullntdos. 

0 Sn. BRICIO FILtrO. dú. um apa.1•tc. 
0 SR. FRANCISCO S,\'- Releve-me V. Ex. 

Sr. Pro::idoute, ter-mo dcsriu.clo do u.sstm1pto; 
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não estou tl·atand.o de funccionarios, não 
chcn·ou a hor<~ do expedient~ e não posso for
mular nenhum 1'<.'querimonto de informação. 

O SP... BRICIO FILHO ~. Mas V. Ex. está 
formulD.ndo ac~usaçõcs c não ·precisa os 
accusados. 

cujn. carencia. mais se rescnte a. udrei
nistração deste paiz é a falta de estatística. 
(Apoiados.) 

Resta.-me a.imla responder, duquelles que 
até hontem tomaram pa.rto no debate, ao 
illustro representante do Districto Fede:·al, 
o Sr. Amcr·ico de Albuquerque. S.Es., que 

O. SR. ·. Fr:.Al':crsco SA'- Não formulo n.c- nos deu o gratissimo prazer de assistirmos a 
cma.çõcs, mostro a deso1•ganizaç-ão que exi.:;te uma auspicio.)a cstl'éa., collocou a. su:1 pa.h~ 
nos serviçvs e a, nccos::ld :~de que ha de r•J· Yra ao la.do dos ju~tos interesses e dü·.:it-os 
meilial-a. dos c"mpreg.:tclos <.ln. . Estra.d.<t de Fer-ro Ce-n-

E como estas accusar.~ões n?io são feita:s tl·~I. 
por mim ag.;ra . . mas foram feitas em 1001. Estou complct:J.mente ao seu ttdo neste 
no meu p:xrecer deste a.nno o po1· uma pn.· assumpto. Mesmo. soh1•o ::t :1p:)sent,1.doriu. 
la-vra tão autorizada como a do nohre Depu· desses empregados, ainJa. ha. poucos d!~ts tive 
tado pot• Min::ts, o Sr. Calogeras, o· corno as do da.t• meu voto dcclar.:t<lo, qnan~lo um pro
obsorvaç-õ;;s dcs~e meu hom·u.!lo arnl;;o cau- jccto nesse sentido foi sujeito ú. deliberação 
saram ox!ranhc:za. eu venho t1'azcl' :.t Camara d:.t C:m1:tra. Não doi es:;e Yoto sin5.o p:).ra 
testemunho dos mais valiosos, o do p1·oprio que n:'io parecossc diSSQntir eu da ídéa. con
chofe da:t·t::partiç·ão. signad:1 n:J p:·ojccto . . Não o dei porqne jul-

E' S. Ex. qne no rolatol'io do ::;.:1no pas- ga~::;e ainlla riecossaria um:1loi sob1·c o as
sado, o ultimo publicado sobre os se1'viços a sumpto. Ao meu ver, no dominio mesmo dr1. 
seu cargo, declara: . . legislação vigente, os ompregat.l.os da Estt·ad~ 

«Podia ill1l)Qdb.• a div·ulgação dos alga- ele Ferro Centt•al teom pleno direito :t sun. 
1•lsmos . colhit.l.os, a.briga.ndo · a.inda a minha aposentadoria. (alJoiC1dos); essa. . nmtagcm não 
rcsoluç~1lo em pl·ccodcntcs respeitosos. Rc- l'1es fvi usurpada sinão por um::t ínterpre· 
solvi, cntrot:tnto, puhlical·os, a de~-Jpeito de tação errone~t-, elo simples origem :.tdminb
convoncido elo que o producto obtil.lo não tl•atiYa. 
dignifica. a rcpartiç"ff.o ... » . Certo é que nm.:t lei orçtt.111.cntaria . h::-;vüt 

· r sepa.rauo ..ts Yantagens de que gosam os em-
A proposito do re~·istro civil, noul Imo vo- prcg~:'.,clos . de serviços custc~1.dos pela União 

lumCl puhlicn.do, o que se refere a lSOI, 0 da.quellasout1•a.s de que gosam todos os d3-
mesmo honra.:Lo fnuccionario pubiici1 um majs ernpreg:úlos. Si se queria, entender po::-
prefacio em tão poucas linhas . que e ti o lerei - · · · d t · todo â Camara: ess~1. . expressao os serviÇO$ 10 us rmes n.. 

cnrgo do Governo Fede1•al, . ninda nssim os 
«Apresentando ::t quarta publica.ção sobre empreg.1üos daquolln imporknte via.·ferre:t 

l~Cgistrocivil,com relação a.o anno de 18!)i, é não c~tão em condições diílbrentes dos do, 
meu de,·er assigcular o fucto de resentir-se Rcpnrt.içüo Gemi dos Telogra.pllos, dos da Rc
esto trabalho de muitas lacunas. partição dos Correios, serviços tüo indt<S· 

Comquanto ele a.lgmn modo melho1•aclo em triaes como aquelle. (..~1poiadc.s.) 
con.fronto com os anteriores,esttí., entretanto, Porb.nto, Sr. P1•esidente, a. situação dos 
mmto longo .. ! ~.pcz. ar dos osfurços c!u. pr.ega. tlos ·l ernpr•rga.dos da. Estl•D.da ele Forro · ... c· entra. t 
pela repartH;r~o. de prcsta.r-se a.u fim a qne não deixou do merecer todo o desvoio cl.:"r, 
se clcstina.» · / Corilmissão ele Orçamento. Si nos não foi 

o Sn.. Ronn.:::GuEs DoRIA - E' uma repe.P- possivel üar nos~o voto a algun1as emenda3 
tição inutil. apresentadas ;pelo honra_do S1•. Americo de 

Albuquerqtte, Isso nos · fora. vedado pelo ca-
0 Sn.. CALOoE:aAS.,.... E' uma inntilicln.de ra.cter mesmo da. lei que estam.os discutindo. 

dispenJiosa. Tratava.-se de medidas que interessam ü. 
O SR. FRANcrsco SA-A mim me parece, e organiza.ção do serviço; portanto, em se co

neste sentido já ma:nifestci a minha. opinião á gitundo . dessu. organização, quando houYCJ..' 
Cu.mara, quo nús devem.os concentrar o ser- de fu.zcr-se a reforma. que o serviço está a. 
viço de estatística. . reclamar, ú que ta.es medic~a.s se1•::ío oppor-: 

E' singular que em um paiz · ondo falta tunas. . . · 
absolutamente osse instrumento de boa. ad· Aliás, repito aqui o que em aparte di5"se a. 
ministração, qu<l.l é a estatistica, tenhamos S. Ex. :é minha. convicção, c creio que é 
entretu.nto, muitas repu.rtições de esta tistica. mesmo pensamento da administração pn blic:~, 
Temos a Esti.l.tistica Commorcial, temos a que, dos SCl'riços subordin:.1.dos ao Ministorio 
Repartição Geral de Estatística, temos a da Industria, nenhum p1•ecisa ue mu.is ur
Est~tist~ca .da. Alfan~cga, temos o Estatistica 1 ~ontemcnto ser reformado t\o qnc o d~'/J.rwlla 
Samtt\l'Ia. E, toda.v-m, uma da.s cous::~.s de Esl.rada. 
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O l'egulamento por que se ella. rege é o de 
1896, mas os quadros do pe.;soa.L que a.hi s~ 
estabeleaem tcezn sido alterados successiva
mente em leis orçamentat•ias. · de tal sorte 
que esse regulamento em pa.rtc rege aquella 
Estrada o em. parte não. 

Demais, .os sJrviços que estão a cn.t•go de 
~ua direcção tccm augmentauo . considera.
velment~, assim em volum J como ern in
tensidade. 

O u<::>sJm·olvünento da cstrJ.da, n.s n.cqu.tsi
ções novas que pela. Uniüo foram feitas, com 
incorporação <i•1ue:la via-f.:.rL'.:l::t,ancces3idadc 
urgente de s~ reorganizar a sna conta-
bilidade~.. . 
. O Sn.. Ci.WGERAS-: Apoin.d0. 

0 SR. FRANCISCO DE SÁ - •• , necessidade 
que tão claramente ficou dcruons~r(•da no 
discuL·so do honrado rept•esentante de Minas, 
quo me honL'a com. o seu ap:trte, todos esses 
factos mostram que a reforma Jo regula
mento não se pode1•á dcmor•;t,r · pot• muito 
tempo ; e seri't oss:t opportunid::tde do serem 
a.ttendidas as providencias propostas pelo 
nobre Deputado pelo Distt•icto Federal. 

Pensava eu llontem,Sr. Presldenr.c, pode1• 
considerar te1•rninada. ·a. minha tn.rera. com a. 
l'esposta que havia. iniciado aos oradol'es que 
tiDh[Lm intervindo no debate. 

Não lastimo, porém, que essa mesma. es
pectativa. não se tenha. realizado; pois que 
dahi resultou o prazc1• .. que . teve hoje a. Ca.
mara.,. de ouvir alguns outros ora.dot•es, n.os 
quaes me clbe ·· tn.mbem dar ligeira ros
post::t. 

O Sn.. PRESIDENTE-Devo dizer ao nobre 
Deputado que a hora. estú. finla. 

0 SR. FRANCISCO S..l-V. Ex. lUe annun· 
cia. que a. hora a~t~í. terminada. 

UMA voz-Tem alguns minutos de tole-
rancia. . 

0 SR. FRANCISCO SA.-~Peço a V. E~. se 
digne consultar a Casa sobre si me concede 
meia. hora de prorogação, ficando os meus 
collegas certos de que pt•ocm•M•ei fazer todo 
o esf'orço :para evita.l' abusar por tão ·longo 
espaço de tempo d3 sua benevola. attenção. 
(Nlto apoiados. O OI'O/io~· senta-se. · CottsttUc.da 
a Casa e app1·ovado o regue,·imcnto. 

· 0 SR. PRESIDENTE - 0 no Tn•e DG.Putado 
pôde continu:tr. 

0 SR. FRANCISCO SÃ- 0 . honrado repre. 
sentante de S. Paulo, o Sr. Moreira da Silva. 
discutiu. tal."gamente ~ssumptos estranhos ao 
Ci':culo -limitado a que devo adstringb: a. 
mmha. resposta.. 

s. Ex. me perdoarâ não acompanhal·o em 
o s~u estudo .. de organização de Republica 
ideal, com que encantou os nossos ouvidos. 

Por emquanto estamos legisla,ndo :para. essa. 
que alli temos, e emquanto ella. não for 
transformada por processos . mais ou menos 
revi sionista::~, temos de votar os orçamentos, 
de discutíl-os, como orç-.a.mentos que são. 

Da. p:trte do seu discurso que pôde dizer-se 
interassante ao Orçamento do Mini~tc>l'io da 
Industt•ia, lla.. a que se refet>e ti necessidade de 
organizar um plano de vi<LQão rerrea. 

Só tenho a âii:er aquil!o qne já. a.doantei 
~m armrte. Ntto tenho o proconceit~ dos 
plano~ de vii\ç~ito fel't'Cl. · · 

Em u:n paiz novo como o nosso, os traça
dos d~ cstra.da,s de ferro hão · d~ obcrlcccr a.os 
proccs~os que de momento a momento mofli
fic.:~.m as c~1·cmn~tancias sociae.s e oconomi
ctts. 

Sttbordinar a um mappa prcaooccbido to
das as cxigcncias do peogrcsso nacional, me 
pamcc thooricamcntoimpossive1,e isto,aliás, 
prati<nmcntc se tom verificado, pois mui
tos phnos de viaçã.o toem ·sido .. delineados 
neste pa.iz; c nenhum doUes foi ainda. IJosto 
em · execução. 

Ao discu<'S:l do. meu estimado contcrranoo, 
o S1·. G.:tstão dn. Cunln., já. tive occasião de 
refurir-mc, dcs"·anecendo-me o apoio pre
stado pela. cloquontc pa.V.tvra. de S. Ex. ao 
voto por mim o pela Com missão dado a uma. 
emenda da b:mca.da mineira, a que j<t tive 
occn.sião de aUudir. 

O honrado Deputado por Pernu.mbuco não 
quiz, desta vez, por excessiva g,:mtHeza. para. 
com o humilde orador que oc~upa a attenção 
da Czuna1•a, e ta.mbem . pelo patrio.tico des9jo 
de accelera.l' esto debate, não QUiz, desta. vez. 
instituir a ann.ly~e minudente que sóe fa,zer 
sempr•e que proje~tos desta ordem veem á 
discu,;srio. I,.to quet• dizer, si não é presum
pc:ão de minha ra.rte, que, em . seus traços 
funda.mentaes, ao menos, sn.lvo divergencia.s 
de detalb(l, ó projecto merece . o apoio, que 
ta.nt:> o pre:)Ligia., do meu nob1•e amigo. 

0 . SR. BlUCIO FILIIO-Ha alguma.s medidas 
contra. as quaes me pronunciei radicalmente 
opposto. 

O. S.a. Fl~ANCisco SÃ-O nobre Doputado 
estranhou que a Commissão, em face de 
numel'osas emendas, relativas á constru
cção de linhas telegraphicas, houvesse pro
posto · umu. Ql,ltradetermina.ndo quaas aquel
las quG sómente Uevem ser constl'Uidas. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-NO que andou 
muHo bein. · · 

O Sn.. FRANCI~co S,\. ~ E declal'OU que não 
se co1nprahonde que essa emenda.. seja sub
stitutiva das outras. 

Sr. Presidento, confesso a V. Ex. qtu cada 
vez entendo menos do Regimento da. Camara.. 
Quando suppunha te1.· nelle disposições muito 
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,.Jaras, os seus . mais aut01~1zados exegetas 
revelam. escurezas que mo tinham passad0 
despercebidas. 

Pensei que substituti~;o ·era uma cousa ctue 
substituo . a. outra ; pen~ei que. quando se 
propõe uma medida para sor posta em logar 
ae ouh•a, esta outra desappareco, ou, em 
linguagem parlamentar,· fica prejudicada. 
E por isso entendi que, apre entando o sub· 
stitutivo a db·ez·sas emendas sobro linhas 
telegrt1pbicas, todas essas estavn.m prejudi
cadas. 

Vej J bom que as minhas lições de Regi· 
meu to con·~inuan:. a ser insufficiantes. 

0 SR.. BRICIO FILHO - V. Ex. entende 
perfeitamente· a cousa; V. Ex. é muito 
llabil. •• 

0 SR. FRANCISCO S.l- Entl'otanto, lOUVO· 
me. na. decisão do Presidente. da Ct\mara, 
que sa,b:amonte ba de dirigir a vota~ão. 

S1•, Presidente, cu podia dar por termi
nada aqui a minha tarefa. 

Ha, por~m. no. parecer em discuss~o. uma 
medida de alta importancia, que eu desej:.wa 
ver· discutida pela c amara. 

O nobre Deputado por Pm·nambuoo a. ella 
se referiu ligeiramcn te, declarando os mo· 
ti vos que determinavam o seu dissentimento 
em relação ao assumpto. 

Mas, .·mesmo quando não houvesse S. Ex. 
se ··referido a essa medida, eu, depois da 
controvcrsia que precedeu a approva~ão 
della peJa Con.;mis~ão de Orçamento, assumi, 
para. commigo mesmo, o compromisso de 
trazer :t Camarv. esclarecimentos que possam 
orienta r o seu v ... to . 

Pois, eífectivamente se trata de providen· 
cia de elevado alcance a que a mim menos 
de que a mais ninguem ca.beria dis~":imular. 

0 SR. CALOGERAs-E' a inedi.:a mais pro
fi.cua, mn.is util do orçame,nto. 

0 SR.. FRANCISCO SA'-Refil'0-1110 á emenda 
por mim apresentada, que autoriza ores
gate das estra.das de ferro que goza.m de 
garantias de. juros, ouro, o arrendamento 
C:íellas e a construcção de respecth·os pro
longamentos e ramaes. 

Não sómente agora, Sr. Pr•esidentc, mas 
desde dous annos, eu procurei attrahir a 
attenção da Ca.ma1•a para a ncce~sidade im~ 
proscindivol de ampliar o regimen do res
gate das estradas de ferro que o GoYerno 
passado começttra a pôr em execução. 

Já desde muitos annos, os responsaveis pela 
direcção das cousas public.:s no Brazil se 
mostraram apprehensivos com o gl'ande des
envolvimento dos compromissos impostos ao 
Estado pela. concessão . do garantia. de juros 
para. constr·ucção de Yias·ferreas. 

Não so. pôde negar que do todos os methü· 
dos empregados no auxiliar a realização ''e 
melhoramentos desta ordem, nenhum t{:m 
mostrado defeitos maioresdo que esse a que 
acabo de me J.'ofcrir. (Apoiados). 

<<0 verdadeiro pel'igo, diz a.utor autc.ri
za.dissirno no assumpto, o Sr. Colso:1, ovc1·· 
da,deiro pQt•igo de todas. as combinações l.Ja· 
seatlas sob1•e uma gar·antia dada polo Estar.lo 
e a fixidez do dividendo, (iUe desintoress:J o 
concessionario da prosperidade da emprc·z<.~ 
do que tem a gestão. 

Siso assegura do maneira completa c u1J· 
soluta uma 'i'end:~ cer t.a aos accioniE,tas, tira.
se-lhes todo o receio de perda .• no caso em 
que fosse mal encaminhado o negocio que tlJ· 
ruaram em mãos. Si. de outro lu.do, as po~·· 
spectivas do futuro não são bastante anim~
doras para torna.rem provavel a ren.liz:H;·::lo 
de uma · rendn. superior á. garantida, toua. u. 
esperan~a de beneficio desappa.reco · igu; t
mento; des'do então o trafego das estrd.das 
so acha confiado a nm:t sociedade commQr· 
cia.l que de fucto a administra por cont:t do 
E~tado. 

Nosto caso é só M Estado quo interessa. se
rem as receitas tão olcvad~s c as desp~zas 
tão fracas quanto posshrel, afim de que ns 
somm:Js a paga1• annualmente em razão dt~. 
garantia do jures não attinjam a cifra dcmu.· 
sia.da. 

Mas os poderes publicas não teem sobra 
a gestão da empreza mais do que um dir.3ito 
de fis ·alizaç5.o, certo, suftlciente paraimno
dir as fu.ltas . cxaggeradas e o excesso dõ no· 
gligencia, porém, evidentemente, inca,pa.z de 
imprimir aos agentes o zelo, a vigilancin., o 
cspirito do iniciu.tiva,. necessa.rios á. prospc· 
r idade de todo o negocio commercial. >> 

Não poderia l'esumir-~c em synthosJ m.a.is 
exa.ota c mais completa a somma c a gt•a.vi
dade dos defeito~ que o systema da garantiu, 
de juros tem revelado em todos os llaizns em 
quo ha sido applicado. 

Não recusn.re.mos, do certo, o testemunho 
da nossa. gratidão aos estadistas do Im porio 
que desde meio seculo recorreram· âquolle 
processo unico que se lhes deparava ca.paz 
de excitar a iniciativa. particular o de soli
citar a contribuição dos avultados capitacs 
oue reclamava a con&trucção do nossas pd.· 
meiras vias fcrreas. . 

A esse recurso do momento ú que devomcg 
ter hoje o paiz dotado de estradas das u1o.L::i 
uteis, extensas, importantes. 

Taes sã.o,entro outras, a S. Paulo ltait'v:r.:y. 
a Paulista, a LCOl)Oldina. a Mogyarw! ;;::; 
grandes linhas de Bahia e Pernambuco. 

Bem dopressa, entretanto, se patentc.u am. 
os vicios do regimen adoptado, j:.t no cu.Ho 
da construcção, ht na desot•dem o inr.o:: vo
niencia dos traçados. 
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Estradas houve cujo preço lülometrico at
tingiu algarismos incrives : -a Rocife a 
S. Francisco custou 131:000$ ouro, a Bahia 
a S. Francisco 129:000$. a Minas o Rio 
91:000$, a Conde d'Eu 4!:J:58i$, n. Rio Grande 
a· Bag6 48:204$000. · 

Os defeito~ que se notam nos traçados das 
nossas estr<tdas ·de fer1•o resultam, prínci
pa.lmente, da necessidade que se impunha 
aos concessionarios ele alongai-os o mn.is 
possível para augmentar, proporcionabnente, 
a somma do capital garantido. · 

0 SR. ENEAS MARTINS-:Muito lJem. 
O Sa • . FRA::'\crsco SÃ -Depois, SL'. Presi

dente, não era para deixar de assusta1'-nos 
o grande vulto a que estavam sullindo as 
nossas responsa 1Jilidacle.s ~ 

Segundo. um interessante estudo publicado 
em 1901 pelo eminente engenheiro Dr. Chro
ck att do S<í, naquella úpoc.:t a respon!-5abill
d n.de total . da União pela garan 1,ia do jm·os 
concedhln. <is estNtdn.s de ü~r·ro d3 constru-
0çãoJ:i. iniciada subia. a l4i.685:303$423, ouro, 
c 147.685:363$"123, papel. O pn.gamento dessas 
O'n.rantias até o pl'azo em que cllLt.s se extin
~ uissem, traria os onus accumulados, aos 
0 uacs o Governo cst~tva obrigado por 
~lausulns contractuo.es na impol'tanci:.t do 
507.234:463:::305! 

Na. a.ngustia de mntt sHuaçã.o fremente. 
qual aq_uclta. em que ha qtmtro ou cinco 
n,nnos nos encontl'<~.mos, essa enorme SJbre
cJ.rga atc~rou o Governo da Republic:t; o a 
Jll'ovidencia do resgato das estrn.das de fül'l'O, 
quí)já, e1·a uma cogitação antig:t, impoz-se 
então como uma necessidade inadiu.v-E>l. 

Essa opcraçiob:J.st!t para .faze;.• :::. gloria do 
governo quo ti. emprellendcu. (Apoiados. 
Jll1âto bem.) 

O Ministl•o da Fazenda do Sr. Cn.mpos 
Sn.lles, o Sr. Jo<1quim 1vlnrtinllo, com ele
vação de vis i.ail c tenacidade de propositos 
que cttracterizar<.~IU a sna administt•ação, 
en~endeu lova.1• a. effcito essa rucJida., tendo 
sómonte em vista, nn.qucllc momento, a cli
lllinukão dos onus quo a garanti~ de juros 
impunha ao Orçamento. Foder<tl. 

Auxiliado por um negociu.dur habil e pa.
triotico, qua.l fui o Sr. Dl'. JtlSé Carlos H.o~ 
drigues, conseguiu o Governo realizar o res
gate do diverso.s estro.das de fm.·ro que go
sava.m de g<.u·n.ntin.s de juros, om·o. 

Dessa operação não t:3 preciso fazer elogios 
adjectiv<td.os; ba.sto. e~:.uuinal' os 'tlgarismos, 
que t1•auuzcm a diminuição dos encargos pu
blicas. 

0 SR. FRANCISCO SÃ. -.A responsal>ilidade 
final p~la gara.ntia de juros montara a •.• 

O Sn.. Bn.IciO FrLuo ~ Venho um pouco 
tarde, mas registre um nt(o apoiado. 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIENTO- Então 
registro o meu apoiado. · 

0 SP... CALOGERAS - Registre tambem O 
meu. 

O Sn.. FRANCisco SA -~Iesmo porque nã.o 
valem (1uio apoiados) contra n.lga1·ismos. E 
estes aqui estão, precisps, evidentes, irre
cusaveis. 

A nossa. rC'sponsabilidade a.nnu ::\1 pela ga
rantio. de ,juros era ·.~ 831. i50 ; a. nossn. re
sponsn.bilidade pelos juros do emprestímo 
cmittido para o resgate pa.ssou a. ser de 
~ 584,215. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -E ainda 
ficamos com a propriedade do todas elltLS. 

O Sn.. FRANCisco SÁ ;;..._ Só a11i, no ser
viço annual de juros, houve uma climi~ 
nuição dos compromissos do Thesom•o de 
~ 247.535. A essn. diminuição cmmJJre ainda 
ac~resccnta1• outra vantagem, ta.mbem ex
pressa. por ·algarismos, e que colhemos da 
opera.ção: o. import:.l.ncia. da contt·ibuiçà.o do 
arrendamento, que se to·L·nou ren .a segm·a 
das vias ferreas, algumas <las . qUéi.C!S, ali<"~s, 
at~ então produziam deficits, quo sobrecar
regal·am o orçn.mentof~Jder·al. O que era des
peza., passou a ser roceitn. ; vantagem. o que 
era onus. A somma dessas ccn:.ribuições 
attinge a ·.C 131.005. Quel' isto dizer : a 
diminuição total das t•esponsn.hilU.t~dE's . elo va
so n. ·~ 38i.600, por anuo. 

0 Srt. CASSIANO DO NASCDrE!\TO - Qtto.si 
·100.000. 

0 SR. FRANCISCO SA-Bu.stn•t.t, entretanto. 
mais do quo essas, a vantagem mn,ior, a que 
acabou de r~:feril'·Se o men illustre Z.eader: a 
de tet•em sido transi'c1•Has es:ms ostl'adas ao 
dominio p3rpetuo da Uniã.o, d.e ~e te1•em 
convertido em ''aliosissüno pn.t1·imonio na
cional e em po:lel'OSQ instrumento do nosso 
credito. 

.Al~rnd.isso, estrn.das que, c.lmo uco.bei de 
tlizer, custaram, algumas, em sua. constru.w 
cção mais do 100:000$, ouro, por kilomet1•o. 
fi.ct~ram á União, pelo rcs1pte, no cnsto médio 
de 40:217$. ouro, 

0 SR. CASSIANO DO NASCI~IE:.'\T.J- E' Sim
plesmente irrespondivol. 

0 SR.. BRICIO FILHo-Não apoiado. 
0 Sn.. CALOGERAS-Não ha. duvida. que é 

irrespondivet. 0 Sa. ENÊAS MARTINS- E' uma operação 
que lwnra a quem a foz c a quem a ::tu- O SR.. :ltNJ~A.S MARTINs- Por isso digo quo 
torizou. a negociação ooperatão honram a quom as 
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. autorizou e o. querri as fez do modo por que peço que me avise, para, que cu tenha occa· 
foi feit:l. sião de experimental', mais UiJla, vez, a bon-

0 Sn. .. CASSIANO DO NASCI:'IIENTO '-SÓ essa dado dos meus collegn,s. 
operaçã:o faz as glorias do governo passad.o. O Sn. PaEnDE:'\TZ-0 nobre Deputado ser:.'L 

O Sn.. FRANCisco S.\-E' feliz o goVJrno I att<:lndido. 
que não prcci:;a, parasua piC\n~~ justificaçtio . O Sn.. F.r.A:>:cr8co S.\-:\Ias.continuando o 
o para. perpetuai-o no reconhecimento na- quo dizia : todos os dcmai::l kilometros est5.o 
úona.I. outra cousa mais do que eSS[~ de- estudados ou por e.3tudar. Ora, c-sa estrada. 
monstraçã.o feita . na .linguagem incontr<tl:ltn,- que só tem em tt'afcgo 250 kilomctl'os c 114 
vol dus algarísmos. Vale isso mais do que a em construcção, ,j;t pesa no orç~:tmento fc
sobrcvivencia. das mais t~na.ze.;;, da.s m<~is vc- dcr<.Ll, pela garantia. de juros, e'Jnl <.t impor· 
hcmcntes, .das mais rebeldes paixões, pa.- to.ncia. respeitavcl de 993:85~2:, om·o. O 
triotica.s embora. capitn.l afiançado pela Uniilo, ,j,L flxn.d.v, é de 

Ó Stt. CASSL\.NO DO NASCIMENTO- Muito 16.564:200$, ouro. 
bem. Supponha-se que, em vez do ~·cgimcn cpw 

o sn FP ANCI>:CO s ·-Foi por i~so que cn- para clla se adoptou, SI? houve 'se applic<:;-lo 
+ a· "'· ·""/ ·- • ·~ · ~ ('/' . • - · 1 uqu~Jne que agorn. o.. mwh:.u e111nilÜll. propuc; 
... ~n L quo o~~a ~:peraçao deve pro:sco un, 11~0 supponha.se, para tornar ma.L; uesr~woravel 
~~.com o propo~lto de atte9uar ~.s responsJ.- a comp:1,'ar·tio · ,1u...., se hon .. es~, dn,;pcmdiclo 
:n!ldades com que a garantia de JUros sobre-t d · '·t 't · ; , . · d·,' t: u 7'"v- ~; · 0 • 
"'Wl'<:'f'a 0 Thesouro · m·ts ·tinda com 0 in- ~ o o ClPl a. cor~espon vll e, n,w so a .:-
t~ito ~;ão menos ele?-ado de 'realizar a con- kJ~om~tros. em ~ra~ego,, co:r.10 

1
• •~;,s 

1 
em .~~n: 

·trucção das e~trad~s de ferro nece.-:saria, struc~·D:0 • lSto e, a. _364 lül.J.:.1l3t·r ... s: E~ .. c~ 
l) rr J. ,· ::. · ' .. ''à· .. ·. . , . ·. _ 8 • 364 lulom~tl'os t~mam C?-stado some?to 
o.o en,ran e ... I~cn~o, . 0 P';tlz, 0 walizal a. 110.920:000!:i, qu:.muo no reg1m :n uctu<ll nu-
pelo mo. do mai:s su •• .,e c mais. etncaz. põ.em uma re~pon'abil'dacl-. cor-•·e~,}ondcnw 

Este é o pensamento d~ emenda quo apl'D- ~ , . .1"" , · "' 
1 u • 'L 

sento. Ella autoriza o resgate das estr<1das a 16 ·o64 .. 00:-,JQ,J. 
de ü.wro que gozam de· gal'atrGias de juros! O Sn.. CALOGERAs-Sc~senta por cento a 
ouro, e das qnaes estej'\m construidos mais! m:üs. 
de 50 ltilometros ; ella autoriza m~is a cou
strucção dos respectivos prolonga,mentos. O Sr:.. FJuNcisco SA'--A diiTcrença. ainda 

se to~·na. m:tis apreciavel, si se e·Jrnpa,ram os 
juros; de um lado ns G 0 /o gt\l'antiJ.os ; do 
outro '1 o 1 o l'asulta.ntcs da ope::.•aç!ho do res
gate. 

O t·esl.llta.do colhido, si pa1·a alguma cousa 
va.le a nitida expel'iencia dos f<~.ctos, póde nos 
assegurar qtu o proseguimento da opel'ação, 
que ti'io b1•ilha.ntc l'esulta.do jtt produziu, só 
póde ser util o vantajoso ú. Nação (.1poiadas.) Accrescenta'l'·Ji a c.;;tes ultimo3 1/2 °/o para 

Entt·etauto, cu me propJnho a fazet• · rap~- a.mol'tizaç:io; n,ssim torn::1.rci o coni'ronto 
dmnento a d.emonstração que me compro- menos vnnt:üJso ao meu systema. i pJis deixo 
metti, deante dos coltega~ da Commissrto. de do levar em conta o serviç~o de am·,rti;nção. 
Ül'çamento, trazer para este roem to. a tax1. ainda ma.is elevada., no capital en,pre-

Tomarei po1• exemplo um caso concreto. o gado pelo GoYeL·no no p:ig:mwnto úas gn.
tla Estru.da J.o Forro S. Pau.'!oo-Rio G1•ande. rant.iu,s. 

Escolho este exemplo, pelos seguintes mo- Assim, o. emprestimo que kria :1 Uni:i.o 
tivos: 1°, porque essa é uma' das vb~ forreas enüttiJo p::-..1•a a construc<;ào d.t~quellcs 36-1 
em quo se verificam toúo.s as condições a. que kUomekos . esta.ria pezando no urçamcnto 
:1 emond.~ se refere; 2\ porque essa é, das pelo V<tlol' J.e 491:400$; ao p<1sso que o eu
cst!'adas a que· a disposição p1•oposta soja cargo actu:ü produzido pelo rogimcn, cuJa 
::tpplicavcl, a que mais urge desenvolver; extincç:fto Pl'Oponho,cleva-se <~ 90;):85.?8, quasi 
3°, porque todo o mundo diz que tt operação o duplo daquellu. importanci~. 
}Wojecto.da. visa essa estt•ada. Precisaria eu dizer mt\iS p:tt•n. completar o 

De sorte que quel'O h· ao encontro llesse pa~·:.illelo entro os do. us sy~tomas 't 
exemplo. 

A situação da Estrada do FerroS. Paulo- Irei, entretanto. mais longe. Niio me limi· 
Rio Grn.ndo é a saguinte: olla tem uma ex- ti:~rei ao confronto j~ feito e noqual ficou 
tensão de 2.092 kilomotros; destes, estão em evitlcnt•:) quo os onus resultantes da. provi
trafego 250 e em construcção 11•1. donciainclic::tda na minha. emenda siio quando 

Sr. Presidente, si V. Ex. me permittir 15 muito :t metalle dos que derivam da sttuaçfí.o 
minu1;os de tolcraneia, não tel•ei nocessiuade actuat a que ella. pretende pôr termo; não mo 
de nova. prorogação; entretanto, si não th·er limita.roi a.o confrontotlM oneargosannun.ess 

.-concluido estas considerações que, como Passarei a compM'at' as resp~nsabilidadc
"V. Ex. vê, não podem ser cot•tadas ao moi o, : acc umuladas em todo o período corl'espou 
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dente de um lado :l duração da. ga.rantia. de I Essa. compa.rnção é ·facilitada pelo qu:J.dro
juros, de outro Indo á completaamortização que publica.rei em o meu discurso, ma,s cujos 
de cmprestímo do 1·esgate. dados desde agora aprecütl'Ci : 

ESTRADA DE FERRO. S. PAULO-RIO GRANDE 

Extensão tobl. 1. 952 k.Homotros. 
Capit:.tl g:.trantido (:30:000sOOOpor kilometro), 58.560:000$000. 
Taxa. dí1 g:.trantia., 6 °(0 ; . . . . 

Onus total pelo regimcn em vigor, 105.408:000$000. 

Regimen novo : emprc.stiino do resgate, juros de 4 °/o, '/s 0/o, d.é a.morGiz~tção. 
Onus total em 56 a.nnos...................... ... • .. . .. . .. • .. . . . .. .. .. 196.761 :600$COO· 
A deduzir: valol' da. estrada pertencente ao Govm•no (40:000$000 por 

kilom~tro) ............ ; .............. ;.. .... . • .. • . • .. • . . .. . • 78.080:000$000 

118.681. :.600$000 

o o total das contribuições de arrendamento, que con3ta.m do quadro al)a.ixo, por quinquen· 
nios, smdoo a.ugmento annual da. rend:.t calculado em 2 °/o: · .. 

}O quinqu'enniO,.,.,,.,.,,. 5,270:0008000 5 °/0 263:500$000 1.317:500$001) 
2° » • • • • • • • • • • • • 5. 797: C00$000 (i o I o 34 i. 800$000 1 . 739: 000$00(1 
3° )) ........... , 6.376:700$00!"1 7 °/o 446:3 10$000 2.231:500$000 
4° » ........... , 7.014:300$000 8 °/o 56!: 100$000 2.801 :500~000 
5° » ... • .. .. .. .. 7.715:700$000 9 °/o 674:400$000 3.472:000$000 
6° » ... , • , • , , , , • 8. 48i: 200$000 1 O ~/o 848: 700$000 4. 243:500$000: 
7° » ........ , . , • 9.:3é5:000$000 11 a/o 1.026:900$000 5.134:500$000 
So » ............ 10.269:400$ .. 00 12°/o 1.2:~2:300$000 6.161:500~000 
9° » .. ., ....... , 11.296:300$000 13.0 /o 1.468.:500$000 7 .342:500;$000 

10° » ..... , • • • • .. 12.425:900$000 14 °/o 1. 739:600$000 8.698:000roo 
ll0 » , .. , .. , .... , 13.068:400$000 15°/ o 2.050!200$000 10.251:000~000 
12° » ............ 15.035:200$000 15°/o 2.255:200$000 11.276:000$000 

M. e6S: 5oosooo. 
llS.üSl:G00$000-64.668:500$000=54.013:100$000. 

Assim, valo1• t•cal do onus trazido pelo O Sn. FRANcisco SA.'-Ccrtamente, por-· 
novo rogimon 54~013: 100$ ou menos do quo que o custeio tem do sor foi to pelos at•t•endu.~ 
no actual rcgimcn 51.394:0008000. ta.rios. 

Desenvolvamos c commentcmos. O sys- O Sa. FRANCisco VEIGA- Depois que cllas. 
temo da fi:.tnça de juros exigirá o CU.lJita1 de estiverem em trafego. 
58.560:000$, limitado· o custo kilomctrico 0 SR. FRANCisco SA ~ Ccrtam~nto. Em
a 30:000$ . · O onus accumula.do no fim quanto não estão em trafego, ::t despcza :1 co o
do prazo ·. da. ga.l•antia. clevar-se-ha a sidera.r·se é a d.:t construcção; qu~tndo ollas. 
105.408:000$; O processo de rcsgn.te accu- cntl'am em trafego pa.ssam n. serm·rendndas~ 
mulal'(L o encargo tot:.tl do 1!16 ~ 751 :000:!;. e o custeio G feito pelos :.t1•renda.tarios. 
Mas a · estrada pa~s:m1 ao pleno dominio da (Apoiados.) . . . · . . 
União e o. valor dolla, soja.m 78·080:000$, E' v~rdade, Sr. Pt•csid.ente, e aqui respon-
trartt uma diminuição col'rcspondente no 
tot:.tl dispcndido, quo assim fica reduzido a. do · a uma abjecção, que é natural se faç~1,, é· 

6 , d · h 'd verda.de que a emenda autoriza, o Governo 
118. 81 :000$ . Arron a.das a.s lm as á. medl a. a. desonvo1ve1· a construcção das estradas do 
que forem · entregues ao ·trafego, as · contl·i-
buiçõos dahi procedentes aprcssM·ã.o a amor- ferro •. Mas, mesmo deste . ponto de vista., h:.t· 
tiz:.tção dos t. i tu los. E como alias, na peior entre o ragimen a dccretar.se e o que o1·a. vi· 
1 th d - · 64 (.!58 0 0 • gora uma dill'erenç-a. capital : ê quo no re-
lypo csa. overao sommar .o . : O $, 0 IYimen. actua.l. · a. c.onstruccão se fará. tambem onus final sct•:l de 54.000:000:!;, contra. e 
105.000:0009, quo hão do resultar da. sitlla.<;;Ko porque a ella. o Governo estti. obrigado po1• 

d 1 t t t contra.cto, se . fará. por intormodio dos cori-
crca a pc os ac unes con rn.c os. cessionarios, pagando-lhes o Governo juros 

O SR. FRANcisco VEIGA-V. E1-:. incluiu de 6 °/0 sobre o capital despendido ; oHa. so 
as dcspczas com o custeio ? ii.lrá. om prrizo prefixado no contracto, au-. 
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gmentando as despezas do Thesouro, sem O desenvolvimento das nossas estradas de 
que o Governo possa impedil-o, nem atte- fm•ro, disse eu, é tambem imposição inelu~ 
nuai-as. ctavol da politica externa. Construída, por 

o SR.. FaANcrsco y1~wA _ o deflcit que exemplo, a S. Paulo-Rio ·· Grande, ligada ás 
d d 1. · estradas quo delJtt se avizinham, t >remos a 

está a.n ° sei•ve de umta.ção para este pro- Capiktl da Ropublica. · approximada da nossa 
cesso de construcção • fronteira . mer1diorntl ::t.travt:s dos Estados de 

O Sa. CAWGERAS - Mas si ella tem ga· S. Paulo, ParantL, Santa Ca.tharina e Rio 
rantia de jurvs ! Grande do Sul. O laço que apertará ·a fe-

0 sa. FRANCisco SÃ _ o deficit é indilfe- deração será ~inda. vigoroso instrumento dt3· 
rente aos ·concessionarios. E é esse exacta- defesa .nacional. Tanto alcançal'á. o dosen· 
mente nm dos maiores vícios do systemtt ·de volvimcnto <lo uma. rê<l.e de 2.~57 kilometros,. r d · · 11 t d t dos quu.es resta construir 1.000, que, aliás. 
~arao m e .Juros: e es eem a .ren a cer a.. om · .. sua ·· quasi totaliiladc, J'.á . . são c.bie. cto d0 
ao seu capital. " 

De·mais, si lhes não . fosse indif!crcnte este conces.~pcs. 
resnlta:lo, razão maior teriam para prolon- H~t. poucos dias, em uma das mais formosa!! 
gar a est1·ada porque só 0 seu prolongn.men- paginas que se hão de ler nos . Annaes desta. 
to é que fará desaparecer os deficits. sessão legislativa, o meu illustrado amigo, 

No regimen que proponho. 0 Estado con- representante do Estado do Rio do Jn.nciro,. 
struirá a estr.~da u. sua vontade; elle sertL 0 o Sr. Laurindo Pittu., alludindo U. situação 
regulador ~:as suas responsabilidades; acce- ponuriosa da nossa marinha do guerra, di
lerarâ ou demorará a constt•ucçã.o, confor· rigiu-nos uma apostrophe, n~t qual, certa:. 
me as necessidades desta. e a opportunidade monte, não se traduzia o alvoroç-o do ospe
dos sucrificiosquc 0 Thesouro possa supportat•. rttnças com que excl:.tmaç-ão semelhante o1•a 

proforh1:1 pelos sold.tdos do Xenophonte: 
No rcgimcn de ga,rantia de juros, ao con· «Olhemos para o mar ! ))o 

tmrio, essa responsabilidade ha de crescer Dizia.nos s. Ex.: ni.ío serei eu quem dis
automaticamcnte, porque a ella o Estado cordo do nobt'o Deputado. Mas qn:tnt..:.o vejo 
esM obrigado pslo contracb. A construc- n. gra,:1de extensã.o .do nt-S.:io littoral; quando 
çüo se farti ·· em um caso, como em ou•.ro ; vejo a facilidade dea.ggrcssão que cllo olfe.· 
em um, porém, o Estado tem a liberd:~dc de roce poe todos os pontos, imagino, S1•. Prc
retttrdal-a. e~ em outro, não. sidente, que dobrado seri:\. o nosso infortunio 

Eu não sei, Sr. Presidente. si o fn.cto de se si, deantc do um ata.que externo, não tives~ 
auto1•jza.r a construcçrí.o de uma estra.da. somos, nas nos~n.s communicn.ções interiores·, 
c0mo, pot• exemplo, aquella de (ttte se trata, um meio de nos a.bl'igarmos cJntl'a a cobiça 
podcl'á ser mo ti YO de . hesit:1.ção de nossa o:;tt•aogcirn.. ( .lpoiados.) 
parte. · Para mim, ostmdas como aqueaa a, que 

As ligações qne a emenda autorizu, s.obro acJ,11o de me refet•i!•, valem podorosas es.
diminuirem, como a·caho de demonstrar, os quadras. 
compromissos do Thesoul'o, satisrazem, desde Emquanto não pudermos «olhat· pa.rn. ? 
que haja Go"~rerno com bastante coragem mar)) com o mesmo carinho e com a. rilesm3. 
p~n·a. executai-as, a. uma, necessida.de reco· liberalitladequesot•ia.mister,precisamosollla.r 
nhecida ·por . todos os espiritos "\lscla.1·echlos, um pouco para a torra e tt•atn.r da constl'Uc· 
qual a de liga1·tnos o interior d9 Brazil por ção das grandes e:::trada.s de ferro, que hã.o 
est1•ada.s de feno, pl·incipalmente pelas que de sor, em . momentos difficeis, o nosso ver-
u.ppt•o:dmem a Capital das fronteiras. da.deiro instt•umento de estt•atogia. 

Essa programma nos é imposto pelas exi· 0 Sn.. ·. Tno~rAZ CAVALC.ANTr-Apoiado. 
gencias de nossa politica. interna e de nossa 
politica externa. O SR. FRANCisco SA-Comprehendo que 

Boutmy, em sou nota.val estudo sobre a planos dessa ordem assus~om a certos os .. 
psycltologia do povo ame,·it;ano, indica, entre ph•itos. 
as causas que mais officicntemente contri- No :1tordoamento ein . que · nos deixou a 
buiram para se coMolidar a federação de tremenda criso financeira. que tão l'ecente .. 
Estados de fo:·maçã.oe tendencias divor.:;a,s, mente sotrremos, (j natu1•alque nos invadt~. 
o vincnlo com ílUe os ligou uma g1•ande rede o desa.lcnto e que a inercia nos seduza. 
fcl'l'o·viaria. . · Mas mesmo em paizes da nossa, r.~oça, de-

A quom mais in'iperiosa. se impõe essa no. paramos o exemplo de como as nações podem 
oessida.do do que a nós, que temos uma fe· se levantar das grandes crises, si lhes não 
deração nascida de um decreto c cujo osph::t· f<~lta o animo de as afl't•ontar. si encaram 
colo est~i impres~ionn.ndo de tal arte que jâ com serenidade as angustias do presente e: 
muita. gente pensa om salval·a por moio de as perspectivas do futuro, . si não vacillam. 
uma refoi•ma da. Constituição 1 om s~ appa.rolbar para. impedir a ropro-' 

Vol VIl iOG 
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ducção das calamidades que, uma. vez, as 
affligirn.m. 

A FJ.·n.nça, depois de esmagada pelo · podC?
l•oso aUomü:o, depois d.e ter visto seu ter
ritorio pisu.do pela planta. do conquistado r, 
pôdn, em vinte e s:Jis mezes, pagar uma 
iildcmnizaçã.o de 5.300 milhões; c, apena.s 
o · fizera, tratou de reconstituir as s~w.s . f'orçM 
cconomicas. 

Pouco tempo d~pois dn. guer1•a, . Crambctta 
reuniu uma noite em sua c1sa. · Fr•eycinct e 
L~cin Sa.y: «AtG :.t mad1•uga.da, rcfe1•e o clll'o
nista, esteve a expor-lhes o seu · plano de 
faud~u· e consoliJ.ar a RtJpttblica .por meio 
Je um gL•ande de~envolvilnento dos trabalhos 
:publicos. Nü.o lhe custou conquistar a adhe
sã•) d' S·~'J3 co mp::tnlleii•os; a tê o s~epticis m 
e5p i dl;:t •HJ do Ministro dn.~ Financ1s ced
ao in•e3is tivel a.1•reb:ttameuto de uma convi 
cção ardente.» · · 

A França se atirou dcsn.s~ombrada :i, e:-\e· 
cuçã.o do gigantesco plano . l"reycinet; e a 
isso doYe o seu ree1•guimento c o podet• hoje, 
depois (le tanto enfra.quecida. con:.!orrer ao 
certamcn eco no mico das nuções. 

Ti.õiUhem ~ nós, Sr. P1•esidente, cumpro 
não nos deixarmos altator pelo inf•Jrtnnio 
SO:fl:'l•ido. 

Não nos es1ueçí1mos do quanto estamos 
desarmados para · re3istir a · novas crises, e 
lembt•emo-uos principalmente de que os dias 
nã.o estão correnJo folizes p::t.ra as nações 
frac~s. 

Bem1•ecentes sã.o as lições de Cuba e das 
Philippinas e mMs . recente ainda da Re
publica do · Pa.uam<í. para nos a.co:1selh:1rem 
a não cle.sfit:tt• 03 olhos da ~guia omnipotcntc 
cujas a.za.s p::t.ndas estão a. se dosdobrat•, im: 
mensa ba.udeira, sobre o coutinent:) inteir·o. 

Não que devamo:) c1•cr no c1ue por ahi se 
chama o p;m:go am~,·icano, ·como . so falia do 
:perigo allemi'í.o. O pJri.~0 é intrinseco: est;t 
na fu.lta de resisteucia d:'L nos.;:1 pute, os tá 
em a nossa. propria d.ehi!idade. E' para. a 
lut:1 em que as actividad :s iudustrbus se 
medem que urg.::l nos app:trJlhemos. 

Esse é o terreno em que . hoje se decide 
o destino dns na.ções, e;u quo e nas Yenccm 
ou sã.o vencidas. As que não forem capazes 
de entt•<.tl' na. concurrench econom:ca., in
capazes ainda. mais ser.io das grande~ porfias 
:pollticas em que se debate o mundo contem· 
:por::tneo. 

Si continuarmos descuidados do futuro; si 
persistirmos em ab:tndon ;,r os instrumentos 
de nossa grandeza, de nossa força, de nossa 
riqueza, nunca passaremos, Sr. Presidente, 
do um povo debil. E aos paizes debeh: o 

imperialismo das democracias do nos~otempo 
impõe lei igual <tquelht . que Lycurgo decre
t<i.ra para a~ crianças disformes: não tecm o 
direito deviver! (Muitobem; muito õem. O 
6J'ado;· é 'l)ivarnente f elicitado.) · 

Ninguem mais pedin,Jo a palavra, é encer
r:.vht em 2:1. discussão o art. 1°, e suc~essiva~ 
mente os demais artigos do projccto n. 286A, 
de 1903, ficando adiada, a vot:.1ção. 

Pa~sn.-se ti hora destinaua ao expodiente. 

O Sr·. Alencar Guimarães 
(1° Sec;·et rwio) procede a. leitura do seguinte 

EXPEDIE~TE 

Officios : 
Do Sr. 1 o Se01•etm•io do Senado, de 23 do 

cor1•ente, communicando . quo, m~sta. data., o 
Seuad.o enviou ú. sancçiio presidencial a. reso
lução do Cong1•esso Nacional, considerando 
V<~lido p:1.ra. o effeito legal da promoção o 
tempo decorrido de 11 de março a 2~ de 
junho de 1891, em que o alferes tlo exercito 
Olympio do Abreu Lima., cx .~rccu o. ca1•go de 
ajuJ.o.nte rle ordens do goYerna.dor de S. Paulo. 
-Inteirada. · · · 

Do mesmo senhor, do igual data, transmit· 
tindo o projecto do Senado concedendo uma 
pensão do 121)$ mensaes a José úc SouzaLima, 
pac do c.lferes Custodio de Souza Lima, 
1'allecidos em Canudos.- A' Commissão de 
Pensões o Contas. 

Do mesmo senho1•, de igu~l data, tra.nsmit
tindo o projecto . do . Senado, autorizando o 
Presiclonto da RepulJlica a indemnizM' a 
D. Josilla. PeLwto, viuva do l\Iarechal Flo
l'i<1no P13ixoto, da importancia ·de 4ll: 000$, 
despendida na construcção do sepncllro do 
mesmo mn.N:chal no . cemiterio ·de S. João 
Baptls~n, .- A' Commissão de Orçamento. 

Do mesmo senhor, · de igua.l data, tráns
mittindo, com emend:J,, a proposição desta. 
Cam~tra ab1•indo o Cl'cdHo de 40:000$ para 
despczas fl.litas com as exequias dos Drs. 
Francisco Silviano do AlmciJa Brandão e 
Prudente Josú de Mol';J.CS B:1rros.- A' Com· 
missU:o de Orçamento. 

Do mesmo sonh.Jl', de igu ~ü . data, commu
nicando que pelo S1•. Presidente ·da Repu
publica foi sanccion::ulo o decreto, do qu""l 
en \'ia um dos uutogt•aphos, modífica.udo a lei 
organica do Districto Foder;.tl o autorizando 
um cmpt•estimo para o saneamento c embe
lozn.mento d:.t. Capital Federa.!. - In~eirad.:L. 
Arcllive-se o autographo. 

.Domesm::> senhor, de igual dato., commu
riica:Jd.o quo o Scnildo, nossa da,ta, não pôde 
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dar o seu assentimento· á proposição desta 
Camara, qua junto devolvo, conslderan·lo 
productos agrícolas e fabris do facH dete
rior::tÇ>,ão para gosa1•om dos fa vo1•cs da. lei de 
cabotagem, varios productos .qu0 in.Lic::t. -
Inteh·ada. 

Do Yl.inister•io da Guel'l~:t. de 2:3 do cÔrl'Cn· 
te, satisfazendo a. requisição desta Camara,, 
no officio n. 300, de 22 do setembl'<..> proxi:11o 
:findo.- A quem fez a requisição. (A Com
missão de Obras Public<.ts e Colonização.) 

Requerimentos: 

Do capitão tenente honora1•io da armada 
.Toão Manoel Fontes, em n.drlitamento á SU[l. 
antm·ior petiçã.o, ·propondo-se a · cnc::unpar 
o set•viço ora.· feito pela Companhia Novo 
Lloyd Brazileiro, Que accaita ma.torial desta 
companhia, do pois de . feita por peritos a res
poctiva avaliação e n.cautcla.dos os inter
esses da União, no intuito de nada. soffrm• do 
norte n.o sul da Ropublic~t a navegação que 
é feita pela. alludida Companhia..- A' Com· 
missã.o de Orçamento, depois· de ser junto ao 
p1•imeil•o l'uquerimento. 

De Manoel dos Reis Ferreira, peclindo p1.ra. 
juntar ao seu anteriot• reque1·imento o certi
ficado que ol'a envia ao estudo da Commissão 
a quem foi distribuiuo o estudo de sua pe
tição inicial.-JuntD.ndo-se ao requerimento 
o que se refere o supplica.nte, remett:.t-sc á 
Commissão de Fazcnd~t o Industria.s. 

O Sr. ~~erre:ira Braga-Sr. Pl'e
sidcnte. pedi a pahwra para suJeitar c.t escla.
recidu. a preci ttção da Camara. um projecto ·de 
lei rc .. lativo ao ensino supe1•íor em nosso paiz 

Este projecto comprellende duas pa.1·tcs :. 
na primeira ostabotece a. permissão para os 
estuda.ntos pcestarem exa,mo das rnaterias dD 
um a.nno qualquer, . independentemente de 
frequencia das l'espectivu.s aula.s, ttosde que 
estejamapprovados nas materias.clo anno an· 
terior; na segunda. l'estt~bulece a· the!se ·nos 
concursos para o 1n·ovimento dos logares de 
lente nas escolas ciependeatos do Ministerio 
da, Justiça. 

Vou exn.minat• successivamcnte as duas 
partes dopro,jJcto. 

Em p1•imciro logat' considcr:.woi a parte 
que se refOL'O á . peemissão conco,~id<t aos a lu· 
mnos para a inscr ipção nos exames de uma 
materia., independentemente da fl•cqucncia 
das respoctiva.s aulas. 

Par;_t se ver que a obrigatoriedade de fre
quencia não iuflnG absoluta.montc sobre o 
desenvolvimento e sobro a propagação da 
sciencia, basta lançar os olhos sobro a hísto
t•ia da evolução do sabel' humano. 

Assim pl'occlcndo, vê-se quo Tha.les não 
precizou <lo rcgimen J.c frêquoncia, obrigato
toria. nem me.;mo da cxist::mcin. de. acado· 
mius; par~ fundn.1• c propagttr a' primeh•as 
lei . .; goomctrica.s, in:tngur<.tn:lo a incompa
ra.vcl evolu•:ão scicntltic;t com que o gonio 
grego pl'OJXtl'Ou os elementos lJasicos do vc1·· 
d~tdüil'o ~nbc1· humano. 

Não f.Ji pr.3ciso a. P~'thagora.s o regüncn 
da f['equcncin. obl'iga.tol'iu. para imp1•imir de
cisivo imnulso ao svstemn. ele conhecimentos 
geomctrlêo . .,; cxistmite3 n:t sua. época., sys
tema. qu,3 cll.'J enriqueceu de novas vcr,La.
des, tomando por base as cQnc~pçõ<:s legadas 
fJOl' Tilalcs. 

A Euclides. para estender o ([ominio das 
conc'2pçõcs geometricu.s, tmnbcm nfw !'oi pre
ciso o l'Ggimcn da. fl'equench obrigatot•üt. 

Nã.o liJi n3ces::ml'ii.t a iufltwncl:t àtJs.-:ic l'Ogi
men para que o irnmunso genío do Aristote.le::~ 
est,_~belecussc as bases dos mui::; clev:J.dos estu
dos estn.ticos SJbrc a vida., a intolUg.mcin. c 
a socied.Ll.(l::, e, em um m:üo intaira,mont3 es
tranho :.ts conccpcõcs dyna.micas, rc.Ltiz:::.sse 
mGm.Jl'ttvel t1.mt•~tiva. pal'n. doscortinat• a lei 
da queda. elos gr.J.vcs. 

Assim é quo não foi prcci~o n. Eulloxio esse 
regimcn p:tra. realiztu• u. cubatura do pt•isma 
e da pyra.mido,. e para . p:tssn.r desb Cltba
turo, P<w:t as do cylindt•o c do cone. 

Ainh m:Lis: o ragimen da froquencia obri
ga.t·Jl'h n[o se tornou. nccessa1•io ptLI'.íl. Ar
chimode.'.l roctillca.t• a circumforenci;,~. do cir
cuLo, p:n•a ·. d.etermina.r a. t~wgente :.t cspil•al, 
pa.ra ava.liar a área do sogmonto pa.Pabolico, 
para. estabelecer u. fúrmuh da quadratura da 
esoh:mt, e pa:·tt realizn.1.· numcros:ts conquis
tas que· fnlgm'<:tl'[o pet•pe~tuamcnto CJm in
ten:~o brilho na histo1·ia <lo entendimento 1m
mano. 

Assim ümbJIU uão fvi preciso a Apolo
nius do· Porgo :.~ oxistenci~L das academias, 
nem ::~ pres~ã.odo ragimcn obrigaturio, para 
rcaliztw os seus bollis:simos tra.bLtllws sobre 
a.s S3C!Ç~õ~s conicas, par<~ :.Lbt•it• u, cstr:.Ldu. que, 
tr!Hw.<.b. 20 scculus mais tardo, devia. con· 
tluzil· Kcplci.' á iu .. ,tituiç~o da Jo.;i::;hçã.o ce
leste. 

A obrig<ttoriouadc uc fl•equcncia. não foi 
tí1m bem nccCJssaria ao fandador üa trigono
metl'in. e da, astronomia scientifict•., uo nota
vel csnidta de Hipparcu, po.ra as gr,tndes 
de~cobêr~J.s que rea.liz~m. 

A civiliza.ção islamica., que recebeu dos 
gre('l'os immonso thesouro iJ;Jtellcctmü e quo 
o transmittiu á Europa. moderna, <i. Itu.lia, 
quu foi o be1•çodo desenvolvimento da. al
gebra moderna na Europa, nfio precisou desse 
t•egimen. 

Tambem dellc nã.o houve mister o incom
pa.r<wol Loil.mitz para Hluminar, com as 
ocintillações do seu cspirito, com o bl'itlto 
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dia . . mantino do. seu ·inc. om ... para. ver t~lcn. to, as .

1 

a gra.ntlc lei. cncyclop. ed ..... ~·ca q. ue p.· roc.l a. nut que mais bella.s paginas das Actas da Leipzi[J, que a& imagens interiores são sempre menos 
tão preciosa influencia excrcet•am no desoo- vivas v menos claras que as impressões exte· 
volvimcnto ma.thematico peculiar ao poriodo · riorcs de onde ellas emanam. 
de transição moderna.. · .. · . . Tambem esse regimen não influiu par<J. 

Seduzidos pelo orgulho e pela vaidad~, do·J que Diderot, com o seu genio scientifiM e 
minad.cs pela illusão dcs sentido~, os anti~os real talento de observação, defendesse c des
só ~viam em torno oe si a immobilidaae. onvolvc~se as idéas de Hume. 
Galilau e Kcpler, pela institui~Ko da legisla- Esses . grandes espiritos, e.ssas . mentali
ção terrestre c celeste, :fizeram .cahil' o véo dades privilegiarlas jámais p;-ecisaram d~ 

. que occultava aos nossos olhos as verda- pressão da obrigatoriedadade frequencia ; 
deiras condições do planeta humano no sys- já.mais precisaram, siquer, das aca.demias 
tema universal, e mostraram o humilde para realizarem essas · geniaes descobertas 
logar que na. immem~idado dos espaços com- que fize1•am com que seus nomes ficassem 
petc á Tct•ra, isto é, ao planet<t que, por isso eternamente gravados nos unna.es do sabor 
mesmo quo representa o theatro em que se humano. 
effectua a. evolução humana, nos desperta Si aos mais eminentes vultos ua. cspecie 
o maior ínteresse. . ·. humana. não foi ncccssario o regimen de obri-

Illudido pelas appat•encias celestes. o prin· gatorieda.de, muito menostleve sel-o quando 
cipe dos pliilosophos tinh3. proclamado que o se tra.ta, . não mais do crear tlleol'ias scientl
movimento circular e uniforme é o movi- fica.~. não mais de realizar umtraba.lhoque. 
monto na.tuml dos corpos. Keplor rcctifica constituo . o apanagio do genio invcntivo, 
esse et•ro secular e lança a nrimeira lei fun- mas apcnn.s de propagar o.s verdades j:.L des
damental da mecbanica. • vendadas c que 1oram legadas pelas gerações. 

Preoccupado com o pt•oblema. fundamental passadas. 
da. ba.Iistica exterior, que tinha . sido pro· Assim, quanto â conYoniencia de ser ap
lJosto em Veneza po1• Tartttglia, e qnc, de3de provada o.:1ta primeira p:\rte do projecto, 
um soculo, pt•ooccupava. cs c~plorndoros parece não haver duvida alguma. 
do dominio mathomatico, Galilcu . rosol~ Vou · passar .agora á segunda parte. 
vc-o magistralmente, e para isso dosvenda. A segunda parte do projecto é a que resta-
a segunda das . leis experimentao~. qu:! for- belcce a theso e a respectiva defesa nos con· 
mam a base ohjcctiva da me::hanica geral. cursos pat'a os loga.res de lentes das escolas 

Realizavam~se assim imn: cnsos passos no superiu1•es dependentes do Ministerio ela Jus
desenvolvimento dns concepções llumanas, tiça. 
impulsos grandiosos efücunuos nn, · evolução Esta dupla pro'>"a- these e resp3ctiva elo
da. scioncia abstracta, o os vigorosos o:::piritos f~sa.-foi supprimida com a reforma de 1901. 
que conseguiram tão notaveis descobertas, Não querendo abusar da bencYolencia de 
que deixavam para. sempre os seus nomes V. Ex. e da Camara, vou ligetramente pro
gravados no céO, não prcci~aram do rcgimen var que ê ilnpossivel a um candiJ.ato ao 
obrign.torio, nem de onti'O movei que não magistcrio revelar conhecimentos plenos das 
fosse o amor quo a vet•dade inspira ·ao ho- ma terias que pretende lcccionar, sendo ocon· 
mcm de genio. o nobre prazer quo as natn- curso despro,.·ido de tão importante3 provas. 
rezas elevadas encontram no~ serviços que Do facto, oestudo de uma sciencia qual-
prestam á causa da humanida.do. · . quer póde ser realizado sob o ponto de vista. 

Da influe:1cia do rogimcn · obrigat rio não dogmatico ou sob o ponto de vista llistot•ico. 
p1•ecisou o . illustrcGall . para realizar com .. Est~s dous aspectos, mhcrentcs ti exposiç~o 
brilho os altos estudos de physiologia coro· de qualquer ramo dos conhecimentos Imma
brn.l, que lhe permittiram affirmo.r ao mundo nos, !:ão essencia.cs, e o seuconcurso é mdis
scientifico quo o cerebro humano é 1.1111appa~ pensa.vcl á bí.in. apreciação de uma sciencin, 
relho, o determinar os multiplos orgãos que qua.lqum•. · 
o compõem e a funcção que correspondo t\ . I-Ia inconvenientes que offerece a exposi-
cnda um delles. . . .. ção dogmatica e que não podem ser corrigi-

D'ell3. tambem não precisou B1•onssn.is· pn.ra dos sioão pelas ponderações historicas. 
Il10stra.r que o organismo doente . e o orga- Assim, · certos pdncipios basicos da. sci
msmo s5.o só differempola.intensidade dos phe~ encia. tornam·se incomprehensiveis quando: 
x:omenos; que. o estado pn.thologico obedece não se procede ao exame historico dos t1·aba ... 
as mesmas lc1s que rogom o estado normal. lho~ quo prepararam o seu advento. 

Não foi sob o imperio do reghnen obriga- Para me limitar a um unico exemplo~ 
torio quo o pocleroso espírito de Hume esta .. basta dizer que os principias . funda.mentaes 
beleceu a distincção ca.pital entre as impres- que servem de base ao calculo in6.nite.simal 
sões c a.s imagens, o esooçoua.dmira.vclmente não podem ser comprchendidos sem a apre· 
no seu bello T,·atado cln. »atw·c:a httmcma cia.ção do memoravcl movimonto scientifico 
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inaugurado em 11337 com a publicação da 
geometria de Descartes e corôado pela pu
blicação da. mcmoria fttmosa em qu3 Lei
bnitz apresentou em .lü84 a instituição do 
calculo transcendente. 

Mas comprehendc-sc que osgigantescos e 
glorios:)s t1•abalhos aprcsent~.dos pelos gea
metra";l nesse S3mi-scculo immorredouro, não 
podem set• examinados em uma prova oro.l, 
que apenas dura uma hora, nem em·. unn 
proYa escrip~a. que não póde exceder dJ 
4 horas. 

Provas desta. . Raturcza não compo1•tão 
'3xposições que mostrem o vnsto preparo · his
torico do candidato, o qu::tl só pôde reve
lal'·Se · na t.hese. 

A Ci.trnara vae ouvir a leitura do meu 
projecto, p1•ocedido. de uma introducçiio, 
reservantlo-me para mais tarde . discutir o 
assumpto com o desenvolvimento que exigir 
o debate em 2a. discussão. 

Fica sobl'e a. mesa., até ult3rior delibe
r.:tç~ão, o seguinte 

PRO.TECTO 

INTRODUCÇÃO 

Entee os poderJsos meios que podem con
correr para a porfeiçtío mot'<.tl e engrandeci· 
mento material de um povo, nenhum exerce 
mais de~isiva in:flu3ncia. do que a educação 
scieotificcl. c philosophica das mentalidades 
dos jovens que hão d.e ser osdepositarios do 
immenso capital intellectivo quo a geração 
presente herdou do passado e tem de legar 
ás gerações futuras. 

Considerações muito simples fazem real· 
ça.r o tenebroso quadro que apresentat•ia a 
especie humana, si, -por tet•rivel fa.talidade, 
viesse a extinguir-se a ch>1mma das scien
cias. 

A perda do inestima.vel deposito de conhe
cimentos accumulados pelo:; g:w.tndes genios 
que constituem a gloria da humanidade, o 
desapparecimento desse immenso thesouro 
que procluz as delicias dos seres llensantes, 
faria cessar subihmente a ntl.vegação astro
nomica, as communicações telegraphicas, a 
tracção. electrica, os multiplos meios de 
transporto pelas machinas thermicas. 

Producto de ingentes e seculares esforços 
aue só pudet•am ser realiz1dos graças ás pre· 
ciosas indicações fornecidas pelas theorias 
scientifico.s, o imponente edificio da industria 
lmmana perdet•ia todas as pedras dos seus 
magestosos e solidos alicel'ces. Promptamen
te resurgil•iam os temo1•es prouuzidos na. in
i'u.ncia da civilização pelos phcnomenos co
lestes, os . erros oriundos da ignorancia das 
verda.deil•as relações do pla.neta humano com 
_os astros capazes de in!luh· em nossos desti .. 

nos, e de novo se mer~tulharía a hum~nida.de 
na.s trevas profundas dos p1•imoiros ·tempos 
de sua historia. 

Berço necessario da philosophia o da scieo
cia abstracta, a civilização greg.t revelou.em 
todo o sí:lu esplendor os maravilhosos rcsul .. 
tados pt•oduzidos pela. educação intelleotun.l 
de um povo, que ficará. perpctua.mentc sem 
exemplo nos .ano aos do sabor humltno. Duas 
bellas cidí1des, iiluminadas pelos cLtrões dos 
mais vigorosos ospil·itos, torna.ram-so os 
fócos de impulsfio · e propagação do moYi· 
mento sclentifico peculi:11• á antiguidade. 
Essas cidalles c3lebl·cs, que tã.o prer.i~"'S:.t in
fluencia oxercel•am sobre os destinos huma
nos, são .:\.lexandria-contro de irradiação dos 
estudosmuthcma.ticos-e Atllenas,q_ue. <lerois 
de haver sido o thoatro do desenvolvimento 
littcrario c philosophico, conser\'0\1. ainda 
por muito tempo, no meio di1 decadencia da 
G1•ecia., alguns vestígios do seu antigo cs •· 
plcndor. 

Numa dessas luminosas inspirações ·. fa.
miliarcs ao seu lucido espirito, o illustre 
Conlorcet assim se exprime sobro o influxo 
que da civitizn.ção grega resultou para o 
en tcnditncntohumano: 

«Esta descoberta foi em seguida traospor
ta.~la para os gJ.•egos: pa1•a este povo quo exer· 
ceu sobre os· progressos da especie humana 
influencia tão poderosa e tão feliz, ao q ua.l 
o gonio abriu todos os caminhos da. vcr·da.de; 
que a na.tul'eza tinha preparado c a sorte 
tinha destinado a ser o bemreitor o o gnia. de 
todas as nações, de todos os tempos: honra de 
que até aqui nenhum outro povo };lartilllon.» 

Rapido lance de vist:.t sobre a civilização 
grega most1•a, que ella se caractcriz~"m por 
uma l'cligião polrtheista presidindo um re
gimen militar que, por c1feito de cortas conw 
diçõos sociaes c da excepciontl.l po.o::ição gco
graphica da Grecia, não podia terminar :c~\ 
conquista.. 

O princip:tl fructo dessa situação foi . o ad
vento de uma classe thoorica, livra do ,jugo 
sacGrdotal, formada . de espíritos emancipa
dos e cn.paz de descnvolvor·se independente
mente do t'Jd<t rcgulament:.~.ção social. Como 
qualquot• concepção polytheista suppõ3 o 
exercício, e, portanto, o inevitavel desen
volvimento da. razã.o abstracto., a conso· 
qucncia. natural e logica foi a realização de 
imme'lso <lesenvol\rünento esthetico, ao qual 
succcdeu desde lógo mnmovimento philoso
phico, ab3tracto o liv1•e, que se operou nao 
intelligencias vigorosamente ot•ganizadas. 

A elabora~ão scientifica p1•opt'la (t. Groc ia 
efl'ectuou·se no periodo comprehenditlo entre 
o fim do VII seculo antes de Christo e o V 
seculo da éra christã. 

E' pcl:J. elucaçã.o scientiflca e cultura philo· 
sophica, inserpaaveis na infa.ncia como no 
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;:;nação. Na impossihilidt1.dc de modificar o 
àrl'a.njo fund~uncntul, a o1·dem immutavel 
que pasa. sobre os nossos dr:stincE1, p1•ocm·a· 
mos conllccel-.l parn. melhor 1Ji;·ígírmos a 
nossa conducta. 

?;IilS, si a o1·llem universal é inultcro.vd 
nos seus fundai-:1GntJs, si; na fluctuaç·5.o per~ 
petua das Ul1pareTici~ts, o arranjo · <los phc
nomcnos conser,·a-sc constant ~ c ir.:lt;cm=sível 
<1 noss:t . ~-..c ~·ü.o mcllific[,tl'iz, o mesmo não 
acontece <1 intor: :~ld:.:.dc dcs phenó;lleJJ:).~, que 
núclc sc1· mccliíica.da dentro do ii:::itcs :msce· 
ptiveis. em mui;os cusos, tio se:l·em flxurlos 
peb su.bGdori:.l, lmmn.na. 

Eis como o pl'lacipio d~t n:o:liflcabilidado 
d<L int::.n.sirlauo dDs r;hcnomcDes SJ . torna o 
compl8mc!Jto D<;cc.{s;tr"lo rio <lOcil!!~t da in· 
variabill:Ju.U.o d.as leis nn.tm·acs. · 

Fonte · eto : nr1. do cxcrcicio d::-, adi\·i<lade 
hum:~n::t. sobre o · planeta, c sic . p !'lncipio 
mostra a.p~)2Sibilicb.dc de a.pc.·1'.:Lço ::u' ant~
tureza. lmmn.na. o <lo melhoraP ns c,Jndiçõcs 
da noss:t existoncia. E quo c.-stas modifica
ções são p1•ofundus, attestam-no de ma
neil•a cloquonte a superioridade mentalc 
moral U.o homem . civilizado sobrC' o selva.
gem o a comparação · dos granclas monumen
tos da. indu::;trh modorna.-vot·d.=J.uoiras ma
ravilhas do mundo-com as armu.s c uten
silios rud.imont~wes, construidos na auror<\ 
da civilir.nção, po1· essa. sociot!adc pouco nu~ 
morosa do homens que th·avam du, caça 
o da. pesca os meios de.subsistcncia. 

Un1a ra.Isa comprehcnsfio do dogma. da. mo
difica,biliJatl.c inspi::.•ou a cclubrc h:rpotllese do 
transformi~-smo de L::un~trclt, systemai.izada 
no seculo passado por Dêtl'\Ylu o Hmckel. 
A cxplora.ção d<.1.s leis que presidem u.os phc
noluenos vitacs mostr<t quo cousiàcravel é 
~motlificahilitlado animal; que fecunda ê a. 
influencia q uc a. hereditM•iedaU.c, o exel'Cicio 

· e o tempo pouem exercm' para o aperfeiçoa~ 
mento ou a modificação do umn. mça ou de 
unia es.;peclc; que o podêl' que o homem ê 
cu. paz ue exercer . sob1•e os seres organizados 
é ma.iot• do que pareceria ú; primeira vista. 
:VIas essas altera.ções são sujeitas a limites 
1b.taes que já mais poderão SOl' ultrupa,ssados. 
Supremo juiz de todas as conquistas da, nossa 
íntelligench, a observação não autoriza a 
Icvu.t• essa, mouificabilidmlo ·além da inten· 
sida.tlo dos · phenomcnos, não pcrmittc eston
del-a. ao ar•runjo destes, o qual ficart~ sempre 

· inalteravel. Suppondo, por exemplo, que o 
nmnero do vcrtebras hmna.nus poderia a.u
gmcntar ou · diminuir ·. no fim de um longo 
periodo de tempo, ou quo o nosso organismo 
seria um Jin, lH'OYiuo de azas, construi.riamos 
hypothescs u,nti-~cicntiftcas, invol·i!lcav-cis, 
isto é, que nKo poclo1'i:.un ser sancciont\das 
pcln, ub':iervaç;\') c expcricocia. Aliandona· 
riamos assirc. o terreno positiYo, 1wocurJ.ndo 

substituir• o absoluto ao rGl::ttlvo, a imagina· 
ção á ol)scrvo.ção, a ti.cção(t rca.lidadc. 

A systematização da hypothesc de La
ma:rck constitue o emblema dtt situação mc
taphysica quo . no XIX scculo dominou ·o 
asGudo U.os phenomcnos vitacs. Tão conside
ra.vcl foi, em relação . r..os domínios superio
ra.;;, o desenvolvimento do espírito mcta
physico n:~ssc seculo, que no manto da smt 
vasta ln!lucncia sub!'c a biologia, a · sociolo
gia e n. moral 1lcaram · cnvdtos · numero;:;os 
ésr~il·itos omiuentÇJs, 

Do expusto resulta que, desde o seu al.vo
reccr, o espirit~ sclcntif.co se aprc.sentu. ca
l'UCtcl'izndo por c:;to duplo privílegio-p;·e
ve;· e moc:Ufica;·. A's suas · primeh·as scintil
lJ,çõos ollo lanQ;.t os funtlamentos du. arte 
abstt•actP., que constitue o instrumento pri
mordial · t.lo poder c da grandeza ua nossa, 
ospccic, permit-tindo a acção do homem sobre 
o phncta c o upcrfeiçoamen\o continuo, 
posto que limitado, da natureza humana.. 

Resulta mais que, no ponto de vista. mo· 
rn.l, a educação sciP-ntifica c philosophica. 
é fertil em rcsulta,dos do mais elevado 
valor. 

Ora~ para que a inOuen~la . real e bonefi.ca 
da sciencb sobre . os trcs elementos funda· 
men taes da n.lma humn.na possa. oxerccr.:..se 
em toda n. plenitude, d.un.s condições capi· 
taes se tornam necessm•i:.ts: a alta. capaci· 
dade dos mcstl'eS e n. liberdade; mas a liber~ 
da de plena., . dos discípulos. 

Esta dupla. necessidade fui sonUda, de 
mod.o incomp:1ravcl, pelo povo grego, como 
indica Condorcet no 7mHo e insph•ado tl'echo 
que segue: 

« Nesses primeiros tempos da philosophia, 
gt•ega encontramos o primeiro e unico cxem· 
plo d.o uma in:;:ti·ucçã.o absoluta.mento livre, 
índepcndoutc de toda superstição, emanci
pada de toLia a influencia dos governos, sem 
ou t1•o fim p~~ra. o . mestre si não propagar a 
verdade o t'orma.r homens; sem outro ohje· 
cto pn.ra o discípulo sinão receber luzes e 
adq uir·ir virtudes.» 

No cstu.do actua.l da socieda.dc lJrazilcira, 
parece fóra de duvida não ser:possivel a li· 
bo:::·tação do ensino da. influencia govorna
ment.ll. Paiz novo, que surprohendo, é 
certo, :pela. fertilidade do seu só lo, quedes· 
lumbra, ó verdade, pelo esplendor · das suas 
bellezas naturaes, mas que tem a sua indus
trb rio estado nascente c a su.:'t lavoura sob 
o poso de uma tremenda, crise, · não :poderia. o 
Brazil, na phasc quo a.travcssamos, mante1 .. 
escolas superiores ou secundarias sem os 
recursos materi:.tes fornecidos pelo go-
verno. 
Problema do futu1•o, a suppressão do ensino 
official nuo receberá provavelmente :.t sua.. 
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de modo irresistiYel ri. suJmcao dos pheno· esf()rços das gcr~>..çü es findas. Realizando 
menos chimico:.; U. fittalidade das leis naturacs~ a. m~is prol'untla reYoluçã.o que jilmais so 

No seculo passado, a exploração dos phc· tenha. operado no entendimento humano - a 
nomonos vitacs constituiu o assumpto de funJaçã.o d:.t gcomctl·ia subjecéi'.ra-Desc:n·
grandiosas locuhraçõcs do Bichat, Gall, te-, faz t1oütr que o punto de pa.1·ti<.b dos 
Broussais, etc. Abt:iNm-sc cntã.o as portas seus h·abalhos ~ o conjuncto das producções 
rla. biologi.'l, :l noç:í,<) de . lei. n.cst:1 v:1 fazer .l··garJas . (L sci ~:nciu. pelos geometras gregos. 
pcnetrD,l' css:t noçã.o no domínio dos pheno· . Por sua. vez os phHosopllo.s grl?gos que 1'un
menos Slh!:Ül!!S c morae>, quo são c.s que mais, uarv.m, dcscnvol\·oram c pi·op:!g~wa.m a. 
de :perto DG3 impression::un. . . I scicncia. abstra.cta, in ~wgurando o rnovlmon.· 

A primeira tema.th·a. pn.1><1 trar.spn• a bar- t o sci,mtitko. tomaram por bases e:~pcriracn
::.·eir<L o1l'•.}rec i d~1. poe esse::; phenomeno:::, !·c::~.· taes o:; t ra.balilus dos praticos quo os tinham 
lizou-a ~!ontesquictl no seu notavcl t r .;bi.!.lho I procctlido o cu.h lunga .. contjuu!llut!o, n:.t 
in~itulaà o «E-!J(irib das lc>is». ·A . . sc.gnnda .• gr::t~Jo .· t!l~~cra.cia •.. cgn.)c. !.a. el:~:J :;~'on ~s 
o!lcctuou·a o lllU3tre Condorcct em umu, nnçucs artdw1acs e Slmplt'.~ que scrnl'am ue 
preciosa ohrJ. em que :1 olegancia elo m:-:.is 1 p2dc.~tn.l :.ts primeiras . coustruc:}) ~· s do g-e:1io 
apurado cst::lo se allü1. admiraYel. · Pl'Ofl.tn· l s~bnti fl co. 
dezn. de vis t:1. · · A l'ú po~Hiva, isto é, a dis:pe~I <3\.o p::tr:4 

No «Esbcço de um quadro historico dos • uc ; oita.r, pch con!hnç:·., . o~ p:·l~cit· ios in :~t. i
:progreSSl'S <.to cspirito hurna.no>), · Condorcct tuidos p .llos grn.ntlcs gonlos, as ,-cl'u<Hb::: 
:procura apanhar, .no meio dos a.cciLLentes da. tlescobcr~a,; l)Clos mais fulgitlos ornamentos 
sua lenta evolução, a. marcha necoSS.:\l'i:.t Jo da noss:1 C'Sl1Ccio, torna-se a base in lli~pcnsa· 
entendimento humano. vcl da . vida social. Pouco imporb quo, no 
· Ao immot·tal autor da «Politica. positiYa» auge du. su '· allucinaçã.o, o orgulho rcvoltt· 
estava, porém, rcserYada a gloriosa e alta chma.rio proclame a. · necessidade de cada 
missfio de provar, i'duz de irrcsisti'trcl evi· indiYiuuo appliour .c::6montc os princípios 
dcnGia, que os phcnomcnos sociacs c moraes cujn.s demonstra~õcs llles sejam con1!ecid::ts. 
não o.-icapam il fatnlidado Úi.\S lei:-5 im·,trbYeis. Proccdcn,Jo <.le;te modo, ficn.ri:1 abalado, 
Coroa.ndv a serie immensa dos csforç~os se ~ até os alicerces, o sobcl'ho monumento scicn
cularesrea.lizn.dospclos seus predecessores, tifico cocst:ouido pela razão humana,, nn. sua. 
o eminente pensador francez vciu libertétr sccula.r ovolucão nbstl':tcta,. Nem os mais 
csEe.~ phcnomcnos ela tutela. divina. c sujei· solidos elemento; . basicos ela scicncia resis
tal·os ao jugo das leis na.tul'acs. I ti riam . ao sopro do tuf:lo rcvoluciomn·io. 

}!a.ravilhosa crtnçã.o do genio a'Jstl'aeto, A propl'ia. doutrina. do movimento .. tt>r
fl•ucto de ardno c ·lento trabalho do espirito rcst cc, proclamada. no systema llclioccntl'ico 
hum:u.lo, o do.gm:J. . do;s lois im·. mutu.voi::: üo·l. d.e COJiet·nico e ma.. ~is tra .lmm.ltc cs. tn.be!ecid. a .. , 
minou emflm os di.vcr.:;o~ ramos da -vn.st:t sobre ba:':es irrevogavci:.;, por Galilon,só suria. 
llicrarchia.cncyclopedica. acccita por um ptx1ueno numero <lo indivi-

~·ocundas c prêciosissimn.s reucções so- duos; porque, mesmo nas l)Opulaçõcs occi
ciacs e morJ.es constituem admiravcis dcntaes, raros são os espíritos o,uo po:::snom 
fructos d11. cultura scicatificn. e pililoso· o preparo goomctrico, mcclmnico c as!.rono
phica; Na. cxton~;a jornada que . effcctt:m o mico iudispcnsaYel ú. comprehensü.o perfeita 
cspirito para elevar-se grauua.lmente da.s da. demonstração dos deslocamentos do pla
mu.is simples investigações mpncrica.s,das uo- nott~ humano na. immcnsilla.dc dos espaços. 
ções arithmcticas construídas pelos primeiros No domínio sciontifico não existe, nem pode
lampejos da razão humana, ás mais ominen· rájamu.is existir a liberdade de consciencia. 
tes concepções da ordem social e moral,ondo Ahi, a verdadeira liberdade só poderâ . con
reside o termo· normal da\! nossas meditações sistir na. submissão . ú. ordem uni vers::tl, no 
scientificas, a cupol~\ do mu.gestoso edillcio respeito constante o profundo ás lcisna.turaes, 
destinado :::. attcstar á posterioridade a gra.n· cuja invariabilidade exerce fatal imperio 
deza immensa dos gonios do Thalos, Pvtha- sobre os destinos humn.nos. 
goras, Arohimedes, Aristoteles, Descàrtes, Longe de ser um acervo do factos incohe· 
Kepler, Gt:~.lileu, Newton, . Euler, Lavoisier, rentes, um simples ca.Lttlogo dos documentos 
Bichu.t, G:ül, Augusto Com te, etc.. nesse emanados da contempl1;tção da. t•ealida.do ex
longo percur::;o, uma. du.s mais importantes tcrior, a scioncia torna-se então um mundo 
ll.CCJui:sições é o desenvolvimento do senü· idéu.l, ea.puz de reprcsentu.r o mundo . real 
monto üa continuidade, quo é o caracter e ~ -1 com u. approximação exigida. · pelas ncccssi-
sencial d<t csnccie huma.na. · 1 dados huma.na.s. 

Longo d.c. :;~er prcjndica.dn. pel. a. . observaçü.o Uma; du.s cons.eq_uonchs mol'ae.~, do · m. l1.is 
do passu.do. :.1. r ealização dt} tun pr0grosso olovado valor, que comporta. o dogma di1 
contjnúo a.prosenta-se, u.o . contJ?il.l'io, como\ inv-ariu.bilid•ulo das leis n~ttUi'ao.s, é o dosen
tun prolong~ .. meuto d::t cstrath abol'hl. pelos volvimento llu,1)itual e systomt\t:cv da. resi-.-
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·estado normal da 1•azã.o humana., que a nossa 
.intelligencia se transforma em um espelho 
'fiel do espectaculo exterior, .cujas scenas po
dem ser desde então :previstas . nas nossas 
t"neot•ias . com n. approximação que convem 
ás · necessidades ·. humanas. Os racm•sos por 
clla fornecidos, as regras sem, cxccpçtto quo 
·ella e~t:tbelec~. habilitam o espírito a. rea· 
Jjzar a prcvisfio dos phenoroenos observados, 
em todos os ramos do saber humano, desde o 
dominio mathmnatico-que aprecia a. ordem 
exterior abstractamente reduzida DOS seus 
mo.is simples e grosseiros u.ttt•ibutos-a.tê a 
scicncia suprema, a moral, que institu3 as 
leis goraes dos phonomenos relativos á naw 
tureza humana. 

Um exemplo característico, emanado da 
sciencia · celesb, . vem pôr em rolevo a ver· 
dade irrecusavel da.s considerações prece
dentes. . . . . 

Todo ·. pl'oblama. astronomico tem pot• fim 
construir em nosso cerebro ·a l'epresentação 

· da. realidade, ·de modo tal que a successão 
dos nossos pensamentos seja o reflexo nítido 
da propria . evolução dos acontecimentos 2ew 
lestes. A fidelidade com quo a.s construcçoes 
theoricas, realizadas pelo gcnio astronomico, 
reproduzem . a marcha dos phenomenos do 
mundo solar é tão perfeita . quo os a.strono
mos podem determinar a p1·io,·i,com diversc..s 
annos de antecedencia, o estado do céo para 
um Iogar quu.lquer c prever, . do Rio de Ja
neiro. o nascere o occaso do sol em Constan· 
tinopla . para um dia determinado de u :n 
anno qualquer. 

E' graças ao preparo scíentifico e á cultura. 
pbilo~:~ophica. quo o homem de Estado, inspi
rado no conhecimento das leis goraes que 
regem a cxistencia e a evolu~ão socia.es, po· 

. derá. prever os grandes ·acontecimentos que 
se manifestam na vida dos po-v·os, as grandes 
convulsões que agitam a alma humana., os 
períodos tempestuosos que .· constituem as re· 
voluçõcs. E' vordade que a complicação 
superior dos phenomcnos que têm para. séde 
o organismo social, o numero ruuitissimo 
mais vasto de ch•cumsta.ncia.s que influem 
sobre este delicado systema, não permitte 
realizar .. a .. pNvisão com o mesmo l'iO'or 
com que o espirito do astronom.o, transPor· 
maclo em uma imagem fiel do espectaeulo 
. celeste, annuncia aos povos a realização dos 
eclipses, . dcsra.zendo-lhes a miragem dos 
terrores e receios que os dominaram nos 
_prlmeiL•os t~mpos dl evolução humana. 

· Mas a sociedwe · tambem é sujeita a leis 
iromuta.veis, quo regem as suas condições 
.funda.ment.'\es a.o existencia e presidem ao 
:seu progresgo continuo. Desp1•endidas da 
•Observação do passado, essas leis s\o tão 
incontesta.veis como as que rcgen1 o embate 
-eterno das ondas do oeca.no de encontro aos 

1•ochedos ou a~ que presidem ao bello cspJ
ctaculo do. céo nos climas em que a serenida
de do ar convida. á contemphção dos astros. 

Algumas indicações histo:ricas se tornam 
neeessarias sobre a importantíssima noção de 
lei natural. 

Foi Thàles do }.1ileto quem, fundnnflo a 
geometria, tcYe a gloria de desvendar a Pl'i
mcil·a leíabstrMta; esta des~ob3rta consti
tuiu a aurora da evolução scientlfica. · Com 
as medita.çõe:; de Pytha.goras e as fulgura
ções do privileJiado espil•ito de . A.rchimedes 
-o príncipe eterno dos \erda.deíros geome
tras- a noção de lei rccoueu decisivo ím
puls:>, ficando, entl•etanto, limitada até en
tão ao domínio mathematico. Graças á. 
fundação da t1•igonomett•iJ. e da astronomia 
scientífica, realiza.tla pelo maior astronomo 
da. antiguidade, elevou-se a noção de lei aos 
phenomenos celestes. 

Durante a idade média. a. civilização isJa
roicaeonservoue aperfeiçoou o sa.lJerhumano; 
ao termín:u· C$sa phase, o genío arabe proje
ctou sob1•e a Europa moderna. os primeiros 
raios de luz que vieram dissipar as trevas 
em que esta ficou envolta durante muitos 
~ecuLos. 

Inspira.ndo·se nos trabalhos de Hipparco e 
dos astronomos da Alexandria, lançou Coper
nico a concepção do seu systema heliocen
trico, pt•0parando os bellos dias da sciencia 
que deviam raiar com as brilhantes produ· 
cções e . sábias observações de Kepler e Ga-
lileu. · 

O sublime espírito de Desca1•tes, . tantas ve
zes auroola.do por immorredouras conquista~, 
estabeleceu,pcla. creação da geometria geral, 
a intima e iadissoluvel .allianca entre a lo .. 
gica das ima'fCDS e a dos sig11acs, inaugu
rando, dest'arte. o admiravel movimento 
scientifico que, após um semi-secnlo de me
mora. vais trabalhos, devia terminar pela fun
dação lciboitzian~do calculo infinitesimal. 

A noção de lei revestiu~se ent.1.o, no do~ 
minio mathcmatico, de ext1•aordinario cunho 
de precisão e clareza. 

Fundando a physica, esboçada na antiguiw 
dada pelo principe dos geometras, e estabe· 
lecendo a legislação da quêda. dos graves, o 
vigoroso espirito de Galileu abriu áquella. 
noção novos e mais amplos horizontes . 

Com os bellos trabalhos do incompara.vel 
Newton, «cuja gloria, diz Lagrange, jámais 
será igualada, porquo só havia um systema. 
do .. mundo para sar desvendado», a noção de 
lei penetrou nos phenomenos da. gravitação 
e nos attributos caloríficos c luminosos ; 
com as investigações de Volta o imperio 
dessa · noção estendeu-se · aos phenomenos 
eleetricos. No fim do XVIII saculo . a genial 
elaboração de Lat:oisier e Berthollet firmou 
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-solução definitiva. ria primeira metade do Deante da fórmula, em que o admirava} 
seculo lla pouco inaugurado. gcnio de Lagrttngc eucel•rou o ediftcio inteiro 

Sómente na época em que os elementos da mechanica. racional, c do modo elegante 
·da ordetn model'na tiverem substittticlo, de pelo qual css3 geometra fez delta emanar a 
modo completo e em todas as consciencias, s.olução de todas asqucstõas da tbcoria ge1•al 
<>S ultimos vest.igios . da o1·dem theologica . c .do movimento e do equilíbrio, alguma cousa 
metaphysica, se tornar:."L possivel o advente de a.:,sombroso se apodera de nosso es
de um sa.cé'rdocio inteiramente livre do in~ pirito. 
·fluxo governamental. Não comprehcndcmos como a . intclligcn-

Emqu:.mto o ensino supe1•ior não póde pre- cia humana teve o oxtra.ordim:n·jo podo1• de 
scindir da tutela do Estado, conl'Cm, pelo estabelecer tão cngcnhosn. synthcsc, mo
menos, dar-lhe o maa:imttm gráo de libcrda- diante :proc~ssos tão grandiosos c fecundos, 
tle compatível com a sua subordinação traus- mas cnjili crea.çiio p:trccc constituir vcrda· 
-itoria ao poder temporaL O art. · I o do deiro milagre. 
-projecto, ora sujeito <í. csclat•ecida apreciação o mesmo fttcto se dá, c :.tincla em mais 
da Camara, é destinado á realização deste n.lto g1·áo, . no c~amc dogma.tico dos pl'inci
·objectiv·o. pios que servem de bn.se M calculo in tini-

A segtimla condição, ind.ispcnsavel pa.t•a que tcsima.l. Si a legitimidade destes princípios já 
d - · t fi não é posttt em duvida, é isto devido ás multi-

a e ucaçao sc1en i c:.t ou techníca. se to1•ne :pias 0 variadas consequcncias, sempre vc
recunda. em resultados moraes, intellectuaes rificadas. qnc dcllcs resultam c ta.mbcm á 
e praticos • . é a elevada capacida.ue dos influencia que. em cada razão individual, 
mestres. O meio ma.is usual para. a aprecia.- exerce a soric continua. dos granuo3 ospiri
ção do p1•eparo intellectua.l e aptidão dida.- tos desde Tlutlcs c pythagoras até Barrow 
ctica dos canclidatos ao magisterio superior e Leibnitz. 
é incontestavelmente o concurso. E' mesmo Os defeitos inhcl'cntcs :1 cx:posiQão dogma
o unico que se harmoniza com n.s bellezas tica só podom ser corrigidos pelo rnethodo 
do regimen republicano, a cuja. somb1·a se histo>·ico. 
a.b1•igam os sagrados destinos da nos.:;a Em uma ele sun.s mais felizes iraagcns, um 
patria. espit·ito illustt•e, ha pouco tempo arrebatado 

Impet•feito, como impe1feitas são tolas as impicdosamcntc pela morte, qualificou este 
creações da cspecie humana, o concu1·so é, mothorlo de mic;·oscopio menta[.. 
entretanto, o meio . que pc1•mitte formal' Pondo em relevo os longos intorvaUos de 
uizo mais seguro sobre o met•ecilnento a.bso- tempo dcco.rl'id.os entre os a.dvcn.tos de cony 
luto e . relativo dos pretendentes ás · vagas . cepçõcs ~ctcntliicas (tu c, no ensmo dogm2'y 
de lentes das escolas superiores. Mas, para tico, se apresentam fot·m~ndo uma su~cessa.o 
que o concurso seja effica.z, para que ellc rapida., 0 mcthodo bistor1co presta á mtcll!~ 
permitta apreciar sob todos os aspectos o gcncia serviço comparaycl ao <l:u~ do n11 .. 
:preparo scientifico, philosophico e tcchnico, croscopio recebe o scnhdo da v1sao~ Mos· 
é preciso que; entre as provas que o · consti- trando oom toda a nitidez, os obsta.culos, 
tuem, figm•em a. these e w respectiva defesa. não ra~amcnte intransponiveis, . que se op· 
Desprovido destes im:po1•tantes et.ementos de puzcrttm aos gt•andes cspiritos na d.esc_ober~a. 
apreciaç.:í.o, l'a.dicatroente illusorio se · torna c propagaçtio da verdade, a n.prec1açao hlS· 
o concurso. Para demonstrai-o .. exuberante- to rica. dissipa . as nuvens que escurecem as 
mente, algumas cons1deracões se fazem ne- lJases uos grandes methodos soientiftcos e 
cessa.l'ias. . impedem a sua comprehcnsão clara e pre:-

Ineonvenientes capitaes apresenta. a expo- cisa.. · . . 
sição puramente dogmatíoa dos conheoim.en.. Riquíssimo é o quadro da.s conscqueqc1as 
tos humanos. Sacrificando a. filiação das resultantes (~? _ empreg~ d~ mctho.do. hlsto
idéas, desconhecendo os penosos esforcos que rico na. oxpos1çao da scwncta . . Sem erguer 
das mais fulgentes mentalidades exigiram complet:tmente ovéo que o oeculta. aos nossos 
as concepções humanas, tornando. implicita. olhos, pro~uremos · ~esvendn.~·llJ.O os traços 
uma se1•ie de p1•oposições que a pondera.ção eara.cterist1cos, as lLn~as ~.:u~ unpo~tant~. 
historica torna manifestamente · e:rplicita, Nota.vel é o subsidto que a. theor1a post· 
·esse modo de p1•ocede1' prejudica. o espirito tiva do ensino fornece a applicn.çã.o do me .. 
de invenção e de pesqujza.. Mas não ê tudo. thodo historico. De facto, si, como a obsor
Exa.ro.inada.s exclusivamente ·á. luz · do me- vaçã.o o indica.. a. marcha da intclligcncia. 
thodo dogmatico, cortas concepções scionti- individual reproduz a do espirito collcctivo1 
ficas tornam-se vcrdacleiramente myste;.. ditreriodo apenas qua.nto á. velocidade quo 
riosa.s. é menor no caso da. especic, legitimamento 

Appliquemos ·a . dous exemplos a~ consi- podem2s concluir que o .ao,nhecimçnto da 
·de1•ações que precedem. evoluçao lmmana cxercel'i.~ 1nflucnc1a ca.tc· 
~ . ~ m 
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O'Oriea na cducaçJío individual, cnnco1•rendo, çou o mais brilhante trlumpho da. sua glo-· 
portanto, pa.ra oscli.m:ccl' a thcol'ia do cn· riosa existencia. 
sino. Mas onde então o a1Jysmo que dos grandes 

A verdadeira thcoria positiva do entendi- typos da evolução humana s~para oshomcn3 
monto humano. em cn,j:t . construeção se im· vulgares 1 
mortallza.ram Ari-f:t'Jt•Jlr.s, D3sca.ri.IJS, Hume, E' na intensidade d:J.s funcções cm·cbraes 
Diderot, Loibnih, Kant o muitos outros phí· quo resido o a}Jana~io do genio invontivo, a 
losophos que serão perpetuamente lembra- supol'ioriua.de dos mnis ominentc3 vultos da. 
dos nas mais trillmntcs paglnas dos an· nossa espccíe. Nestes, a capaci(lauo mental 
nacs do . sabc1• üum.:wo. ta.mbom l'ocebo adquire grandJzn, cxtraordinaria, tornanrio 
prcaiosas · <? intcn.-~as .luzes da. aprccia.ção porjsso o seu estudo not:.welm.<mtc :prcprio 
llistoric:t do d.e·:eavolvimt:lnto scicntifico. a €Sclareccr as leis elo entendimento. 
Estudaudo a cYoluç5,o do cspil'ito collectivo O exame historico uo desenvolvimento do 
é que lJOLlemos apn.nbn.l' us leis d.o entendi- espirito Ecientifico mostra, com irresistivel 
monto, porouc sü clla n.prG::::ent.'1 um t.hr:.l.tl'O clareza, como se constituiu o pothw <lo enten
bastantc v.:t~to para. a· c bserv::-.çü.o c fornece, dimcnto humano, co:no se cnriq_uec::m lenta
como exemp:os dccisiYos o carac~cl'isticos, monte· o seu <lominio o como se dilat'.ra.m 
os typos humanos nos qun.es n. gramlGZi1 das gradualmente os seus ho1•izontcs. 
funcções int0ll2ctuaes n.dquirin taes l)I'Opor- Ness:1. n.prccin.ção vomos como o tra.bn.lbo 
<}Ões, quc.ficamos momont:.tncamentc em du- dos seculos fez successivamcnto surgir e 
vida si ellcs pertencem á. nos.:;n. ospccie ou desenvolver·se a.s diversas partes do me· 
si paira~n_em umn. regiõ:..o sublin~c •. n.. que as thodo universal. 
imperfclçoes humn.uas oao pcrimtéirmm a.s- Assim, na. adiuiravel· evolução mathema
cender. A leitura das obras legadas ~~ pos· tica e astronomica, com que a ciYi!ísação 
toridade pelos grandes homens assomln•a-nos grega preparou os elementos do sa.·ber llU· 
de tal modo, que, nos primeiros momentos. mano, vemos nascer e aLtt•gar-se o methodo 
chegamos n. pensar na su.1JVCl'sâo da ordem deducti"'o, presenciamos o despontar do me
universal. Afigtirn.-se-ncs quo cst~mos em pre- thodo ~nd~~ctivo. 
sença das producções de entos sobrenaturaes, Na regeneração totu.l do regimen celeste, 
daquelln.s creaÇ'ões mysteriosMque,povoand~ iniciada por Kepler com o osta.belecimento 
os cerebros dos homens, formavam o obj~cto elas leis geometrícas dos movimentos plane
dos seus sonhos, o assumpto de suas conti- tarios, eneontl•amos o rnethodo das hypotheses 
nuas preoccupações, durante a longa phase e o dE-senvolvimento do m.ethoclo de observa
em que á, theología coube a nobrG missão de Ç1:ío, que constitue uma. das partes do me
dirigir os destinos humanos~ Par~ce·nos im- thodo int.luctivo. 
possível qne os homens que ·legu,ram tão Os trabalhos. de Galilou, Torricelli, Ncw
:precios::~s dadh·a.s uão tenh:1m escapud.o ãs ton, Volta, eto., relativos á. fundu,ção o en
contiogenoias hnmanns, nfio tenhu.m consti· grandecimento da. pllysica, apN~s<mtam, em 
tuido excepç5.o á fato..lidadc · biologica, a. que larga escal::t, o emprego da expetimen.taçlro
estâ sujeita a nossa fragil organização. que constitue outra parte do methodo indu-

E' mera illusão~ simples miragem que des- ctivo • . . . . . .. 
a:ppu.reee á, prin:eira. invocação do· dogma As descobertas chlm1cas de .. Ln.vo171er, 
da invariabilidade das lei naturaes. Esses. Berthollet, Bergmann, Cavena1sh, Stahl, 
homens extraordinarios têm os cerebros Guyton de Morv~p.u!et~. estend~m o eml?rego 
constituídos fnndamentalmente como 0 ap· do~ m~thodos J~ ~nd1cados, 1ntroduzmdo, 
parelllo cerebral do mais humilde dos entes alum dlsso, ? r,wlific$o ~as ~-omenclaluras. 
humanos As. conqu1stas realizadas pelos explora-

. . • dores do dominio biologico deixam patente 
Elle~ possnem, exn.cta_monte como nos, como se constituiu o se desenvolveu o me· 

os orgao~ ·da, contempluça'? a~st1·~cta, ~on- thodo. compm·ati~ot cujo gel'men se encontra 
iicmJ?l:w~o concr~t:1, m.ed1taçuo mducttva, no estudo da parte objectiva da geometrit'l. 
me~1taçao d.eductrva e l~nguDgem, alGm d~s f];eral, mas cujo pleno desenvolvimento só 
orgaos relat1vos t\O sent1me?to, 9.ue constl- póde · emn.nal' !la apreciação das leis que 
tuc o mot_or supremo da ex_1sten~10- humana., re(!'em os phcnomenos vltaes. A' sciencia da 
e dos orgaos concernentes t~ u.ctrvid<vte. vida, G que compete a instituiç.[o <lu. theOl'it\ 

Desvenda.ndo o systema do mundo, n :pri- !ogica das ctassit1cações. 
vitegiauoespirito dê Nowton só poz em jogo A aprecinção historica dos trabalhos que 
as mesmas runcf:ões ce:rcln·aes que possuimo::: prepararam, funduram e desenvolveram a. 
G que entram cn.1 exercício em nossos racio· sciencia :Jociu1 e moral apresenta-nos a sys· 
cinic·s llabJttmo;) ; nenhuma funcçno <LUTe- tcmn.tização oxDlicita <lo methodo kistorico 
rente dc.stn:; intcrvdn m. n:wgistrnl desce- o o emprego, nõ mais :;tlto grão do compli
borta com q UC' o gcomctl'D, hitu.r~n~co aJean- caç·Ko,üo mdhodo consltt~cti'l;o, que a m~ttllc· · 
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maticn. esboça,, m<1s que só o e~tu:lo da na tu· 
reza humana póde definitivamente consti
tuir, para ·. organizar a direcçã.o nor·mal d<1 
nossa especie. 

Por ultimo, é o exame historico do descn· 
volvimcnto das . concepções humnnu.s que 
:permitte dcscortina.r as leis geraes quo re· 
gem o equililJrio e o movimento de tod~ts as 
nossas construcçües intelloctuac.~. 0.~ traba· 
lhos dos grandes philosopllos, dcsU.c Aristo· 
teles a.té Hume e Diderot, revelaram o:t
quellas concepç-ões as. dúas partes llistinctlts 
que foram systcmatiztdus por Kant ·sob a.s 
denominações do sH!Jjcctivo o olJjectivo. 

O grande principio quo co !loca. ··todo ·o r~ 
ga.nismo na d3penú.enciu. do meio corre
spondente torntt·se então o pl'olongJ.mento 
da fórmul:.t devidll a uma lmninosn. jo
spil•aç[o do ma.is fulgido o1•na.mento CL1. ci
vilização g1•oga, que p1·oclama que. nada 
.gx:ste na inleUige;~cia qHt: nt(o tenha passado 
pelos sentidoJ. 

Reconhecemos então quo, no ~tpogcu de sna. 
1•iquoza ima.ginn.tiva, .nas m::'ds arrojadas das 
suas concepções plw.ntastica.s, na ma.ior ferti· 
lid..<tde das ·su::ts cren.çõcs mysteriosas, os mais 
bellos representantes da arte humana · têm o 
seu poder limitádo pelo imporio do mundo 
efl'ectivo, porque os elementos primordiaes 
de tod..1.s . as suas constrttcçõcs, por mais c.1. ·· 
:prichosas c chímcricas q ne pareçam estas, 
são fornc~idos pela realidade oxtm•ior. 
· Combiilar elementos escolhidos c ·. S:}par:t~ 
dos na naturoz.:t, estn.helecol' entre eUes umo. 
ligaçã.o :fi.cticia, construir com o seu auxilio 
um conjuncto quo a realidade concreta, não 
n.presenta., que . nã.o se ha1•moniza com os 
seres reacs, eis o que constitue. o trabalho 
maximúm de idealização, eis a que fica redu· 
zido o ex~r.:.tot•dinm•io pode1• da. · mais · fe~unda 
imnginação :.wtistíc::t. "' 

Tal é, p.:tllidamcnto dclincn.do, o deslum· 
brante quadro . das consequencias inhcrcntes 
ao methodo historico. 

Da contemplação desse quad.1•o, embora 
reduzido ás suas linhas p1•edominan tcs, ro· 
sultn. a convicção profunda e inabala.vel de 
que :t. . exposição historica de uma sciencia, 
qualquer íllumina, com extraordinarin. in· 
tensidade, o campo dos phcnomenos cuja.s 
leis esta institue e cuja prev-isão é destinn.d:.\ 
a ren.lizal'. Mais do que isso: legitima se 
torna a ::tffirmaçfi.o solemne de que o co
nhecimento perfeito, a comprchensã.o nitidtt 
de umtt scicncb qu~tlquer ê impossível sem o 
estudo da sna. \üstoria espcci:.tl. 

Om, não existindo actualmente a these e 
a respectiva defesa, nosconcul'Sos ao magis· 
terio superior, dahi resulta. quo o preparo 
dos C..'tndidatos · n?io pôJc ser conveniente· 

mc~te nprecbdo no tocante á evolução hi~· 
t~1'1ca da.s ma.teri::ts que pretendem Iec
ciOnn.r. 
p~ facto, 2omo l'CYClar num~\ prova es

Cl'tpta; qne nao pôde exccdcl' de quatro hqras, 
on numa Pl'OV:t or::tl. que se etl'ectu[t · no 
curto c~paço de umlthor~i, o pleno conheci· 
monto da O"rolução, muitas vezes mais que 
seculn.1•, que . conduziu o cspi·rito humano a 
fundar e constituh· um:.t tlworia scicntlftca. 
qua.lquer? 

Como é possivel, por exemplo, em proY.ls 
dcss::t natnreza, mostl'J.l' o conhecimento 
profundo, t.:ü como dcY<~ possuir um mestre, 
d:t long:t cbbor:tç·ã.o c dos mcmomveis tra
b~clhos scicntifico~ que pi·cp~tl'~ti';tm o :tdvento 
(~O c:dcnlo infinitesimal c :t constitukã.o da· 
finitiv::t. u[l. tllcorin. gcr:1l das t<tngentcs ? 

A umca p1•._~va em que os cantlidatos po
dNn revelar prepM•o · historico sufficiente
mente Yasto é n. these, c esta, pa1•a toi•nar
sc efficaz, úovc sot• completada pela respe-
ctiva. dcfes1.. . 

EntrP. as mcJidas contidas no art. 2o do 
projecto, acha-se incluida a quo resta.belece, 
nos concursos, essas provt1.s de tã.o elevado 
alcance pa1•a a garantia legitim.:t das habili· 
taçõc.s dos ·que aspiram á ardua missão de 
ensinai' os homens. ·. 

Em face do exposto, não pôde haver duvida 
quanto á influencia henefica que, no ensino 
superior da Republica, exercei'á a appro· 
vaçiio, pelo Congresso Nacional, do seguinte 

PROJECTO DE LEr . 

O Gong1•esso Na.cional resolYo : 
Art. 1. o . Em ambas · as 6pocas do anno 

lec+.ivo scrtt permiGtida aos alumnos da. l?.':s
cola Polytechnica, das · Faculdades de Medi· 
cina e de Direit9 a inscripçã.o para. os exa
mes das maton<:ts de. qualquer anno, inde· 
pondenternentc da frequeMia. das respectivu.s 
aulas, desde que tenham satisfeito o p[l.ga
mento du. tu,xa. .regulamentar c · estejam n.p· 
pt•ovados em todas as materias do anno a.n· 
terior. · 

Art.. 2. 0 No provimento dos logares do 
ma.gisterio dessn.s escolas, serão observadas 
as disposições const:.tntes do· capitulo IV do 
Codigo approvado pelo decreto n. 1.159, de 
3 de dozemb:·o de 1892, excepto quanto á. 
commissão a que se rofcl'O o art. 91, :1 qual 
serii constituída por tros 'lentes cathedraticos 
e!l'ectivos, eleitos pola congregação. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. · 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1003. 
~Francisco Fe>·1·ei1·a B1·aga. 

O Sr. Presidente- Communico á 
Ca.~u. que umu. Cornmissão do Clnb Mili-
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tar vei11 atê esta Cama.t•a convidal·a. para 
assistir á sessão de commemoraçã.o do 20° dia 
do passamento do ioolvidavel brazileil•o Ju. 
lio de Castilhos, a qual se realiza hoje, á 
noite, no Thea.tro S. Pedro dcAlcantara. 

A.ccedendo ao convite, nomeio para rept·e
sentar a Cama.ra, na referida solemnidade, os 
Srs. Thomaz Cavalcanti, Aurelio Amorün, 
Oliveira VaUadão, FcL•nando PrJ&tes . c Mar
cal Escobar. 

Ta.mbem recebeu .a C:.1.mara um convite 
feito pessoalmente pela CommissãG Organi· 
zadora. da Exposição dos Apparelho.s do Al· 
cool, pat•a cooco:t·rer á solomnidade do on· 
cerramento d.a. dita exposição, que terá logar 
amanhã, 25 dJ correo te, ás 8 ho1•as da 
noite. 

Aos Srs. \Vandet•ley de \I.~n 1 onça, B11eno 
de Paiva, . Rodrigues Dot•i:t .. i:l .'i cio Filho e 
Galvã.o Bapt.üta commetto a, ia.P-umbencia 
de t•eprentar a Cam1.rt1 <los Deput9.dos nesse 
acto. 

Vae a imprimir o segninte 

PRO.JECTO 

N. 185 E -1903 
Emenda elo Se1~ado ao p1·ojecto n. 185 D, 

deste anno, qtw fixa a despe:;a do J.llinisterio 
das Relações Exte,·iores, pm·a o exe1·cicio 
de 1904, 

No projecto do Orçamento do Ministel'io 
das Relações Exteriores, adoptou o Senaflo 
diversas emendas que elevaram de 1.007:500$ 
a. 1.023:500$ as despezas em ouro do Minis· 
terio. 

Provém. esse augmento do facto de haver o 
Senado melhora.1o. os vencimento!:! . dos con
sules de Trieste, Antuerpia e Barcelona. e 
estabelecido os consulados de Assumpoão e 
Montreal. 

A Ca.mara. não julgando opportuno resta
belecer integralmente os vencimentos fixados 
em leis anteriores para o corpo díploma.tico 
e consular. nem equitativo um. restabeleci· 
mento parcial, manteve os que haviam sido 
tbcudos nos orçamentos anteriores e que ha 
annos vigoram. 

Não parece aliás que o criterio que levou o 
Senado a augmenta1• os vencimentos de al
gllns consules, haja. sido o de restabelecer 
disposições existentes em leis não expressa
mente revogadas. 

Os. consulados de Trieste e Barcelona são 
e:tr~cti vamente consulados geraes de 2a classe, 
competindo aos rcspectivus consules o venci
mento conglgnado nas emendas do Senado. 

Entretanto outros consulados de igual ca,. 
tegoria. não mereceram o mesmo favor. per
manecendo taes como foram dotados pelo 
projecto da Ca.mara.. 

O consulado. de Assumpção restabelecido 
por emenda do Senado com o vencimento de 
7:000$ ó, por lei, um consulado geral de 2a. 
cbsse, devendo o vencimento do consul.ser 
de 10:000$ e não de 7:000$000. 

Ern Antner-pia. ha um consulado geral de 
111 classe a que corresponde o vencimento de 
12:000$ e não de 10:000$ como se estabelece 
na emenda do Senado. 

E' claro. poetanto, que as emendas do 
Sl3nado uão tendem a estabelecer o dominio das 
leis permanentes com um c<~.racter de gene
ralidade, o q1.1e seria, pelo menos, equitativo. 

Nesh conformidade e não sendo aconse
lhavel um augmento adiavel das despezas pu
blica~. é a. Commissão . de parecer que não 
devem set• acceitas as emendas do Senado. 

Sala das Commissões, 24 de novembro de 
1903. - Cassiano elo Nascimento, presidente. 
.;_ Davirl Cmnpist.~,ralator.- Urbano Santos. 
- Law·inclo Pitla. - .~tn/.zio de Abreu. -
Fl"ancisco Sá. - Francisco Veiga. 

Projecto ,t. 185 D, de 1903, da Camcu-a dos Deputados, que/i xa a 
despe::'l do Jllinislerio das Relações J:.:-cte1·io1·es pm·a o exe~cicio 
de 1904 

Art. O Presidente da Rcpublica · ú autoriza,do a despendr)r pelo 
'Ministerio das Relações Exteriores a importancia do 6a 1:920$, em 
papel, o 1.007:500$, em ouro, com os scrvicos designados nM seguin· 
tes vcrb:ts: 

I:a.-Secreta.ria de Estado: 
Pessoal •••.••••..•••••••••••• 
Material .•••.•.•..•••••••..• 

2:a.-Empt•ega.dos . ·em disponibili· 
da.de •••••••••••••••.•••.•• 

3a-Extra.o1•din:u•ias no interior 
inclusive despozas com te
legra.mma.s para o mde· 
rior •.••••••.•..••••.•••••• 

4:\-Commissõos de lhnites •••.••. 

Ota•o Papel 

162:200$000 
54:720$000 

70:000$000 

45:000$000 
300: 000.$000 
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sa.--'Lcgaçõcs c consulados: 
Allemanha: 

Pessoal c material da leglção .•.. 
Con:)ul gm·al c chanceller em 
Hamb~trgo •..•••••.••..••....••. 

Vice-consul em Bremen •••••.••.• 
Argentina: 

Pessoal e ·material · da lcga~ão 
(supprimidt.> um 2° secretal'io) .• 

Consulgeral em Bueno3 Aires ..•• 
Vice-consulos em Ros~r·io c Po-

sad:ts ........ .,.,· .................. .. 
Austriu.-Hungi•ia. : 

Pessoal o m~ter•ial da legação .... 
Consul em Tl'iestre .••..•.• ; •. ; •. 

Belgica. c Holla.nd:t: 
Pcs;oal c materi:tl da legn.ção ...• 
Consul em Antuerpia •.• ~ .•.•...• 

Botivia: · · 
Pcsso::tl c m::ttcria.l d:t legação .••• 

Ch:Ie: 
Pessoal e material da legação .••• 
Consul em Valp:u•aizo ...••.•..•• 

Equadore Columbia: 
Pessoal e material da legação, de 

· a.ccot·do com a lei n. 644, do 
novembro de 1899 ••••••••••••• 
Estados Unidos da America: 

Possoa. e mate-rial da legação 
(supprimiJo um 2° secretario) .• 

Consul gera.I e chanceller om Nova. 
Yorl\. .• .....•.•.•..• ; ••.....•••• 
Fr:tnça : 

Pessoal e ma teria! da legação ..•. 
Consulaaos no Havre, Paris, Mar

S3lha e Bordéos .••......•..••.• 
Grã-Bretanha : 

Pessoal e materi~ da loga.<;>ão 
(supprimido um ~o secretario) .. 

Consul gerll.l e ch!lltlcellet• em Li-
verpool. ..•••••.•.•••.•. · .•.•.• 

Consules em Londres, Cll.rdifl' e 
Southamptou .•..•...•..••.•• ~ •. 
Hcspa.nlm : · · 

Pess:ml e mttterial (b, legação .•.• 
Consul em Barcelona ..•..••....• 
Vice-con3ul em · Vigo .. ~ .....•.•• 

Itu.lin. : 
Pessoa.t e mntcrial da legação 

(SU!)prlmido um 20 secretario) .• 
Consul geral e chanceller em Ge-

nova.· •••••••••. ~ .• · ..••....•• • •• 
Consul om Napoles ............ .. 

Japão: 
Pessoal e material dtt lega.çli.o 

(supprimido um 2° secretario) •• 

35:500$00C 

14:000$000 
4:000$000 

35:500$000 
10:000$000 

8:000$000 

27:500~000 
7:000:;;000 

23: 500;$.00) 
7:000l;i00) 

2"1: 500$000 

30:500$000 
7:000$0)0 

16:500$000 

37:500$000 

16:000$000 

·i4:00:J$000 

31 :000$00() 

43:500$000 

14:000$000 

21:000$000 

23:500$000 
7:000$000 
4:0Cl0$000 

35:500$1)00 

14:000$000 
7:000$000 

10:500~000 

853 
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Paraguay: 
Pessoal e material da legação .•.• 
Vice-consulado em Assumpção •.• 

Perú: 
Pessoal e ma.terial da legação .•• 
Consul geral em Iquitos .•••..•.. 

Portugal: 
Pessoa.! e materiu.l.da legação ..•. 
Consul geral e chancelle1• em 

Lisboa ..•.....•..•..•.•..••.•. 
Consul no. Porto .•.....•.......•. 

Russia: 
Pessoa.! e material da legação •..• 

Santa Sé: 
Pessoal e ma teria! da legação •.•• 

Suissa: 
Pessoal e material da legação .•.• 
Consul em Genebra ...•.•..••..•• 

Uruguay: 
Pessoal e material da legação 

(supprimido um 2° secretario). 
Consul geral em Montcvidéo •••.• 
Consul no Salto ..•..• , •..•.•.... 

Venezuela: 
Pessoal e. material da leg:1.ção 
(supprimido um 1° seoretar•io) .• 

6o.- Ajudas de custo •........••• 
7o.- Extraordimu•ias no exterior. 

24:500$000 
4:000$000 

24:500$000 
7:000$000 

36:000$000 

14:000$000 
7:000$000 

2~:500$000 

23:500$000 

23:500$000 
7:000$000 

35:500$000 
10:000$000 
7:000$000 

16:500$000 
130:000$000 
45:000$000 

Art. O Governo é autorizado, na vigencia desta. lei, o adherir 
a União. Internacional de Pesos e Medidas (convenção de 20 de mais 
de 1873 entre a França, Allemanha, Austrja-I-Iungria, Belgica 
Russia, Itali a, Suissa. e Estados Uniílos). 

Ca.mara. dos Deputados, 3 do outubro de 1903. - F. de PauZa Gu· 
mcmie.s, Presidente. ~ Jlfanoel de Alenca1· Gu~m,m·ães, P Secret ~rio, 
- J. B. vv·anderley de Jllendonça, 3° Secl•etario, servindo de 2°. 

Emendas do Senado ao p1·ojecto n. 185 I), de 1903 

«Onde se diz- 1.097:500$ em ou1•o- diga.-so: 1.023:500$ em 
our0.» 

«Onde se diz- Consul em Triestre. i:0002.- dlga·se: Cousul em 
Triestre 1 O: 000$000. » 

«Onde se diz -Consul em .Antuerpi::a, 7:000$ -dign.-se Consul em 
Antuerpia. 10:000$000.» 

«Onde se diz- Consul em Ba.rcelonn., 7:000$ ~diga-se : Consul 
em Barcelona, lO:OOCl$000. » 

« Onde se diz- Vice-consul:1.do em Assumpção, 4:000$-- diga-so 
Consulado em Assumpt;ão. 7:000$000. » 

« Accresconte·se : Ca.nad(~- Consulado em Monte reu.l, 4:0J0$000. 

Senado Fedeeal, 20 de novembro de 1903. -Affonso Augusto J1!'o
,.c{,·a Penna, Presid3nto. - Joaltim d'O Catunda. 1° Secretario. -
Alàel'to Josà Gonçalw~s, 2° Secretario. - llen.rique da . Sil1:1a . Cou
tinl~o, 4° Secretarto, scl•vindo de 3". - Josd de Almeida Ecw7"oto, 
4° Seoretttrio interino. 
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o §r. Presidente-Estando adean 3a. discuss:íodo p1•ojccto n. 314. de 1903, 
tada a hora, designo par:.t amanhã a se- autorizando o Governo a n.bril• ao Ministerio 
guinte ordem do dia: da Justiça e Ncgocios Interios o cecdíto es-

Continua.ção da votação do p1•ojecto n. 209, pccial do 30:000$ para. o fim de occorror ã.s 
de 1903, conced@ndo a D. Flora Queiroz da daspezas de represcnt::tção no Congl'esso Me· 
camara Lima, viuva do coronel honorario dico Latino Americano e Exposição annexa, 
do exercito. Frederico Augusto da Fontoura que se realizarão no mcz do abril de 1904, 
Lima, a pensi.to annual 1 :200$ (discussão na ciliado de Buo:10s-Airos; 
unica); 2n. discussão do projecto n · 30-tA, de 1903, 

Votac;.ão do projecto n. 198 A, de 1003, com o P'trecer sobre a~ emenda~ n.p:•escn
isent.anõo da qualquei· imposto as etapas talias na 2a. discussão do pl'Oj!c0o n. 30-l, 
vcnciua:3 )?.:!los officin.es da brigada. policial do~;te n.nno, que fixi.t a despoz::t Jo ~Hnistcn•io 
e do corpo de bombeiros da Cap~tal (2n. dis· da Fazenda pa.ra o exm•eicio de 100-1; 
cussi'io) 1 . . 2n discussão do pro}Jcb n. 315, <lo 1903, 

Votaçao do projecto n. 38, deste anno, quo a~Jt•)rlznndo o . Presidente rl:-1 RepnlJlica. ::t. 
reo1•ganiza os serviços de hygiene admi-1 abt•il• n.o Ministerio da .Ju:Jti(•a e Ncgoc:os 
nistrativa. da Uuiã.o (2a. discussão) Interiores o cecdito espcci<ü ue :::i5:0'.t0:; p3.ra. 

Votação do projecto n. 286, deste anno, pagamento da pontJ co:1struitla n~t pntia do 
que :fixa a dcspcza do Ministerio da In· Fbmengo. 
aust!•ia. Viação e Obras Pulicas para o exer· Levanta-se a scssrt.o ús 5 horas e :)O mi-
.cicío de 1904 (2a di~cus~ão) ; nutos da tarde. 

P1·esidencia do ·'S'1·. Paula Guimaréies 

Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
respondem os S1·s. Paula, Guimarães, Alen
car Guimarães, Thomaz Acc.ioly, \Vanderley 
de Mendonça, Eugenio Tourinho, Luiz Do
mingues, Francisco Sá, Eduardo St.udart, 
Gonçalo Souto, Tava.res dJ Lyra, Etoy de 
Souza, Fonsec:t e Silva, Pereira· Reis, Paulo. 
o Silva, Teixeira do Sá., Et•mirio Coutinho, 
Bricio Filho, Julio do Mello, Ro·lrigncs Dorin., 
."Jovinin.no do Carvn.tho.. Felisbeno Ft•eire, 
Domingos Gttilll:tl•ães, BLllcã.o . Vin.nna, Fclix 
Gaspar, Garcia. Pires, Sn.tyro . Dias. Alves 
Barbosa., RoJrigues Lima, Tolentino dos 
Santos, Bernal'tlo Horta, Morei..).•n. · Gomes, 
Horedia de Stt, Corrêa Du~ra., Americo de 
hivuquorque, Jo5.oB ~ptista, Galvão Bap:.ista, 
Lu.urindo Pitta,Julio Santos, Henrique Bo1•ges, 
Cr•uvollo Cavalcante, Mauricio de Ab1•eu. Oli 
veira Figueil•edo, Cn.rlos Teixoit'<.t Brandão, 
F1•ancisco Vcig:t, Bernardo Monteiro, João 
Luiz, David Campista, João Luiz Alves, Hen
rique Sallcs, Carlos Ottoni, Carvalho Bl'itto, 
Olega1•io Maciel, \Vencesl:to Braz, Moreh•a da. 
Silva,Bernn,rdo de Campos, Franci.-.;co Romei· 
ro,Fornando Prcst9s,Forreira Braga, Candido 
Rodrigues, Joaquim Teixeira Branlão. Can
dido de Abreu, Paula Ramos, Març:tl Esco
bal', Germano I-Iasslocher, Ca.ssiano do Nasci· 
mento, Vcspn.siano de Albuquerque, Alfredo 
Vareta, Diogo Fortuna e Campos Cartie1•, 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a. acta, 

O 81•. Fer.1•eh•a Bl"aga-Sr. Pre
sidente, pelo fu.cto de h:wer en Cülado hon
tem em hüra bn.st:tnto adoantalla, o conse
quentemcnte . com. ::tlgmna press:.t, as nohs 
tachygraphicn.s não reproduzem com fideli
dade o mJu discurso: ha, algumas omissões, 
ha algumas incorrecçõcs e na publieagão 
houvo. nurnerosJs erros typogra.plticos e de 
falta (lO revisã.o. 

Ncst:.ts condiç~ões. pediria :t V. Ex. que 
me mandas;e fornecer as provas do mesmo 
didcurso p:tra eu rever. 

O St•. President.e - E' esse um 
direito tle V. E~. 

Em so.~·uih é apprJvacla. a acta. da sessã.o 
antecedente. 

OH.DE~:I DO DIA 

O Sr. P.residente-~iio havendo 
numero legal para se proceder :ls vot;ações 
das matcri~1,s . constantes da ordem do dia., 
pn.ssa-se :1 ffi'ttoria. om discus-ão. 

E' annunciu.dt\ a sa. discussão do projecto 
n. 314. ele 1903, autorizando o Gov.'3rno a 
abrir no Ministerio d~ Jttstiça e Negocias 
Interiores o credito especiu,lde :)0:000$ para 
o fim do occorrer ás uespezas de rapresen
tação no Congresso Medico Latino Ameri· 
cano o Exposição annexa, ·quo se realizarão 
no m<Jz de D .. bril de 1904, na chla-:te de Buenos 
Ait'es. 
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Niaguom pedindo a palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada a. votação. 

E' a.nnuncia.da a . 2.:1. discussão do pt•ojeeto 
n. 304 A~ de1903, . com o paz·ecar· sobz·e. as 
emendas apresentn.da.s na. . 21\ discu~sã.o do 
projecto .n. 304, deste anno, que fixa a des· 
poza do 1Uoisterio d<l. Fazenda. para o eier· 
cicio do W04. 

é uma. despeza. sui g!Jnci·is .; t~Jm obedecido
até agora, em relação á. marcha administra-
tiva., a regimen especial. E', á. vista deste
facto, que acho não devo r ser escriptur:tda a 
verba âe tres mil contos no Orçamentod..'t. 
Fazenda, no logar em que está., em termos 
vago~. 

Contra.hido o emprestimo p:tra o melhora~ 
mento projectado, corre elle exclusivamente~ 
por conta. do Minister•io da Industria. Esta.~ 
belecida a taxa . especial, pela qual se deve
pagar os juros, ellt~ é destinada &quolle ser· 
viço. 

O Sr. Pre§idente-Tem a puJa.vra 
o Sr. Felisbcllo F1•ciro. 

O 8r. ·FelisbeUo Ft•cire (· )
Sr. Presidente, o f<.tcto da relatar o Orça· 
mento da Fazenda. o meu honrado amigo, 
Hlustrc Dcput11uopor Minas GeraeFJ, Sr. Veiga, 
é motivo qua b.tst<t p:tra não o discutir cu. 

As p:•ovas dadas por S. Ex. durante mui~ 
tos anncs, n l qu:.tlUade de memhro da. Com
missão tlc Orçamento, convencem-me de so· 
bx:a. do cspirito justo, ·da competencia, da 
illustração ·com qtD ilbmina o3 tra.ba.lhos 
sahillus de sua penna. (Muít'Js apoiados.) 

0 SR.. FRANCISCO VEIGA - Mui to agra.do· 
cido; o digno or.ulor é do benoYolencüt ex-
trema. . 

0 SR. Fl~r.ISBEr.LO FREIRE-Nesttts condi
ções Sr. Pr~sid~nte, não v~nho irnpu;:;·nar o 
Orçamcn to d11 I<'azenda; venho simplesmente 
externar• dudd.:ts e pedir em nome dellas 
alguns esclar~cimeatos a•) . nobre e hourado 
relator o Sr. Veiga. 

S. Ex. registra um augmento de despeza 
supcriol' a tt·es mil contos na verba ouro e, 
tra.tu.n<lo de explicat• . esso a.ugmento, diz · o 
seguint~:. «Com as obra:; do melhoramento 
do porto do Rio de J.:l..nci ro, tres mil e tantos 
contol).» 

Bem sei, que essa verba J.e trea ·ma e 
tantos contos é para p11gar o~ juros do em~ 
prestimo que s.1 contrahiu, afim de SOl' mm~ 
realidade o molhol'atnl)nto uo porto da. Capi
tal Federal ; s::mdo, porém o emprestLmo â. J 

cinco mllhõos e tanta:~ mil libras s~.erlinn.s, 
os ju1•os são muito inforiorc~ a. t1•cs mil 
contos. 

0 SR •. FRANCISCO VEIGA- lteconbeço .. o~ 
Na. verba; que destinei pa.raos juros V. Ex. 

encontrará. a explicação. 
0 Sn.. FELISBELLO Fn.EIR.l~--A verb::t para, 

juros monta. a 2.468 contos •.• 
0 Sa. FRANCISCo VEIGA-..Como CJnsta do 

projecto. 
0 Sn.. FELISBELLO FREIRE-, •• O O Orça

mento commettc a. omissão de não explicar 
em quo 6 despendida. a diffJrença dest:t ui
ultima cifra p:.tra a de tres mil e· tantos 
contos. 

Além d!sso, a despeza com o melhora. .. 
manto do porto da. cidade do Rio de Janeiro, 

~(•) Es~e di~CUt'SO ni'io foi 1'1!\'Í>t .) rolo Ol'lld<ll'• 

Vejo, entret:tnto, registrado aqui, na pri
meira parto, a dcspeza. com as obr;ts de me· 
lhoramento do porto do Rio de JaneiPo, sem 
se dizer si é obra. tecllníea., ou si é obi.•a de
exploração, ou si éjur·os. Sou o primeiro a 
cornprehender o pensamento do nobrt! Depu
t;1do, relator do orç:tmonto, isto ~. que essa 
verba do . tres mil contos é p:11•a p.:tg;tr os~ 
nros. 

Devo comprehender isto, pela pour.n. pra· 
tica que tenho de questões orçamentJ.ria.. 
( Ntto . apoiados.) 

O Sa. FRA.NCisco VEIGA.-Tem muih. 
0 SR. FELISBELLO FRElRE - Mas O meu·. 

nvbre c honrado collega asc1•eveu, tratn,ndo
do augmcnto d:t despeza, que es.:;e augmento· 
é decido ás obras . do melhoramen'lios do· 
porto e um neophyto, um leigo. que ler or~ 
çamcnto do nobre Deputado, aliás, digno da. 
minha admiração e do meu voto, porque, 
como di.sse, não venho contestar, nem dis
cutir o orçamento. mas s:mplesmente peà.ir
explicações-um neophyto, um leigo, repito, 
lendo e3ta declaração, não sabe a applicação
rea.l, verdadeira, dos 3.000:0008. tanto mais. 
quanto o juro não monta áquclla citra e sim 
a 2.500:000$. 

0 SR. FRANCHCO VEIGA. ;...._ Explicarei a,. 
V. Ex. 

0 SR. F.ELISBELr.o FREIRE-Sr •. Presidente, 
tive a honra de apí·esontar ao Orçn,mento da.. 
Fazenda algumas emendas ; algumas presti
giadas com assignaturas dos meus honrados 
companheiros . de bancada o duas as.)igo.ada.s
oxclush·a.mente por mim. 

Estas duas .emendas tiveram p:u•ocer con
trario da honrada Commissão de Or.;a.meato. 

Uma refere-se á vorba para. pagamento do· 
offi.ciaes . da. brigada policial, em consequen
cia de sentença passado emjulga.do e a outt•a. 
refere-se ·á. categoria que devem ter os fis· 
caes de impostos de consumo, empregados de 
fazenda, que são demissiveis ad m.utwn o no
meados por uma simples po1•taria. 

C:.>meoarei pela emenda. que se l'eferc aos .. 
omciaes da. brigada policial' 

Digo eu na emenda. : 
«Art. Fica. o Poder Executivo auto· 

l'izado a abrir no col'reate exercício O· 
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credito . de 200:000$ · para, em cumpri- mert te do autorização legislativa ·- cumpria. 
mentode sentenças do Supremo Tl'ibuna\ ou não disposição de lei constitucional? 
Federal, passadas em julgado, pagar aos A Ca.ma.ra tinha ou não de approvar esse · 
officin.os da brigada. policial do Distrjcto pagamento ? 
Federal, reformados em 1894, o q,ue lhes E se assim não ro:sse, -pergunto: a que fi. 
for devido de vencimentos atrazados. caria. reduzido o pl'íncipio da harmonia dos . 
ela data. da reforma em dcante o bem poderes? 
assim as custas vencidas. Qual seria o prestigio do Podar Judiciario, 

Pat•agra.pho · unico. O pagamento se na pratica, baixando uma sentença, reco
c:fl'cctuarádepois de esgotados pela União nhecendo um dlrelto liquido,mandando fazer 
Federal os recursos ,judiciaes e em vista um pagamento, e não vendo a sua sentença
de precator1a . expodída pelo respectivo cumprid:.t? 
,juiz seccional ao Ministerio da. Fazenda., A q,ue ficará. reduzido o pl'incipio, que de-
solicitando o pagamento devido.» vemos respoitar, da ser·iedn.dc de uma. sen· · 

O p;1rccer respectivo diz: tençn. ? ! 
«Si elfecf.wamente se tl'ala de sentenças .do Ainda mais.· e chamo a attonçã.o dos roem.; 

.~·ap,·emo .11·ibunal, Jl'lssadas em jul!Jado, o .Po· bros da Commissã.o dtJ Orça.monto pa1•a ist'J: 
de'· Exec~'tivo peditt.' o credito~)) a Constituição manda. cumprir as ~entenças · 

Pois não tenha duvidas o nolJre 1•elator: fedoraes. 
estas S'}ntençM . constam justamente da Esse principio 6 <lc tanta importo.ncia, 
mensagem do Poder Executivo, dirigida ao que o cumprimento do 'lma. sentença e mo
Congresso, pedindo ·credito para estes paga- ti v o de interven~ão federal nos E>3tados. 
mentos e estão aqui os documentos que com- Entretanto, o Poder Legislativo vemdizer 
provam o que acabo de allega.r: duas men- aqui, em documento otflcial. que nã.o se· 
sagens, uma do 25 de m::üo e out~·a. do 3 de cumprauma sentcnçafedor.\l! 
o,gosto~ · · · Essa. delibcrac;ão, a.ttendida, pótlo nos 

A Camara. negou ; a. Commis.são opinou trazer as mais sJria.s con::;equeocía.s; sendo a. 
pela reJeiçi.ío dos creditos podidos. a molllor dellas ficar uma sentença judiciu.-

Entremos, Sr~ Presidente, neste ponto de 'ria. . no papel, sem te L' cumpt'imcnto na. 
direito Ol'çamentario. Justamente para o de- pratica. · ·. · 
bater, justamente Da.ra elucidar um l)Ontô de Pm·gunto: que desvantagens o quo pel'igos 
tão alta importancia, tomei a iniciativa de não pôde nos tr,tzer isso ? 
apresenta-r esta emenda, existindo um pare- 0 SR. PAULA. R.'l.~ros- Em absoluto,·· .sim ·, 
C•)r contrario. 

Conhecemvs, Sr. Presidente, tres especies no caso, não. 
de credito: o ct'edito complementar, o ct•Clli· O SR. FELtSDELLo FREIRE-Creio que a Ca
to supplementa.1• e o credito extra.ordinal'io. mara não póde, sob ronto de vista nenhum,. 

A que categoria de craditos p.;)rtenccm os- negar o credito, quando o Executivo pede 
tas, pedidos pelo Chefe do Poder Executivo verba em consequoncia da observancia. de 
ao Corpo Legislativo 1 uma senteoç3.. · · . . . 
. Não ha duvida que este cred,ito .. ê extraor- Acho mais, St·~Presidento, que o Poder Ex-
dinario, isto é, que não fttz parte integr.1n- ecutivo não tem obrigação expressa, em
te, intima, do orç:unonto. E' um credito .qUQ face do nosso direito publico, do solicita.r 
apparece por circumstu.ncia.~eventuaes, q,ue credito do Poder Legislativo, quando elle se 
obrigam o Governo ao pagamento de uma. derive, · como este, de sentença passada em 
divida reconhecida pelo po(l'er . competente. julgado. mo é, por conseguinte, um credito, nem Si a.dmittirmos como doutrina verdadeira.. 
complementar, nem supplamentar; não é aquella que a honrada Commissão de Orca
um credito nn. acepção tochnica. da palavra.- manto acaba do sustentar, pergunto : como 
o1•edito orçamenta.rio-; é um credito extra- entendo a honrada . Commissão o principio .. 
ordinario. . constitucional que ma,nd<~o cumprir as scn-

'Ora, Sr. Presidente, desde que o Podet• tenca.s fedet•a.es até com a intervenção few 
.Judiciario, no caso vertente, julgou um di- de1•al nos Estados 1 
rei to líquido, baixou sentença, . mandando Romper o principio da sobora.nh estadual, 
paga.r um quantum determinado, desde que parece, fica.tnuito abaixo de deixar cumprir 
o Chefe do Poder Executivo . pede em menM uma sentença federal. · · 
sagem esse credito a.o Poder Legislativo, Tanto o legislador constituinte considerou· 
para. elfectuar o. pagamanto, em ·virtude ·de que o raspeit() á. autonomia estadual está 
que principio de aireito o Poder Legislativo inferior á gravidade e á obt•igatoriedade do-
o nega. . . . . · . cumprimento de uma sentença., que cousi

Pergunto eu : supponha·se que o Poder dorou o desrespeito dns sentonQas um mo-
EKecutivo :pagasse o credito independente- tivo pa1•a. a. intorven~.ão tlna.l · nos . Estados. 

Vol . . VIl 10S 
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Entretanto, a Ca.mara dos Deputados deu 
parecer, sem dizer que não se cumpram as 
sentenças federaes. 

O SR. PAULA RA?tros -Basta uma reflexão: 
V. Ex. diz na emenda qne o credito é desti
nado ao pagamento de dividas reconhecidas 
em sentenças, passadas em julga.dos. 

Não ha precataria do juiz; a sentença não 
foi liquiuad~.l.; o official apenas. foi á contabi
lidade da brigada. policial . e pediu uma conta 
do que lhe era devhlo .•. 

O SR • . FR.ANcrsco VEIGA ~ Uma liquidação 
administrativa. 

0 SR.. FELISBELLO FREIRE-R.espeit.o muito 
a opiuião do meu nobre collega, mas tanto 
o Poder Executivojulgou liquidada a ques
tão, tanto julgou . que . o pleito .iudiciario 
tinha chegado aos seus ultimo:; termos, que 
pediu os creditos respectivos em .duas men
sagens. 

O Sa. PAULA R.Al.:toS -Mas errou. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA - Mas, para isso, 

ha, o exame. 
0 SR. FELIS.DELLO FREIRE -Em todo O 

caso mantenho a dout1•inn. que estou expen
dendo• 

Eu acho que o ,juiz, como funecjona.rio fe· 
dera.l. que o Presidente ~a Rcpublica, que_ o 
Ministro e · outras autoridades, quando nao 
c umpreni seus deveres, incorrem em crime 
e teem um correctivo ·no princípio da .· .. re
sponsabili.dado ; o quo não acho conveniente, 
o que acho de consequencias perigosas, o 
quo não tem correctivo é o desrespeito ás 
sentenças federaos, e atlmiro que seja a Ca
ma.ra a primeira. a vir considerar .· as sen
tenças federaes como papel sujo. 

Eis um ponto, Sr. Presidente, que me 
levou a apresentar a emenda que a.cabei 
de ler~ 

Estimat•oi ouvir da illustrada Commissão 
de Orçam.ent'l as melhores explica.ções sobre 
elle, porquo acabei de dizer a V. Ex. que o 
que . me · levou a apresen ta.r a emeoda foi 
justamente debater este principio de direito 
orçamenta rio. 

A outra emenda a que me refiro, do muito 
mcnol' importancia, tl'ata . dos fiscaes de 
consumo, autoridades quo fiscalizam a. arre
cadação das rendal:l o que acho devem ter na. 
hierarchia funcciona.l uma, posição digna das 
funcções que exercem. 

Assim pedi que elles tivessem as mesmas 
regalias .que teem outros funccionarios de 
fazenda. 

Negou-o · o honrado 1•elator do Orçamento 
da F~tzenda. Peço a V. Ex. quo elucide o 
meu espirito sobro est~s pontos, afim de 
saber orianta.r e dirigir o roeu. voto. 

Tenho conciuido. (M<Uito bem; muito bem.) 

O s~. Francisco Vehga {')
Sr. Presidente, sel'ão as minhas primeira.s 
palavras de reconhecimento c gratidão ao 
illustre representante . do ~::;tauo de S~rgiP.o 
pela gentileza ohenevolcnCla. com quese di
gnou tra.tar-me ... 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Po:rqne V. Ex. 
muito merece. · 

0 SR. FRA.-.CISCO VEIGA-•••. O ú.s quac~~, 
aliás, S. Ex. me tem habituado desd.e longos 
annos. . . · . 

Vou ter a honra, Sr. P1•esídonte, íle re· 
sponder · • ao no 1JL•c Deputado, não · no · intuito 
de esclaw~cer a S. Ex., qne coühece e~tes as· 
sumr.~tc.s muito mais profun~amen~e do q~e 
eu, mas porque tenho necessidade, na quall
dD.dc de rela.tol' . elo Orçamento dt~ Fazenda, 
de faze1•, utilizando-me das informa~~ões que 
colhi a respeito. . . . 

Seus primeiros reparos versaram sobre a. 
verba- Ouro -, destinada á dcspC'Zn. das 
ob1•as do porto do Rio de Janeiro. Notou 
com estranheza o nobre Depuh\lo que a 
Commissão de Orçamento a estimasse em 
3. 000:000$, quando conhecia, conformo de
clarou no . parecer em discuss~o, que a d~s
pcza com os juros do emprestll~O c1 ·ntra~1do 
pa.ra as obras do porto do Rto de J·metro, 
importava apenas em cerca de 2.400:000$, 
anmmlmento, o não deu explicações quanto 
a.o emp1•ego da dill'erença entre es~a e aquella. 
quantia. ·· ·. · 

Duas razões explic(Lm a duvida a.ppa.rente, 
su(l'~orlda pelo illu3tre representante de Ser
gip~: a p1•imeira .é qüe,sendo ~sta uma verba 
du. receita ospecw.l, com destlDo ta.mb~m es
pecial estimada no projo~cto de roeuita em 
:3 .ooo:'ooos:, oxclu~iv·amonto destinado~ _§.s 
o 1Jras do porto, ev-identemente a. Commtssa.o 
não podia. propor, nem a Camara l)ó:lc dell· 
bcro.r dando outl•o destino . a essa iropor
tancia. 

0 Sn, FET..,ISDET .. LO FREIRE-Sei que O des: 
tino é o pagamento de juros, mas ostranher 
que não tivesse consign ~do no orçamento 
quo era para. o servi co de juros. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - E' engano de 
V. E~.; responderei. 

Si a receita estima em 8.000:000$ o pro
duc::to deetinado exclusivamente â.s obra.~ do 
po1•to, nú3 não . podemos .· destinar esses 
:::J.OOO:OOOB sinão para. essas ob1·as. , 

0 SR.. FELISBELLO FRJmm...o..Esses ~.000:000.'1$ 
não são para. as obras do p3rto, e S\tn para o 
serviço dos. juros do emprestimo. 

0 SP... FRANCISCO VEWA-Póde ~ão tel' ha.· 
v ido precisão de linguagem de mrn ha parte, 
a<tora. na. tribuna, mas no parecer está ex.· 
piicatlo com s. clareza e cxa.ot!dão necessa~ 
ria.-::. Tol'nci bem preciso e claro que esses 
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S.OOO:OOO$, oli.t•o, são destinados a pagar 
os juros do cmprestimo, contra.hido para. a 
construcçlio da,s o bras do porto do Rio do Ja-
deiro. (Api21·tes. ) · . 

Como eu dizia, a. verba dt>. receita está 
est;puiada em 3.000:00()$, ouro, pil.ra. aquellc 
nm eltclusivo; não pôde ter antro destino 
sinão o que se comprehende n::. verb~~-
0/))·as de m~lJ,o,·amcntos do porto do Rio de 
Janeiro. 

O'bservou, entretanto, o noln·o Dcpuhdo: 
Yós m!lSmos avn.Uaes o ser\·iço de juros em 
2.400:000$; conseguintemente nio é regular 
dotar o orçamento com 3.000:000$ para uma 
despez~ quo u. prop~·ia Commissõ.o l'Cconhoce 
ser de 2. 4.00:000$000. · 

Disse o nobre Daputado que S. Es.. elalJo..: 
rava em equivoco e que no proprio parecer 
encontraria a respost-..1. ;i. objecQã.o com quo 
me hoorou. . 

Diz o pa.rocer so'b a. rulJricn.-Applioll.ção do 
renda. especial: «O serviço exclusivamente 
de juros com o emprestimo reccmtomento 
cantra.hido do 5.50D.OOO ·.C para.· a.s obt•a.s 
do. porto importa em 2~408:000$, ouro•. 

Mas ostil. a JUi a explicação quu o nobre 
Deputado pedia : como no prínleiro a1mo 
o Governo tem de u,ttender' ao paga.m:~nto, 
além dos juros .. do diversas commis;ões 
devidas a 2.gcntes do mesmo empt·estimo, 
a Conimbsão comígllil. toda a. importancia. · 
orçada par a asse fim, isto é, 3. 00(): 000$, 
e istopor dua.s razões : primeiro, porque 
a dcspeza. a fazel' ~ maior do quo a. calcula· 
da, só par;t os ju1'0s ; e em segundo logar, 
porque o Governo gastaril. dos 3.000:000$ o 
quo !'or indispensa.vel o o rcsto.ntc s~rvirá 
para. base do co.lculo do que. no futuro axcr
cicio, seril preciso :P,'tra o mosmo servico 
em om'O. 

ActYo.llllonte o Governo es-.ã cobrando 
, 1 1/.2 °/u em ouro para. oceorrcr MS onu; 
; das mcnciouada.s obro.s. Ot·u. s\., eg,;o, co

bi\'1.!lça., como tudo parece .indiea.r .• der um 
resultado ma.is que o sutllcientrl, para. o 
serviço d.e juros, como po.t•cce certo, o Go-

. verno co'brará 1 1/'J ou mesmo 1 •/o, sot·
, vindo de baso paN o .calculo, c~mo jt~ di:;se , 
o resultado dcsto pl'lmoiL•o exercício. 

No projecto " Commisõão au~oriíl:t a 
despezu; com o pagamento de juros c deixa. 
verba. maior, porquQ o Governo tem do 
pag;.w cornmissoos, commis<~õos qu'l ainda 
não estilo liquHadas p:u·;t se sabor a. q_ua.nto 
avultam. 

Não ha., po~ta.nto, inconvoni<into em fica.t• 
a. verba tal qual resulta. da ro~cH~~, , uii.o ha.
vendo !og~w pal':J. abusos porqu ~ cst<í posHi.:. 
'Vi!,IDenlo docla.l'ado qun.l ú a. imporhnoia.. que 
tam de ser paga. pelos juros. 

Creio quo com esta. explicação t> nobre 
DeJlutado fioa.rá. satisl'cito. 

0 Sn. FELISDEW:l F!l.E!RE- Estou satistei
tissimo c perfoita.mmne elucidado. 

O SlL F&.\XCrEco V.EtG.\-0 segundo ponto 
de quo se occupou o meu illu;tro ami"'o, r e• 
pres mtu.nte do Ser gipe, foi a cmonda.o n . 37, 
emenda que autoriza. o Poder Executivo a. 
a.brl1•, oo con·entc exereicio, o credito de 
2:10:000$ p:tra., emcumpl'imenio do sentenças 
dt> Sup_remo T1•ibunn.l, pn.g-: ~r o que for devido 
a oflicuJ.es da brigada policial dl! CapU:~l Fe~ 
der:tL · 

S!'. Pre>idente, o parecer co:n que a. Com
missão opinou a. respeito dessa emenda, gra
çns <i. ostrei wza. uo tempo com que l'i!ozemos 
os nossos traba.lhm ntlstGs ultimos dias de 
sessão, não podia. ser longo. Cons~q uente
mente mo limitei a. nl!eg.ll' a.s razões princi
pacs, primorclin.es, BID ·d rtucle das q uaee a 
Commhsã.o não podia ncceii;a r osb omenda . 

"~s obsc1·vaçõc; do honrado Doput~do, a. 
parte o valimento a.pparento qae lhes dá o 
talento e ainstruoção de S. E:t ... 

o sn. Fs:LtSDELLO FRElRE-?ionhum, abso· 
luta.mento. 

0 SR. FRA:\'C!SCC VEIO'!\.- .. , nã.o teom 
valor algum-e sú podem ser consiclêlradas 
objecoões, Npito. pela. Córma., pelo tom quo 
lhes deu a. intclligenoh o>clarccida. do hon
rado Deputado. 

Para se dostt>uil·em osargu:uentos do S.Ex,.. 
ba>ta lo!' a proprin. emon(la: olla autoriza :;t 
a.lJ<JJ'tura. de um credito il.o 200 cont~s ; ma.s, 
n?i.o SG sa.bo si este credito excodo ou 6 ioi'o
:rior á dc~pcz'l. quo se quo r fazer·. 

O nobt•e Deputado não sabe qual o valor 
da. despcza pt•ecisa.. 

Como, poi~, ~e vc!U 11c.:lir :J.o C·mgresso 
um creilito, em termos, (),S;i m, tão Yagos? 

0 SR. F ELIS!l!':LLO FHElR E d.á Ulll aparte. 
0 SR. FRA:\CISCO VEIGA-S. E~ . l'efcr~-SC 

ris mensagens. 
Pensei, Sr. Pres1dcntc, que o honrado 

Depu!.(ldo não fallMse nes,t\s mcnsn.gans, ou, 
antes, que S. Ex. est.n.va esquecido des'l:!.s 
mensagens · o só por este osquecitncnto ex
plicava. a apresentaoão da sur~. emcnd<l. 

Tcl", porém, conhecimento das monsagolis, 
tol' conb.ocirncn to do p:tt•occ~ q tw a respeito 
dcllt\S dou a Commissio d" Orçam oato, ter 
conhecimento d:t approva.çãu llUC a Gai!lara. 
tleu a nsto p!~.rccer, da opiniã.o que no 
Senado prevaleceu a l'!lSpcito da. materia 
o vir imistir ne;;1.e podido, p:trece-mo que só 
se explica. pelo desejo de provocar uma dis' 
cu;;são que, a.lhh, n. oxiguldc~d"l do tempo 
ch1 que dispomos não compo:·ta. 

S. Ex. quar provocn.r u 1n debata sómenta 
tal ycz para. pôr em prova O. sua, capacitlade, 
sustentando tlleses para,loxn.tls l 

0 SR., FELISBELLO F ll.EIR. I> -Asseguro O. 
V; Ex. que u5.o foi esse o meu intuit o. 
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0 SR. FRANCISCO VEIGA-Sr. Presidente, 
effectivamente o Pode1• Executivo ma.nlou 
mensagem. a esse respeito; o é com estas 
mensagens que respondo ao nobre Deputado, 
tomando a liberdade de dizer a S. Ex. que 
a. su'1 emenda é absolutamente.ínac:.-eitavel, 
principalmente por causa. deltas. 

Póde-se mesmo invocar o art. 40 da Con
stituição: a Cama.ra já tomou deliberação a. 
respeito, já · uecidiu precisamente sJbro o 
caso quo o nobre Deputado pr0cura innovar-

. Como. pois, pretender .· agora. em · lei or
çamentaria. uma ·. resolucão completamente 
ero desaccorúo com o que a. Oamara resolveu 
a. pedido de sua . Com missão de Orça.ment~, 
dcpoi~ de prolongado . o luminoso estudo do 
honl"<tdo rehtor dos creditas, o Sr. Urbano 
Santos. 

Não h:.t, Sr. Presidente,. nisso, como se 
afigurou ·. ao nobre Dcput.ado, . nenhum des
respeito do Podot• Legisl:.tti vo ::to Podm· Ex
ecutivo e muito menos ao Poder JuJicbrio. 

Ninguem sustoata :L doutrina de que nos 
seja. licito .neg::tr cre(Utos para. cumprir as 
decisõc~ definitivas do ·Poder Judiciario ; 
dabi, po1·ém, par.t conclulr·se quo devemos 
votar sem devido exame ütntos crcdUo::: 
quantos nos s~j:1m :peclidos, va.e um aby$mo ! 

Peht ·doutrina do nobre D0puti.tdu não se
ria p1·eciso o Poder Exocuti vo solicit:w os 
cl'editos ; si ao Congresso não t•cstasse o 
dil•cito. ou,antos.o dever dr) examinar-lhes a 
procedeucia, os fundamentos dos :pedidos do 
Poder Executivo, si nos f;.dtasse es5:l. compe
tencia, a nossa missão era inutil: seri::~.mos 
uma me1·a chrincellari:.t e muito ma i~ razoa· 
vel e 1•apido fõra que o · Podet• Executivo 
decretass~, por si só, os credttos precisos. 

Mas clle solicita o ci•ed.ito, porque 1 Por· 
que vem subol'dinado ao exame e crite1•io 
do Legislativo o sm pedido. · o,prosentaodo 
os fund .:tmentos quo . o Jcg:.tlizam, as l'azõcs 
que o justifioa.m, cn.hGntio a nós, em ultima. 
analyse, decret.:.tr a. despeza., depoi~ de exami
nadas, rigoros..'tmcnto, as condições de Ico-~
lidade, a. lll'ocodcncia oa. jus&i~a do pedido. 

N~t hyJ)Othese O?l questão lm dous podidos 
do Poder Executivo e a Cama.ra já tomou 
conhecimento de ambos; trata-se d1t mc.;ma. 
cspe~ia e olla. não lhe pôde dar o seu 
assentimento, pois, nest..1. mesma sessão, jul
gou, em sua sabedoria o com o zelo que · lhe 
merece m~tteria tão relevante, que, por em
quanto, e antes de satisfeitas fo1•malidados 
processua.os, do grande import:.tncitt, c~pa
z~s do ~nfluir na . final decisão da justica., 
nao pod1~ ~em devw, votar o oro1ito podido. 

Resultara da.hi alguma quebra do l'espeito, 
da harmonia quo deve e:tistir entre os po
deres pu blioos ~ 

Absolutamente, não; não ha. sinâo o livre 

e:tercicio de caia um em sua osphera lcgi- · 
tima. de a.cção. 

O.Poder Executivo entendeu dever pedir• 
o credito; ·o Congresso N~cion:1,.l cxamjnou o 
pedido e achou que lhe faltavam taosou taes 
elementos para. justificar o . credito: nestas 
condi·,õe~, negou-o, si et irt guantum. 

Ta.l é a situação dos credites · a que se rc~ 
fere a emenda do nobre Dcputalo;nã.o estio 
negados os meios para. se pagar a. c1uem for 
de direito; . o quo ainda não est<L verificado 
plenamente é o direito de ser pago este ou 
aquelle. por sentenças :pa.ssa.da.s em julgado, 
sem mais recurso algum. 

Pa.rêce·me que, com ess:ts ligeiras consido · 
raçõ:!s, tenho provado ao nobre DcputadJ 
que a Commissão não podia ~:lar outro plre
cer, e que elh não faltou com a doterencia. 
devida <1o S. Ex ..• 

0 SR.. FELISBELLOFREIRE-Muito Obl•iga.do~ 
0 Sa. FRANCISCO. VEIGA..;,.. ••• e muito me· 

nos infringiu. o dever, . que tem, de manter 
a ba.rmonia dos pod.crcs Executivo, Judici:.t· 
rio e Legislativo~ . . . . 

Preciso toma.1• em consideração as ultimas 
palavras do nobre Deputa.rio, justificando a 
e monda . que · apros;;,ntou, reta ti vamcniie aos 
fisca.3s c inspectorcs dos impostos do · con
sumo. 

Sr. Presidente, en, que conheç.) de perto 
o nobre Deputado. estou bem certo de que 
S. E~ .. cedeu a um movimento de benevolen~ 
cb. a generosido,dc, desejando cercar de ga,
rantias os empregados a que so refere a 
emenda ; ma.s S. Ex., qua j :.t foi governo, 
S. Ex., que é granle conhecedor da noss:t 
a'lministra.ção publica, em consciencia, ha de 
coccordn.1· que a Oommissão de Orçamento 
bem consultou os . interesses nacionaes, ne
go,ndo apoio á sul generosa omend~. 

E' força. convir ser nosso dever a.ssegu· 
rat•mos aos nossos . concidadãos no exerc!cio 
do cargos publicos que o meio seguro de ser 
cada. um mantido no ompt•ego que oceupa. 
está em bom cumprir os seus díJveres. 

Esta é, e deve ser a suprema garantia; e 
-hom·a seja feita. . ao Governo ~.ctua.l · e aos 
passados-:- não ha mais as fa.mosas rettC~;'3es, 
do tempo das grandes lutas partidarias e, 
muitissimo raro, as famosas l'eu,cções de cu
tt•os tempos: é ser domittido um empreg\l.d~ ~ 
sem dar justa ra.zão para isso. Não lla! pois, 
o que justifique ficar. a. administl'a.ção pcia.-.ta. 
no êX9l'l!icio do um direito do que muitas 
vozes deponlle a segurança de altos inter· 
esses do ordem moral e mn.terial, que 'l.ffe· 
ctam muito de pJrto a regularidade e lnn:J• 
1•abilidade da administt•ação publica. . .. 

Não se comprehendo quo empregad.Cos dessa 
ordem, qua.es os cobradoo:es de hapostos, que 
devem por · a.ssim dizer, merecer confia.nça., 
personalissima quanto á stm probidade e ex-
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.~lJ"'iiO tenham g~r.mtla.s onn·as que oao a.s a emenda consigne a quantia.. niio a nrecisa 
resultatnies do cumprimento cx~cto c fiol do e fa.ll~cem <1. Commissã.o dados pará poder 
seus deVJl'C9. dcternlin().l·a, p • recendo que só a a1mícist:·a· 

Por isso a Commissão nilo podia· acccitnr ção poàorti. vcrifica.r . o pr~císa.r si da íactu 
·.n. id~o., Dom pJtlh aconselhl.L' á CatnaL'a; que exi~ta a J'c~pousal.!Hido.~de do Thes!Juro o do 
mude a legislação vigente, oo sentido que qua import:rocia. · 
t1ucr o nollr<J D.Jputado, porc1uo o .que está .OL'<\, Sr. Pi·csidente, mt emeatia se declara 
prevalecendo é o que n. _pr:J.tica aconselb.a. á quo osta quantia. tlo.vi:la aL> Estado uc. São 
o que a.justiçé\ indica como melhor, é ~quíllo Pa·~lu ioi xcconhccida. pot· u ma. Commissã.o 
do que a a.dminístra.çlío p1•ecís:.L · lJ:t'l'a. o bom mi-.:ta., nomc:vl~ polo SJ'. ~iinistro da. Fazenda. 
uo~\lmpeuho do sua. m·dua. tarota. e pelo govet·no do Esttdo.do S. Paulo. 

Penso te1· assim respo!Jdül.o, embora, :por· . O Sr. Dr. Mnrtinbo nomeJu dous einprc
i'unctOl·iamente, obsenaçõJs e repa1·os do g.tdos uo ThJsouro Fe-!era.', e o Sr; Sccre
nobre Deputado, e pGço ue~eulpas á .Casa t:wio J.a. Fazenda df! S; Pa ulo nomeou um 
pelo tempo .que lhe l'Ottbcl. ( ,llu ito bc~n; Clllprtlgatl.J do respectivo Tl!csoul'O. 
muita bam. O oJ'ador é comp1·íment~:tdJ,) E~tes homens em commissão esttidu.ram tu-

dos os documentus c chegaram n. esta lio}UÍ · 
O Sr. Caudido RodJ."igue,o.; ~ du.çã.o, porque a. CJ.Uao.tia. da qu:J.l o Esta.do de 

Sr. Preoidcnte, venho occupe.r-mc da. omen~ S. Paulo sc julgttva, credor ora. muito sup~
da apresentada pela b.l.nmüla. paulíst:~., que rior a esta, era superior J. 8. 000: 000$000. ·. 
tomou, n.1 série de emendas ooHeoclonadas Vê v. E~. qull h~uvc todo o l'igo~, todo o 
pela. Commissão de Orçamento, o n , 44. os~rupulo na UetoL·miuação desta qwm!uni c 
Quero roferir-mo â. que autol'i:za o Governo si V .. Ex. attcnta.1• pa.r::~, o modu com CJ.uO 
di\ União a mcmàar paga:· ao Estado . de Sao ostâ. foíta. a. emenda, vm•<L quo ainda s~l rei 
Pm4o ate a qucu1!ia de 6.0'!5:000.~, ,i<l ''.rco- a hypothes() de. net. occasião.do eJ!cc~uo.t·-se 
nhecida e liquidada como divida da Uni<ío po:· o pag<tmcnto, haver qua.Iquor possivcl re· 
uma commissao Mmeadct pe!os :·csjJecli~os go- daoção, pJL' isso que de~larci nu emenda 
~·emos a composta de dous empregados [e· «.,.até\ aqua.ntb ue 6.075:000$, jii. .. , » 
dm·aos o wa estadual, smdo, pm~a esse fim, · Eis explicado o motivo porq_ae digo atd a 
abcl·to o t1ecessm·io cr~dito. qua~>-!ia de, etc. 

Quando rc~igi a. emenda. com . a clal·oza Ora, parecia. que. á. vista deste modo de 
c:..m que cstll. formulada, fol meu peoS<t- organizar a cm"uda. n5.o podia vir á digna. 
mento ponp:tr â. digna. CommiSB1i6 da OrQa.- Commissiio de Orcamento o minimo escru
mento a ne~essidadc de ma.iorl3s pesquiza.s, pulo de acccital- n, t al como está. reJigida.. 
_para. rccouhccer a verdade do allega.do o a E nem tl·llhe o :wgmMnto de chegai' ao 
justiça do pedido. seu oonhccimento, como declara, quo a. 

AindD. mais- foi para., de algum modo, Uniiio deve igmLlmcntc :J. out ros Estados 
. corrigir ou minor1l.r os inconvenientes do H.c· po.ra. tomar-se de l:Clo por esses Qul>'vs Esta.· 
,gimanto, que raz com que se a.prosente dos c vir a.cautelal·os em uma. medida. 
emcnda.s scmjt1s~ifion.l·il.~, quo não permitte geru.l. 
a.clduzir os fundamento~. que deveriam chc· :\h~. a.irllh~ si essa. mei.lida. fosse tomatla 
ga.r ao conhecimento da. Commüsão. de modo que pudesse SOL' em~cti va. a. deter-

Comprehende V. Ex., St•." ·p1•es!denlc, que mina.ção nella. contida, si fosse tomada. da. 
não podendo s~r. funda.me'Otil.1n. prévia. mente moU.o quo tl•a.du~isso os sincet·os . dcsej oe do 
ou na occa~ião dfl sua a.presenta.cã.o a coo.ve· commissão de Orçamento, de que se rcali· 
nicncia. ou necessidade de uma. medida qual- z~ssom os :pag:1memtus devidos aos ci·edores 
quer, sondo· esta submcttida. <i. c;>nsidcra.çitd ch União. ainln. tllvez eu pudesse concorda.1· 
da. Commissão do Orça.manto, s~m o.>cla.reci- no modo POl' que f.Ji ella turmulada; entre
manto nenhum, é Mccssario um csforQo tauto, eu pcrguuta. I"ia. o.o S1·. re!Mo1' da 
muihs vezes grande e me;:mo dGmorado da Commissão, ;;i S. Ex., munhlo de nuto:·iz:J.çuo 
pa.rte dessa. Commtssão, JXtra. i'urma.t· juizo tv.l como est<i. Cvrmubda., si S. Ex. fosse 
-segm·o sobre a oonvenicncw. ou iMvnvcnien- Ministro d:~ Fazenda, jnlga.va.-se a.utorízo.do a. 
cia. da. a.ccelbçio da, emenda.. ft\7.cr Ol>$CJ pa.;;amento ? . . . 

Pl·ocurei,porta.o.to, redigil-a, de modo que, Si S. Ex. l'cspandct•_ que pedi :~. , cu desi!!· 
si aos dignos membros da. Commlssão niio tirei do co11tiouar nost:.t tribuna. 
chegasse a. convicção da. verdade do n,UC!gado, Pelo modo por quo está formulada. :1. cmenlL'1, 
pudessem encontrar facilmente as provas, V. Ex., (dirigind,JoSc cru s,.. p,.ar.cisco 
-de que neoGS>:itussem . Vei{la}, como Ministro .d:t F:~-zenda., PJ!lia. 

Entretltnto, nii.o obsh,nte a cla.r~;za com mandar fazer e;so pagamento 1 
que.foí fúrmulalla essa emenda, a Commissfío O Slt. FRANcrsco VEIGA-Sem duvida.. 
pareoc não g(l ter julgado sumcientemente OS~. CA.~orno Roi>RlGUilS'-Mas onde cn-
rucln,recida, pN' isso CJ.Ue dechra quo, embot'rt contr:.tria credito para fltzol·o ? 
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0 Sa. FRANCISCO VEIGA-O GovorLO pediu,. 
O SR~ . CANDIDO RoDP..IGUES- Era jush

mente a isso que eu que1•i:.t choga.l'; nã.o · ha. 
iotuito de fazerem-se 1ntgamcntos aos Esm
dos, dentro do exercício financeiro em que a 
emenda deve. vigoru.r. 

A emenda diz :(Lê.) 
Não ha mod3 m:ds razoal'el, raaisjn:,to e 

mais legal tle formular-se uma emcnO.u.. 
E eu a formule-i . <leste modo. j:1. o disse, 

para c1ue nã.o trouxe:sse :.t nobre Commissito 
ile Orçamento:J. minim;:l, difficulda. ~to em YC· 
rificar o tLll:lgaclo nc~ mesma emeud::t• 

0 Sa. PAULA RAMOS- As leis do 1873 e 
1Si9 doc~aram po::itiva.mcnte que . . desde 
que se autoriza uma despeza em lei de OL'· 
çament'), o Governo csttí. no di~elto d·3 ahroli:· 
o credito lJ:J,ra. r<? t~tiza.l a. 

O Sn. . CA.-;DIDO RoDIUGUEs~A · no~;lo que 
até agora eu tenho do GoTel'Oo, e quo t enho 
visto sempre adolJt:.ldet, é c1ue, desde que 
não ha. autoriz:.wKo pa-l'<!J abcrturn. do croLiito, 
o Governo não se julga obrigado a pagar, 
não })óde mesmo -fazel-o c terá, como disse 
o nobre relator, de pedir o nccessat•io cre
dito. 

O Sn.. PAULA RA.uos-Diz ::t lei de 25 de 
agosto de 187:3, art. 83. (Lê.) 

0 · Sn.. CANDIDO ·RODRIGUES-Estimo ouvir 
esta, doutl•ina, mas garanto a V. E~. que 
não tem si(lo esta. a llr<.txe, que o Governo 
não se tem julgado autorizado . a fazer paga· 
mentos, quando nfio est<t · cxpress:tmente au· 
torizttdo .a abrtr o:; credttos correspondentes. 

·O Sn.. CRUVELLo CA\"ALCANTi- Quando 
não quer pagar. 

O Sn.. PAt'LA. RAMCS- O actual Govel'· 
no, tendo autorizrLçKo po.ra, . fazer um pv,ga· 
mento, c autorizaQão 1)a1•a abril· credito, 
acaba de, em mensagem, pedir credito ao 
Poder Legislativo. . 

O Sn.. CANDIDo RoDRIGUES- .J<~ vê que 
teern muita razão as ::tppreheusões que estou 
externando á Casa sobre ·tt emenda apresen
tada pela Commissão de OrQamento, emen
da absolutamente injusta, em rel<lçü.oáquel· 
la. que eu . defendo, parecendo-mo tambem 
que o ê em relação áquella apresentada pula 
bancada . fluminense! 11orquanto .ella designa 
tambem a quantiu,, e diz a origem da iivida. 

Po1• conseguinte, não. vejo difficuldade 
alguma para a Commis~ão do Orçn.men to 
orienta.t·-se, si quizesse dal'·se ::to trabalho, 
.1<t que não acreditu,va na exposição franca e 
leal das emendas, de ir ::to Thesouro saber a 
realidade do que se allcg<Wi:l. nclla, o, no em· 
ta.nto, ella vem decla,rar que ncio colheu dd· 
dos, que ncio tcl)e elementos .1lm·a jul!Jal· aa 
,·eo.Udade dos factos ! 

Ora, St•. Pre.sidcnto, a c:xposição que o,caho 
tlo ·fazer llomonstra qn~ a ra.zão não est<l 

a,bsolutamente ao ·Iauo do nobre relator da 
Commi:.;são. 

O sa. · Fru~cr:;co VEIGA..,..- V. Ex. me 
ouvirá e talvez concordará commigo. 

0 SP.. CAl'\DIDO RODRIGUES - Não des
conheço as intenções do V. Ex. Acredito, 
pois os toa acostumn.d.o a. resp:Jital' o modo 
integro e justo com que V. Ex. so conduz 
nesta C::t<:a ; acrodLto que V. Ex. procedeu 
com os melhores intuito:3, mas V. Ex. deve 
C'.:meorJa.r commigo quo, tu.l como está re
digida. a emenda, ainúa mesmo que não se 
teo.hu. de alteru.r tt quantia, decla.ra,Ja, o Go
verno não a. pn,gart'Vno exet•ciciu. de 1904. 

0 SR.. CRUVELLO CA YALCANTI -'- Não pn.ga. 
O Sn.. CANnmo RoDRIGUES 7 Nli.o é justo 

que um E~ta.rlo nas conuiçües em que so ·acha 
o do S. Paulo, se ,·eja p..~r m<.ti~ tempo p..-i
vado destn. enorme quantia.. Não é justo que 
o Estu.do tendo ·adianta-do .. a,o Go"lorno da 
União cerca de 8.000:000.3, reduzi•los na li
quidação a IJouco mais de . · 6. OuO: ooo.s, esteja 
ainda privado dOSSa ClllaUtia que rle direito 
lhe deve ser paga. · . ·· 

0 SR. FERNANDO PRESTES -Não 6 um 
favor ao Estado de S. Paulo. 

O Sn.. CAl'\DIDO RoDRIGUEs - O Estado de 
S. Paulo não padn um favor, diz niúito bem 
oleade1· da bancada paulista~ O Estado de 
S. Paulo pede o pagamento de uma quantia 
que ha. muitos unnos dospondeu e da qual 
até hoje ainda nã.o foi reembolsa1o. 

O SR. Jos1~ LoBo-Já foram liQuidadas as 
contas .pelos empregados do Thcsouro. 

O Sa. CANDIDO Ronn.IGUES7Lamento que 
o nobre relator da Commissão, p::tra colher 
as informações que, diz, lhe faltavam, não 
se ti v esse ·dirigido a nenhum dos · membros 
da. bancada. pn.ulistu., pois qualquer de nós 
ostú. llabilita.do pr,r~ fornecer a S. E:-t. os 
mais amplos esclarecimento.-::, as mais com
plotas in!'ormar;.ões de que s. Ex. ca.rec.essc e 
até mosmo o officio dirigido pelo Secretario 
da Fazenda do Estado ao honrado Ministro 
da Fazenda da União, recln.ma.ndo e.::se pa
gamento. Por este officio se verifica que o 
Estado de S ~ . Paulo esM prompto _11 entrar 
em. qualquer n,ccordo para liquidar essa. 
divida da União, mesmo fttzendo alguma re
ducçã.o na in1portn.ncia total do debito; 

Peço licença, S1·. Presidente, pa.l'a. ler esse· 
officioque tom n. data de 5 de maio do cor ... 
rente anno. (LB). 

Portanto, Sr; Presidente pela csposicã.o 
que levo feita, ver<'" V. Ex. que sobr:.tm ra
zoas para ser mantida tal como · se acha tt 
emenda apresentada. pela . bancada. paulista, 
rolath:amente a-o pagam:ento da. divida ao 
Estado. 

Lembt•o U. Camara dos Deputados que desde 
1894, ha autorização pM'n. essa liquidação o 
ha. nove loil:;os annos o Estado de S. Pttulo 
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psper:t rtnc a; Uuirro campra. o seu clover, 
pa ".:tntlo o 'l'·H! ,:c,·c. . 

I~ntl'ttn.nto, po•• cmnulo de i:lfor~unto, vem 
l\ Comrni~silo de l);•çalllonto com stm in,ju;ti
tlc~wcl cmcmh protelar ~inda. ra~i~ o>t~ p~,. 
ga1ucrat1J j·i tão i'C~:.trd~do· . . · 

E' co1lt1';~ cs:,<~. injustiç<~. ctuc cu t•.:cb.mo 
submettondo o .:ts.;umpto (, reficctida :tpt•eci:~ 
çlío do bonra:lo relator, (Jll<ilu km; llWito 

Rib~lro ./unquciro. •. A~tolpbo Dutra, · Car
orJiro de Ro:wndo, Antonio Zil.Cil.l'ias, Lamon
·OÍCl' GoJoft•cilo. Si!.bíno Bo.rL•ozu, Gáleão 
C:lrvalha l, Rcl>ou~-1.s t!o C:tt•valho, Ama.ra.l 
Cú.>ti.l', Eloy Clmvcs, Leite de Sou1.a,, Paulino 
Cu.1'los, Franci,;co ~hlta, Juvaual ).IillCJ~. 
Jame:s Da.rcy. Domlngus :vra..:c:wonlns o Ho· 
mam de c~,rvalho. 

bem.) l O S~·. Pl•e;;iüeu.te- Ha.vo nd•l Ull· 
Oon1r~ ~ .. r.~~c~11 1nai3 oJ Sr3. Aure io .\1no · . . 

rim, ,,~~sos Wrt\;ld•.\, C;J.t'los de Xo ,·a~s. Hei- mot•o lugnl; fiel intcrrompicla. a. tliscussü.o do 
- ·Orca.m::nto ua. F<~zen l:t _,tú :~ conclu:::..'\o d::i. 

;ICrío üe H l t'.•nJ:l., lnüio elo Br azil , :,ntonw voLnç5:o das Jll(l,torias conoktnl.cs <lu. . ordem 
H~to.;, , c•>t\ l·:!lZehio. Urbano Santo<, Chrls-
tino éru:;, A~izio uc Abretl, nezcr:dl Poutc do dia C' das r1nc se· a_clnm subrc a mesa· · 
ll~lle., Vir;:llio l.:irighlo, Thomaz ·. C::.Ya~canti. E' lido: jnlg:•t!o olljcc'.o tb r!ali boricão c 
F.rt..!dcrl'"·o P.<n';;v~. Jolto Lopcs,S~rglo Sa~cy:.l. (\:l V'.io.Jo ·. :is Comroíssõcs Mix.t,.."\ ·incutnbiJ.il 
Afio;;,:') Co;:<>; Cd.,o ·do Sou·za.. JvStl ?.[:l.rc:ll- tlo l'ovcr o Co digo de ~:nsiri:l e ti. de Ir.sh•ucção 
lioo, Fcrci :·a. tiC Lyra, .João Vioil':\. : .. ralJ.- o S~uuc Public:J. o :.>o<;tlint~ · 
<!ni:ts Gonçdvcs, · Esmeraldino l:l:~n:!ci;·~~- Es· 
ta.cio Coimlrc:L, . Angelo ~ctto, Eu<:ohio tlo 
Andra.tlo, Oliveira. Vu.lladão. Castro Rebello, 

. Tosta, Vergne d3 Ahr:;u,Augusto dl Ft•eitas, 
Pa.ra.nlws Montencgl'o, H.odri~ues Salua.nha, 
Jo;;ú :Monjar,lim,Galuiao Loreto,Mcllo~bttos, 
S<t Fi·cire, Hclir..-trio de Souza, V!rhtto llln.s· 
ca.rcnha8. José Boníf•tcio, Gastão d:>. Cunha, 
Carlos Pcil>uto Filho, Penido Filllo, Adallierto 
Ferraz, Cn.millo So:.>.rcs Filho, CalOJOl'M, 
Padua Rezende, Jesuino Cal'dvso, Costa. Jtt· 
nio1•. .J6s0 Lo1Jo .. Alva-:-o de Carvn.lb.o. Hcr· 
rocn:~gildo tle 1\Ior::tcs Filho, Ar:uino lUbeiro; 

· P.enodicto <lo Souzn., Lindolpho Serra, Carlos 
·· Co.valc .. n ti, Eliscü Guilherme. c So:n•es . do~ 
S:tnto~-

Dnixa111 de cmnpnrcccr com ·causa p:~.~ti
cip:~.ua. os Srs . $;\ Peixoto, En(!ns :M:l.l•ttns, 
Ra.vmunuo i'\crv. Hosannc.h Õ.'J Olivctt·a. ,\1'· 
tlnit• Leme~. RÕd l'igues Fernandes, Gu()dOlho. 
Mourão, Dias Vieira, Raymundo Artbur, 
João Ga.yoso, Joaquim Pires, WalfL'e<lo Lca.l, 
Trinilil.de, Srorcs Neivi\, ''.MoroiN\ Alves, 
Co1•nclio . d:t Fonseca., Podt·o Pernn.mhuco, 
Elpidio ·Figueh•eJ.OJ, Epa.mino:>nda.s Gl•acindo, 
Raym:mdo· do Miranda, ArrouxeUas Galvl!.o. 
Neiva., Lcovigildo Filgucü•as; Milton, Pinto 
Da.nt.•s. l~dtuwtlo R.a.mos, Marcollno Moura , 
Augusto de Vasconcellos, Silva. Castro, B~-

. za.ma.t, Poreir::~. Lima., P:J.ulino de SollZ:J., 
Estcv5:o Loho, Fra.nci<'CO BomM•dino, · An
tllcro P.o tc!llo, Bueno de. Pa.tva, Leonel Fl
lllo, Berna.rdo$ de F:J.ria., !llanool Fulgent:lo, 
Ko;;n~ira., Limlolpho Caetano •. Eduardo Pi· 
meotul, Domingos do Castro, V:~!ois do C:ts, 
tro, ;, rnalpllD Azevedo, AzClve~lo Mn.r~ues, 
Rodo!pho Paix~o. Bat•n:u·do Antonio, Costa 
Netto, Vm~cnha Lins, Francisco Tolentino, 
Ab:lon Ba.nlist:t; B:trlJGS::I. Lhnn; Xn.l'ler · do 
V:J.tlo, Angelo ·Pialdro o Victor!no ~Ion-
teiro. · . · 

E sem c;ws:~ os Srs. Abclon Milaoe~. Al'· 
tllllr Q:•lau;lo, t·::•ico Coelhco, FiilcU~ Alves. 

· PROJE{;TO 

.N. 32-1- I 03 

Permille '1"~• em· ambas as .ép~cas do a·•mo 
Ze~li~o. os attmn~os da Escola Polyicclmica 
e das Fawl(iades ele N~dicinl! c de Di•·eito 
se· ~n:;ei·eva~l llaJ~a os e:r.:r.:r:m-es das 1Jt(cl·e1·ia.$ 
r!e . IJt<lllqw~•· a;m~. inclependcntemenlo da 
fregucncia dc.s. l'Cspecti~as . <wlas, nas con· 
dições gt<e est<lbclecc · 

Ii! l ;·odv. rç<To 

Em seguiun. l:! posto a. ~·otos é rejeitado em 
discussão uoica o prvjecto n. 209, de HI03. 
c.>ocedondo a. D. Flora. Queiroz da. Ca.ma.ra 
Lima., v iuva <lo coronel honomrio do exot·· 
cito 1-'retleriCQ All);usto du. Fontoura. Lima., 
a. pensão annua.l da 1.:200$000. 

.O Sr. :f.Ie1·edia. de Sil (pela or
dem) -St•. Presidente, l'Oituciro verificaç1io 
da. votçã.o. 

O St~ . Pt~ESIDEi"TE- J<i. foi vcrifica.dt~.. · 
Dccln.l'el que votaram a fo.>~or do pt•ojecto 
46 Srs . DcJ?ut:~dos o contra. 00; por tn.nto o 
projecto fo1 rejeitado . 

O · Su • . HllnEDIA DE S,\' - Alguns Srs. 
Deputados conrundir!m·sc. 

VozES- Ob l 

O Sa. Pn.Esn:mNTE- Sinto não pod~r a.t
tcnil!ll' <to no hre Doput:\do . 

O Sn.. GElutANO H.tsswcHER- (,lpoiu.do), 
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fazendo pat•a esse fim a nccessaria ope•·ação 
de credito. 

A yotação a que se acaba de proceder é a 
verificação pedida h ontem. 

E' · posto a votos e ap~)rovado em 211. 
cussã.o o seguinte artigo unico do 

dis- Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. . 

PRO.JECTO 

N. 198 A, de 1903 

O . Congresso Na~ional decret~.: . 
. Artigo uni co. F1cam de.5do .Ja. cxtensl v as 

·aos oflfciaes da Brigada Policial e do Co1·po 
dJ Bombeil·os da Capital Federal as dispo
sições do decreto n. 983, de i de janeiro de 
1903; revogadas as disposições em con
trario. 

O Sr. Oliveira ValJa(lão (pela 
o>~dem) requer · o obtem dispensa de inter
·sticio para o projecto n. 198 A, de 1903. en
trar em 3~ discussão na ordem do dia de 
amanhã. · . . 

E' annunciada a votação do projccto n. 3S, 
deste anno. que re)rganiza os serviços de 
hygiene administt•ativa · da União (2n. · dis
cussão). 

O §r . . Cas!i!.liano do Na.scl
tnento (1'ela o>·dem.)-:-Sl'. Pt•esidente. re
queiro preferencia na votaÇ<i.o afim de ser 
votado em primeiro logar o proJecto n. 314, 
de 1903, autorizando a abertura do credito 
de 30:000$, . para occorrer ás despezas de 
representação no Congresso Medico Latino 
Americano, !J.ne SJ l'ealizará. brevemente em 
Buenos~Aire'S. . 

Consultada a Casa, consente na. . prefe-
1'encia. pedida pat•a a . votação do projecto 
n. 314, de 1903. 

O . Sr. Sá FJ .. eire (pela o'·de,,t)
Sr. Presidente, requeiro preferencia. para a 
votação das emendas ao pro,iecto que t1xg, 
a despeza do Ministorio da. Indu~tria, Viação 
e Obra.s Publicas. 

o Sr. Presidente-Attenderei ao 
nobre Depntndo depois de sul)mettPL' a votos 
o projecto n. 314 de 1903, l'elutivo ao cre
dito de 30:000$000. 

Em seguida é posto a votos, appt•ovado 
em 3n. discussão e en vi~vlo ·á Com missão de 
Redaccão o seguinte 

I'R"JECTV 

N. 314- 1903 
O Congrcs..;o Nacionaldocreta.: 
A1•t. 1.° Fica o Governoa.utol'iza.tlo a abril• 

:ao Ministerio da Justiça e Negocios Inte1•iores 
o cr.Jdito especial de 30:000$, para o fim de 
.occorrer ás despezas . de representação no 
congresso McdicJ Latino Americano ·e Ex
posição annoxa, quo so realizarão no moz de 
abril de 1904, na cidade de Buenos Aires ; 

O §1.•. Alenca:n- Guimarães 
(pela onlcm )-requer e obtemdispensa de 
impr~ssão para a redacção final do projecto 
n. 314 de 1903, que acaba do ser votado, 
afim tio sor immediu.tamente vota<i't. 

Em seguida, é sem debate approva.da a se
guintJ 

RED.A.C ~~ÃO 

N. 314. A- 1903 
Redacçllo finat do p1·ojecto n. 314, deste anno r 

qtte autm·i.:a o · p,·esidente da Republica a 
ab>·i1· aO Ministerio da Justiça e Negoci os 
Interiores o c?·eclito especial de 30:000$ 
pa1·a o fim de occorre?· ds despezas de ,·e
pl·esentaç{ío no Con[JJ'esso :Medico Latino 
Ame1·icano e . Exposiçüo · annexa; r1ue se 
reaU.::art.io no me.: ·de ab1·il de ·1.904, . na 
cidade ele Buenos Ai1'es 
O Congresso Nacional dec1•et:1: 
Art. 1. o Fica o Presidente da Republica 

autorizado a abrir ao Mjnistel'io da Justiça 
e Negocias Interiores o credito especial de · 
30:000$, pora o .fim de occorrer á.s despezas 
de reprcsentação ·no Congresso Uedi.co Latino 
Americano e Exposição annexa, quo sere
alizarão no mez de abril de 1904, na · cidada 
de Buenos Aires ; fa.zendo para. esse fim <1 
neccssaria operaç..i.o de cl'Odito. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
cont1•ario. 

Sala das Commissões, 25 de novembt•o do 
1903. - Don1-ingos Guim.a,·ites. - v;riato 
Mascw•enhas • .;_He>·menegildo de lJfo>·acs. 

E' o pt•ojecto enviado ao Senado. 
Posto a votos, é l'ejaitado o requerimento 

do Sr. s,~ Freiren pedindo pl'eferencia para o 
prajccto n. 286, da 1903 (OroamGnto da. 
Viação). · . 

~~ Sr. Presidente- Va.ewse pro
ce.:ler â. · vohção do projecto n. 38, deste 
a.n.no, salvo as emendas, que raorgu.niza. os 
set•viçosde hygiene .administrativa da União. 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e approvados em 2a. discussão os . se
guintes artigos do 

PROJECTO 

N. 38-DE ·l903 
O Congresso Nacional resolve reorganizar 

os se1•viços da hygiene ::tdministl·ativa., nos 
seguintes termos ; 

DA. DIRECTOR.IA. GER.AL DE SAUDE PUBLICA 

Art.l.0 E' reorganizada aDiroctoria Gel'al 
de Saudo Publica, ficando sob · sua compe .. 
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tencia., ólol6m das a.Uribulçües a.etuács, tudo 
que diz respeito á bygicne domiciliaria, á 
polícia sa.oi~:·ia dos domicílios, Ioga.ras e 

· logradouros publicos, o \udo quanto se rola.· 
cion~ á prophylaxia. geral o especifica das 
·moles tias i_nfcctuosa.s, podendo o Governo f<~.· 
zer as in~tallaçõc~ quo ,julgar nec~s~a1•ias e 

· pôr em pratica as posturas muoicipa.cs que 
se relacionam com a hygione._ · 

Ali. 2. • O Governo regulamentará. todos 
os serviços dependentes da. D.roctorin. Gor3<l 
de Sa.utl.c Publica, admit~indo o pCS$0::\l con· 
s~nte da ta.bclla anMxa, osta.beleecnd) as 
medtda.s repressivas necessarias, ·afim do tor
nar e.ffooti vas a. notitieacão dn;s molcsUas in· 
fectuosas, a. vigila.nci:l. o p.Jlicia sanit:wia.s, a 
. vacciila.ção o l'ev:Leeiuaçllo, em fim todu. ; as 
neccss<tria.s medidas o~ecu i.iv'l.s o disposiçõo~ 
rcgulnmentar-;s. · · 

At''· 3.• Fica o Gove1•no n.utol·izado a. en· 
tro.r em accordo com a. Pr~feitura, n.fim de 
ser cedido definitivamente ao Instituto So
rotllerapico Federal o pt·opriu municipal de 
Manguinhos. · 

Em seguida. é.posta a votos c a.pprovada. 
a seguinte emenda; do Sr. Henrique Sal!cs, 
suppl'<l~iva. do art.· 4' : 

«Suppl•ima-se o a.rt. 4."» 
E' corisido:·ado prej11dioado o art. 4o do pro-

jccto. · · 

. E' annuaciad!l. a ,-ot:l.ç5.o do seguinte: 
.At•t . 5.• A discu~··ão sciontific:t e admin:s

tra.tiva. sel'll. exerci-ia. pelos actua:l3 pro· 
'fission~os do instituto. aos q ua.os poderá 
se1• annexado um sabio europeu do reco
nhecida oompatencin. e · contrabdo peio 
instituto. · · · · 

No r.,spactivo contraet.o se flxar:Lo seus 
vencimentos; o Governo no. mC-"-.'11:1. occa.sião 
providenciará de modo a osc;l.tui.r as obPiga· 

· çõ~ do instituto p:tra com elle. , · 

O 8r. · Henrlqiae . Sa.lles !.Pela or· 
dem)- Sr. Presiden~e. o ar t. 5• es\á nas 
mosm::~s condíções quo o art. 4•: ·. n. olle toi 
_tamhem :~opresentada. pelo. Commissão uma 
emenda. suppressiva.. · 

O SR. CAsstANo no :-IAscure:..to:...Perfeita.· 
mente. 

·Pasta a votos, é approvada a emenda sup
p:essiva.do art. 5•, que é considerado preju-
dtca.do . . · 

Silo successlva.monte postos a votos e o.p· 
provados os soguintos artigos : 
Ar~ . 6.• Fica o Governo autori~do a pro

mulgar o Co1igo Sa.nit<l.ri.o, -de-accordo com 
as seg11intes bases : 

I. Regulando tudo quanto diz respeito á 
bygioo.o urbano. e domiciliaria. 

Vo\. Vll 

Ir. Assegurando a prophyln.xia geral e es. 
peciflca da.s. molestias infcctu~sas. 
. UI. Estn.beleceoúo o s~1'\"iço sa.llitarjo tlo3 
portos c a proltylaxia sa.nitJJ ria interna-
cional. . . · 

IV. Rogi.rla.mentllndo o exercicio da medi· 
cina.· e pluumaci.l. . · 

.V. AbrM_gondo o Codig.:> Pharmaceutico. 
VI. Instituindo. como penas <ís infl·acçõcs 

sanita.r.i:Ls, mu H:lS :ttê dvus contos de 1'tlis 
(2:000$), que poici·lio sct• eonv~rtida~ em 
prioão atú o prazo maximo du tres mezes, 
bom como. omnuladas ou não (ainda mesmo 
como .molida. · pl'e,·ootiv:.t), Ca:;>aç;i.o de li-. 
cença., r~chamcuto, .intcrúi·~ção, · dcstelln· 
ment:> o clemoliç.'í.o de predio;;, oLt'll.S e con 
stt·ucçües, a.pprohens5.o, dostnúç5.o dos h:lns 
apprchandidos, veni.la.s delles; assim como de 
preuios e terrenos, por conta. e risco cl~ sclls 
donos, despE-jo, sequestro e vend_a de oh· 
jecto>. - · .. . 

Art. i.• O Codigo SanHario será. observado 
em· todo -o tcrritorio da. Rcpllblic 1. 

Nos E~tados ns suas infracçõcs serão j ltl· 
gadas pelas justiç.as locaes. · 

At•t. 8.• Pa1'3.· custeio· dos· scr;-íços con· 
sta.ntes do. presente l'Cforma, a lém do pa.tri· 
mon!o ilo Insti1.uto de Mau,zuinhos,fiea ô),ber~o 
o c•·o,Uto do· cinco mil o quinuentos contos 
de ré:s (5.500:000$), disct•imint~..\o. de a.::co!':!Q · 
com a t:lbella. _a. o no li::>.. · . 

Art. 9.0 As reCorm1s constantes: d:L pre· 
s~ntc lo i o o tr:~.rõ.o em "igor 3\J dias a pó ; :1. .. 
pt·oroulgação desta. . . . · 

Art. 10. Si no fim da tre.> :\nnos: n. cón t,t :· 
t.l:t. da.ta. da. a.pprovação do~ regt~lamentos n 
q11!l se Nf.Jt•c o. prosJnt,e lei. não fol' ext incta. 
a felJrJ ti.m<lrello.. sob a fórmo. epi•lemicn , 
da eiJu.da do Rio dJ Janeiro, será o novJ 
pesso:Jol nonicndo em virtude tl•~ presente l~i 
disp()nSldo, voltando os a.o~lgJs funccioua
rius da hygionc terrestre ·~ percebo~ os ~en· . 
cimentos qu) t i.11ham a.nt.es. No ca.>o, porám, 
da. cxttncçõ,o do. febre amil.rell .l os novos 
l'unceion:l.l·ios sorã.o eonservados;com os ven· 
cimentos constantes da h bclla n.nnes:a. 

D.\ ENGENllARtA· SA!\ITARI.\. 

Ar!. li. E' instt tui•l11. uma. seo•)5.o do onge
nhl\ria sani~ria, compost:J.. de tres cu:<e· 
nhoiros o um desenhista. 

Art. 12. E' de competencia d:t. secção de 
cn.::enlla.ria. -s:~nitaria: 

I). Incumbir·se de todos os assuroptos 
têchnicos reforontos :i. engGnho.ria sanit:irin.. 
quo fol'em imtica.dos pela. auto!'i-Jade com· 
patente. · . 

li). Emittir parecer sobt•o o.s construc~õ:~s 
jtil,:aclas .insa.lllbrcs ·pelas . :l.Utot·idade> san!· 
tarias modicM o fisc:~.liz:tr as obras :l.CO!l· 
sel)lndo.s; 
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III). Incumbir-se de todas a:s obras e con· 
strucçõns dependentes <Ia Dlractoria Ger:1l 
de Saude Publica. 

E' unnunclada :1 votação do seguinte ar~ 
tigo: 

.(Art.. 13. E' instituido, no .mstricto Fe
deral, o Juizo dos F.eitos da Saude Publica' 
composto de um ·. juiz, um procurador, ll.JU 

su1J·pt•ocurador. um escrivão e officL1es de 
justiça sa.nítarh. » 

O Sr~ Germauo ·· ~Iasslocber 
(t~ela o1·dem)- Sr. Presidente, existe uma 
êmenda, propondo n. suppressão do art. 13, 
isto ê . de · toda. a parte rC:Ilu.tiva ú. justiça 
sa.nit<l.ria. 

Relembro ú. Cí1mn.ra as consi~cra.ções que 
:fiz a pt•oposito deste assumpto, mostrando a 
àesnecossidade da creação do um tribunal 
].)rivativo para o julgamento desse~ casos; 
temos a nossa ,justiça já. organizada sufficien
temente. não é necessario ct•e·t,rmos um tri· 
1Jmw.t cspecb..lmente incumbido . . de .julg~r 
delictos contra o regulamento sa.mta.rto, trl-
0una.l que se converterá brevemente em 
vcrdadeil•a inquisição, pesando sobre a popu· 

ação deste Distt'icto . por uma fórma assom-
lbrosa. (Appoiados). . 

Não ha vant:1gem alguma para o serviço 
publico na creação desta justiça, espccia,l, ao 
passo que ha granU.o . economia em suppri
mirmos do projecto a parte relativa a est3 
assumpto. (Apoiados). . . 

Peço, porta.nto, á. V. Ex. pr:efer.:mcia para 
ser votada a emenda suppress1 va. 

O Sr. Presidente- O art. 13 diz 
o seguinte: 

« E' instituído no Districto Federa,! o Juizo 
dos Feitos da Saulo Publica, composto àe um 
juiz, um p1·ocurador, um sub-procura.do1•, 
um escrivão e offici.aes de justiçu. sanitariu.. » 

O Sr. Deputa.do Gerrna.no I-Iasslocher apre-
sentou a. seguinte emenda: · 

« Supprima-se u. pa1•te relativa. á Justiç~. 
Sanita.ria ». 

Os senhot•os quo appro:v-am a emenda sn:p
pressiva queiram se levantar. (Pausa.) 

Vot:J.I•am pcl:1 emenda 47 Srs. Deputados. 
Os senho1•es que votam contra a emenda 

queiram so levantar. (Pausa.) 
Votara.m contra a emenda 70 Srs. Depu~ 

tn.dos. . 
A emcnun. foi rejeitada por 70 votos contra. 

47. 
Sff.o successivamcnte postos a votos e ap

J?rovaüos os seguintes artigos : 

DA JUSTir:;A SANITA.R.IA 

<<A1•t. 1:3. E' instituído no Dütrlcto Federal 
o .luizo dos FeitDs da. Sa.ude Publica, com· 
posto de um juiz, um procura.dor, um sub- · 
procurador, um c::>crivão c offi.ciaes da justiça. 
s::tn i ta.rla. 

A1•t. 14. E' da competencia do .Juizo dos 
Foi tos lla Saudo Publica conhecer de todn.s :1s 
<tce,:ões o processos civis e criminaes em ma
teria de hygiene c salubridade publica, con
oornontos <'L execução das leis e dos regula
meutos sa.nitarios, attinentes á observancia. 
e eiToctiv.idade dos mandatos e orJen~ das 
antot•idades sa.nlturias ou relativos aos actos 
da officio destas. 

Art. 15. O Juiw dos Feitos da Saude Pu
blica tem jurbdícçfto.privativa em primeira 
in.:;tanciu. para o processo o· julg<\mento das 
ca.us:ts que tem por objecto : 

I). Dospejo, demoliç--ão, interdlcçã.o, desa
Pl'opriação, · obri1S de. predio ou. qualquet-
propriedade. · 

II). Cobranças de multas ou taxas sani
tn.rias. 

III). Julgamentos dos crimes e conti•a.ven
cões de hygiene c salubrld "de publicas. 

IV). Qualquer acção em que a saude pu- · 
blica possa ser interessada. · 

Al't.l6. O juiz, o procurador e o sub-pro
cara.dor serão nome~dos pelo Presidente da 
Ropubtica; o escrivão e os official'\s pelo juiz. 
Este serà. escolhido doutro os bachamis em 
direito, com quatro annos, ·no minimo, de 
p1•atica. forense~ 

Al't. 17. O juiz set•vir<i. por quat1•o annos, 
podendo .· SOl' l'econduzido por . q uatriennios. 
0.:; demais · fnnccionarios sel'Ü.o domissiveis 
acl nt!tum 

Art. 18. Os .vencimentos dos funccionarios 
do Juizo dos Feitos d :~ Saude Public:1 são os 
constantes da. ta.bella annexa Todos porce
hm·flo custas, de accordo com o regimento 
vigente para a .Justiça Local do Distl'icto Fe
deral. 

Art. 19. Ao procuradol' do3 FeiGos da 
Saude Publica compete promover o anda
mento de todas as cu.usa.s que interrc~sa.t•em (~ 
Suude Publica e officiar em todas as questões 
admioist1•a ti v as, como consulto r · juridico, 
Lievendo ser sempre ouvido mn · todos os ter
mos dos processos jttdiciaes, mesmo nos em 
que nã.o for parte priucipn.l, ainda que 
corr•a.m por outro juizo, sob pena. de nul
lidade. 

Art. 20. O .Juiz dos Feitos terà trcs sup· 
plentes, forma.clos em direito, de nomeação 
úo Ministro da .Justiça. 

At•t. 21. Ao sub-procm•adol' compete au
xiliar no pt•octll'ador nos casos por este do
signu.dos o snbstituil-o, 
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Art. 2~ .. Xo impedim ento do sub·procut•a.. 
~lor, o jui·G nomear(i. o .~u substituto,. pol' 
lll':tzo maltimo de oito lli as, si, pbr !ltn, o 
i mpedim:mto c"c~der desse prazo, a. no
meaç·ão sará. filHa pelo Mini.m·o da. .Jl!stiçn . 

}-;' a.nnunciad:J. IL 'I'Ota.çã.'J do SCóllintc 
3-i1t!go : 
«Al;~. ~3 . Não pódc a Justi~a. Sanltaritlo 

nem u.sautorid;tdes .iutlicial·ias. (ttlllr· ft!Joracs 
quct• locU.es, concodOL' interdicto posscssorio 
contra. o~ <J.c~s da. au tortdad:.> santtM•ia c~ol'
cidos >'dia a e impei·i<, nem modiilc:~,l' 011 r evo· 
;:-ar úS adGs n.dminisLra.tlvo.f ou medidas de 
bygier.ó o :;alubriJado por ol!a:; uetormin:da~ 
· no~s.• m~s;u;~ qu;,li<ta!le. · 

Fica salvo á. pes.wa lcsa.Jo.· _o dirC!ito de 
rec!a.unr juilicialmente; poranw a Ju;;~ica 
'Federal, a~ pet;d~ o damnos que lhe cott· 
berem, si o r.cto ou mooiua. d<1o t1outol'ida.de 
~anitaria tivcL' sido illegal, o pt·omovet• a 
p unição paua!, si- hou vel' siuo crimiuosu.. ,. 

O Sr. Gorm~no Eras!!!.l('>cher 
(pela oYdem )- Sr• . Prcsidenté.pcrmittu. V. Ex. 

$Ct•i\o feitas p .Jr cscripto. pch1 respectiva. 
au;oridai le da. saule pitb1iro, e nwão m sobre 
o·~ fMto.:: a que-~~ refor irom, até }>rom · 0111 
contra.no. · 

. AI'~ . 25. o~ ;J.Utos ds infr,\CÇ[O dM leis 'o· 
regu!:Lmentos sanita,rios SCL'~.ci Ia.vr.tdos po
l O$ t'o,;t>ectivos flt:lcoionn,rios :l.dministl'ilt.ivos. 
om clll[llicnh, sond9 um oxo1nplt1.L' rcnuot'.ído . 
tt· Pt•ocurtttloria. d·.;s ·Fdto> c outt•o dci:<ado 
no lMat em (FJ<J fcE' encontrado o infractot• 
OU _o re3ponsa\-•~l pela. inCt•;~~o,;Õ:•) , COill UCC):l.-
1'.\Ç:tO .de que e;;tc sJ consiJm·a cit.:ulo pa.r;~ 
p<J.g;~r <J. multa tlc11tro do pro.zo legJ.[ ou 
ver-se pt•;Jccssa.:·. tl:Jâ•J tal p t':t7.•>. Além dig; o, 
S~l'ti. ÍllSOl'GO_ no jorll l l que publicar O oltpC· 
dtente da. Saude .Pul>Hei~ nm 11.viSo relativo a 
ca.d:1 a.utoo.ção, com ~ · d0c;u.l'll.';"úos c com· 
muniC<IQÕ(lS ncccssa.rias. . . · · 

Art. 26. Os ll<'oce~l;OS eivcis seguirão o 
!ormula.rio ca justiç:t local do Di~tricto Pe· 
tlcral e os Cl'im limos terão a. ma.rcha. do m·o· 
cesso c jtzlgl).monto <l:J contt·n.vcnçtios dà. 'lo! 
n. 62S, de ::!8 úe outubro de 1899. · 

que, enca.mi nhanJo a vot<Jr,...'io, e11 •~hn.rne o. O juizo dos recnrsos é a. Côrt~ lle Appel· . 
o.tten~·ão. do. Casa para o d isposith·o do la.ção . . 
art. 2:3. que fere profunJ.n.mPntc a Consti· 

·-tu içiio. a qu:>l ::;u.ranto a Pl'OJJJ'ieda.de. ·só .\1'~: .27. l~oYogJ.'ll-SC r.s d~i'OSições em 
podeuc!o C8ta ser d=propr it\dn. !1lcdirtnte cont tar!O. >' 
:pr~vlt\ indemnizaçií,o. · . o§ p. -.,• :1 · T d·. • '-

0 a t•t .'J3 . cr~a1a ei!Sa ju ' •içll sa.oi l·a.rin. . . , r. n e-H ente- o :>~ o, suv-
torn:~~a: il~Sl)O~i~amenta senl~~r:t de t~à:t ~ S ~ l :~tt:ro~ ,cou~ta?t~' •. ~os vo.tu~ :lu ~P.:tt·~c!o 
vasta. ex:eusi'io closb oiJQ.de: póllc <l(llU ' )' r orr..,ICctdo)S p~1~.,. ~:~. Tel~lJ, (i1 . t.andn.o, 
pOda llxpuls:tr· das casas os bu.bitD,ntcs, ~;ni I H.;~ssloclHlt' a Br:çto r 1lllo cstao pr~JIJdlC<ttlos. . 
quo a,s~:st ta quem quet' que soju. o _re·cut•so V•tO·SO P_ t•ocadct• 'L Yota,çi'.l tüts cmendM 
quo, om tod:1s as legislaç:íes dos povo:; civi· a.prcsonb.das ao pl'Djecto t1 38, de 1903, e 
lizados, do fendo a. proprieila(lc con\ra o ar· coust:~.n tes tlo p;>.. t·ecol' n. 38 !l, do I 90S. . 
bltr!o d,t\ aato1•idade. (Jitlitos apoiados e E' 1·.:Jjeit:tdi a. pt•imQira omen'l:l. : « Inspc-
H,ro <!Jl!>lad~·· J • _ • ctol'i(l. de rsotamcnto c Disio Cecçtio-oJld~; se 

Os mtcr. l!c~osp,ossossorws sao s~pprtml~os, diz-G:OOO$; di.g:J.·Se : 5:80ll$?0ü .i> 
a~a se o d.U"Cmo de proprteclu.c.o . (Mmlos E' . ···d · d d . p • 
<tpoiado; ,J . · · .. · t'CJel ... a a ~c;un :t. omen t1. :. « _ ~~or.e 

Este - ar tigo ·póllo ser de rut tu•o a. can~a. l'~ferentc a l:Iospt~~es :- ou<le se d1z- dous 
de vel'u'l.uOÍl'<l.S coromocões popu l~rOli, por- dll'C<:tores - t9:60lJ$, dtga~sc : o te.» 
qne, do:>.n\e d,~ue, desa.pp:weco n. proprie- E' rejeitada :1. tet·c~ii·:~. .emcn;i:~.rcr~l'ente ao 
dade. (A11oiadcs e p1·otestos. ) Por~o Murtioho, no Est:l.do tiO Matto 

Chamo, pois, a a.t tençiio da Cas1. pa.m que. Gt•os~o. etc. 
1.1cm oL'ianta,da, sa.iba. :1.té que ponto cltcga o. E' annuncíada. t1. >obçfio da. em<:ncl tlo redu-
disposiç5.o do ur tigo_ (.lfw:to bent; muit" bem.) z indo :lo 12:1:000:) :c 6:) : "~00.$ u. ver ba - Pu.m . 

Proccdcnlo-sa <L. vot,1ç;Lo, ll <\ppl'<lvn.do· o o lo~ti ~u&o SorothGl'<\llÍ~o de Mmlguiuhos. 
r eforillo art. o. 23. 

o Sr. Ge.rmano 11:Ia.ssilocller 
(pela ordem) requer vcrdlottção da votação. 

Procc,tendo-sc ã vel'ifioaoão. l'uConhcce-so 
terem vota·.to D. fa.vol.' 68 St•s . DciJUta.dos e 
contra. 49. Totn.l 117 Srs. Doputo.dos pro· 
sentes . · 

São sncccssivitmontepostos a. votos e n,p. 
. Provados os seguintes artigos: . 

«Art; 24. As intimn.ções de madidas sani
"tariAs, ll.S communicaçi>es do multas, etc., 

O Sr. Oor1•ea Du.tra. (pela 01·dcm 
- Sr. Presidente, ficou. proViLdo, perante a. 
Camcn•il., . perant.o a Commíssií.o quo(!. Ylll'ba 
tle 00 :000$ 6 mais que saffidente p:tt•a .a mu
nutcnção o custeio do lnstitut() So1·o~hera· 
pico d~ !vit~ngninhos, Yistoque alie tem fnnc· 
ciona.do ; tom, de certo tempo a ost:l. pa.rte, 
p rcst[l.rio os serviços que es~ã.o a seu C(lrgo, 
dispondo a. penas (lesso. verba . 

. Entre,anto, pede-se a.s:ora nm a.ugmcuto tio 
60:000$, pedem-se l20:000.~0iJO! 
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Causou-me sorpreza. o pttreeer fa.voravelda. vencimentos na. pàrte relativa a; hospita.O!;,. 
Com missão a esta medida ; não h a necessi~ onde se diz : um vice-di,·ecto1', ·ele. 
dade de semelhante augmento. (Apoiados e 
n,ro apoiados.) 

O Sr. Germano Ha.ssloeber 
(2Jela ol'dem)-Sr. Presidente, não tem :.tbso
lutamente razão o illustre autor da emenda 
que vae sm• votada. 

0 Sn. . . CORRÊA. DUTRA-Não apo:ia.do. 
0 SR. GERMA.NO HASSLOCHER--0 Instituto 

de Manguinhos é . um osta1Jclecimcn to de tal 
natureza que mereceu de um dos maiores sa· 
bios da aetualidado e~ogio.:; qnc sú podem 
reflectir sohN a nossa nacionalidade. 

O professo1• Koclt, de Berlin, declarou que o 
o Instituto .•• 

O SR. CoRRÊA. DuTRA de~ um aparte. (lia 
outi·os apartes e o S1·. P1·esidente, fazendo 
s~'~O.I'OS tym]Jo.nos, ,.·eclama atlençrZo.) 

o SR~ GEa~tANO HAssLOCIIER -Pelo amo1• 
de Deus! Assim é impossivel respon1cr a.o 
honrado Deputado. 

O·. pNfcssor Koch, de Bcrlin, declarou que 
nenhum dos institutos desta natureza, cxis· 
tentes no mundo, produziu tão bem o sôro 
como o .de Manguinllos. . · 

Accresce que si esse instituto conseguiu 
firmar sua · .reputação com o <lispendio 
de 60:000$ annualmento, é tambem ver· 
dada que não póde cvntinuar a man· 
tel'·Se, · visto o estado de . da.~obção em que · s ::l 
acha, funccionando em um ver.lu.deiro par· 
dieh•o. • 

Ellc tem feito verdadeiros milagres p :r<.t 
consGguh· manter a reputação de . que gusa,. 

O facto dessoinstituio ·. ter colhitlo até o 
presente estes resulta:dos. com a dotação do 
60:000$. não o!ferece motivo pat'a se dizer 
que este não seja. susceptível de melhora
mentos (apoiados; ?nuUo bem), de adquirir 
ainda mais . elomentos para continuar a 
funccionar de modo I'egulal', amen,çado como 
está do um insuccesso muito prompto. Ha 

· instituições, entre . nós, como a do corpo do 
bombeiros, que já. depois de tres ou ,quatro 
annos do organizado era consUerado a prl
meh•a instituição nacional, ·· o quo todos . os 
annos teve a.ugmento de verba, exactamcntc 
nara attender a. seu de3envolvimento, que 

. não podia deixar de se f·~zcr; nada estaciona. 
Nestas condições, a emenda do meu hon

rado aollegn. não pôie ser acceita. pela. Ca.
ma.ra, que deve antes · procurar susteo.tar por 
todos os meios estabellecimentos daquclla 
natureza, quefu.zem honra. a.o Brazil. 

Posta ,a ,,.otos! ê rejeitada a referida emen· 
da sob n. 4. 

E' annunciada a votação da · emenda do 
Sl'. Luiz Domingues o outros á tabella. de 

O Sr. Luiz Dotningue~ (peZa· 
o1·dem)-Sr. Presidente, tendo sído rejeitad::~. 
a emenda n. 12 .. que consagrava augmonto 
do vencimentos do úirector, peço a v. Ex. 
que consulte <1 Casa si con.Jedc a 1•etirada 
da emenda. n. 5, quo consa.gra augmento de· 
vencimentos úo vice-dirccto1•. 

Consllltada a Camara, ú concediJ.a a reti
rada, pedida. 

E' annunciada, a. vota~ão da. seguinte . 
emenda. sob n. 7, dos Srs. Hvsannah de Oli· 
veira e oatros: 

«Ser v- iço de tcl'l.'a: 
Em vez de 65 inspect •res sanita.t·ios :t-

9::JO 1$, di~a-se: . 75 . inspectorçs a 9:000$000. 
Serviço ac p-ruphylaxia. da. febre amarella: 
Em vez de 10 auxiliaras a 10:800$, diga.-se:-

10 auxilial'I!S tirarlos dentre os inspectores· 
sanitu.rios, com a gratificação auntnl de 
1:800$000.» 

O Sr. B delo ·~ .. ilho (11ela o~·!km.)
observa que falb. a emenda sob n. 6. 

o Sr. Pre~idente · decla:ra . qne a 
emenda sob n. 6 e.3tá prajudia..tda.. 

O Sr. Drieio Filho (2Jela ordem,) 
-Sr. Presidente, como .sabe V. Ex., o art. 4u· 
refere~se ao celebre pa.trimonio de 4.00J
apolicos para o In~tituto de Ma.nguinho.s; 

Felizmente a Cama1•a. dos Deputados, em 
um movimento de patdotismo, d.cl'rtt1Jott o
art. 4°. 

0 Sa. GERMANO HASSLOCin:a- Porque. 
tinha o art. 8". 

O Sn.. Bâtcxo Frr..uo.- O a.rt. So diz «para . 
o cu.~teio dos serviços constantes da presente 
reforma., além do pa.trimonio do Instituto de 
Manguinhos, fica aberto o credito dc-
5.500:000$, di-scriminados de accordo cJm a. 
talJella annex:a. ». · 

Ora, tendo . sido eliminado o pat1•imonio do 
Instituto do Manguinhos, a emenda. n. 6 
manda. Sttpprimir do . art. So os·tas palavras. 
- além elo pa.trimonio do Instituto de Ma,n.;. 
guinhos. . 

A emenda n. 6 é uma emenda nocm;;aria. ; 
ê um complemento da. deliberação sobre o
art. 4°. 

0 Sn.. CASSIANO DO NASClZ..IENTO -Não
lia. tal. 

0 Sn.. BR.rcro FILHO ...;. Nestas condições, é· 
uma emenda que tem de ser submottida á. 
considera.cão da Casa, salvo si V •. E~. de
clarar · quo por occa.sião da reda.ccão serão 
oliminada.s a.queUas pa.lavras. (Muito bem.),. 
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O s.-. Gei"DJ.ano Hasslocher
-(pew m·dam)-Sr. Presidente, isto é uma 
'1 uostão simples, de ler ~ entender; 

0 SR. BRIC!O F!LllO-V.. Ex, entenderâ 
.melhor. 

0 Sn, GEP,)rANO HASSLOCl!En.-Eotondcl'Oi 
peior. O art. 4• dixi'L: 11 constituído um patrí
monio de 'L 000 apolices para o rnstitúto. So
rotMrapico de Manguinllos. 
· Esta emonda. c:thiu; agora o art. S• diz : 
para cu~toio dosserviços,al~m do p:~.trhuonlo, 
mais tanto. 

Ora, jâ. c<tlliu o pa.trüuonio ; quer diz<' r 
que cs~s 5.500:00:1$ eram inuopendont!ls da 
verb~\ p<J.ra pa.trimouio dll Lu.bu.-atol'io uc 
·Ma.nguiuhos. 

De modo que, que1• tivos~o passado, qu!lr 
não, trata-se de uma. veroa que nã.o tem a 
minhno. ligação com a outr<t; os 5.500:000$ 
não se referem a.o Lu.bora.torio de Man· 
guinhos. 

O Sr. C:assiano do. Nusci· 
mento(pcla ordcm)-Sr. Presii!ento, ostü. 
questão é simplesmente de reda.cção. A Cn.
mu.ra. l'J.icitou o p~kimonio pa.ro. o Jnsti
tutõ de Manguinl1os ... 
U~tA Voz-Approvou a suppress1io. 
O Sa. CAssrANo no NAsonmNTO-'--., .o ap

provanúo a suppressão rBjeitou, por conse
guiu ta, a vct•ba. pa.ra. este instituto. 

Em virtude, porhnto, do. votação, claro é 
.que qu 1lquer deliberação quo se queira. 
tomar sol'Ú contra o vencido. · 

O Sr. Prês1de:nte- Fol por isto 
·quo considerei prcjudica.ua a emend<t na. 
pa1·te l'ilfereote ao art. 8•, relativa. ao pa.tri" 
.moalo do Iusiituto de Manguil)hos. 

0 SR.. BRICIO FILI!o-V. Ex. desculpe. 
Então essa. emenda. foi prcjudicn.do. por esse 
motivo? 

Ú SR. PRESIDENT~-Foi. 
. 0 Sn.. Bn.rcro FILHO- E:stou s::tti~toito. 
·Só queria est'\ explicacão de V. Ex., quer la 
·O pro to no bt•anco. 

São successi va.m~n te p~>tas a votos c 
:tllprovo.dt•.s 3.!il emendas m. 7 o S:. 

«Serviço de t!lrra : 
Em voz do 65 inspectores sn.nit3l'ios a 

9:000$, d!gn.·se : 75 inspectol'es a 9:000$000. 
Serviço de propbyla:t:ia da febre arnarolla.: 
Em vez de lO au:~iliares u. 10:800$, dig!L-sc: 

10 auxiliares tirados derrtre os inspectorcs 
· .sa.nitt\rios, com a gratifico.ção annual de 
1:800.~000. 

Serviço do portJ: 
Em ve~ de· cinco inspoctorcs a 9:GOO$, dl

::a-se: seis ;n ~pll~tol'CS l~ 9:600$000. » 

·E. annunciuila. a votação da. seguinte 
emonda, sob n. 9 : 

q)."a rubrica- Hospita.cs-Pessoa.l sem no· 
mcncão. ontle se lê : 

1 foguista ... . ............... . 
L ajuda-nte de cvzinha. ••.••••.• 
l s3rventc ...... _ ........... .. 

I :080$000 
1:080$000 
1:080$000 

3:240$000) 

DigJ..-S.O! 

1 a,ittaante d~ pharmncia ..... • 
l foguistl •... , ................ . 

1:800$000 
1:080$000 

2:sso.sooo 
O sr, Heredia de Sá (Jlala ordem) 

- St· .. Pl'osid.entc, como .auto1• ua. omend.a., 
requeiro a. v. E~. consulte á ca.sa. sobro si 
consente na. retil·a.da do; ta onmndu. . 

Conaultci.rl.(l, a Casa, 6 concedida. a retirada . 
E' a.nnuncin.da a voto.ção da. seguioh 

emenda, sob .n. 10: 
~Na tabella da vencimento~. na par te relU.· 

tiVl'I-Sorviço do porto-em vez . de: cinco 
iaspectores, etc. , di1-,'8. ·Se: ajudant;es do di· 
reator geral, o te.~ 

O S1•. Paula e !iiílvn (pela m·dcm) 
-Sr. Pt•esiucnte, a emenda que apresentei 
se r rfed:1. simples . e positivamente aos em· 
prog-allos. Jéi encs set•;·om sob essa. denomi
nação. 

Pelo J?l'Oj e c to aprescn tado põlo dire~"tor 
foram ta.mbcm clilssetl.c a.à.o.~ como...;..<tjudantes 
do dircetor. A illustre Com missão d1J Orc:a.· 
menta dci.ndo parecer suhre cstil cmendlL 
n. 10 suppoz, com cet·tczn,, que clla t1·~t3.va 
de augmcn to de des:pcza. Tal, por6m, não se 
ü. . 

Sr. Presiden (o, ~ a.penn.s uma. mudança de 
nome. . 

Era es~a. a e:-; plic \çt\o q U() eu precisa. v a. 
da.r á, Can:in.ra. 

O St•. Hont•ique SnUes (pela o;-· 
dam)- St·. Presidente, a Commissã.o do Saude 
Publica. nfio foi a. que dQu. paroco1• Mntrario 
a esta. emenda e a Gommis:lllo do Orçamcnt() 
nlio tính'1 mesmo do dar pal'ecer porque nlío 
se tl'ata. absolutamente de augmonto ou di
minuiçlio do desp~za . 

A ma,io1•ia. da Commissiio anba., portanto, 
quo ~ just:.t a emomla. porque so trata sim~ 
plesmonte de um:.. mud~~IIÇ(~ de nom~. acco i
tandn..:t, port<l.nto. 
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O Sr. Oa.ssiano do Nasci~ 
:m.enlio (pela o1·dem)-Sr. Presidente, pa.
l'oce mesmo que a Commissão de Orçamento 
não tinha de ser ouvidu. sobre esta emenda, 
mas o f11cto é que o foi c o sett parecer consta 
deste impresso. Deu parecer contrario por
que sabia que s~ tra.taYa da mudança de 
nome, ê verdade, mas. que podia de · certo 
modo conter e3pirito diverso do que pa.recia .. 

Nós não percebemos nella sinão que se 
tratava de tolher a ad.minist1·ação superior, 
'fixando funcciunarios para certos cargos. 

Nestas condições. Sr. Presíuente, foi dado 
o parecer contrario. . . 

Ora,desdc que se nos garante que de modo 
algum se procura . tolhe1· · a administra.ção 
p!ira, na ausencia do director, nomear qual
quer outro . funccionario, qualquet• desses 
seis ajudantes, nada temos a oppoi·. 

O §r. Prell!lidente-A emendn,, pol'· 
tanto, tem parecer favora.vel da Commissão 
de Saude Publica. 

O S:a. Barcro Fz.Lno-Não apoiado. 
O nobre Deputa.do por Minas não podia. 

fallar em nome de iioda a Conunissã.o. 
0 SR. HENRIQUESA.LLES - A maioria da 

Commissão. 
E' approvada. a. emend:t. 

O Sr. Drlcio Filho (pola ordem) 
1•equer a ve:·iftcação da votação. 

Proceiida a · verlficação reconhece-se que 
vota.ram a' favor 49 c contra 63 ; total 112. 

E' rejeitada a emenda. 
E' rejeitada a emenda n .. 11 e annun

ciada a votu.ção .du. seguinte emenda, sob 
n.l2. 

((Na rubl'ica - Fiscalização das pharma
cias: 

Reduzam-se a 400$ mensa.cs os venci
mentos de cada ·um dos. tr.:s pharmaceu
ticos. 

Na. rubrica-Engenharia. · sanita1•ia: 
Reuuzam .. so ·a 700$ mensa.es os vencim.en· 

tos de cada um dos tl'es engenheiros sanitn,. 
rios. 

Na rubrica-Juizo dos Feitos de Hygiene 
Publica: 

Reduzam-se a 1:000$ mensal os vencimen
tos do juiz.» 

O Sr. Dl"'icio Fllbo ·. (pela ordem) 
-Sr. Presidente, esta emenda Cl 1•ednctivu. 
de despezn,. Ella se compõe do qt1att•o partes; 
uma, porém, .tem parecer contrario da Com
missão de Orçamento, é a 1n pa.rte, a que se 
1•efere aos pharmuceuticos, cujos vencimentos 
:flcaria1U reduzidos a 400:S mensaes. 

A Commissão do Orçamento deu parecer 
favoro.vel ás outrtts trcs:pal'tes. Peço a V.Ex. 

que consulte á Casa si consente na. retirada 
da !D· parte, para que a Camarn, vote as tres 
partes em f11vor da qual se · pronunciaram os 
dignos membros da Commissão de Orça
mento. 

Consultada, a Camara concede a retirada 
pedida. · .. . 

Em seguida são successivamente . postas a 
votos e approvadn,s as seguintes partes da 
emenda n. 12, ofl'erecida pelo . Sr. Bl'lcio · Fi· 
lho, C que mereceram parecer faVOl'\l.VOl da 
Coromissão de Orçamento: · 

Na rubr·ica.-Engenharia . sa.nitaria.: 
Reduzam-se a 700$ roensaes, . os vencimen

tos de c~da um dos 'tires engenheiros sanita
rios. 

Na rubrica-Juizo dos Feitos de I-Iygiene 
Publica: . . . 

Reduzam-se a 1:000$ mensal os vencimen· 
tos do juiz~ 

E' rejeito.da a emenda n. 13 e annunciadn 
a votação da saguinte emenda sob n. 14: 

No Instituto Sorotherapico Federal: 
Reduza-se a. 90:000$ a verba p:11•a o seu 

cu3teio. 

O Sr. Dl.~icio Filho (pela . o;·d'em) 
- Sr. Presidente, ao pedir a. p·tla.vra pela 
ot>clem para encaminhar . a vota.Qão, ouvi 
apartes de um e outro lado da Camari.t di- . 
zendo : a emenda está, prejutUcada. 

O Sa. S.A. FREIRE- Não estr.t. 
O SR.. · Barcro FILHO -Não está.; a Camara, 

provavelmente, vae rejeital·a, não tenho 
illusões em · cont1•ario, :por~m esta emenda. 
não está ahsoluta:nente prejudicada. 

O que mandava fazer a emenda do Sr. 
Corrêa Dutra ? Reduzir a verba de 120:000$ 
a 60:000$. o· que p1•opõe a minlw. emenda? 
Reduzir a verba de 120:000$ a 90:000$. 

A Camara. póde entender que a · reducção 
da verba a GO:JOO$, não convêm ao Instituto 
de Manguínhos, e, en~retanto, póde p3nsa.1· 
que a reltucção a 90:000$ ê rnzoavel. 

Pôde entender que 60:000:$ nuo bastam~ 
mas póde pensar que 90:000$ são mais qus 
sutllcien tes. . 

P~trece que o Instituto que foi sustentado 
dura.nte longo tempo com 60:000$, chegando 
a merecer elogios de sn.blos europeus, com 
ma.is 30:000$ fica sufficientemente dotado. · 

Demais,tra.ta~se de um instituto cujos fnnc
cionarios não teem vencimentos fixos; min· 
guem sabe como vão ser divididos os muitos 
contos de réis que lhe são destinados. 

Não tenho illusões; sei que a. emenda vae 
ser rejeitada. c é justamente p_or iss? que a.té 
o ultimo momento da votaçao he1 de em.· 
progar todo meu esforço no santido dll uimi· · 
nuir a despoza publica., n.ttende~do (~s diffi. ... 
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culdadca .fl.attnceiras em que nos oncont t•a,. 
mos. (.ljJOiado_ç.) 

E" rejcit:J.do. a ref~:l'id::t. emenda do Sr. B1•i· 
elo Filbo, sob n. 14, 

E' annuocia.th :t. votaÇ<'itJ ú:t. seguinte 
emenda sob n. 15. · 

N:.. rubrieo. - Sm•viço <le prophvh:,ia da 
fcoi'O amaro!!<~. : . • · 

: Reriu.um-se a. I :000$ mensal os vcacimen· 
tos do inspector do sorviço . · 

. Reduzam-so a 8 ·)0$ mensu.es os ven~imcn
tos de cada tim dos 10 meclicos auxiliam>. 
. Reduzam·s~a l51lSi os v~icimcutos de cada 

tttn.dos iO amüliares academícos. · 
Re!lnzn.nHo a 100 o n·umero do capatazes. · 
Suppri:na.m-se os nove cltefl!s de. turma. 

O Sr. lB ••icio Filho (p~la o•·dem) 
-Sr. Prl)Sideote, tambem é minha a eroendt\ 
n. 15. qno so complío do vario.~ p:u·tes. 
t:ma. (!ellas a a qtte mancb. r3duzir a, !OJ o 
numero de oapatõ\Zes. porque. como s:-~be n. 
C:l.m:ll'a, na. importante brigada da Saudc 
Pul.llica vl\,o forma.r .200 cn.pa,tazcs. 

0 SR. Con.miA DUTRA- São 200 .votos 
eleitor:~os. 

0 Sa . BRlCIO FILllD-Allegn.·SC quo en.da 
co.po.taz deve commt~nd:wseis emprog(l,dos. li:' 
quasr um:t cspecic cl<f · batalllito d:~ gun.rd:~ 
no.cional, onde ha officiaes e não ha, soldi1dos 
(1•iso). · 

0 SR. HER!'DlA SA-Nlto ::.}lOiu.do. 
0 Sn. BRICIÓ FILIIO-:-).Ias. sÍ os trõlbo.

lhadorcs são em numero do 1.200 o si cadi.l 
capn.ta.z deve commandar seis tra1nlha.dorcs. 
:pa.ssa.ndo o. minha. .o monda., ftoa. tudv despro· 
:porcionado, n:t opinHio dos quo. desejam o 
grande exerGito do desinfectn.dores. Não 
seja. csl;a t\ duvida . . Retirarei esta p~rto da. 
emenda c em 3 .. · di~enssão ~ompletarei o 
.meu tr·aba.lho, isto 6, apresentarei um?. 
emend:\ l'eduzindo pl•oporaíonll.lmente o nu
mero <le ca];fltazes e o de traba.lha~ores. 
· Attenda a Ca.ma.rn. qne 1.200 . traba.lha· 
dores com 200 c:~.pa.tazes formn.m um cx:>r· 
cito de t. <!00 homens, p:u•a promover guerra. 
i.mplacavcl aos terríveis mosquitos. po.ra 
promovet• a destruição do stcgomya ra.sciata.; 
do auop\Jelcs e de ou.tros cnlicidios m:-.is ou 
menos rorozes {riso), . . 

Assim. eoncorda.ntlo com aquillo que re· 
solveu a,. commissfio de Orçamento, venho 
1·etiro.r esta parte do. emonda, relativa aos 
100 ca.p!lt..'I.Zcs, conservando as oulril.s que 
mereceram parece:• fo.voravel d:t Commissã.o 
de Ol'<;amen to e cuja Gpprovaçlio l'edun-ia. 
em ecunom!a indispensa.vel no rnomento 
critico quo atr::wessamos, (Apoi<tclos.) 

Con~ulto.d~t. a Camar<l . consente na rcti
rad.a da pat•te d:t emenda, em q1to ê pt•oposta 
a, roducçio a 100 do numo:·o de capatazes. 

E' · de ooYÓ noriunciad;~ a Yotaçito da 
emenda 11as p:u•tes que .obti;or:.tm parecer· 
fu,·ora,·et d•t Commisslio de Orç:J.meuto. 

O Eih· . . :uello Mattos {zlela o;·de;;;) 
-Sr. Presidente. requeiro a v. Ex. a. di· 
visão da emenda, li~ vota~ão, porque olln 
eonttlm Quatro P•trtcs, scndu .. que a segpnda. 
j!i est<t pro i udicada. • 
. Por'ianw, paNco inuispcnsa;cl a vota~ão 
pü.rcia!, pt1.r:~ dclibor:u•-sc com couhecnnento 
de aaus-1. . · · 

A SC"'ttn•l:l. p1.rto da cmcnd;t diz : · 
« Redu~am se a, 80C.S mcnsacs os venci. 

mcotos uc cJ.da. um dos 10 medico.; o.uxi· 
!i:J.res. ~ · 

A Cam:.wa. aca b::t. · <le JJ.ppNvtr.r .a emenda. . 
n. i, onde sa marcam os vencimentos dos 
mcdic.os e , p:wtan.t.o. est:L está prcjudicalla. 

Paço, pvis, a t!h·i~ão da omanda.. . 
.W p~sta. ;\ ·. votos e approvad:t a so:zuiu.le 

parte da referida. emc:lda do S t•.Bdcio Filho, 
sob o n. 15 : 

N o.\ 1~ubrica. ..,- Scr>iço de pt•ophylnxia do. 
fel.J t•e a. ma relia - .lWduzam-se a l: ooo:;;ooo 
men~al os vencirnlln~os do insp!!Ctor do ser· 
viço. · 

K consitlel·~do. prejudic:td;.~. a ·. seguinte se· 
gund:.t p3.r&9 da emen.la : 1~euuzam·se a 
soas !UllnS<'\e~ os vencimentos de cad:t um dos 
10 m:Jdlcos a.uxitiaros. . . . 

S.'l.o sn~ce.;si ,·a mente postas a. vviOS e appró· 
vallas as seguintes; p~1·tes da rerorídn. eroon
d;.L, sob n, 150, dll SL'. Bricio Filho: 

. R.eduzan.HQ a 150.) os vencimentos d~ cada 
um dos ió a.u:dli:l.J•as acadcmicos. 

Snpprimarn·SCl os novo chofcii uo tl11'ma. 
E' Cúnsidet·ada. prcj~.tdicada. a cmond:\ sob 

rr. 10. · . 
E' a.pt>rovn.da a seguinte· em co.~ a. s:>b n ; li, 

otrereeid:l. p3lo Sr. Bricio Filho : 
N::~. rubricn. - Secclio demographioo.; 
RedU'Il:J.m·se a iOO$ m~n;;,"tes os vencimentos 

do medtco llcmographista. · 
E' a.nouneia.da a, vot.ação da s~guint.c emcn· 

da, sob o n. !8, orrerooida. pGlo Sr. Brlcio 
Filho ; 

Na rttbrica - Secção demograpuiea. : 
Reduzam-se a 600$ mensa.es os vencimen· 

to;; li.os dous medicos a.•Jjuntos. 
O Sr, Mello 1\ln;tt.o.; (pela orà~m)

Sr. Presidente, esta. emenda, c.>m a devid;L 
venia. do ·seu autor, nlto tem l'a.J~1o de ser, 
rião omondo. cousa· nnnhmna. Ella propõG 
que so reduza. a. 600$ ·roonsa.cs .·os venci· 
mantos dos medicas 3júdant3s do medico 
dcmogt'l\pbista, Ora, na. tabella do projecto, 
esses medicas ga.nhn.m 7:200$ por a:cno, c 
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a::.sim não sei qual a dHl'erença que ha entre 
o que quer a emenda e o que estabeLece a 
tn.bella.. · 

Entretanto a Commissão deu parecer favo
ra vel. ( Hila)·idade.) 

O Sn.. BRrcro Fztuo-Onde está a emenda? 
Olhe que são mcdicos demographístas. 

0 SR. MELLO MATTOS-Não vejo a r.tzío 
de ser àa em mda. Qual a diil"erença entre 
7:200.$ annuaes e 600;:]; mensa.es ?. !. .• (Riso.) 

Postn. a votos a emenda. n. 18, é rejei
tada. 

() Sr. Briclo. Filho (pcZa ordem) 
-Sr. Presidente, rcsm•vo-me para em ga. dis· 
cussão arran,jar essas causas. 

E' retirada a emenda n.l9 a re:querimento 
do Sr. Bricio Filho e considerada prejudicada 
a emendo. so~J n. 20. 

E' annunciada a votação das emenda.s sohre 
as quaes a Commissão de OI•çamonto não 
omJttiu parecm•. · 

E' annunciaáa a votação da seguinte 
emenda. o:fferecida p?lo Sr·. Corrêa. Dntt·a: 

(<Fica o Instituto incumbido da preparação 
de soros thcn•a.pauLicos tuberculina e vaccina 
da pe;.;te e carbuncuto ,)> 

O eit' ... Corrêa Dnt.t•a (pela o,._ 
dem) requer e obtem a retirada desta 
emenJ.a. 

E' annunciada a votação da seguinte emen
da offerecida. p:lo Sr. Barbosa Lima: 

Accrescente·se onde conviet•: 
Art. Ninguem podcrct ser v-accinado cJn· 

tra sua vonta,le. 
. Art. Sob pratexto de molestia conta.:;dos:t 

nmguem, contr·a sua vontade, p.;derá. ser 
internado nos hospitacs ou scpar<~do de sua 
famma. 

Art. Os estragos camados na pl'opricda:le 
p:wticular, movei ou immovel, pela accão 
ue desinfectante:; e, em geral, por quaes 
quer provjdencias ordenadas pelas autori· 
uades sanita1•ias, serão indemnizados pola 
Fazenda Publica, dentro do pl'azo ma.ximo de 
seis mezes. 

O Sr. Germano. 1-IasS~lO(~her 
(pela O)"dem) l'equer que a votação da omenda 
seja feita pot• partes. 

_ . O St•. Hereclia de Sã (pela ordem) 
-S1•. Presidenta, requeiro quo V. Ex. con
sulte á. Casa sobre si concede preferenci3. na 
-votação, para. a emenda. n. 4, apresentada. 
pelo autor do projeoto, o Sr. Mello Mattos, 
emenda que tr;~ta do mesmo assumpto, 
-vaccinação obrigatoria.. ( T1·ocam·se . nwitos 
aptu·tes.) 

OS r. lleredia de Sá-Peço a pa· 
Ia vra . pela. ordem. 

O Sn.. Pn.ESIDE:-.ITE-0 nobre Dcputa.do não 
póJe fa.Ua.r du ~s Yezes. 

O Sn.. HEREDIA DE S,\.-Dcsisto do meu re· 
querimcnto. 

O Sr .. B1•iclo Filho (pela o1·dem)
S1•. Pre~id.ente, V. Ex. vae submctter a 
Yotos esta pal'te contra a obrigatorinda.de ela 
\·accina ; os senhores que app1•ovarem esh 
parte da emenda se manifesta1·ão contra. a 
obrigatoriedade. 

Pergunto á Camn.ra. si é razoavel· uma 
emenda nessas condições, no momento em 
que são vota,<las proviucncias sobro ·a Hy
giene. 

Si ha. uma cmtc;:;a, S1•. Prcsilente, passada 
em julgado, q_ue ninguem contcst:.t, ~. c1ue a 
vaccina é um dos meios mais cxtt•a.ot•dinarios 
de propbylaxía q_ue se conhece; poucas 
molestias, como a v a l'iob, te em uma Pl'O
phylaxia tão prompta, efficaz ..• 

0 SR. GERMANO HASSLOOIIER.- Isso ~ ttma. 
p1•etenção scieo.tifica ..• (Apa)·/es.) 

O Sn.. Barcro FILHo-E' cerGo, Sr. Pr<3si
denta, que a va.ccioa contra. a vat•iola. não é 
infalli vel; m<ts, os casos de success() . são · tão 
extraot•dinarios quo, por 8i só recom.rnendam 
a medida. ( .'lpoiados.) 

Si, St•. P1•csidente, e.sh emenda for rejei
ta.dt, como aconselha o p:ttt•iotismo, em 
3:• discus~ão pt•ocuraremos explicar a-s caustLs 
p 1radcmonstt•a.rque a vaccil)a,ção a que o 
projecto se refere é exclusivame11te a vacci
nação contt•a a va1•ioht. 

Dados estas esch1•ecimontos, d~sojo sa1JCl' 
si a Camara,, no momento em que vao votar 
um pro,iech s~bre hygiene, com medid·.\s tã.o 
extt•aordinaria:s, algurna.s n.té draconianas, 
pótle airo.~amonte condemna.t~ uma pt•ovidon
cia .· proclttma.da. por toda a· p:u•te como de 
gt•anll~ efficacin.. (.il!uito bem; muito bem.) 

O s~. .... Gel.'mano. r-:ta.ssloeher 
(pela ordem )-Sr. Presidente, esta. questão 
J<i. foi sufficientemente debatida deJtro deste 
recinto, e não é opportuno 1•enovar a 
diseu~são a respeito, porque o Regimento 
expresu.mente a isso se oppõe. 

J<i. declarei·. á. Casa. quandu discuti o as
sumpto, que acreditava nas virtu.Jes da vac
cina, que a applicava em minll!l. familia, 
mas . isso no us.:> e goso da so bet•ania. dn. 
minha individualidade. 

Si, por ven~ura, eu entendesse que não 
do3via applical·a, a loi seria violenta, im .. 
pondo-me uma medida de tal natureza. 

Nós não somos competentes para. ditar 
noçõe.s scientificas, nem para escolbor o me. 
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lllot• methoclo pruphilático: a liborda.de in· 0 S~t. SoARES DOS SA.XTO$ -' V. E:t., SJ>; 
dividu:d c.>t:i. acim:t de tudo. Presidente, acaba. de~ decl,l.rar que Y<t.e mb· 

Isso de so querer dlzel' que a. v:~.ceina é um mcttet• :i .votaci.io da. Casa. a. cmend:l sup- · 
biim - é de um;~. audacia sem pa.r prcssim, a.pt·escnt:l.du. pelo Sr. Dcput:J.do tia. 
))(lrq,:a.nto, com a.utod dadcs . igualmente c..wital Federal . · 
competeotils, pode.,.e regpondcr quo bo. 01'<\, tr.~t~\o.Jo·Sc do mna. qucst1ill que é. 
um~ cort•euto scientlficn. quo sustenta. prcfcrivel ser rcsoiYida destlc jti c ontcmledo 
qui;! a.. va.ccio:~. produz as ID!l.is dosobdoras ou que a. emendo. o.presontldél. pelo illustro 
devastações no O"ganismo humano! ool!ega de J'oprcsent..'l.ção do Sr. Barbosa. 

.A,' Carnru•n. não cabe resolver. uma. qU:o ;tlio Lim:t, t•·a.z soluç:lo pvsitiva. p!!.l;il. o caso 
scientific.L, ma.s um<~. que.<tão de dil.•eito: si (apoiados) Ycnbo pedi!' a Y. Ex., Sr. Presi· 
·podemo> impor tal ·cou;;a. a. todos os outros donto, prorer()nei:t n:~. Yot'lçlí.o :para. c;t::~ 
só ·porque cntonucroos que o methodo de nmenda. (Jli<ito belil .) . . . 
t rata.mooto ê bom. 

Si entendemos que o mé~holo é hom, de· O @h". Pres idente- o ·Regimonto 
vamos ·ompregaJ.o om nós; não nos outt•o.~ . m:taJ!l. quo sG ,·otcm ()111 prlmoil·o to~Q.r as 
principa.lmento bnç.ando roã:o do meios coer· ()mondas :;upprcssiva.s, . O nobre Doput:Hlo 
citivJs da. · natu~azn. di!Sttl>. ( ilfui l 9 bem: póún rcque!'m' p1•efarcncia · p:n•a a outra 
muito bem.) · emenda ; submet toroi cst() requerimento á 

O 
""-- . .,.1~110 1\l.~ tto~ (l•cf.~ 

0 1 
__ ,_,.J eonsidcra.ção da. Casa. . Por mim, não po;;so . 

...,.. •• ~ •v ~ , ~ u·v "• do!ib:ll'U.r ; pois o R.egimouto IUC indica. o C<l.· · 
-Sr . Pro.-;id:mte. p:t.reco·mB q_uc :>, mioh!l. minhoa. so;;uit•. · 
emen<b dwe ser- vot<.~da om primeit•o loga.r O honr;ldo Dcputa.do reqnor prclcr~ncb. 
e de pl'eferoncia. a. esta, pois :1 tiir.a. minhn pa,r.t a omtJnda do Sr; Ha1•bosa Lima. não~ 
emenda. 6 supl}reosiva. o, si não me en· · (Asselllimcnlo rio ,s,-. Soa1·es elo.< Sanws.) 
.ga.no, es tti. no$ osty!os da. C:l.sa que emcn•l:l.S v ,,u submetter n voto~ o requerimento do 
d os!;.\ natuN4'l sejam votadas .do Pl'cfcrcncia. SL'. Soaras do$·S •ntos. . 

U)r SR. DEPUTADO-Nos es&vlos, nii.o; no O Sa. IIExr.:Ql:& S.u,r.es- Peço a. pllavra, 
Regimento. . . . • · pola: ordem. . . . 

o sa, ~iEt.t.o i r..nros.-0 . teor da. minha. o sa. Pr:i::~we:->T!: - Teni a. pnlavm, p~Ia. 
emenda. 6 o seguinte: «S <PPi'ima.·s~ do art. 2o or~om, o .~.1·. Honl'iquc Sa.ltes. 
a. par to coocel'llOil to ~ . o bti go.to1•ieda.de . da 
vaccínaçã.o c revacclnação a.ntt -variolica;, O St•. I-Xenri<Iue Salles (pela 

. ficando resorvada·esta. ma.teria pal'a. objecto ordem) - S1•. P:·e~iucnt3. a emcn~l:J, do 
de um p t•vjooto do lei especial.» Sr. Ba.rbo~a Lima. ú cmeoJo. adtlitiva.. quo 

Supp:>nbo. por isso, qna C$t:l. cmcn·1~ deve n;:.o c.Jilid!l a.b~i)ltthmcnte com n emcnd:J. do · 
l!el' YO&adn. do proferencia á. emenda. proposta St•. ltfcllo ~!atLs~ . 
pelo nubra Dcput:vlo do Rio Gt•a.ndo do Sul. Do,·c, pois, aq_uoUa. ser vot:l.da..primoiro e · 
(Apoi<>.:lM c ni<o apqiados .) a. outra. <lo pois, lndopondcoto do rcquel'Í· 

o Sr. Presideote-Va.c-se vota.r :lo menta de pl' .l f.Jt•cncia. . (Ila m!tilo$ apm·lcs.} 

l.!ll1Cnd:t stipprc>-siva. p1•opostn. pelo Sr . Mello 0 Sr. Presidente-A ·emenJa. do 
~1:;ttos . · · St•. i\f r!llo ::.ta.ti.os m:J.nüa. suppt•imir, do 

. O SR. SOARE~ nos SANTOS-f'~.o a pa.lavrt~ :1.rt. 2• . a pal'tc concarncnto !l obrigatot•ie-
pelo. o~dom. · .' da.dc d.<õ v~écina~iio c da. r;)V<\cciua.ção a.nti· 

o Sr.. PRES!DE:o;TE _Tom a. p:1.la.vra, pala ·vM'ioHI!.1., ficando t'aserv:l.da.. est a. . materl:t. . 
pa.ra pt•ojecto om sepa.r11do; a.. omcndo. do 

ordem, o St•. Soares dos Santos. Sr. B[Lt·bosa Limn. diz quo « ningaoru poderá 
sor vr.ccinado contra. sua. vonta.dc:~~- . O Sit•. Soare• tlo ill Sn.n~oe (pela 

el-dom) - Sr . Presidente, contra.rian<lo meus Dcve~s, voít\l' do prefcrencia. a emenda. · 
1mbitos, venho dizer a. v. Ex. qac votar<li sappressi-va., nias o Sr . Deput:úlo Saaros dos 
contra essa. medida., ~ue so ·prot.Cnde impor S:tntos roqnorou prefor~ncb., na. votação, 
a. Nação, d..1. vaccin:t obriga.1orin. ; . e l>L'ociso pa.ra. •~ omenda. do St•. B[1rbos:~. Lima. 
fazer cot..'\ dccla.ra.ç.'io da tribuna., porque eu Vou submottcr ~ considGraçã.o da. C:J.sa. o 
nunc11. podot•ia. eollabJrar em umil. loi n:t requot•imen to de pNfur eilcin., Cormula.do lJOlo 
qual h:1 dotct•minação quo csto11 disposÇo a. s1•• Deputado Son.t•es dos S:m tos . 
não cmmprir. (Jluilo bem.} · · os seullol·es quo concedem n. proCilrcncla 

O $R. Gert)L\;..;o HASSLOC!IER. - Contra. a. so!icitlda, q ueiram se lev:1.ntar : (Pausa . ) 
qua.l é até ca..<:o de resistir e de aoonscllur 11. Vota.ra.tn a. fa VOl' do roquot•imeat:J 37 Srs. 
~esisteoeia de todO!!. Doput:l.dos. 

Vot, ·,·u 
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Queirn,m se levanta1• os senhores que vo
tara.m cuntra. (Pausa.) 

Votaram contro.r o requel'imento 72 Srs. 
Deputados. 

Foi rojeitada a prefe1•encia por 72 votos 
contra3i. 

E' de noYo annunciacla a votação da. se
guinte emendado Sr. Mello ~Iattos: 

« Supp1·ima- se do art. 2" a parte concel'· 
nent~ á obl'iJatorieclade da Yaccinação c 

• l'evaccinação anti-variolic:l,, ficando reser
vada esta. materia p;.tra objecto ele um pro
jacto tLe lei es.Pecial. » 

) 
O §r. Heredia de.§á·(peEa ordarn

-Sr. PrJsid.ente, sejam qmtes forem as opi
niões contrarin.s á í l~a da . vaccina obriga. 
toria, o qu~ é certo é que este ponto con 
stitue uma das mais importantes disposições 
do project;o, e para que a Cmnara se Pl'onun
cie sobre· este assmnpto, de uma fôrma so
lemne, requeiro a Y. Ex. se digne de cvnsul
tar á Cnsa so1Jrc si consente que esta vo
tação seja nominal. 

VozE:::-Oh! oh! 
0 SR. PRESIDENTE-O no ln•e Deputado está 

eKercenJo um tlireito; o Regimento permit· 
te-lhe requerer. 

Vozes-Apoiado. 

0 SR. HEREDIA DE SA-Não é a primeira 
vez quo, em circumstancias semelh:mtes. se 
teem ouvido estes oh! oh!, que não me im
pressivnam. desde que não mo afasto do Re· 
gimento, cujas disposi<;õe.~ conheço bastante, 
para não int'ringil·as. (Apoiados; muito bem.) 

Nesce::; termo.:;, reitero o meu pediJo de 
votação nominal. 

A Cama.ra tem plona libcrda.de; pôde votar 
contra. ou a f<tvor elo pedido que ora for
mulo. 

Consultada, a Casa rejeita o pedido devo
tação nominal. 

E', de nov-o, annunoiada a ·votação da l'C· 
ferida emenda. do Sr. Mello Mattos. 

O Sr. Briclo Filho (pela o1·dem) 
- Sr. Presidente, quando eu estou conven
cido do mou direi to ..• 

(Entre os S1•s. He>·edia de Sd e Anizio de 
Abren trocam-se nHtitos apcwtes. O Sr. P1·e· 
sidente 1·eclama aUençtto .) 

Não vale a pena, Sr. Presidente, irritn.r a 
votação. (Apoiados; riso.) 

Os Srs. Deputadas que negaram a votação 
nominal. nem por isso se . pronuncia1•am a 
favor do. emenda. (Apoiados.) 

Ha. muitos que, . contrarios á votação no· 
minal, vã'J SOl' contra a emonda. (Apoiados~) 

Comprehendc-se hem o pensamento delles~ 
não querem que demoremos, que retardemos 
a votação. 

E' por isso mesmo que vou ser breve. 
(Riso.) 

A emenda do Sr. Mello Mattos manda SU}J· 
pl'imir a clausula do projecto que tra.tu. d<.t 
vaccinaçlo e reva.ccin:.tção anti.-variolica. 

Comprehend..'t a Cu.mara que· não é o 
mesmo caso da emenda do illustrado repre
sentante do Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa 
Lima. 

0 SR. CASSIANO DO NASCI~!ENTO-Apoiaclo. 

0 SR. BRICIO F!LIIO-Alli se dizia que 
ninguem poderia ser v:.tccinatlo contra sua. 
vontu.do. 

M~ts :tU i se podet•i:.t dizer: estão a'b1·angidas 
todas a.s vaccinações 1 

Nio, pm•que a unica a que o J;•roj3cto se 
refuri:. e1·a a anti-variolica. 

Em t.odo o caso, a emenda pod:a prestar·S3 
a outra intGrpt·etu.ção, em hora não fosse ver
dn.deim .. 

Agora, com a emenda d..> St•. Mello Mattos, 
as cousu.-:; ficam colloca(las dentro dos seus 
jtBtos tct•mos, porque o que eUa manda sup
primir é a vztccinaçiio e revaccina.ção anti· 
variolica. 

Vojttmos a s~gunda parte da emenda do 
nolJre D~putado, e PM'a este pJuto tomo a 
liberdade de cha.mar a preciosa attcnçã.o dos 
meus honrc~.dos collegas. 

A emenda diz: «Fica reservada. est':l. mn.te· 
ria para um projecto de lei especial.» 

A Com nissão, acostumada aqui a ver vota .. 
das as. emendas e n.costuma.da a vet' estas 
emondo.s dest:1.cadas, tom nohdo o seguinte: 
as emendas são destac.1clas c vão constituir 
projectos em separado, para ter ap.mas a 
3a discussão. 

Mas o caso em qt1estão não é este; trata
se do dispositivo· de um projecno, quo vac ser 
rejeitado, si for approvada a emenda, para 
ter andamento á parto ••• 

Este andamento d l'a1·te não é o mosmo da 
emenda destacada; o que quer dizer que tem 
de ser apresentado em projecto, quer dizer 
qu/3 este projccto tem de ir a uma commissão, 
que C$t ~. commissão tem de dar parecer, que 
o p:~.recer e o proje"to teem de . p::tss:~r l)Or 
tres discus$ões, emfim, que tem de haver 
todos es·tes tramites de debate. 

Ora, qun.ndo vamos tratat• disto? Este 
anno? 

Não, este anno absolutamente não ; . só no 
anno vindouro, quem sabe? 

E é justo, quando um pro,jecto preconisa 
medidas sa.nita.rias, quando leva a necessi· 
dade da prophylaxh a sett auge, a l?onto do 
a.ttentar contra a propriedade, . à JUSto ati· 
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l':l.r-,so para: as l<alcnuas gregas um~t me,lid.:t o sn: CAssuxo DO NAscmE:--ro-Porquo ? 
.desÚl. ordem 1· . 0 ·sa. BRIC10 F ILHO . ..:_ P OI'f!UG a. idé:!.: j;i 

Nesta.~ condiçõas, a Ca.ma.rn, inspim.d:l. em r, . d 
sentimentos do p ntriotismo, tem de rejeita1• 01 rejeita a.. _· · . · 
a emanda. . (,tpoiaclo.~.) O SR.. PRES1DJ::1\TE - EÚ peço ao~ nobres 

Oeputados que não ínt~rl·omp:l;m o orador , 
O S 1· . Prero:idente - Appro,·ada· a afim dclle termica.r t\S suas pbscrvações c 

emenda, a. ma.terla. nelht contida só podcr:l proscguirmo.; c:~. vot:J.çio. 
const ituir pl•ojecto a~p8cia.l, si este for nova.- o SR.. CASSlANO no N.-.scmE:o-;To _ Soh 
menta formulado e_.aprosentadJ, pen:t de vor-m·e obríga.do a. fazor um dis~ 

o ·Sr. cassdano do . Nasci· curs-J, ao quo sou inteiramente a.vcsso, 
sobre cnca.minhJ.mcnto de vot:Lç:ío. 

n1ento (pela O!"dem)-Toda. esta discu.~são Que diz ;i. emenda ? (U. ) 
de ordem,- Sr. P.·csidente, no mou coriccit·J, 
vaa desoncamiohar. O Su. G.\STÃo DA Co:IL\.- E' uma <lis· 

Nõ.o cont~om a mesma. 'idéa a emend:i (\o posição de não se delilJm·a.r p or em quanto. 
Sr. Dcpúta.do Barbosa Lima e cstJ. do St·. O SR. G.\ssuxo. oo N.\SCim::om.r - E' isso 
Deput:ído Mello 1\fatt<Js. O simples histol'ico o que csW. cscl'ipto, olt eu nlio sei o por· 
da. questão escla.recel"'.t a. Ca.mara.. · tuJ<uez. 

O p t•ojeoto lliclloMattos consogt•a.'<-:1. a vac. A c.i.ma.ri.l. alio !lecidc a qucsi.iio, relegao· 
cína. ubl'igatoria; sobre es~a Lhese aprc~eu- d lHl. pa.ra mais tll.I·J.o tratar dclla om pro· 
taram·se ctío:ersas opiniões no. Camll.l'a, dn.ndo jecGu cspJcia.l. (Apoiados; n,;0 <IJIOiados ; tv.
comba.:.e deci~iro a esta parte do proj ec~•J; mnltas. o Sr. p 1·esi dcnle ,-eckma c.Henç<7.o.) 
pa.ra. não r~ta.t·dar o u.odo.mento das medida~· 
que o Governo repu tu. essencia.es pa..-a sanear Nesta <llUOOda., Sr. P1·esideute . . não hl• 
esta cidade, o nob1•e Deputado pelo Rio do C()m n. sua. u,pprovação, a accoitação da. v:i.c· 
Janeiro, de ilccor<lo com a. propl'Ül Oommis· cina~.ão e rova.ccim~çlio obriga.tol'ia. Estôl. 
são de Sa.ude Publicn.. . . idE:a. não fica ll.ccoita Dom rejeitad<L .• • 

O St( , l:lR!Clo FILno.:..Nã,o apob<lo: alü não O SR . }:lR.ICio FILHO- Oh! · 
csM de accordo. · . · . . . . 0 Sa. CAS-SI.\1-óO DO NASCntF.NTO - •• • fica 

O Sa. CA~SIANo DO N.t.scm EXTo .•. do ac- r~legatla. p.u•a um Pl'Ojecto ospecbl. (Apoiados 
cordo com alguns membros do. Commissüo do e n<to apoiadas.) 

Saude Publica. · . 0 Sn. ALVARO m; CAtWAÜIO ,---Todo O 

O SR. Bnxcro FILAo- Ainda. não apoiado: mundo so snbmcttc. á ,·acciDa, nesta. ltypo· 
de accordo com um só. ·. · . thesc. 

O Sn CAssr.~.,.;o 00 N.uornENTO _ Para O ·SR; C:-\sSIAKO Do !üSCI:IIEI'TO - Fica o 
acu.l1nar o nobre. Deputado por Porno.m- n;;snmpto, Sr . Presidente, vohda. a. cmGndD. 
bu~o . ... . .. · do cobro Doput:1.do polo Districto F~de1•al, 

O nobre Deputa..to Sr . Mello Mattos autor reservado Ji:.~.ru. um prQjocto especial, qu<~ 
elo p1•ujecto. retira. d:) mesino a parte rola-· pô.to ató hoje mesmo sa:r ::;prascntado }}Or 
tiva á. v:~.ecin:J.Qão obriga. torta, qus f •lri:r. Q.s S . E:t. :!. .consillcl-aç5.o dn. Cama.ra. dos 
convicções de um:a. g t"<l.ode pa.t'te da. C::-t.tn::.r;;., Ocput:1dos • 
resorvu.ndo-a pa.rn, um projecto especiu.l, de Ou a ca;ma.t'll. aoceita. o projocto ou rejeita . 
.modo a. não emhara.çar • . a. não · retard..tr o ficando bem c.la.ro quo dllo ' 'of.açli.o da. emenda 
anda.menr.o de~tas medidas de bygione. uão ha um resulta.uo definitivo. 

Nem colho o argumento que o meu bonrado 0 sn.. GAsTXo OA Ct:NH.A.- E' umt~. emenda. 
amigo ac:Jbe~ de aprcsonta1• em aparte. A d' t 
id6a do v;~eclna obrigu.t :>ria. não ê pela. ·. tio. o r in.. 
omonda. do Sr. Mello Mattos n~m accaita., 0 SR. CASS!ANO DO NASCUIJ::NTO - Dila.to· 
nem rcpellida; ó roser>"Ooda. pa.ra. um pro· ria, di~ mttito bem o nobl'e Deputado po:-
jecto cspocial. - MiDJS. 
·_ o Sn. . D2rcro F1wo - Não apoiado, é re- A outra emendo., a emcnd:J. do nobre Depu·. 
jeita.da . . . . tado pelo Rio Grande dp Sl._!l, o Sr. Ba.rbosa. 

Lima.. essa enfrent~ a. questão. E' antes um 
O Sn. . CASStANO no K .... scr:.-rENTO - Va.mos o.-dditivo t).O projocto de lei. 

ver, pOde ser I.J.UO ou não tenha. sabido ler. s. Ex. expoz n. quosi;ão nl!~tC!s . termos: a. 
O SR. BRICIO FILHO ._ O proprio Pl'CSi · Cam:tra entendo que púdo se constranger a. 

siden~o da. Camn.ro. àecta.rou que ó preciso liberdade individua-l. ou nã.o, decretando 
projecto novo ; e este anoo j:i. não · põde ser :1. medida da vaccin<'. contro a voot.1.dc do in· 

· a.presontD.do, úividuo. · 
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São causas que sa parecem, mas são muito 
differentes. Num caso, é uma medida dHa.
toria, como muito bem disse o nobre Depu
tado por Minas, m2dida que viza uniclmente 
:não embaraça.t• o proj8cto em quostão. 

A Cama.ra pronunciar-se-lla entã:o sobre o 
additivo. Si elle .não for rejei tad•.), adoptarú., 
ou não, a medida que elle contém. 

Tudo que nio f..>r isto é balburdia. 
Tenho concluído. 

O Sr. Ferreil•a Braga (pelo · or
dem)- Sr. Presidente, a medida que vae ser 

-votnda. envolve a.ssumpto de maxima impor
tancia, envolve urna questão de principio e é 
por isto que ett, fulando, desejo a,penas que fi. 
que consignado o mau voto contrario á vacci· 
na obrigatoria.. · · 

Se ha quem <lefendaa. eíllcacia da vaccina, 
ha. quern prove o contrario, não tendo nós o 
direito de impôr a qualq ner cidadão a. vacciw 
na contra ·· sua vontade. 

A dJscoberta do movimento da terra tam-
bem foi contestada. · 

GallHeu teve de jm•at\ pn.ra não mol'r r, 
que clla. não se movia, n.o passo que lloje não 
lia quem conteste o seu movimento. 

Assim, si a -vaccinação encontra detenso
res, mais cedo ou mn.is tarde póde se verifi
car que não ha a vantagem preconizada, não 
tendo, como disse, nós o direito, de impô1• ao 
individuo .medida que elle não ost(t disposto 
a acccita.r c que é contraria aos primo:·diacs 
princípios de U1Jard~1.de. 

Nestas condições, eu voto c,1ntra. a vaccina 
obrjgatoria, não só· nesta emenda, como em 
um projccto especial. 

O Sr. Paula . . Ramos (pela o>·
rlem)-Sr. Presidento,o art. 2o do projccto es
tabelece a obrigatoriedade da vaccioação e 
l'evaccinação. Não faz distincção entre a vac· 
-cina. contra n, peste bubonica, contra a va.· 
rio la. cu qun.esquer outras molestias em que 
clla seja empregada. 

o Sn.. MALAQUIAS-GONÇA.LYES dá um apar~ 
te. 

O Sa. PAULA. RAMOS Aceit~ o apa.rte 
-do meu nobre amigo, Deputado por Per· 
nambuco. (Trocam-se apa1·tes). O que o pro-

_jecto estabelece, repito, é a vaccinação ·e a. 
revaccinação obrigatorias om . termos gene~ 
ricos. (.-11Joiados). Todo o mundo sab3 que 
11ojc se empreg::t contra. . a peste bubouica. a 
vaccina. 

0 SL•. GERMANO . HASSOLOCHER.-Contra O 
.ca1•bunculo • · 

O Sa.. PAULA RA.Mos-Contra o c..'\rbun
·culo o dive1•sas molest~M~ 

Portao to a vaccinaçio de que trata o pro~ 
jecto, não é somente contra a variola. 

A emenda do iUust1•e Deputado pela Capi
tal Federal manda. que ~e supprima do artigo 
2°a disposição rcl;t ti va a . vaccinn.ção e revacci
nacão,limita.ndo a vaccina apenas ao caso da 
variola . . Approvada a emenda do nobre 
deputado, pergunto á. Camara: desa.ppa.I'ecem 
ou não do p:·ojecto ns pa.lavrus «vaccinação 
e revaccinação»~ Acredito que sim •.. 

0 Sn.. GER!t!A~O HASSLOCHER-~ão. 
O Sn.. PA'ULA RA~tos ... poi•q ue não se pó de 

pedir a suppressã.o de U!U<t disposiçãó, desde 
que não cst:.t. contida no project~. 

Ora, o· projecto fti.Ua em vn.ccin.'1ção e re
vacciaação o S. Ex. peJ.e a suppressão 
dessas pala vrM. 

Portanto, ellas desa.pparecem do projecto. 
O p1•ojocto nã.o cogitM'á de vn.ccina.çã.o ourc
vaccinação, e S. Ex. ~tclla que é conveniente 
quo o p1•ojocto nã.o se occupe disso, c ~tvcnt<t 
aidéa de sor apresenta.da. om projccto espe
cial ~t. obrigatoriedade ou libe1·dade · da . v:1c~ 
cin:.t~ão. 

0 SR. MELLO MATTOS-E' iSSO 1Ue3lll0. 

O SR. PAt:LA. RA~ros-E' muito diiierente 
dessa a · emench aprt:'scnta.da pelo illustrc 
Deputado pelo Rio Grande do Sul. . . 

Em uma, nã.o se tratada questão da liber
dade ou obrigato1·iedo.dc da v;_tccinacção; na 
outl.'a, estabelece-se a libel·Ja;1e da vac-
cinação. . · . · 

São cousas intcír.1mantc dive1•sa.s. 
Quanto <i, objecçiio que eu vi levantar, se do 

que a Camat•a.,u.pprovando a emenda do nobre 
Deputado pela. Capital Federa.l, está impedida 
de amanhã. . poder . apresenta.1· um p1·ojecto, 
não tem ca.bimento. 

O que estabJleco a Constituição, no art. 40, 
é quo os projectos vota.dos ou rejeita,dos não 
poderão ser t•eproduzi.1os no mesmo r...nno. 

Ora, a Ca.mara. não t•ejl?itl a dispJsição 
contida no art. 2° do projocto; o que faz é 
não se pronunciar sobre ella. 

Portanto, acho que a Cama.ra pode não 
t1•atar da questão . no p1•ojecto, devenJ.o ap
provar a emenda do nobre Deputado pela 
C<Lpital Federal e nesse sen~ido dou o meu 
voto. 

o s~-. Gel·JU!liUO .'llasslocher· 
(peZa o~·dem)-Sr. Pl•csiilente, eu entendo que 
o melhot• do tudo é dafinirm')S desJe logo as 
nossas posições (1tpoiados.) . . . 

Trata-se de uma questão que pode sel' d:J~ 
flnitivamente resolvida. 

· Podemos ou não . podenios dec1•etar a VM· 
cinaçâ.3 ohrigatol'ia ~ O projacto, no n.rt •. 2°, 
aut•anga pura. e simplesmente a va.cci· 
nação e revaccinação. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 221051201 5 13:51 - Pêgina 25 ae 44 

SESSÃO E~I 25 DE NOVJ!:I.!OP.O DE 1903 · 877. 

A emenda. do .Sr. Mello Mattos . manda uSupprima.m-sc as pala.vrns - "Vacoínaç1io c 
supprilnir a p~u·te rehttivamentc ã. vacci- rcvaccina~ão . (Apoiados . ) · 
·nação e rcvaccina.ção· a.nt~ntriolica, mas 
c>t3. o monda não tem a. neccs;;aria clareza. Ó St•. I\lello Mattos (pela o>·dcm) 
para. definir p<'>sif.lva.mcoto a. -solu<;ão que -Sr. P1·o~idcnto. a Camara lili.o ignora., em 
lho dermos. · vi.;t:t da. úoclaração l1:1. pouco foita. pelo 

Tenho uma emenda q110 mo :pa.reco muito· ilhtstro leader, que a. emcnd:1 quo va.o ser 
mais simples, porque se limita. :1. dizor: su:p- vott~.dn. foi apr~,:enbdn como mcuida. de 
priffi(l.lll·SI3 do art. 2• M palavra~; «VO.CCl- trn.n;;acçiio ent,ro opiniões radica,es, quo, Si. 
nação a rev\ICCina.ção» . · · · fossem dobltidas.lla.via.m de l'O&:ml:tl' muito 

A o monda. do Sr. Mllllo Mattos abrange :1. :~.pprovil.{'Jí.o do pl'<ljocto. 
aponttS a va.cclnat;.ião c rcvacclno.ç~o a.nt!-va.- t:m·t vez. pOPI!m. que o noln•c reprc>en· 
riol!o!:L o ú pt•eci>o comprehendor-se que·e.stt hnto elo Hio Grande do Sul. tim dos que· 
·omeoda 6 rcstl'ictiva, porquant? a va.ccl- foram parte n.a. transa.co;-li.D, por si o pelvs 
na.Çli.o ·contl'a a pe.;to bubonica. so c:o:orco em priocipa.es · iotoressadus, robella.·~o c~nt1'a 
larga escala. nesta GapHa.l . . . · mluha. cmcmh, Ms t:mms em que c>t<l con·· 

o Sn.; M};r,r,o M~nos.-?;-ão a.poi:ulo. cobida, e. f<l7. questio lin. appJ•o,·aç:i.o ou ru· 
j lit;ii.o Uil. SUU., Jll!ÇO <L retir<tda Ú.<\ micha . 

O Sa •. MELLO M.\Tl'OS-:Niio apohdo. { J!uilo bem; ,;mit" uem.) · 
O Stt.GER.M.\~0 HASSUJCI!lm.- E' .\Oi'da..lo. Co;Jsul;a<la., a. Canm.r-<~. c~nsl.lnt~ n-.1. rc.ti-
O SR.. MELLO ~LI.TTOS_;_Nful 6 e:o;:ac!;o. rad;~, da onnndo. do St•. Milito Matto;. 

O SR. G~:R~IAi'iO H.l..SSI.QCllEn.- Não SJ vaeci- 0 Sw. Pt•esidante - Vü1t .COll· 
nam os homGns qucS:J.bcm resi~ti!', que Sll.b~m sul~!· o. Ca.ma.:-.~ sol.tt·o o. emenda di> Sr. Gar· · 
recbmar. vaccina-sc o ignorante, o povo. mano Hil8slochet· <1. pn.~. 4.rlo impresso n .. 38 B, 
em summn.; o hu~11ilde · que não so.bc PN· do i90:),na. par&') relativa <1. vaccinaç<<o e ~-~vaç
t.est:o.r. Faz-se isso om larga. esca.ll\. poM- cina~<jo, 'lu C! de\·em SOl' supprimida.s d·J art.~-· 
h-a-se no t ugm•io do pob1•e, armado de lym· do P\'ojecto. · 
pita ... 

O Sn.. T!lO)t.\z CA\'AI.CAN'l'I....;.ApolJ.do. O Sa·~ l\fello lUnt-tos (pda . o1·dom) . 
- St• •. Presi t.lcntc, sou olJr ígado a p od;r a 

O Sa. G~::a~rAN"O H.\SSLOCUER...., •• • o inoo· ·v. J·:~. que so digne cxrlUca.r-mo o quo se· · 
culo.-so vio;lentamente a vaccina, Pl'Ocosso vac \"Jt:n·. 
que pódJ ser bom para. uns, porém máo p:\1'1), 
outros . · . · · · O Sr.. Pn.E,~mENTE-VM-sc -..otar o rcqnc· 

Não sei po1·que o nolJl'C Dcpubdo, si ·qller rimcnto do prcfcrcncla do Sr. Deputado Oct'·· 
dar provas de su.t lealdade, tlo que aliás mano Hasslochêr. A omcndt~ de s . Ex. ó ao 
sempt•e d9u, não usou antes d:t. proprio. a1•t. 2• .E>sa. emond<\ ó a~sim co.ncebiàa: «Sup

. expressão d::>. sou PL\.ljecto do lei dizendo- Ill'Ínl<IM·Sfl as p~ lavt•as:-afi m d.3 tornar crrc
supprima·se a par to rel<ttiva. a. vaccina.ção o c ti v<~.~ a. notidc:\ç5.o d l ·molostias infcccios:~.s, 
revaccina~ão-sem rosiricção do variolica. a va.c~lnaçll.o o re\'a.ccioaç1io». · . · 
porqnanto; si a Cama.ra. adopta.r lloje a . o SR. GER)HXo H.usr,ocmm. - Rmiueri 
emendo. que supprimo apenas :1-. v:~.ccinação prcrorcncia. p:1l'o. a votw:ão da a> p:u•to da 
nnte-variolic::~, ipso faclo manterá. a obri~- cmcnda- vaccinnçã.o .e rcvaccinaçiio. 
toriooa.de dM outras v:~.ccioas. ·Poder-se-Da, 
pelas interpretações do texto da. lei, ele O sr~ Henri.que :Salles· (pela 
accordo com o processo que aqui corre. lm· ordem)-Sr. P resítlento, o nobr:l Deputado 
por a. quem qu~r . qu~ s~ja a. vace;oa.çã.o pelo Rio Grando do Sul requereu a sepa- 
con~ra. a febre a.ma.rella., con'tro a p~ste bu- raçli.o desta. em onda. em duas partes, pedindo 
boilica, contra. o ca.rbunculo, cont.rn a:tubor- pt•oforeocia. apcna,s par:t a ultima. parte, e· 
culose, transform!!-ndo o eorpo do ci!ladão suhsistiodo a. pt·imoil'a~ · 
om verdadeiro repositorio de todas o.s dro-
·gas e inveoçõ~s que por a.hi SU!'gom e n!io o Sr. Drfcio Filho (pela ol'dam), · 
tcem a. eonfirmaçã.o da sciencia. (•1luilu bem.) -Sr. Presidente, a. C\mara ou.viu fu.Uar o 

Peço prerercncia. p:n•a. n ,·ota~ão d~ minha illu~tro leade,·, o Sr. Cassiauo do Naseimeoto, 
emenda., que e a. mais simples. Si a. emenda quo declarou que a.ppro.Jvn.da o. emenda. Mello 
suppre!lõiva tom prcferoncia., a. minha., sendo Mattos, prupondo a 1-etirada das providen· 
puramente supprassiva.. sem restriccões,scm cias sobl'e a vaccioaçii" c ravaccinação, OO$ 
cst<Lbelecer a. hypotheso de renovada em poderíamos mesmo o~te anno renov<tr a. me· 
projocto, deve t er. prefereocia. .. i! ida.; . m 1s a questão a.gol'a. esta nos . ml!smoa 

Dividida a emenda. n. s a.o :u·t. 2-, a prc· term:)s, porque a emenda 1\>i .rctírndn, e. si · 
rcrencia deve ser para. a parte seguinte: passar a. segunda parto da. emcnd:l. do . Sr •. 
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Germn.no Hasslocllet•, não se poderá mais 
tratn.r da questão este anno. ·(Apoiados.) 

Nestas condições, o que va.mos fazer não é 
adia.t•, mas rejeitar inteiramente a id~a.. 
Chamo a attenção da Camara para o as
sumpto. 

E' posta a. votos e re.jeit·.1.da a referida se· 
gunda p:.trte . d:1 om.enda do Sr. Germ.:\.no 
Hu.sslochcr, pJl' 85 votos contra. 32. 

O Sr. P.residiente -Annuncia ·· a 
votaçf.í.o da primoil•.:t pa.t•to d.:t emenda do Sl'. 
Ba.rbosa Lima. 

VozE:s~E:.;ta pat-te da omcnd;.t está preju-
d.icad<\. . 

O · Sr. Presid.ent.e-Nã.o está pl'e
judicada a emenda do Sr. Barbosa Lima. 
Vouler o art. 2°, que diz: 

«O GovernJ regulamentar<l todos os scr
viços'dcpcndentes . da Dircctol'ia Gcra.l da 
Saude Publica, admittindo o pessvu.l . con
stante dtt tabolla anncxa, cstabelecendu a-; 
medida repressivas · necessa·,·ias · <tfim de 
tornal' e(l'ec í,ivas a notificação das moles· 
tivas infcctuosas, a vigilanci.a. e policia sa
nitarin., a. vu.ccinação e a revaccinaçflo. em
fim. todas as noc:;ssarin.s medidas ex
ecutivas e diSlJOsiçõcs regula.mon tarcs. » 

A emenda do Sr. Bn.rhJS::t Limadiz: «Xin
guem poderá ser vaccina.do contra a sua 
vontade.« 

Apezar do consitlm•al·a projurl.icadn.., . vou 
submettel-a d. vóta.ção. (1lpoiados c nr:io 
apoiado$.) 

Nn.. duvida, é pl'efcrivcl submettdl·a <L 
. votaçlo. 

O S'il~. Pal'lln Ramos (pela o,·dom) 
-Sr. Presidente, os urtigos additivos n..pi·e· 
sentados pelo ·nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul são t1•e3 : dous se rcrer:nu tt 
notifi.caçio oln·igatorht, .· contida no art. 2111 

uo projccto e um diz raspei to ú. vacci.na.ção. 
A r~,jcir;ão d:t emonui do nob~·e Deputado 

pelo Rio Granclo do Sll.l, o Sr. Gcrmu.no 
Hasslocher, importa na obrlgatoricd:tdc d:.t 
vaecinação e revn.ccinn.ção . e dí.t notificaçã·J 
uu.s molc.stias iofoctuosu.s ••• 

O Sn..GER.MANo IIA.SSLOCIIER~Não apoiado; 
foi votada por partes .•• 

0 Sn.. P AULA RA.MOS- Então, a ~l'imeil•a 
parte cstú. visivelmente pl'e.judicaâa, a se
gunda pu.rtc depondo, como muito bom 
observ3. o honrado Deputado, da votação lia 
outra parto d:~ crncuda. de S. Ex.; quanto ao 
3° artigo additivo, este visivelmontp não 
esM prejndica.do; porque trata. de matcrht 
que não está. contida no projocto. (Muito 
bem.) · 

O St~ . . Presidente- Vou pór em 
votação primeira p.:~.rte da emenda : ninguom 
poderá. ser '!)accinado conlta sua vont·ade. 

E' ·rej .!i tada. · 
E' annunciadu. a votac;ão da segunda. parte 

da . emenda do Sr. Barbosa Lima : «Soh 
prétexto de molestía contagiosa nin!!uem, 
contt•a sua vontade poJ.erú. sm· internado nos 
hospitaes ou scp.:trado de sua familia.» 

o Sr. Germa11.0 Ha.ssloeher 
(]Jcln o;·dem)-Sr. Prc~idente, :.t emenda quo 
vae ser· vota.Ja é concebida nestes tm•mos : 
«Sob pretexto de molcstia cont:tgiosa · nin
guem, contra sua vontade, p0dcrá ser itrécr
nado nos ho:;pitaes ou separado de · sua fa· 
milia.» . 

V. Ex. sa.be que nós vivemos em um paiz 
11nde as .leis desta . natureza são feit:ts n.penas 
para os fracos ; não h a neste paiz, por exem
plo. autoridade que seja capaz d.e ·levar um 
Deputado, o filho ou a mulher de um Deptt
utdo pal':.t o hospital de isolamento. pu1•que 
todas as autoridades se a.cobn.rdam doante de 
urn Depntn.do. (Sttssw·,·o ; apoiados e neTo 
apo·::aclos.) . . . 

Senhores. digamos · a . vordn.de, não cstc
jn.rnos n.qui .. a diz.)r · cousas que não são 
exactas : não ha n.utoridu.de capaz do ent1•ar 
na. c::.~.sa de um Deputado para scpa.ral-o ele 
su!l. fu.milia ; ao pa.sso que hão de invadir a 
c~~ ._;~ üe todos os pobees, os mise1·a vcis. para 
aee:.tncal-os ao cal'inho da .família e inter
nai-o.-; nos hospitaes. (Suss~tl"l'O.) 

Quct'o com isto signifi(lal' . que não estou 
p1•evco,lo n. possibilida·le do s~t· ·amao llã o 
meu lar invadido, porque ellu não o ·llu. de 
s~t· ; ningnem, a.bsolutamenGe, no :lwma au· 
túrLiu.do ~anita.1•ia ha de il' violal' o mtm lar. 
E posso d<.tr testemunho de que me achu.va na 
Dü·ectoria de Hygiene. convcrs:1ndo com o Sr. 
1J1•. Oswaldo Cruz, quando alti elu~gou o PJ•Udo 
de n : 1 medico, que queria sôro para tratal' 
de um potentado, acc01umettido úe peste bu
bonica., uo proprio htl' doste. A minha pro
:->ença,, parece-me, motivuu a recusa. na occa
si:io; mas nã.o ha quem s(•ja capaz üo contes
t <u' due ht~ muitos casos- muito~. muitissi
mos J! - onde pe::~tilentos teem sido tl'<.tta.dos 
llJ carinho da. .fu.milia (muilos o.poiarlos) ::;em 
que um::\ só autoridade alU tenha penetrado 
p ,. t•a, pru.ticar a n.cçio Cl'Uel. anti-humana., 
sel va.gem, c.~tnpidn.., de tirar do lar um Ll.oentc, 
que tem a seu lado entes quo velam pela sua 
sa.ude, que o curam principalmente com 03 
carinhos e com os cuidados. (illuito bem.) 

t•'az-so esta. loi; Sr. Presidente, para. se 
levar <W hospital o filho do pobre o para. de
pois esquartejai-o! (Apoiados e n!'ío (lpoiados.) 

Nós, 81•. Presidente, fizemos a Republica, 
temos uma, Constituição que g;.wantc · o 
individuo; ruas começu.mo.:; revoga,ndo esta 
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Constituiç:to r.m leis desn nn.tm·eza. com 
o dcsprcw completo d:t lib~rd:_de indiví.
uua.l, do>truin(!O o; lll:1~S SD-UtOS :tJfectos, 
desraspcit:tnJu os h<:os mú,; i11timos do 
s.·~nguc, 

O Sa. Tisrr::DrA m~ SA'-E' deslmnnno iss;) l 

O SR. GEHWA:-'0 H,\SSLOcl!F;R- .J:.\. ili'ío ú 
sómente tic~lmrna.no ; G ostupído : _ 

Espero q u:~ ost~\ Camar:t n[IJ san!lci:lml tal 
lei, quo só scriu. cxccuta,d;~ contr•t o pobre 
e nunca contr~t o t•ico ( muitts <tpait!dog· e 
-1~(1o apoiados); 6 :..t. Ycrdade, e nlo 1ne ca.nçJ 
de-re:pcti!·a. 

Creio não e:·ra.r. affi;·tuando .quo dentro 
tlest:t C~tm:tl':L não lui. um pM tão desalmado 
quo sC'ja c:1p<t7. do entt·egar seu filho uo hospi
tal. (Mu:to ócm.) 

Ot•a., si nus não somos e;.tpa.zos di~to, si k1· 
vemos do re.>isSir (trpoiadoR) ... 

0 Srt. A)!~J,UCO Dll ALDUQUERQUt-Eu do· 
claro que rcsis~irci do todos os moles. (Aftdo 
bem.) 

O Sa. GEr..~r.A~O 1-L\SSLOCHJ-;R.-••• por quo 
:•azão hn.vcmo~ de querer que os outros. qua 
~t~ão teem imrnuuidn.·les, como nós- quo po. 
demos ma.t:_~l' e não vamos :p;~r•t .a cC\<loia, 
quo pod.umos t•ouh:~l' o uã.o vamos par:t a. 
c:tdeill, quu podumos commettet· todos os 
ct•irucg, inclusive l'OS[stir ti. lei. c· não vamos 
para :~ c::uêw.-poL' quo l'uzãO havemos de 
querm• 'l''e os outl'os, que não estão res
guardttdos pilr es~a~- immtmidades, quo a. 
Gonstituiçi'i.o nas d:í, ftquem sujeitos 11. imp!l· 
sições •h,~ta ordem? ! (Muito lma; muito 
~ôll~.- lia 1>n<itos opa;·tcs.) 

O Sr. l?res:iden:t~-Attonçiio! 

O Sn. BP.rcio FILHO- Peço lt pa.l::tvr:t pelt\ 
Ol'dcm. , 

O Sn.. P?.::siDEl>TE-Tem (!. p2-li1Vl':.t :pcl:l. 
ordem o Sr. Bl'ic!o Filho, 

O Sr. !9l•ieio Filho (Jw/a J>>'âem) 
-Ai!ld::t lw. pouco, Sr. Pl'esidcnta, :t cu.ma.ra 
dos Deputados me ouviu úefcndor a. o brig. L·
torielhtdo da vaccina. como uma. . medida- ne• 
cessa,• in.. (H a mtti!os ap,>·tos 'l'" i,.te<'>'<nnpem 
o wador. O Sr. Pt·esid~nte >·ec/cmw atte>,çt<:o, 
fa::endo soa>· os tympllnO~.) 

Agol'a., Sr. Presiuentc, ou me vou decla.mr 
tambem a fcwot• do isola.monto como medida 
nccess<Lri:J.. 

Para. que, por~m, ~e di! o isolamento, sm•ll. 
ncce5Sl11'iu q_ne o <loi)tlte sojn. ssmp1·e tt-a.nsfe· 
1•ido pn.t•::t um hospital ? :N5.o : no pt•oprio 
domicilio, o i.~olamonto se póde du.t' (muitos 
apoiados) , o doente pôde fi<l:1r ahi mesmo, 
debaixo dn. vigiln.ncia. das autoridr.des sn.ni· 
ii<'lriM. (Jluil() bem.) 

AiBim, niío h incolHll'~ncia. nlgnmfl. em su~
tenta.r :t ob••ign.t8ricdaole ria, yn.cciu~t O Ctn 
app1•ovn."r klmbcm a cmcn!la ora em rtU•J.>t.ilo. 
(Apoiados.) 

Na. prupria Casa. rcipito . o isol amento so 
dá. com cffic:tcLt. respeíta.•Ia-~ a~ o~igoocio...~ 
da. hygicm1. cstab~l-~cid<l. :. ncce~~:u•h Vi.!:'i· 
hucia.. entt•ogue o cnf:;rmo <i. fi~c:t.l iz: tç~o d<is 
a.utor•itlado-! sanit:.tr.as. (Ji dlo · úcm. ) 

E. S1•. Prosidcnt(J, si nós .,-,,,mGs vcit:J.r 
me<lid.·ts sanita.rictS com um corpo enorme 
de Cuncciouarios, nllcs qite ÜW'1 Ül algttm:t 
cous~t. que vão vigia.r, que vi'ío fisca liza r os 
isolamento~. no> domicilias ganh ·.ndo :Lssim 
honl'a.·la.mente os seus honor(1rias. 

Nestas contl.lçõe>, a ·am~ncl:t tlo nobt•e 
Dcpu~_do, ncs~a part<J, . _pó•lc ser p~rfoita· 
mente n.ppromda por aqnello~ quo se ma· 
nifost~Lram. rela.tiva.mente il. v:~t·inla., sem 
quo possltm :;;e r inceep:tuo~ de i ncol1emn tos . 
(~lpoi<vloa; muito ucn~.) 

:sul.lmettida a votos, ê app1·ova<l;\ por 5~ 
votos contr;t 50, a· relerid-1. crneada. do 
Sr. B:trbosa. Limo., na. segun(la. p:ll'to. 

Submettidu. a. votos, c! rcjeihlht a. emenda. 
que di~pi'íc: «Os es. tragos causo.tlos :i ]_lt'OPl' ie· 
da.do pu.r·ticular, etc, poh~ ac,,•ão ([os t.lcsi afo
cta.n \e8 etc.» 

o SI·. so~u·e!>l dos S::.ntns (p~ta 
~~·dem)- Sr. Pr.:sideote, p~:;o n. V. Ex. se 
digne procodet• :i. -v-edfic<wiia d~~ ;·o •; :~ç::i. ~ <lesta. 
ornenrla. · 

Verificada a vob::..ção, r cconhcco-sc ' [UO vo
taram a. frtvor 25 Sl's. Dcpat:J.dos c contra. 84. 

O §r. P1·esidente-A !lment!a foi 
rejelta.da; vota.Yam a fu.vor 25 Sr'S . D;}pu
tados o contl'a. 84. 

Sil) succossivt\tnlmte po;;t:~.s t\ votos G n.p
prov:tLl::ts :l-S seguintes emondtl~ do S1'. Henri
que Salles o on tt•os. 

O a.t·t. I • SP-ja nssiJU l'Cd i;;- i1lo: W r~orga· 
uiza.·la a Dit·eotori:l. Gct•a l d•) Sa.1Hb Publica , 
fi0:1odo soiJ sua com]_)ctcncia., ahhn Lh s :tttr i· 
buiçõ~s actu:-.es. tuJo que no Di.~ :ricto Fe· 
Jeral diz r e,;pcito. etc. . 

No a.rt. 10 ~ttpprimll.·S3 o seguinte tt•cclto 
!ln:J.l: ~o ca.so, porém, da cx tincQ:'(o tia fobrc 
am<Lrella. os novos ftmcciouarios· sorfio oan· 
serv;tdos cJm os Yoncimcntos coustr.otes da. 
ta.helln. o.nnc,.a,. 

O n. VI do art. G" seja. sub~tituido polo se-
guinte: · 

rnstituinclo como penas t\s imposiçõas sa
nita.rias multt1.S o. té 2: OOOB. que poderio sw 
converUdas om pt•isiio a té o pl'a.zo m aximo 
do tres mczes, bem como eumula.d~1s ounã o 
e mesmo como inedid.a. preve ntiva, n,ppre 
heosão o des-~\'ui•;Ü.o de gcnot·os deteriorado~> 
on considero.dos nocivo• :i saudc puhlica., se· 
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questro c venda •le animaes ou objectos, cuja 
cxistencia no.s habitaçr>es for prohibiJ.a, cls
sação ·de licença, fechamcn to e intordicçíío 
de predios, ·obras o con~trucções. 

§ 1. 0 A apprehensão e destruição de ge
nel·os detet•iorados ou co1tsiderados. nocivos á 
saude, assim como a ca.s~ação de licenç:.t fi> 
fechamento serão feitos p.Jr simples act.o da 
autoriJade admlnistrativ::t; o soquestro e 
venda de animaes ou objectos, cuja existen
cia nas habitaçõas fo1• prohibida, depois da 
competente . app1•ehensã.o pela autorid:.tde 
administr::ttiva, serão feitos pela autoridade 
judicial por meio de processo-que for cstu.be· 
lcciJo. 

§ 2, 0 A decla.raçã.o· un.. intcrdicção de prc
dios,. obras e construcçõos por. parte da a.u
tol'idade · administrath·a, t:Jl':i p:n· efl'eito 
quanto aos prndios : 

1°, se1~m ellos desoccupados :uni;aYel ou 
,judicialmente pelos inquilinos dcn tro do um 
a oito dias, conforme a urgencia. ; 

2°, serem reparll.dos ou demolitlos pelos 
seus proprictarios no prazo que lhes for 
assigna.do. 

Si estes se recus:.wem a. fa.zol·o, as repa
rações ou demolições serão ft3it::ts á sua custa.. 
:ficando em um ou outro c~S) o predio ou 
terreno por ello occup,~do legalmente hypo
thccado para garantia du. despeza feita desde 
odiada. declat•ação da interdicção. 

Quanto ::'t$ otJras e cJnstrucções terá po1• 
e!!eito : · 

1°, S3rem eWts immediahmente sus
pensas; · 

2.,, serem reparad::ts ou demolidas nas 
mesmas . condiçoões e com os mesmo.~ onus 
que os prodios. 

Accl•escento-só onde convier: 
a) Em cada porto· principal dos Estados 

mal'ithuos e fluviaes haverCt um hospital de 
isolamento com de$infectorio annexo, desti· 
nado a,l) tratamento dos enfeL'mos de moles· 
tia::; transmissivois e ao expurgo dos objectos 
susceptiveis procedentes de na. vios infeccio
nados ou suspeitos ; 

b) De acco1•do com os governo~ estadua.es! 
a nova. regubmensação p!·omovei•á. a sub:::tl
tuiçã.o do regimen quarontenarío, como· mo· 
dida systemaiiica, pelo da. vigilancia medica. 
d~Js descm.hat•ca.dos e pelo isolamento do~ 
enfermos; cumprindo aos mesmos governos 
uniformizar os processos administrativos do 
hygiene urbana. do moio n. ficar assegurada 
a.quella. vigilu.ncia ; 

c) O serviço de sauda dos portos serà l'O· 
gnla.mantado na. conf.n•midada da.s indicações 
precedentes, .attendendo·s~ á. convenioncia 
ae melhorar ns condições do pessoal o do 
m:1terial e do fl~al'·So as retaçõQs que os 

funccionarios federaos haju.m. de manter com 
os ostaduaes em 6iJOcas de epidemias e nor
maes. 

E' posta a votos e rejeitada ·a emenda do
Sr. João Lopes e outros onde conviet• : 

Para as vagas que occorrorem etc. 
E' annunciada a votação da seguinte 

emenda do Sl'. Rodrigues Lima ; 

O Congr<>sso N:.~.cion:.tll·esolvc : 
Art. 1. 0 O Governo t•eol'ganizará os sct· 

viços federaes de saude publíca, inco1'POl'an
do-lh8s os de policia. sanit:.tl'in.., assistencia 
oo~ocornial e isolamento e desinfecção na. 
Capital da. U.epttblica, nos. tet·mos do pa1·a-· 
grapho unico do art. 58 da lei n. 85, do 26· 
~e..:~etembro, obser\·a.ndo as seguintes dispo
stçoes : 

a) Em cada. porto . p1•incipal dos Estados 
mm·itimos e fluviacs haverá um hospital de 
isolamento com desinfectorio annexo, desti· 
nado ao trat•tmento dos· enfermos de mol~s
till.s t'l'a.nsmissiveis e ao m~purgo dos objectos
suscepthreis p1·ooedentcs de navios infectados 
ou suspeitos ; 

b) De accordo com os . gove1•nos esLaduaes
a nova. regulamentação promovet•á a sub.;. 
stituiçã.o do regimen quarentenario, como 
medida systema.tica, pelo da vigib.ncia me
,uca dos <lesembal'oados e pelo isolamento dos 
enfermos; cump1•indo aos mesmos governos 
uniformizar os processos administ.rativos de 
hygienc urbana, de modo a ficar assegurada 
u.quella vigilancia. ; 

c) O serviço de saude dos portos se1•á regu
hmenta.do na. oonro1·mid~tde das indicações. 
tH'ecedontes, attendondo-so á. conveniencia 
de molhor~Ll' as condições do pessoal e do
matel•ial ·e de fixa.r-se a.s relações que os 
funcciona.1·iós federa,es ll.1jam de manter com 
os est.."tduaes em êpoc~ts de epidemias e 
normaes; 

d) I-I:.tvel·á um Codigo Feder~tl de Saude,. 
no qu::tl se inclu.tm todas as regr~ts e pre· 
cei tos de administração s:1ni t:.tri:.t, quer em 
t•elação ~o serviço dos portos, quer no to
cante á hygienc da. Capital da Republica; e 
nelle s~ est.."tbclecerão as condições necessa
t•ia.s par.'1 que se realize a intervenção dos 
Poderes da, União nos actos dn. t\dminist1•ação 
sauitari:.t loca.l, segundo ~~. fórmula do art. 5° 
da Constituição ; 

e) No cita.do codigo poderá o Governo com
minar :.ts penas úe mull"L de 50$ a 1:000$ e 
o dobro nM reincidencias e pr1são de tres 
di:.ts ~" seis mozes, para as infracçõos. 

Art. 2. 0 O Governo submetterá á appro
vação do Congresso Nacional,· em sua pro
lima sessão, a 1•eform.n. de que t1•ata esta. lo i, 

o Codigo Fodoml de Sande, sem prejuízo 
ea execução respectiva, que dcvor<t inicia.rMse 
'i 1 de janeiro de 1904. 
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jcc.t?, scl"ão considerados como funccióna.rios · 
an~·.lgos , 

Art. 3" Emquanto por• lei or clinnt•ia não 
·forem Yotadas os fundos prcciso.s v:.1r<\ o 
custeio dos no>o> SCl'viço.;;, , abri rá o . Go'l'crno 

· o.9 c1·oditos neccss:l!'bs :1 vm•ba ·de Soccor1·os o S1•, Augusto de Freitas 
PühHcos, tant<.> J?a;•a, a~ Ülsttll:tçõc$, que (pela o;•rle;;l)- 8r. Presidente, peco n. \'.Ex. 
couYcl.' dl! dcte:·tlUU:.\3:, cu mo ll~U'~t o m~smo \lUO me di:;n qur.l ú o sentido destn. emendr. 
ust!.'io. · · par:J. que cu a possa. vot.·u· : 
. A1·t. '1.• Itrr:opn~-go as dispo.si~.:ic> em ~ Os fuuccionarios a.ctn<les, <lincln. qno 

· con tm~· io. ~~~J:.t,m nornea_dos p~racargos crca!los por csto 
o Sa. Pr>.Esmz:;t"rE - E~t..1. ernenun. e.;t;i pro.1ccto ~erao considcr~dos como i'anccio

prcjudicada no :u·t. to e suus Iett!'as 0 n:J.l'ios :trnigvs.» . 
oos arts. 2• e 4•. Yvu. poil;, coosult:w ;.õ•C<l-· Que qper isto dizer? (l'aHsa.) 
mat•a sóm3nte qu;tnto ao ar t. 3•, qu3 di;: o \ ' . Ex. não S:lbo di:wr . . • Yoto contm.· 
seguinte. . . . · (niso.) · · 

Art. 3.• Emquanto pot• lei Ol'din:uoi:J. nfi.o . . .. . 
fot·om ·wta.da.s os fun<lcs pracisos p<~.ra o 1 O Sr. ~feUo :1\:(at;tas .(Pd« ordem) 
custeio dos no'i'os serviç.os. a.brirõi o Goverco 1 Gvmqu;\nto não · seja. en o a.uto1• ü.a. pme!lda, 
os credi to;; nea2s...::ario;; . pa.rn. .verba do Soe- 'I"Oit procurar satisfa.zor o podido do nobt'C 
corras P ublicas. tanto P,'\ra a;; inst.alhf;Ões collcga. o. Sr. Augusto de Ft-citas, expU· 
que houYct· dt3 do~crmina.r, como p(l.l'J. o cando-a. · . 
mesmo cust~lo. · Ii;n-ia. um. ·a. rLigo no projecto em que se 

e;;t::.bekcia. que os cída.dão.;; nomeados p.'lra o 
· O Sl'. I~odrigues Lima (peh: ser,·lço. tio prophylaxi:l da. febre am:u'C'Ilo, 

o;·dcm)- Sl· . PreE:!dontc, podia. pa.l~vr.:l. para tlnJo~ os ires a cno.,, llcal'íam sondo consi· 
dal' algumas cxplica.cões á cam.ara . . dotados cmprega.dos c!Tect i<os; ·mas a. maiQ-

Realmonte,.como V, Ex. decJa.rou , o rn"n l'Í:1. d~ Commissão propoz que ~cmolhttnt~ 
projecto substitu U v o cshL prejudio:l.do em artigo fosse eliminado. . · 
t1•es para gr:~.pbos; porque o. Coromiss5.o Em ;·i.sta da emenda propo>t:t pela Con;
dcu-mtJ a honra de accoita.•• 3 parttgra.pilos missi'io, parece qno alguns Dl'lmtaU.os, C!lk(: .. 

·do meu pt·ojecto, que se refel'iam ú. org::.ni- ·os quacs o Sr. Hosannah do Oliveira, que 
zação sanitu.ria nos Estu.tlosda, Repuullca. foi o primeiro a as~ignar a. emcntla em 
. Estes trcs paragraphos f oram acceitos o questão, proptizera.m que GS empregados. 

constituir;~.m emenda do. Commissão já. apprp. nctm\lmcntc · existe o. te:s fossem pl'Oferitlos 
vnda,. aos novos no cato do dispensa. ·· 
· O primeiro artigo do projecto refcl'ia·Se •t No.tnro.lmcnto icem de ser nomc.'!,dQS no·. · 
organização de bygienc n<~ Gapital Federal. ;-os medioos, novos em :pregados, etc., c cn. 
Tll.mbero o considero pP(Ijudicado. de accordo tão s. E~. deseja quo, finuoa cs tres aonos. 
com V. E~ ., pelo- p~jecto n. 3S. . . soj~m · conservt>dos os quo já. se aoha;~:.\m 

Mas. ha um outro pll'agMpho, que ú o § 4• fazendo p<~.l.'tc do (!Uadl'O, quando se deram 
do art.l•, que diz: «h:wer~ um Cocligo. .. as no>:l-s noruoações, e, ·os cruo t iverem sido 
Nã~ se votou na.dn. em r.Jliwao a isto, e eu deslocados de OOU):; cmpragos, Yoltum a 

a.eredito qne é um:.t mc.iida. dê grande impol' · ollcs. 
tancia., .mesmo par,,. r egul.?.rizar t odo 0 pro· E' por isso que fbi u.prcscnt:ula :~.emenda. 
ject<) que :~; Cn.mM~ tra.t:~. d0 vot:l.\', quo eolia. \'OZE~ - E' ci>ntra.d1etotio. 
tome conhecimento d.'\. orga.nizaç.'\o de um 
Codigo, que uniformize a a..tministraçlio S.'!,Di· 
ta.riu. em toda a Repuhliea.. · 
· Parece-me, portanto, que V. E:r::. dc~c 
submottor (i. votv.çlio este p&.l'll.gl'll.pho. 

O Sr. Presidente,.... SómentG não 
estú.:prejudicl\do o art. 3•, a.rtl~o este quo 
vou subme~ter á. a.ppro-raçTto da C:~.tn;~<l'a. 

Posto a votos ê a.pprovado o referid.o 
ll.rt. 3•. 

E' aonunclada 1L Yot:lção da. segtünto emen
da. n .. 7, dn s~. Hosa.nna.h de Oliv~il·a c· 
outros : 

Accrcscecte-se :to :nt. lO : 
Os funccionu.rios iJ.Ctuacs, a. inda. que sejam 

nomeadog para. c:~rgos croado;: pot• ostG pro· 
. Vol. VIl 

. o Sr. Driclo FUbo (pela orde1a)- . 
Sr. Presidente, o illustrado Deputa.do pela. Ba
hia foz bem om pedir explicações com rcla~ão . 
0.. este emouda. Gnigmatica c os osc1areci· . 
mentus fornecidos pelo nobre Deput.?.do pelo . · 
Diswicto Federal o Sr. Mello Mattos, vieram 
orientar t\ Cll.ma.ra. po sentido da rejeiç5.o d ::t. 
emenda. O qne se vae dar dentro de trcs an· 
no.s ê a inevitavcl conservacõ.o desta pcs.>oaJ 
o.gora. nomeado. 

HD. provavelmente pessonl j<t pertencente 
á. ltygleoc e conservr.do mldillo. PJ•efcril·C• 
occup;l t' os no vos log'a.res por serem ma.ioro~ 
as· Yantn.gens. Passacln a emendo., fico.ra. nos 
novos ·postos, o.pozn.r ·le serem os outr.:;s di~· 
r ensa.dos. 

l!l . 
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Esta, emenda. portanto vem dar pl'Cferencia 
a um grupo de funccionarios. 

Não é justa, não é razoavel. (Ap(Jiados.) 
As expliclçõcs do nohre Drputado o Sr. 

Mello Mattos devJm ser sufficientes para in· 
iluh• no cspil•lto d:.t Cu.mn.ra.., no sentido· da 
rejeição da c{me:1da,. ppoiados.) 

Posta á votes. é rejeitada a ref(jrü1a 
emenda n. · 7, o!l'ot•.::cída pelo Sr. Hosanna.b 
de Oliv-eira e outros. 

O Sr.·. C~U"E"êa :f")ut!•a(pcia o1·Jem) 
requer a. verificttçã.o da votttr;ão. 

Procedida a verificaç~ão, roconbece-se que 
votaram a favor 12ocontra 105; total, 117. 
E' l'ejeit:tda. 

São successi va.l'n:::nte postas a votos e re
jéitadás as seguintes emendas oiTerecidas 
pelo Sr .. Gel'mano Hn.sslocher : 

Ao m·t. l . o Accresccnte-se, cntt·c as pa
lav!•as- E' 01'ganiz1da a Directoria Geral de 
Saude Pablica .• ficando sob a F.ua. compe· 
tencin, alúm das a.ttribuiçõcs actuae.;, tndo 
que diz respeito- e as palavras- a hy
giene. domicilíari:1 - as ptüu. vru.s - na Ca
pital Pcdenrl, 

Art. 2.<> .Supprimalll-so as pala.vras-a.fim 
de tornu.t· efl'octi vas as notifica,ções de mo· 
lestias infectuosn;~. 

Ao art, 6. 0 Ac~resccnte·S3 dcpJis das p::t
Iavras- Codigo Sanitarjo- as palavras -
na Capital Fcde•·al- mantido alias o dis· 
posto· no, n. lU deste artigo. 

Suppl'im.a·se o n.IV. doste artigo. 
Substitua-se o art. 0° n. VI pelo seguinte 

- Instituindo, como penas ás infracções sani
tarias, multas · ató 2:000$, que podet•ã.o sot• 
convet>tida,s em prisã.o, ate o prt~zo maxtmo 
de 60 dia~. 

Podel'(t · igualmente cassa.t• licenças, or
denar o fechamento e int<>rdicçã.o de prctlios, 
obras e construcções. destruir bens n.ppre
hendidos, respeitadas as leis de direito com
muro, com as limitações rigorosas da Con
stituição ar~. 72 §§ ll o 17. 

Ao art. 7. o Accrescante-se - sómente no 
que disser t•espeito â hygiena interna.cianal 
ou maritimn.. 

Ao art. 11. Accrescente-se, logo após ás 
palavras- E' instituida,- as palav1•as - na. 
Ca.pitttl Feder·n.l. 

E'·o pttojeoto as.sim.emenuado, app1•ovado 
em 2o. discussão e enviado á Commissão de 
'\lra.rlucção c sa.udc Publicl para. redigil-o 
pnst n. 3n discus.;ão de accorâ.o com o ven· 
cido, 

que eu, além de ter votado a favor da. 
emenda do Sr. Deputado l:bsslocher, man· 
dando eliminar do arG. 2° as palavras -
vaccinacão e revaccinação -, votei ta.mbem 
a favor dos dous primeiros artigos da emenda 
substitutiva do Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Presidente- V. Ex. mande 
sua declara,)'io por cscripto. 

O ih~. Amei .. ico <le Albu
qner<tue ped.iu a pala,vra para enviar 
<L )Jc~m tt . sua declara.Ç'.ão de voto contra a 
vaccinaçã.o obrigat·nia, ·por achar. que o 
at·tigo de lc~. que a detet•mina, fere a Oonsti
tuiç.ão Federal, a.ttentando contra. a libe.rdade 
in di vidu:tl. 

0 SH:. PRESIDENTE- V. Ex. mando a sua. 
decla.l·aoão por cscripto. 

Tendo dado a hora destinada ú. ordem do 
dia, passa·se (t do expediente. 

Pass:1.·so á hora. destinada ao expedionte. 

O S1·. Alencar Guimni .. ães 
(1<~ &cl'elal·io) pl'ocecle â legura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Dr.•. Lou1•enço Mtwla de Almeida Ba

ptish, de hoje, communictmdo, para os de· 
vidos etreitos. que tendo sido proclamado 
Senador da Republica, eleito pelo Estado 
elo lU" de Jtmeil'o, prest~u o compromisso 
constitucional e tomou pos3e em data de 
hontem. Communique·se ao Presidente do 
EstaJ.o para os <levidos fios. 

O Sr; Fernando Pl .. estes·
Sl'. Presidente, venho communicar a V. Ex. 
e á Cl.s:t, que desempeohámos o nosso dev01•, 
indo assistir á sessão civica em homenagem 
ao grande patriota D1•. Julio deGastilhos. 

Eu e meus·. compa.nheiros de com missão 
t_tgradocemos a V. E~. a distincta honra Q.U:3 
nos fez~ cscolhenúo-nos para· aquelle fim. 

0 SR.. PRESIDENTE-A Mesa, fica int~irada. 
V i1C a i.mpl'ímir a. seguia te 

REDA.C~ÃO 

N. 107 B- 19)3 

Rcdacçlto final do p}·qjecto n. 107, deste anno, 
gtte ?'efo}·ma a lei · elaitotC!Z pa;·a. clciçi'Jes 
federaes 

{V'id.e pl•ojectos ng. 5 e 2S5, de i002) 
O St•. Henl. .. ique Snlles (pela 

otdem}- Sr. Prcstd<mte, dosC:',jo que tique A Commtssão de RedacQão, examine.ndo o 
consigDo..do nu. Acta. dos t··ahalhos de hoje projecto n. 10'1 de: te u.nno, relativo â re .. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 221051201 5 13:51 - Pêgina 31 ae 44 

i:mss,).o EM 25 PE ~o\·u:-.Iimó DE i903 · 883 

forma eleitor~!. e as emendas· diversas·np· 
_provadas pela. Camara, tendo em vista. o 
disposto no art. 130 do Regimento Interno. 
·vem oO'erecer as seguíntee modificações com 
o intnito de. melhor escla.re~:er o texto da lei, 
modificações que incluiu na presen~ re
daccão: 

Ao nrt. 7•, após as palavrns- 21 annos - . 
.foram accrescentadas as seguintes ; - .sa.lvo 
o disposto no § l•, n. li deste artigo. 

o § 1•, n. 11, do mesmo artigo, foi aesim 
redi~ido .: -Neste ullimo cnso- em ,-ez de 
.._ Neste caso - o mais como este.va.. 

No§ 1• .do mesmo artigo (oram interca
ladas entre as palavr3S- e-e- con,idaY<i 
- as palavras- no qual. 

Foi redi~'ido elo ·seguinte modo o § 2• do 
·art. 12 do projecto { § 2• do nrt. li desta. re· 
dacção): « O;t junta de revisão e :recursos fará 

. parte o. presidente da. Côrte de Appella.çio. » 

· Por o fio corresponderem a.o! cargos actua.l· 
mente existmtes no ·exercito ·e na. a.rmo.do., 
!oram substituídas no art. 89, n. J, s• - as 
pala.vras- os ajudantes gelieraes do exercito 
e da armada.- pelas seguiotes : ,;_O chere 
do estado· maior do axorcitt) e ·o cihéte does· 
tado m&ior gener<\l da armada. 

o congre~so Nacional decreta. : 
CA.PlTULO I 

DOS ELEITORES 

§ 2. • Os diroito~ do chladão bra.zileiro 
só se suspendem ou pct·dom nos casos aqui · 
particulari:r.ados : · · 
· I•, suspcndem,se: 
a) por ineapacidadc pltysiea on moro.!; 
b) por condemna.ção Cl'iminv.l, emqua.rito 

durarem os seus oifeitos ; · 
2•, perd(lm-se: 
a) por nat.ur. aliza('.ão eni pa.iz ostrangm.· r o : 
b) por acccit.".ção de cmpr('go ou pansão do 

.governo cstL·aogeiro, sem licenca do POder 
Executivo Federal ; 

c) por o.Jlegaç1io dc crcnç:t. religiosa com . 
o fim de isenta.r:t>o dc qualq,,cr (IQUS iro-, · 
posto por lei aos cidadãos ; 

d) po1• a.ccei~ de condecorações ou ti· 
tulos nobilia.rchicos cstran~ciros. (Ar t . i 1, 
§§ 1• e 2", da Congtitui~~o ua Republic;t.) 

Art. 2.• ?\ão podem alistar-se eleitores: 
1•. o~ mendigos : 
2-, os a.ualphabews ; 
3•, a.s praças de prct, exceptuados os n.lu· 

mnos das escolas milita1•cs de ensino supc-: 
r iol'; · · 
· 40, os l'Clig\o!ros rle ordens mona.stic:ts, 

companhias, cc.ngregaçoos ou communidades, 
ds qualquer denominação, snjeiros. o. voto 
<le obediencia, regra on e~ta.tuto que importe 
a. renuncia. da. libordado individual, (§ l• 
lf.o ~:-t. 70t.lll. Con,tituição da Repu1Jliea.) 

.CAPITULO li 

Art. l.• Nas eleições fedoraes, estaduaos e 00 
AL!STAMJ:: ISTO 

municipaes sómente serão aAmittidosa votar Art~ .3.• O alistamento de claitores SOL':i. 
os cidadãos bra.~ileiros ·maiores. de 21 annos preparado em cada municipio por uma com
que se alistarem na. fórma da presente lei. missão compost.~ do juiz de dh·cito da co-

§ 1. • São cidaolãos brazileiros : marca., do presidente do Conselho, Cama.rli. 
I•, os n:J.Scidos no BL•a.zil, ainda. que de po.e ott rntandencia Mnnicipa.I e·do l• suppientu 

cs~ra.ngotro, niio residindo este a serviço de do substituto do juiz sccciona.l, sob a. pre:~i-
~ma. n~ã.o ; . dencia do primoiw. . · . . 

2•, os filhos de pae brazileiro 0 os iltogiti- Para.;rapho unioo. S5.o considerados sup· 
.mos· de mã.e . bra.zitcir:~., nawidos em pn.iz plcnt~ . de ca.dn. um destas funccionar.ios os 
~tr;mgeiro, si estabeleeorcl'll domicilio na seus respectivos substitutos, na. ordem de 
.RepubliM.; sua colloca,cão. · ··. 

S•, os filhog de paa brozileiro que estiver Art. 4. • 2\os mu!licipios que .não forem 
em outro pa.iz a serviço da. Ropublica., em- séde do coma.réa., presidirá a. commissão o. 
bora. nello nã.o venham domicil!a.r.se ; a.utorida.de judiciaria estadual do ma.is ele-

4•, os egtrangeiros que, ach:~.ndo-s!l· no va.da categoria. · · . 
Bra.zil a 15 de novembrQ de 1889, não docla- · Art. 5.• Sessenta. dias nntcs do desi~rna.do 
rara.m, dentro do seis mezes, depois de tor p:u•J. o inicio dos tra.ba.thos do alistamento, 
entro.do om vigor a. Constituiçã-o, o animo a junta. de revisã:o e 1·ecursos tla. capital do 
'[le conservar a nacionalidade de órigem : Est:J.do, tendo prGviam.ento roquisit:J.do . da.a 
· 5•, os estra.ngeiros que possuh·em b~ns delegacia~ flscaes os livros necessa.rio>, r é· 
~mmoveis no Brazil e forem cMa.dos com metter!t quatro dellCls, competontomento ru· 
·bl·r.zileira.s, comtanto qua residam no Brazil, brico.dos, a. cada um dos presidentes da.s 
-salvo si manifestarem a intonoão de nã.() commissões do alistamentos munioip:~es. 
mudar de naeiolla.lidade ; . § 1 • • Estes liv!'os set"i'ir1io : mn pai"~ a.s 

6•, os estrangeiros por outro modo na tu- .acta.s da.s rouniõeg da commillsão municipal; 
>::oallzados. (Art. 69 da Constituição da Rc- outro para n trn.nscripçiio de alistamento. 
public:1.. ) . . logo quG Gsta. tct•mine os seus trabalhos ; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:51- Página 32 de 44 

A..'.l'NAES DA CAMARA 

e os douS- ultimas pa1•a a inscripção do nome, 
cdade, profissão, estado e filiaçfio dos alis
tandos. 

§ 2. o Quando, até cin.co dias antes de sua. 
installação, a commissão municipaL não tiver 
recebido m;ses livros, requisital·os-ha do go
verno municipal, que os forneccr;.t, por conta 
da União. 

§ 3. 0 Esses livres se1•ão rubricados pelos 
membros dn. commissão e só SQrvirão si, até 
á vespera do dia designado p::~ra o inicio dos 
trabalhos do alistamento, não forem recebidos 
os quo a junta da rcviEão houver rcmettido. 

§ 4. 0 Na h;vpothese dos paragraphos aute
.::edentes, a cornmissão communicará imme· 
diatame:ntc à junta., nm officio nssignado por 

.. todos os seus membros, a requisição feita á 
Camara Municipal. 

Art. 6. 0 A l de fevereiro, a commissão 
mUnicipal, que mandará, 15 dias antes, afll· 
xar cdit:1es convidando os cidadãos :.t se alis
tarem· dentro do prazo legn.l, d::trá começo 
aos seus trabalhos 110 cdifi.cio do Con~elho, 
"Camara ou Intendencia Municipal, funccio• 
nando. ás segundas, quartas o sexta-fc.ürtts, 
. do meio-dia. <ts tres horas da. tarde, durante 
.quatro mezes, sob pena de multa .de 500$ 
ao membro que faltar sem causa participn.da. 

§ I. 0 A Commissão não poderá funccionar 
·sem a· totalidade do numero de saus membros 
eil'ectivos, e só nos casos de falta destes ser
virão os supplentes. 

§ 2. o As substituições se farão indepen· 
dentemente de a,viso ou communicação dos 
ausentes, desde que constar aos substitutos 
a sua falta e presentes se acharem 110 acto 
della verificar-se. 

§ 3. 0 No caso de falta ou impedimento 
do presidente da commissão, será esta pre
sidida pelo presidente do Conselho, e, faltando 
•este, pelo I o supplente do. juiz substituto 
federal. 

§ 4. 0 Nas comarcas em que houver mais 
de um juiz de direito, servirá na· commis
são. o da 1 a. vara • 

Art. 7. o O cidadão que quizer alistar-se 
farl:t perante a commissão o seu requeri· 
mento escripto, datado e assignado e do qual 
conste de modo exp1•esso, al~jm do seu nome, 
edade, . profissão, estado e filiação, a prova 
de sua residencia. no município por mais de 
seis mezes e de que é maior de 21 annos,salvo 
o disposto no paragrapho 1°, n. II, deste 
artigo. 

§ 1. o As provas serilo dadas: 
· I, a. de cdade, pol' meio de certidüo e:ttra· 
hida do registro civil ou dos livl'os paro
chiaes ; por documento authent.ico, do qual se 
verifique ter o alistando cxcr·cido emprego 
publico ou funcção politica, possuil• ratente 
militar ou grtto scientifico quo exija aquella. 

edade, ou, na falto. desses meios,· porjustifi 
cação le~almen to Jlroccssada e julgada ; 

li, a. desaber ler e escrever. escrev-endo· 
o alistando pet•ante a commissão, além do 
seu requerimentu, o seu nome, estado, :filia· 
cão, edade, residcncia e· profissfio nos dous. 
livros enviados pela ,junta da, capital (art. 5o, 
paragrapho unico); ou enviando o seu reque
rimento com a lettra e a firma reconhecidas. 
por conhecimento proprio, por tabellião ou 
escrivão. 

Neste ultimo caso, si for allegadn, a falsí· 
dade do reconhecimento,em denuncia escriptn 
e assignada, a. com missão só fará o alista
mento depois de· observado o disposto na 
primeira parte deste artigo . 

III. a de resülencia, por attestado de qual
quer autoridadejudiciaria ou policial ou, no 
caso de recusa, . por justificação legalmente 
processada e julgada. 

§ 2. 0 A commissfio não poderél alistar, por 
iniciativa propria, por indicn,ção de autori
dade ou mediante procuração, aindn. mesmo 
que o alistando tenha notoriamente as qua ... 
lidades de eleitor • 

§ 3. 0 Em . ca,do 1•equerimento de alista
mento não poderá figur,,r mais de um. ci· · 
dadão. 

§ 4. 0 Ao sec1•eta,rio do governo municipal, 
sob pena de multn. de 200,3, incumbirá. cs
~revel' as actas, ·cópias, editaes e officios dr~ 
commi8são. 

§ 5. 0 A commissão não poderá,, sol) p:re
toxto algum, recusar . o cidadão alist.avclt 
residente no municipio, que se aprc:~entat•. 
como representante de qualqucn• aggremia-. 
ção política, requerendo ser adrnittido como
tisca,l dos trabalhos. 

§ 6.0 A falta de qualquer desses fiscn.es, por~ 
motivo de recusa da juntn. ou falta de accei- · 
tação de-suas reclamações para resolver sobre· 
e !las~ tudo devidamente ·provado, importa. 
nullidade do alistamento e, assim, da eleição 
a.que o mesmo serviu de base, salvo caso de· 
ficar demonstrado que a recusa . foi pro
posital, com o fim de determinar a nulli-
dade. . 

§ · 7. o Cabe á junta de. :revisão e recursos de~. 
clarar essa nullidade, que as Camaras, na. 
verificação de poderes de seus membros,. 
tambem podem. decretar, na fórma stricta da 
disposição acima. 

§ 8. o No livro · prop1•io se rã lavrada a acta. . 
dos trabalhos,· mencionando as inclusões· e· 
as não inclusões, a summa das decisões dn. 
commissií.o, dos votos divergentes, das recla-· 
mttções e protestos dos fiscaes, bem como a' 
falta de r.omparecimento, ,justificada ou não, 
c ns correspondentes substituições. 

§ D,o No ultimo din. do pr•azo do alista
mento, . a acta conclttil'á pela. doclaração de 
encerramento dos trabalhos. 
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§ 10. ·No dia. seguinte, conCcl'ido o ti.lista.· com a.s. soguintó.s modifica.~õ~• : 1•, o· seu 
monto com os documen>os quo lhe serviram presidente ser.ã. um dos juizc:; do Trlbun<ll 
do base. ser:t lançado no livro própl·io, assi- Civil c Criminal, oscvlhido por SOI'te;sczu"nda. 
.goo.,(o peh commissão c autlleoticado pelo a commissli.o funcciouat'll. diariamente. . 
·seCI'cful'io, lavrando·so am seguido. :.1. act:J. § 2.• Da. junta. do roYi,ão o t•ccut•sos fa.rCt. 
·nnu.l, na qual se menciona.t·ã.o o numero total p:1rtc o presidente da Gôrte ·de A PDcltação. · 
e · os nomes dos cidn.dii:os incltthlos e dos niio § 3. • ·Quer n. com missão do al!sto.monto, 
incluídos e quo, como a.s pn.rciaes, será. a53i· quer n.· junt.'\ de recurso~ e reYisã.o se rege· 
.a-na.dn. pela. commissão e pelos 1\sca.es. · .rão pelas !lispo~it;õcs dcsi-'1. lei. e sob n.~ 

§ 11. Dc~to. acta. furii. a. commisi!ão tirar meomas penas, !lO ca.sa·ue . iof,·acção. 
C!Í.PITULO m . · uma.. 'COpia., que. será dentr..> de ires dia.> 

publtcada pot· edital, a/fixado no edilicio 
·.em qtie ella · houver celebrado :ts S11as reu- DA JV:ST ... m:: w:cvnsos r: m:nsXo 
niões, · dut•a.nt~ oito dia:s contados de. publi- · · 
c~ão, reproduzido na imprensa.. si houver, e Art. · 12 .. Ha.vQr:l. n:~. ca:pit:\l dos l'stnuos 
no qual convidará os intercsS(l.10S a apres1m· uma junta encarregada dn. rovis<i.o dcfinith'~4 
·t a.l'em il. j unta. rovisor;l do. c:..pitn.l do Estado t.los allsto.meo.tos p1•cpa~·adus IJClu.s commis
os seus recur~os e reclama.ções dentro do sões munic!P;J.es, c de dcciüit' •tos recursos 
prazo de l O dia~. · . e l'ecla.maçoes eantra olles intent:~do~ . 

§ 12. pe_!ltt•odeste mesmo prazo, dcvcl'll. § I.• AJ"unta.secompo. t•á.do . ,'1 uiz~ccciooa.l, 
a. comroissao devolver. il Junta revisora. cs 
docnmentos, reclamações e rcquel'imentos do p1·estdente do Tribunal de .Jus;!~~, do 
que lhe serviram pal'ü. 0 trabalho do a.listn.- Estado e do procurador d:1 Republica, sob 
mento. n;tcdiante ·registro e l'ceibo do o.gente a prcsideucia. do primeiro ; e fuuccíó· 
do CorrClo, em 0 qual se declarem 0 dia. e na.rú. dut•ante quatro mezes, qua.nto.s vezes 

b da tr d · julgar ·.preciso po1· semo.oa. ·. no minimo 
a.. ora en ega e a. remessa, o numero e duas; túilo prévia e l:tl'gamante anounciado 
o. na.turezll. dos J>aJ,eis rcin~ttlf:ios. em càita.es · em todos os jornaes dtt cidttdc, 

§ 13. Do aflicio e remessa d. junta revi· iniciando .os seus trabalhos vinte din.s, pre
sora., _quo set·[~ assigna.do pela. ccnnmissão, cisamente,. depois de Jia1·mina.üa 0 pt•azo de 
devor:w · constHr a 1ml.llicação do edhal de 
que trata. 0 § 11 deste artigo e 0 dia em que tt•ato. o art. 7•, § li, no edificio do con. 
que esta.·se verificou. · · · . selho, Camn.rn. ou lntcndcncie. Municiptü. 

§ 14 N h · § 2. • Ao juiz seccional incumbe l'az!lr as 
· ·. en um:~. petição ou documento scrtl. communica.çõesou requísioões o d:1r a.s pl'O

rcstltuldo o.os alista.ndos em original. Ser· videncias todispcnsaveis p:u·a a composí~.li.o 
lhes·hio, porém, dadas qua.esquer certidões 8 iilsta.l!ação d<~ junta. · · · 

· que requererem. · · . 
§ 15. O sooreta.rio dará. recibo dos do- § 3.. • O recurso será. interposto: 

cumentosrecebidos, quando a. parte o exigir. a) no c!I.So ·de alis.tamento indevido, po1' 
Art. 8.• Os recursos contra o alis•a.meo.to qualquer ciJ.adão do município ; 

municipal podel'ão ser enviados á. juntu. b) nq de nli.o inclusão no alistu.menta, sú· 
revisora da capital, pelo Çor·reio, meliia.n.te mente );)elo proprio pre~udicado. 
re2'1Stt'O, ou a.llreSe.nc:~.do~ palas proprias § 4.• O ·rocurso de ahstamento indevido 
pa.rto.s. : só poderli. rerel'iNe a. um cidad5.o, n5.o 

Ar,, 9-. o agente do Correto dará. :1 parte ftco.uuo prejudicada. :\ sua. intet·posiçlio pel~t 
recibo do t•ecurso o dos documentos que o de. outro sobro o mesmo individuo. 
~e~mpanlla.m e immediat a.tricnte o expedirá. § 5. • A ju.nt~ não :toruGrá. conhecimento 
u. JUDt!l. revisora, que dt~ sua rcce_pção dará dos recurso~ interpostos· fu1·a !lo pr~o de que 
tambem rocibil na.s mosma.s condiçoes. · trata. o a.rt. 7•, § ll. 

Art. 10. Ao presidente da. commissã.o mu· Art . 13. Em livro proprio, a.berto, rubri- · 
nlcipu.l ou <1.0 empregado do Correio que ca.hir ca.do e encerratlo poios membros da. junta., 

· ·em fu.lta, reln.tiva.meate á remessa. dos livros ser-1. lnvrrula. i1. acta dos tra.ba.lhos, dando 
·e reoursos de a.listamanto, serot jmposta ~elo conta. dli.S · alterações roa.liz:J.Iias no alistb.
prasidente da junb de recursos c de.t•evl;ão mento. do.~ · rccursos·a.ttend.idos ou n!i.o, eomo 
'" multa de 500$000~ dos mvttvos das deelsües, expostos resumi-

. PM•a.gr,.pho unico. Est:~o multa. não isenta. da.mcnte·. 
· o agente do Correio da. responsabilidade · § 1." A junta preferirei. no t r<'i'ba.lha de 

crhllinal. · . · revisão os :~lista.men i os dos muni.cipios mais 
Art. 11. O Dlstríeto Federal rorma.râ uma distantes e us irá. pub~ica.ndo pot• edital e 

. ·só circumsorípção de :Uista.mento. pela. impt•ensa. e envia.ndo a.os pt•esidenros 
§ 1. • Na organização da. com missão será. das ooromissões municipa.os respecti va.s pa.l"o; 

observado o que está, disposto sobre as com- os dns eonvenientes, â proporção que .!orem. 
•missiles dos muc.iclpios nos Estados, a.pena.s . sendo revistos. · 
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§ 2. o No· ultimo dia do pr·ttzo fixado pa1•a 
·os trabalhos da revisão, depois de laYra.da. a 
acta. parcial, a . junta. os encorral'á . mediante 
~armo assignado por todos os seus membros 
e :pelos fiscaes, si os houve!', a tLmittidos nas 
mesmas condições dos dás commissõcs mu
nicipa.es de alistamento ; e dentro de tr"'s 
dias, no rna.ximo, publicará po1• edihl, atn
xado na. porta do editi.cio .de ·. suas sessões e 

· reproduzido . na imp1•ensa, o alistamento re
v·ísto dos · municipios. 

§ 3. 0 Os alistamentos, depois de definiti
vamente revistos, serão transcriptos ern 
livro especial, aberto, I'Ubi·icado e encerrado 
:pelos membros da. junta., colloca.dos os nomes 
dos eleitores por municipio em orJem al
:phabeticn. e numerados successivamente com 
a i'gdicação da idade, filiar;ão, estado e pro· 
:fissao-. 

§ 4. o Aos presidentes das juntas . de alisia
mcnto de cadn. um dos municipios será. cn
vinda cópia dos . respectivo~ alistamentos, de
finitivamente revistos e tl'anscriptos, assi
gnados pelos memb1•os da junh, · pn.l'a que 
os façam publicar por edital c pola imprensa, 
on<.le houvel', c transcrever no livro de notn.s 
do. talJellião, · depositando-se o original, que 
servirá para o processo da eleição, no archivo 
rle pa.peís eleitoraes, sob a . guu.rdo. do secre
tario do governo municipal. 

§5.0 Dos alistamentos, por municipio.~erão 
dadas certidties, sob as penas · da lei · e me
diant~ . os emolumentos do cartorio. a quem 
a.s solicitar, por despacho do. presidente da 
i unta de revisão e recursos, certidões que 
supprirão, no caso de faJta, as li~tas eleito· 
raes para verificação do recenseamento <.tos 
eleitores no neto da. votação. 

§ 6. 0 Além desta cópia, enviada MS pro· 
~identes · das commissões municipaes dc ·. alis· 

. tamento, a. junta farâ extrabir mais tres 
para serem enviadas a:o Ministro do Inte
rior, oi Cu.mara. dos Deputados e ao Senado. 

§ 7. o · Juntamente com a cópia do alista
mento, será onviado ao Ministro do Intcriol' 
um dos livros de que · trata. o at•t. 7°, § I o, 
n. li. 

§ 8.0 A falta. desses livros, salvo a hypo~ 
these de se provar que ella é proposital, no 
sentido de illudir a .. lei, importa n. mesma. 
nullidade decretada. no § 6° do art. 7°. 

§ 9. o A Secretaria da. Justiça. e Negocios 
Interiores deverá mandar tornar publico pelo 
Di.m·io Official o recebimento das cópias e 
dosli;rros a. quo se refere o :para.grapho 
anter1or. 

;Art. 14. O . trabalho de transcripção do 
nllstn.mento (§ 3° do art. 13), de extracção e 
remessa de cúpia.s,deverá se concluir· impro· 
rogavelmente dentro do prazo de · 30 dias, 
contados do ultimo dos trabalhos de alista· 
mento. 

Art. 15. Dentro de egual pra.zo, a. contar 
!ln. afflxação dos cditac:~ (§ 4c do . art. 13), no. 
capital o em cada um dos municípios, é per
mittido a qualquer ~ida.dão alistada recorrer. 
no todo ou em p~trte, do alistamento para o· 
Supremo Tribunal · FedGral. Esto recurso. 
não tem e1feito suspensivo e ser<'t interposto · 
perante os p1•esidentes · dM respccti vu.s · com
missões do a.lishmento, a requerimento di1s 
p::u·tes, que delle ha.verão recibo do entrega, 
mencionando expt•cssamente a data da inter
posição. 

Art. 16. Todos os livros c papeis, quer
referentes ás commissõcs de alistamento mu· 
ni~ipal e trabalhos de revisão, quet• sobre 
recursos c rottis a.ssumptos eleitoraos, fic:l.l'ã.o. 
depositados no archivo do juizo soceioaal, sob· 
a guarda do respectivo escrivão, que scrií. o. 
secretario da ,junta. 

CAPITULO IV 

DA REYISÃO DO ALISTAMENTO 

Art. 17. O alistamento procedido de ac-· 
cot•do com esta. lei é permanente. 

Art. 18. No dia 2 de março de cada anno~ 
as commissões municipru~s de alista.mcnto se 
rcu~irão,com as for~alid~d~s p;roscript .. ns no 
cap1tulo H desta. let, d1m1nuxdos do trcs 
mczes os prazos estabelecidos para os seus 
trabalhos, e p-rococlerão :1. revisão úo alista~ 
mento sómente pa,ra os seguinte~ fins: 

I, eliminar os eleitores que houve:•em fa-· 
lccido, mediante co1•tidão de obito do autlo. 
ridade competente; os que hom"orem mudaoa .. 
do . rcsideneia para fôra. do municipio, d 
requerimento do prop1·io eleitor, ou em. face 
de docúmento quo provo ter elte acccítaúo 
emprego ou exercer, em outro muuicipio, 
funcção que acarrete obrigatoriamente a sua. 
resirloncia ahi, e os que houverem perdido a 
capacidade ·civil, ou a politica, nos termos· 
do art. 71 da Constituição; 

Il, alistar os cidadão~ que requererem e 
p1•ovarcm, na fórma estaholccidu. . por esta 
lei, que se acham em condições ele ser alis
tados ou ter adquirido a capacidade para .. 
exercer o direito de voto. 

Art. 19. Da. revisão do alistamento, feita 
pelas oommissõos munioipa.os, haverá recurso 
para a junta de revisão da Capita!, com
petindo intentai-o: 

I, no caso de alistamento indevido, a qual-· 
quor eleitor; 

II, no de não alistamento, <J.o prc.iudicado; 
nr, no do eliminação, ao eliminado ; 
IV, no do não eliminacão, a qualquer elei

tor do município. 
Ar~. 20. Os requerimentos, documentos e· 

papeis oloitornes serão isentos do soUo e. 
de quacsquer direitos. 
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Art. 21. Os lin'Os IH!Cll_ss:u·ios n,os trab:t· 
1!1os de rc>i.s:io de alistamento serão forne· 
cidos, como os do-a.list.'l,m(!nto, paln, junta da 
Capit&l, que, com a. ncoe;srwia. u.ntccedoncia. 
os requisi 1a.r:i á~ . Ool3gll.ciM Fi~ca.cs, nos 
Estados, c ao Thcsouro Na.cional;. no Dis· 
"tricto Fc<lcr:tl, P. rcmettor:l , d!lpois do dovi. 
damonte rubrill::.dos,aos p residentes dt~s com. 

- missões mnnici:p:!.cS. · 
Art. · 22. Terminados os tra.balhos, a. com· 

missão ffi\JUicip:r.l enviará o alistamento ro
·visto tt junta. da ri)out•sos da. Capital; acom· 
no.nb.ado de todos os documental c papeis 

. quo serviram de 1Jase :~os seu.; trabalhos e 
· d~cisõcs. . 

Art . 23. Do posso ih a.liilhm ento o p~pois 
qu~ o acompa:Jli~rom . _ trinta di:!S depoil! d~ 
ttltuua.do~ os trab<tlllos da.s·commis,;õos mtt· 

· nicipMs. a junta do rocnrsos se reunira p~·.ra 
revel-o dcfinitiv:l.moatc,o\J.>orvnndo oro. tu,!o 

. as disp.Jsiçlí~s referente> 30 primclro alista.· 
monto a f<l.7.or-se do nccot>.:!o com ~~a loi, 
excepto em rela~cM ao prazo de seu l\Inccio· 

· n:nnento, que será rc•lu:duo, do accvrdo corJ 
o disposto . no art. 14. 

CAPITULO V 

rccfho dcsto .. em !i no especial, ficando pe:·· 
mi ttida. a cn'.regôl. do titulo medhtnto :pr·J-' 
cur.1ção feita. e assign:td:~. pelo cJc;tor a. q~tcm 
pc;t()DCOl;, · 

§ -G .• Sómonte por meio de rcq uerime:1 lo 
escripto, ussignado c pcssoalmento entrega~ 
pelo proprio olcl,or o.o pt·esídente d:J. com· 
mis~iio, ~cr-lhü·ll'.\ expedido segundo titule', 
no ca.;o de p~rda ou c:,:tl'a.vio. Est!! titulo t~rti. 
a dcclarJ.cão dll ser 2" via. 

~ 7. • No .cu.so de recusa o a demora ::1~~ 
entrega. dos título.;, podorlio os elciLores l'C· 
correr par:~ o .pre$íuente dq. junta de rc\·!~:\<) 
o rccarsos, que :providonci:l.t•:l com urgenc::l. 
podendo, uestç caso, Oltpotlil-os por si mc~mo. 
· § 8.• O presidente d:~o commissiio municipal. 
não t•eceb<>nrlo o~ livros de talõe!! de t i tu lo o 
:tte 30 dhls depois . llo prazo m:\rcndo t;e ;o 
art. . 23, os r cctamnrá em oflioio 110b .registro 
pelo. Correio . 

Art. 25. O u:o de um titulo falso oa 
allwio c a. cxltibiç.'ío tio procuração falslfica•l:J.. 
no todo otl em p:u·tc para. olltonç:\o do t itulo 
serão JHtnitlos c.>m a multa. do-500$ :1. I : COO~-. 
ntam· da. sancçã:o pcn:t-1 om r1uc incorr-:r o 
dcUmlncntc. 

C.\P!TULO VI 
l>OS · 411\iÍ.OS DI': <:LElTÓl\ES 

. ll.\ S K L t:J~:Õl'll 
Art. 24. Terminaua a l'CVisiio do alista.-

. mento; a. junta de racursos .remcttot•ú. aos A1•t. 2(3. A clc!çff.o ordiu<ll'i;l. P'~r.1. os ca:•g•)-~ 
· presitlcntcs dn.s com missões munieiples, pelo Jo Doputnd.os I! . Sonidorcs se f:m:t em t'J'h. 

Correio, sob ragistro, os livros do t:llõcs. eon· ·~ R.cpul>lie:\, nu ul tim•J domin·go do m oz de 
forme o moiclo ndoptado em regulamen to, j :~ncil'O do p:·imcil'v anno de cada.- Jegislatut·. ~. 
dos qu:\ol serão clttra!ti<los os ti\ulos dos ot~i· mccllan tc surrr~gio dh·cc!o dos elcitol'C8 <'.[ ; ;;;. 
tores. · tad<'s na. confo1·miu:~dc deis ti\ lei. . 

§ L• Toclos- os t.i~ulM ·romettillos Ievo.ril) Art. 2i. P<1ta t1. clckão do Dcpnt:~d o3 ,:, 
ll.l'ttbricn. do prcsi<lcnte da. junto.. · m:J.ntidll a :tctmtt divisão de dish•ictos olr.i-

§ 2." O& titulas deverão conter , a U:m do IOl'ae~ uus Est.n.dos tb União c !lo ristrtct.:> 
o.nno do alistamonto, a in«lic:l9ão do muni· t:cdcr:.~l. 

· oípio o o nome," a profir._'llío, o estado, a. 1\· Art. 28. A clciçií.o tlc Scnndo1· ~cró. fd tr• 
llação,n. idade c o numct•o de orú.om do eleitor pot• Estado, vobndo o eleitor em ·um s<i 
no alist:~.manto geral do niunicip!o, · · nome pM'<~ substltuit· o Senador cuj., ro ~a· 

§ 3.• O Jll'Osidonto dn. c~tumií!t:5.o muoicip!ll d:J.to houvot• tm•mina:io. 
: dC~r<:í. rcetbo a.o agente do Cot·rcio, que o en· § 1. • Si houvct· m;\ís de uml. vog~ .• o. 
via.rá. :1.0 presidente dt\ junta ·ue revisão o clciçio set•.i feita na mesma. ocoasião, vo~~mdo 
recursos, mencionando o nume;,•o do li;ros c o eleitor om co .ul:L scpa.t•ntla pa.ra cada ama 
a datn: em quo estes lhe roratn outrcgucs . .!ollns. . 

· § 4.• No dla seguinte i.I.U do rccabhnento § 2.• Neste e~so Ber:l oonsidora.do eleito· 
o pro~i«len to da. commissão do alistlmentn velo ma.iot• pmzo o ct\illlidato que obt;-;~r 
aíii:ta.ri1 edital conviunudo os eloHoNS a m:~.ior numct•o do votos. 
virem recebe:- O! sous titnlos, dontl'O do Art. 29. A eleição ordinari:t. p:m~o Pr~sl· 
pra:w de 30. dias, a. contar da. d:l.ta. da ·pu· dente o Vice-Pt·e~ido:Jtc da. R.cpubliC!l. .>~!':l 
bllca.cão do edital. · · · · rei ta ·no di(l. 1 de marcO do ultimo a.nno r!.) 

. § 5,0 Dumnta . osto prazo o mesmo . presi· pc~lodo prosidoneh\1, .[l<.ll ' ~uiTr,\glO dh·~r.t) 
dente permanecerá no edillcio do GoYerno útt Na.Qii.o o maiori<\ al.lsohtta. de Y~to:! . 
!'.Iunicipal, du meio·di<~. ll.s 3 horas d~ tl\rdo, :i vott~n·lo o eleitor em dou~ nomcg, esc!•ipto:' 
llisposit"li.O dJS eloitot•es que pcsso::~otmentc em co;lul:~s dis,incta~. ·sondo um::~o ~J •t':i 
comparccsrom a solicitar o~ sons titul>s; qui:\ Pro~idontc o outra. pal~t Vioo-Prosidcntr. · 

_serlí.o entregues dopois .Uil assignados polo p,,rag1'3pho unico. · No clSO de vll.ga th 
presidonto e palo proprlo eleitor, e modill.ntê prosidcncia.ou vicc-pro~idcncia, nS:o hlv~::du 
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deconido dous annos do período presidencial, 
a eleição pa1•a preenchimento da ·vaga se 
efieciiuará. dentro em. tres·. mezes depois de 
abertl.. · 
Ar~. 30. A eleição será por escrutínio . se

creto ; mas é permittido ao eleito1· votar a 
descoberto. 
· Paragrapho unieo • . o -voto descoberto será 
dado apresenta.ndo o· eleitor . duas cedulas, 
que a.ssignará pe1•ante a mesa eleitoral, uma 
das quaes será. depositada na u .·na e a outra 
'ficará em seu poder, depois de dn.tadas e 
rubricadas ambas pelos mesarlos. 
:1 Art. 31. Cada eleito1• vota.r<L om dous 
terços do numero de Deputados do districto. 

Paragrapho unico. Nos districtos de qua
tro. ou cinco Deputados, cada eleitor disporá 
de tres votos~ . . . · 

Art. 32. ·Nos districtos de tres Deputados, 
o eleitor poderá accumular os seus dous 
votos em um só candidato, escrevendo duas 
-vezes na cedula o· nome ·do mesmo. . 

Art. 33. Nos disti•ictos de quatro ou cinco, 
o .eleitor polerá accumulal' .os seus tres votos 
em um só . candidato, escrevendo trcs vezes 
na cedula o respectivo nome. 

§ 1.0 Nestes · districtos o ·eleitor po~lerá. 
tambem accumutar dous v·otos em um só 
ca.ndida.to, nos termos do artigo anterior. 

§ 2. 0 No caso do eleitor escrever em uma 
cedu!a um só nome uma só vez, só · um voto 
Eel'á contado ao nomo esc1·ipto. 

§ 3. o Si a cedula. ~on ti ver maiol' numero 
de votos do que a.quelles de que . o eleitor 
póde dispOl\ serão apurados sómentc, de cima 
para baixo .~ na · ordem da collocação, os 
nomes escriptos até se completar o numel'o 
legal, desp1•ezando-se os excedentes. 

CAPITULO VII 

DO rROCESSO ELEITORAL 

Art. 34. A eleição se fal'á. por secções de 
municipio, perante mesu.s . enoarrega,das do 
recebimento das cedula.s e ·ma.is trf1b:tlhos do 
p1•ocesso eleitoral. 

Art. 35. No dia. .lO de janeit•o do primeil•o 
anno de cada. legislatura, na sn.Ia do gove1•no 
municipal, ao meio dia, reunidos o 1 o sup
plente ·do substituto do juiz f~deral, como 
:presidente sem voto, o adjunto do procu· 
rador da Rcpublica, os . cinco membros mais 
votados do gover·no municipal e os cinco 
cidadãos immcdia.tos em votos ao menos vo
tado daquelles, observado o disposto no para· 
grapho . seguinte, procededi:o á divisão do 
municlpio em secções, á. designação de edi 
fioios em que tenha,m de funccionar as mesas 
e á eleição destas. 

§ 1. 0 Nos E~tados onde houver membros 
<lo goYerno municipa.loleitos po1· todo o mu· 

nicipio e outros eleitos por distl'ictos, a clas
sificação destes e dos immedi:::.tos será feitf1 
indistinctamente entre uns e outros, tendo-se 
em vista sómcnte o numero de votos que 
cada um tiver obtido. 

§ 2. 0 Não havendo hmnediatos em -votost 
ou não os havendo em ··numero do cinco~ 
fuocéionarão membros e:trectivos do governo 
municipal em numero co1•rcspondente aos 
que fu.Itu.rem. 

§ 3. 0 Para o atreito da classificação dos 
membros desta, junta, u.sjuntas apuradoras 
da.s eleições municipa,es remette1•ão, no prazo 
de cinco ~..das, ao 1° supplente do juiz federal 
de cada município cópirt a.uthentica, da, acta. 
dn. apur<tQão da, oleiQão renovadol'f1 de totlo 
o governo municipu,l. 

§ 4. 0 A convocação dos memlJros dajunta 
de que tra,ta este a.rtigo será feita por edital 
do 1° supplente. _ 

§ 5. o O 1 o supplente . do juiz federal será 
substituido em suas fa.!tn,s e impedimentos 
pelos demais supplentcs no. respectiva or
dem. 

§ 6. o Si o 1° supplente do juiz redera.l até 
tt•es dias antes da eleição não tivc1• . convo
cado . a junta, estu. convocação deverá ser 
feita pelos seus substitutos, pelo ad.junto do 
procurador seccional ou por qualquer dos 
membros da mesma. junta; 

§ 7 ; o Funccionará como sec1•atario desta . 
junta o adjunto do procurador, que la-vrará. 
as actas em livro proprio, o quaL fica.rá. sob 
sua guarda. 

Art. 36. A divisão do municipio em 
secções obedecerá. ao numero de eleitores 
alistados, não ·podendo nenhuma J.ellas e~
eeder de .300. 

Art. 37. Os edificios par.l funccionamento 
das. mesas eleito1•a.es não poderão, sob pena 
de nullidade do- processo, ser situados fóra do 
psl'imetro da. sêde do mun.icipio ou da de 
cada uma de suas subdivisões judiciarias~ 
creadas polas actuaes Constituições esta.
dua.es. 

§ 1. o Sc1•ão preferidos para o processo elei· 
toral os edifi.cios publicos, e, na falh destes, 
serão escolhLtos os edHicios particulares, que 
ficarão · equiparados :lquelles para todos os 
e !feitos de direito. 

§ 2. 0 A designação de edificios, uma. vez 
feita, não pJdel'á ser alterada durante a 
legislatura, salvo o caso de força maior, 
devida.mente comprovada po1~ vistoria, de
vendo então a. · nova, designu.ção · anteceder 
de 15 dias, pelo monos, ao dia da eleição. 

.A1·t • . 3B. Dividido o municipio em secções, 
om ordem numerica successiva, ·e feita a 
designação dos edificios, em n.cto continuo a. 
junta. procederá á eleição das mesas eleito ... 
ra.es, votando cada um dos seus memb1•os, 
por meio de . ccdula aberta e assignada, em 
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·dOUS nomes escolhidos dentre. OS eleitOres dia. lll:J.l'c:l.do pal':L clla. • . :Neste C:tSO, O JUQ• 
da. respectiva. secçio, conformo o a.list:\- ~õ:~.rio presente · ·convida.l'á. dous dos eleitores 
mento feito.. · tla sa~.ão o com éUes olegel'á o,; c.utros. que 

· § 1.• Serão decla.t•a.dos mcmbt•os cJiectivos fuocciooarãc u.tG o fita tios h-J.b•tlhos. Sí ató 
das mcsa.s o l•, 2•, 3•, 5•.e 6• mais vota.rlos, :l.s ll horas nenhum: mcsa.rio · compat•cc(Jr, 
e supplentcs o 4• 7• e S•, decidindo, ·pot•êm, não havm·ú. cloiçiio. . 
a so1•tc em e."\so de empa.te_ de votos. §. 1.• Si comparecerem dous mesa.ri~s. cada. -· 

. § 2~· As mesas el<litoru.os, constituídas po1• um corivida.ró. um llos eleitores o os qua.tro 
esta fórma, presidirão a tod:ts a.s eleições elegorão o quinto, que set•Ct escolhido á. sorte, 
para. ó prea.ncllimento de vo.~r.~s. quo se ahri- si houvc1• ompate de votos. · . 
rem no pe1'1odo de cada. legisla.tUl'a., § 2.• Si comp<lt·ooot•em tre.> ou qu~i.ro, 

At·t. SU. Da. acta.da.l·euoião d.'tjunta. sarão elegurão tl.ou~. · ou um para ocaup:1rem or; 
Cl'tr~hid_as \ro~ cópias. das quaes um.a. -será. logarcs vagos. . . · 
uo d1a. . 1mmediato affixa.da. por edita.! e re- - § 3.• O recinto om que ostlvcl' a niosa. 
produztda 'pela imp1·eosa, si houver, 1:cmot- eleitor;LI ser-.!. );Op;wado do res~o d:~ &'\la-por 
olda. _out~·a. ao Pl'<lsidente d:t ,juab apuradm•a um ·gt•:wíl. proximo d:1quolta., pa'~~ qno soj:1 
!lo disti•1eto o outl'a. ao juiz fedcl'll.l. possivol MS eleitores fi~mllizMcm a. eleição. 

Al't; 40. Denh·o em tl'CS di...,s; após a § 4.• Inst:tlh1d:~. :1 mesa, tct•:t começo a 
l'6Unil:io da.juota.. o seu presidente, por ollicios chamad<l. dos oleitot·cs pola or(lem ein qne 
ou C!tl't:IS regist1•adas pelo coneio, commu- esth·erem sem; norncs n.a l'espcctiv(l. c6pia do 
:nica1•á a. cada um dos mesll.rios oJiectiYos a.listi\lneo.to. . . 
e supplentcs a sua. eloiclW e a. designa.cão do § 5. • N<\ f<\lt:t da cópi:l. os eleitores vo~ 
edifle10 em. que fuoccional•J. a t'Cspoctivo. ta.riio com n simples cxhibição dos · séus 

. mesa eleitoral. . títulos devidamente l(l.galiZatl.os. 
Art. 41. O 1• supplente e . ·na. sua fa.lt:J. . § 6.• O eleitor não po.lerá sel' ndinlttido a 

ou im~edim.euto, o sou substi tuw. na mesma \'Omt• ~em prévia exhibiçiio do ~ou ~i tu lo ; 
occasiao, enviar~ a c:lda mosa eleitoral os ma.s, cxhibmdo esto, nã.o lhe sct·t~ rccu:!a.do o 
livros ~ecessarios pal'a. a eleição, por _si vo1o pela mesa. Si a mesa. tiver razões fun· 
prévi:J.rul3nte a.oorto~. numerados, rub1'io:vlos dadas paru. suspeitar da Jdontid:1.de do elei; 

.·O· encct•!'lldos, e cópia. a.u~bantica. do alista· tot•, tomará o seu yoto em sep;tra.do o retcra 
mento ·da l'espectiva. secção, p:~.ra o que o lHulo exhibido, cn'l'i<lndo-o com a.· ceúula. â 
an:tes do.rcrtoHLo da. junta terá. re[lucl'ido a.o junta. (l.purudora do districto. · 
juiz do alistamento que lho soja. dado. pot• § 7 .• O eleitor, untes que tenha. dep_ositlLdo 
cópia authentica, o alistamento eleitoral nn. urna· a. · sua ccdula ou cedulas, as>ignarlt 

·l'egistl'lldo em cartol'io do eserivão onc:u•. o livro do pres!ln!:.a. de m~nciro. que l1 cada. 
l'ega.do deste trilba.lllo. liuh(l. dt\ follu~ . corrcspondn. um só nome, a. 
· Pa.l'a.grapho unico. Quando, · a.té cinco dias qila.l será tambetn por ella. numer;,r,da. em 
a.ntcs da. eloiç.'í.o, qualquer mesa eleitora.! não ordem successiva. antes de- la.nçll.r sua. assi-
houvcr recebi,lo o~ livros e a. cópia do alistA- goa.tur:\. · · 
monto, poderá qua1qaer mesa.rio requisHa.t• § 8.• E' vedt\da· a. a.ssigna.tura., por outrem. 
a.q_uelles ao presidente d:r. junu e a. cópia a.O do nome do eleitor no livro de presenc;:a, SJh 
osoriv[o do regisn·o oleitora.l, ·. · · qualquer pretexto, sondo conslder(!.•lo como 

.Art. 42. Sempre que se tiver de pl'ocedcl' ausente a.qucllc que não puder fazol-o pOS· 
a qualquel' eleição, co virtude"'desh lei, o soa! mente . 
l•supplenie, comanteedenciantmcainferior § 9.• Sobra a. me~ dos .trn.ba.lhos estarão 
a dez dias, convidarli. por ciital e pela. iru· depositados os livros de acta. c de pt•eseoça. 
p1·ensa, si a ltouvel', os eleitores do muni· dos olcttoros, bem como uma. urn:t fechada 
-cipio a da.l'em o seu voto, doclara.n<lo o dia. a. cha.va, ~ qu:tl, a.ntog da ch:unada, s?_rú. 
Ioga1• 13 hora. da elei~ão o o numero dos aberta. c roostt•:u!a. -pelo prosidente ao eteno· 
nomes quo poderão· tlgul'a.t' em C..'tdn cedula. ru.do para. quo vct•ilique csta.r va.sia.. . 
Al'~ . 43. No dia. e no edificio dmtigo:l.dvs Art. 45. Encerraúa a. ch:..mall:t, o presJ· 

p:n-a. a oleição, reunidos os memlm.>s da. me~ den~ farti lavrar um termo do eocerra. 
eleitoral, á.s 10 hOl'a.S da. manhã,, e legerão manto em seguida. ii. assignatul'a do ultimo 
dentre si. á. pluralill:l.da de votos. o seu pre· o\eitot•, no qua.l sara declarado o numero de 
sidoute. Este deslgaat•á o secretario, o en· eleitores quo tive1•em comp<Lrecido e votado 
ca.negado da. chamada · dos eleitot'Os, o de e dos que não o houverem feito. Este termo· 

-c:u~mino.r os titulos respectivos .e o de veri· será tlo,tado e assigua.do pelos . mcsarios c 
:tioa.r a regulal•idade dos 130 volueros das co· ftgca.es. . . . . · 
dulas. § 1.• O eleitor que comparecer depois do 

.Art. 44. Procodar·se-h:l. á eleição sempre oncert•ada a chamada. e antes de se começar 
_.que compa.recer, ao menos, um dos membros a l<lVl'J.l' o termo de encerramento no livro 
-do. mesa ou supplent.Gs até :is ll horas _do de presença., será. admittido a vob r. 

Vel. Vll í 12 
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§ 2. 11 Lavra.tlo o termo de cncorra.mento for apreSPntada por mcsa.rio, eleitor, nsca.l 
se fará a apuracão pelo modo segujnte: ou candidato, . o farct lavr,u· no ·livro pro
ahertu. a urna pelo presidente, . contará este prio n. acta de eleição, a qu::tl será a.ssi.:
as cedulíl.s recebidas; o, depois de annun- gna.·la pelos mcst~rios, fiscacs c candidatos. 
ciar o numero dell:.t'l, conformo a especie, § 3. 0 A eleição começará e terminará no 
<\S ommaçJ.rá de acco1•do com os rotulos. mesmo dh. 
recolhendo-as immediat.amentl.) :.i. urna. A' A1·t. 47. Podcr·,t ser fiscal o cithdãobra.zi
l)roporção que o presidente proccdet' á leiw loiro quo tenba as condições de elegibilidade. 
tura de cada ceàula, deve passai· a aos fiscaes embor<t não esteJa. alistado eleitor; sendo,. 
o mesa.rios para a verificação do~ nomes por porém,eleitor, ainda. que de outro município, 
elle lidos em voz alta. o seu voto será a,purado n~t secção . junto á. 

§ 3. 0 O voto ser<t o~prcsso em .ceJula. qual estiver exel'cemlo seus direitos do fis
coHocl.da. ~m onvolUCl'O fechado e sem dis- ca.l, mediante prévi11 exhibiç-ão do titulo· 
iinctivo algum, podendo ser impressa e do· devidn.mente lega,lizMlo. 
"t·endotruzer no rotulo a indicação da. eleição . A1·t. 48. A nomeação de fisc:tl ser:.t feita.. 
do que tratar. em offir.io dirigido ú. mesa. eleitoral, da.tu.do 

Embora, não se ache . inteiramente fechada. e as~ligna.do pelo c:.tndidu.to ou sou · procura· 
alguma cedula, scrtt, não obstante,apurada; dor, independente do rcconll"cimento de fir· 

A .. ceLlula. que . não trouxer. rotulo será m~s, . podendo ser entregue ~tquellc t'tinccio
t::~ .mbem apurada, excepto no caso de so pro- mu·io em qualquer phasc em que se a.char-
ceder á eleição para mais de um cargo e de o processo eleitora. I. · . 
cada elcito1' votar com mais de uma ccdula. §Lo O mesmo direito ú conrerhlo MS elei· 
. § 4;" Serão apuradas em sepa1•ado as ce- toros dosJc . que formem um grupo de dez;, 
uulas que contiverem altnrações por falta, pelo menos. . . · 
:.tugmcoto ou supprcssão de ·sobrenome ou § . 2. 0 A mesa., em caso ne:)hum, poderá 
appcJlido tlo cidadão votado, do . modo que recusar os fisc:tcs. 
não so possa veriflca,r que se rererc visivol~ Art. 49 . . os eleitores em . · cuj" secção 
mente :1 . individuo de terminado. houver l'ccusa. de fiscal ou em que não se 

§ 5.0 As cedula.s apurada~ em scpara.tlo reunir a. mesa eleitoral,nos te1•mos dos. 
serão l'ubrica.das peh mesa e romettidas ú arts. 60 e GL potlerão votar na sccvão mais 
junta. apur.:tlora da sede do districto. proxima, s:mdo os vot(\S tomados em sepa.~ 

§ 6.0 .Não set•ão apu1•adas as ccdulu.s: r:vto, . ficando retidos os titulos })a.ra sarem. 
a) quando contiverem nome · riscado . para remettidos tt jttnt:l. apur(ld.Jra. do districto. 

ser substituído por outro ou não ; 5 - t 
b) qua.ndo, pt>..icedendo·se a mais de uma Art. O. Da aeta da elei~'aO cons a.t'á.: 

eleição conjunctamonte, contiverem C.ccla~ a) o dia, logar e hora. da eleição: 
ração conr.mria á úo rotulo ou nii.o houver b) o numero de eleitores eomparecidos e O· 
indicação no cnvolucro ; de faltosos ; 

c) . quando ·se encontl'M' mrds de umn. c) o numerv de cedulas recehidas c apu1•a .. 
dentro de um só cnvolucl'O, quer este,jn.m das para. ca~~a eleic;ão ; 
escript:ts em p3.pcis scpal'<-l,dos, quer uma d) os nomes . dos cidadãos votvlo.~, com o 
dellt\S . no proprio envolucro. nunuÚ'\J de votos obtidos ; 

Art. 4G . . Concluída a . votação c depois de e) o nnmel.'o das cedutas apuradas em sepa.· 
J;wrado o termo de enccrr.uncnto no livro t•ado com a doalal'acão dos motivos. os nomes 
do Pl'cscnça., a mesa. d<tt'tt aos c<1ndidu.tos c dos votados o · os dos eleitores qtie dcllas 
aos fisct~es boletim d ;ttado c assi~na.do por rorom portadores; 
ella, declarando o numero de olmtores que f) os nomes dos mesa.rios e dos fisoaos qu~· 
tiverem comp:trecido o vota1o o 0 numero não assignarem a aota. e os destes que o fi
dos quo dci:w.rem do. o fazer ; c, concluid:t zerem ; 
a. apuração dos votos, immcdiu.tamcntc.lhos g) todas as occurrencias que se de1•em no 
entregar;:t outro, tambem dattttll) c u.ssi· processo da eleição. 
gnn.do pol' elln., contendo a vutu.ção que Art. 51. Finda a, oleição e b.vi.•a.da. a. 
hou\·et• obtido cada um dos c·.tndidu.tos. acta., sol'á osttt immediu.ta.mcntc tr.:tnscripta 

§ l. o Os candida.tos o fisc:tcs p~l.S::mrão re· no livro <.lo notas de tu.b~Uiã.o, de qua.lquer· 
cibo de ambos os boletins, no :teto da. cn· escrivão judicial ou de cscri vão ad hoc, no
t.regn. de cada. um tlclles, do · que se fa.rú. meado c ,juramentado pela mestt, os qua.es
mensã.o na. acta., hem como si se 1\~cttSWJm tla.rão cortidã.o da. mesma ().cta. aos candidatos-
a passar os ditos recibJs. . c fi~c:\cs qui) a pedirem. 

§ 2. 0 Terminada a. apUl't\ção c entregue o § 1.0 A transcripção da a.cta por cscr1vao 
boletim. o presidente procla.m:trú. em voz ?.d hoc será. foita. em livro especial, aborto~ 
alta. o result:tdo da oloi<;~ão, procouondo a numerado, rub1•icado c cnoormdo pelo 100 

qua.lquel' verificação si ttlguma 1·ecla.maçã.o supplcntc do substitub (lo juiz secciona.l, 
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romottido ú. mesa eleitoral eom os livros de qua se deel:1re, ·mesmo com a nota
a.et<~ e de proscnç;l do que tt·•1ta o art. 44. · em tempo - o motiva por que dclxou ·d!.'· 

§ 2.• A . di~ti·ibuícão dos tahclliães -c os· fazel-o um ou outro. 
crivãos incumhc o.o :\Hudido supplcntc, o At·t. 59, Os liv1·ós c muis po.pois concel'-· 
r1tto furá publico por édit:\1 c pela. imprensa, nenl,cs á oleicã:o SOl'ão l'cmcttiúo~. «lcutro tle 
si bouvcl', com u.ntcccdcaciil do 10 dias, pelo 1n·azo do ciuco <lias, llelos pt·osideotes ou 
tricnos, doU:t cloiçiio.. · sccl'etariosdas mesa8 oleitoraos ao primch·o 

§ $.• A tro.nscripçã~ el:~; o.dl\ será as- supplcute dv substiiuto d" juiz ·Sl!ccioual; 
sigo.a.da. pelos membros da. mo~ e pelos fi:;. que os mautorú. sob sua. uuar,la,. 
ca.os que o quízQrom. . Art. 60. A junta, do quo trah o :u·t. 35 
Ar~. 52. Qua.lquet• ololtor d:~. S..!c~1lo, lL"Ce~l ror!!. composta., oo Dls\ricto Federal, pelo 

ou c:1.ndida.to, poderá. otTerccor protestos es· julz ele s~ã.o. procurador S!lccioo:\l c mcm
criptos quanto a.o. proco~sq ololloral, p:\Ssan· bros uo Conselho :\Iunicipal. 
uo .a mesa. l'(lcibo ao prc;>tcsta.nta. Os . Pt'Otos· 
tos, depois rle rnbric;L(lO.S por clla. e do con· CAPITvLO VIII 
tra·protcstadt..s ou. n1io, constarão . d:J. acta. 
a sot•l!.o a.ppuuscs em órigina.t <l. cópia d.
mcsmu. ucta. qu~· for rero:.~ttida ;1 junta 
a.pu1•adora dn districto, 

Art .. 5S. Si a mesa. recusar o p1•otosto, 
ilodorác este ser lavrado em ~ivro elo notas !lc 
t:ibolliiío, dentro em 2·1 horas a~ós a eleição. 

Al·t. 54 . . A mesa fan~ · oxtrahtr, no mcsli:~o 
cl!a. quatro cópias da a.cta ua cloiçã.o e das 
assi,r.atm·al$. dos cloit~rcs no livro de pre· 
scnça., as quaes depois de as.>lgnadas pelos 
mesarios o concc:rtada.s por tabellião ou 
esarivã.o ad-1~or., n. que so rcfero o n.rt. 51, 
serão onv iadas, sob rc.[istro postn.l, no pro.zo 
de tres dias: umu o.o ~cnndo; umo. :i. Garoara. 
dos Deputados, uma o.o prosillcnte da junr.n 
apuradora do tlistrícto o uma ao prC!Sldentt. 
d~ junt:t a.purndol'll. da. capital do E~tndo ou 

. do Distriolo Federa.!; . 
Para.grapho unico. Set•lio dis~nsa1las ·as 

cópias para. a. junta :~pura.dor:~:dos Estados \l 
pa.l':l. o Senado~si se tr:~.mr apenas d() eleição 
PM'a Deputados; o dispensudas a.s cópias para: 
a. Camo,l'a. dos Deput.'\tlos c junto. apuradora 
dos clistrictos quando não se tratar .de olci· 
çiío para Deput~~dos. 

.Art; 55. A mesa. cleit"ora.l . funceiona.râ 
sob a dírccç5.o do pt·esídente, a quem cum· 
pro, do accordo com· os mesurios, 1:e
eolvGl' as questõe~ qlle se aprosenta.rom, 
regula.r a. policia. no rocin to da asstlmbl6a., 
prender os que comruottorcm crime, fazet• 
lM'rar o respectivo auto, remettendo im' 
mediata.mente, com o mesmo auto, o delin
queutc 4 ;mtorida.do competente. Não são 
pêrmittidas·discussocs prolongadas entre os 
eleitores c cr:ttrc os proprios mesa.rios. 
· Art. 5G. E' pt•ohibicla. a. presença. da forca 

J,lUblica dentro do cdiftcio em quo s-e proceder 
u oloicão, salvo á rcquicicão d!!. mesa. pa.ra. 
condu~ir á. o.uto1•ida.dc competente o dolin· 
quente preso á ortlam do presidente. 
· Art. 57. Não. hn. inoompatibilida.tlc para 

os membros da. junta municipal, mesa elo!· 
toral ou junta. :~.put·:i.dora. eniro si. 

.Art. 58. Não ê nutlidado a. falt.1. do assi· 
gnatura. de rnesaríos ou ftscnl nr~ s.ct.1., desde 

PA APUll.AÇií.O 

Al't. 01. ·A il.JlUl'açJo ;:;e-ra! tla olei ~'üo do 
Deputados sor:i t'eita na sõJe dos l·esptlct.ivos 
districtos ololtomcs o u. do Scnado1·cs, Pre
sidente o Vicc-Prcsiuent(} tli\ H.opubllca. oa. 
Ca.pit.'\1 dos Esta•Jo;;. . . · 

Pa.ra.grapho nnieo. No Districto Fc.lc!·a.t. 
todas as eleições· s01·ão a.pta-adns ll•Jl' unm
só junta.. 

.A1·t 62. A junta. apm-adora. sct·ll composta:. 
I Na. sédo dos «Jistt·ictol:', excepto o d<\ 

ca.pita.l dos Estn.dus r:- os U\1 Distl·icto Pedcx•aí. 
pelos membros da. juuta. uo ·quo tl'<lta o 
art. 35. 

I! 1'\a. capit:Ll dos Esu.ulus pelo jui z ila. 
socção; como IJl'Osidunto, loto .J'l'OClul'a.dot• da. 
:;ocção !l pelo~ vct·oadol't$ c immediatos a. que 
so 1·ofere o :~.rt. 35. · . 
lll No DisLt·icto Federal pelo juiz dj, 

secção, como Jll'e~idonte, c pelos meml>l'O~ 
do ConsoU10 Muuicipal. · · 

Art. 63. A juor.a só pudct".i func'!ionn.l' com 
a. prescnç~ de .sete dos seus rnombrov, p()lo 
nlODO! • 

Art. Ô(. 0 presli.Lcn tc ua. juntn. COllVIJCíl.l'(t 
por officio os .respectivos me1nbros !l auuun
cbl'IÍ pOl' cdita.l, com a.niecodocoia. do cincu 
dia.s. o dia., loga.r. e llora. om que olla in i~ 
oia.n~ os seus tx•a.b11lhos. · . · . 

Al't, G5 . O pl'CSillcnte sct':i. . sul.ISiituidv 
pelos sous substitutos lcg:!.O:> o, n:1. f'J.l!;J.. 
dcst.os, paio mcmbt'O da. juuf.:l. eleito pol' 
esta.. . · . 

. Art. 66. A a.pur:~.ção começ:m.i. 30 ·dias 
depois da. eleição. · · 

Art. 67. A junta. funccionar:l U.urn.ute 15 · 
dias sec,.:uidos e só poderá en~orra.t• os . sou~ 
traba.lhás antes da.quello p1·a.zo si llte tive
rem sido pl'OsontGS t~do.s a.s D.uthonticas da. 
eloicão. 

At·t. GS . Funccion~u':i. como sacreta.1•io da 
junta, na capital dos Esbdos o no Districto. 
Federal, o esct·ivão elo juizo sl'Ccional. o nos 
demais distrietos o cscríviío do !• offieio · da. 
comal'ca da. sGdo ou S(ltl substituto legal. . 
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Art. 69. As sessões da junta, serão pu- reunir-se-ha. novamente a ju;tta e. si ningnem 
~blicas e seus trabalhos poderão se1• fiscali· comparecer perante ella para ·· oiferccer con· 
zados pelos candidatos. ou seus fiscaes, no- testa.ção, será la.v1•ado um termoconsignando 
meados em qualquer te1•mo do processo da. o facto e expedidos diplomas aos eleitos. 
a.puração. Paragrapllo unico. Considera-se diploma 

Art. 70. A apuração só será. feita pelas a cópin. authentica daacta .e do termode que 
cópias .authenticas da.s aetas . eleitoracs re~ tratam os . arts. 77 o 79, assignados pela 
mettid:~s pelas respectivas mesas e, na falt:l. maioria do:; ·m~mbros da junta. 
de3ta~, pelos boletins ou certidões authen- Art. 80. Comparecendo ante a junta al· 
ticas a,presentados pelos candid:1tos. gum contestante, se lhe darú. vista em car-

Art. 71. Considero.-s~ cópia anthentica torio, si a. pedir, do~ papeis que serviram 
a que esth~e1· devidamente conferida e eon para a apu1•ação, depois de 1•ubricados pelo 

ce1·ta.da ·pelo escrivão que fize1· a tr11ns- escrivão, lavrando-se de tudo ~ respectiva 
cripção da acta, e boletim a,uthentico o que acta. 
tiver as firmtts dos mesarlos directttmeute § 1., Essa. vish será por cinco dias, si for 
:.•econhecidas por notu,1•io publico. um só o contestante, e por 10 dias, comrouns 

Art. 72. A juntn. limitn.r-se-ha a sommar a todos, si for mais de um. 
os votos obtidos pelos candidatos, não podendo § 2. o Findo o prazo da vista, reunh·~sc
entrar nn. aprooiaçã,o de nullid:.tdcs da ha. novamente ·. a . j11nta para receber a con
eleição ou de inelegibilidade dos cidadãos testacão. ·. · · 
votados, devendo mencionar as duvidas · que § 3. 0 Não se apresentando o contestante 
forem levantadas sobre a organização de no p1•azo do § 2°, lavrar-se~ha termo da 
qualquer mesa eleitoral, fazendo expressa occu1•rencia. e expedir-se-ha o diploma na 
menção dos votos nella. obtidos pelos cn.ndi- fórma do art. 79, paragrapho unico. 
da tos. § 4. o Apresentada a contestação. sm•á ru-

.A.rt. 73. A disposiçãodo artigo anterior bricada, assim como os documentos que a 
não impede que a, junta deixe de apm•n.r os instruirem, pelo pl'eJidente . da junta, que 
v·otos constantes do cópias não authenticas. dará recibo ao contestante. 

Neste caso fará a junta . constar . da acta ·a § 5. o La vra.r.:..se-ha em seguida uma · acta, 
sua decisão e remettcil'á ao pode1· veriti.cri.dol' em que se mencionará o nome do contes
as actas não apurn.das. · . tante, os motivos da contestação e os do· 

Art. 74. No caso de duplico.h, a junta cuinentos que a instruirem~ 
observará as seguintes disposições. § 6. o Dessa, acta, e da de apuração final 

I. Pneferirá a authentica da eleição reali· tira1•-se·l1a cópia, assignadu. pela junta, pm•a. 
zada no loga1• préviameute . designado. se1•vir de diploma aos eleitos. 

II. Si a,mbas as eleições forem feitn.s no Art. 81. O presidente fará ext1•ahir cópia 
mesmo local - . preferh•á a que tiver sido de tJdas · as actas das reuniões, as quaes po
feita perante n. mesa legalmente nomen,da.. derão se~: impressas, subscriptas pelos mem· 

111. Fu.ltando á junta. base pa.ra verificar as bros da junta, e a remettorâ ao poder veriti
hypothcses · previstas nos numeras a,nte- cador, acompanhada da contestação, . dos 

· riores, deixa,r~ de apurn.l.' as . duplicn.trts; documentos que a instt•uirem, das cópias de 
mencionando em aeta a occu1Tencia c remet- actas não apuradas, assim como das authen
tendo os papeis da dup.licata :to poder ve1·i~- tic:ts que o contestante requerer. 
cador. ]:'aragrapho unico. Tru,tando-se de eleição 

Art. 75. Serão apurados . os votos dados pa1•a Deputa.dos e · Senadori}s, . a remessa du. 
ao candidato com o nome com que se houver cópia. de actas não apuradas será feito. á 
apresentado ou com o que for notoriamente secretaria da. Camara dos Deputados. 
conhecido. Art. 82. Não se considerará. contestado o 

Art. 76. Dos trabalhos da junta Iavra.r diploma, desde que a contestação não seja 
s:e-ha uma acta. . diariamente, contendo o apre~entada. perante a junta, salvo prova 
resultado verificado até então. completa de recusa desta em recebei-a ou 
. A1·t. 77 • . Finda a. apuração, .lavra.r·se-ha. de força. maior devidamente provada. 
uma acto. geral, . contendo todas as occurren· Art. 83. Só neste caso se admittirá que 
cias e a apuração final, que será. immodia· a contestação seja opposti perante o poder 
ta.mente publicada por editaL .. ·.· 'l!eriticalor. · · 

Art. 78. Nesse edital convidar-se-hão os Art • . 84. Da mesma fórma não serão to-
interessados a apresentat·em · suas contes· madas em consideração, ainda que ap1•esenv 
~Mões á legitimidade ou vatida.de das eloi· tadas em tempo util, sob .pretexto algum 
ções, por si ou por procurador legalmente e por qualque1• modo, pelo poder verificador 
constituído. -as contestacões vagas, que não . especifi· 

Art. 79. Quat'enta. e oito horas depois de ca.rcm os motivos de nullidade de eleição, 
llffixado o editnl e de finda. . a apuraQão geral, de diploma ou de inelegibilidade . em que se 
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funde o ccntest:1nte para. · r:JXclui~ o diplo· a) garantia. de juros ou qualqüe!' subven. 
mado ~ · ção · · · · · ·. 

Art. S5. Não podet'ÜO ter ontrada. na. SC· b)'priYitcgio Pl\~'a. emissão do nous ao por- t 

crat:lrin dG qnalC[tter da.s casas do CongL•osso ta.dor, com lastro em ouro ou nã.o; 
· livros ··c papeis eleiiorocs que nã.o táohl\m c) iscnçfto ou rcducçiio de impo:;,os ou hx:ls 
sido cnVl\ldos pelo Correio do Estado onde . fcclcr;\!J~. cons.~~ntes tle lei ou coutra.cto ; 
teve Jogar a eleição ; "• . quando vonllam d) priYilegio de zon:~ ou de n;wcg<.tçiío; 
po1• pu,t•t!cuL\TGs, estes preci~n.ru provar e) contr:v.~to~ d.c t.;u·ifas ott cuucessã<.i de 
a iden tid:ule do pessoa e cxhioh• officics (l.S· terrenos, . . · 
sí"n~dos :pelas ,iua1as, coostttuin!lo-os por- · 6•, os cmprcg:tdcs :ttlnüni~it•ath·os fudc;·ac.; 
tado:•cs dos mesmos. demissivoi$ ioJepcnJ.cn~mcntc do sonteno;a.·. 

· ,-\rt • . SO. !\;'to :;iio comprchcndit16 S cestc IL :?\os rcspcct !Yos Est:ulo~. cqulp:~to:~do ~. · 
artigo o~ documento_: c papch que set·nrcm c~~es o Dist ricto Feder;\!: . 
dc ba.sc :ts c~ntesta.çoc~: funda.montafa~ _por . 1~, os m.ttgistt•wdos c mcm1>ros do minii;· 
qualquer candulato. pe.~mto a Comm.ssao <.le tcrlO pulJUco cst:tilmtcs; · 
Poderes Ul\ Co.m~rtl. ou do Sc:mdo. 2o, oB com manJ;\ntos tlo di,; tJ·i •.lio initibr : 

CAPITULO . IX. 3•, os fun~clon<l.l'ios inYcstill~Js llo com· 
m:J.nda do forças do tet•r:J. c ·m:w, ue polici;• 

·DA ·ELEGJDILli>.\DE . I ou milícia. não comprchcudidos o~ ollielaes · 
. da. gu:l.l'da. nacional; . .- · · 

.. '\.rt. 87 . Sõ.o condições d~ clegibilid~de · 4", os fuu~ci~:lOõJ:rio~ <~odmioish\lth·o;;. c;,;t;~-
I. Pu.l':l.-o COngresso NaoJooal : du:ws dcmtssn·eJs · mdopcndentomonw du 
ta, estt\r na po~~e dos direitos de cl- sc~teuça; . _ . . 

cidad~co brazleirc o set• alistavcl como o". os Cltladl\Os que sllJ:l.m dn•ectoro; ou 
eleito1• · · · . presidentes do bimco, comp:mhb ou emprez:1 

2•, paro. n, Cam:,ra dos Deput ados, ter que gose dos seguintes favores llo go\·ernv tlú 
ma.is do quatro annos de cida.dã.o brazileiro Esta.do; · . . . . · . 
e, . pa.t'a o Senado, m:\is de. seis a.nnos o a) ga~mt11\ de JUros ott qualquer oul!'<L 
ser m~ior de ·ss :mnos de idade. . subvençao; . · 

· u. Para P l"esid!\nte e Vice·Pl'esitiente 1la. ü) isenção cu reducção ele impostos Gl! 
Rcpublica. : hxas cstaduõ.\cs; 

1\ s<!r brazileiro no.to ; ·· · c) l)rhilêgio de zono. ou de n~wcgJ.ção ; .. 
2•, csfu.l' no excrcicio dos direitos politi· d) concessão de tcrr<~s d~Yolutt\S Ol~ p11n· 

cos · · Ieg10 par<~. c:otplorn.t• ~~ s riqucZ~\S mt nerae.~ 
3•' set• mnior de 35 annos . néll:~.s existentes. · 

' ·m·. Nn.s circumscripçõcs onde exc1~m as · 
CAPITULO X su~ funcçõcs- :u; a.ntoridatlcs pollciacs. · 

i>.\ rl\EU:GIDlLlDADÉ · Art. 00. A s c:\usas de inelegibilidade pl'C· . 
'l"lstas nos~§. 1•, 2•, 3•, 4• c 6• do n . I, §§ l '• 

Art. SS. A inelegibilidade importa o. ou!- 2•, 3•, 4o G 5° do n. no no n. m do t\rtigo 
lidt~de dos· votos que recahil'em sobr e a.s o.nteccdcnte•vigo:·am u.té qü:~.tro mezcs depois 
pesso!ls que nella inci.,a.m, p(l.ra o e!l'cito de ccssado·o _oxcrcicio dt\ funcçl\o publica., 
do considerar- se eleito o · immedia to em· Ar t. 91. São inole~iveis ~ra. 0 c:~.rgo · de 
votos (s~llso o ·disposto no a.rt. 94) . Presidente da. Rapublica.: 

Art. 89. São inelagivcis p:l.r:J. O COUgl'GSSO . 1", . os que niLo tiverem os requisitos do 
Nu.ciona.l: · art. Si, n. -I[; . 

I. Em .todo o te:rritorio da. Republic..'\ : 20, 0 Pre3idente cujo mandaM e~~:pirit ; 
1•, o Presidente e Vice-Presidente da 3o, 0 Vice-Presidenta que c:tceroer a Presi-· 

Ropublica., . os Governadores e Presülentos, dencia no ult,mo a.nno do período pre.siden· 
Vioe-Governatl.ores e Vioa-Presidm\tos dos oiai anterior ; 
Estados; . 4°, as pess<X\s mencionaci().S no a.rt. 89, I, 

2", os Minist;'Os do · PL'esidente da Repu- 2 3 4 5 6 li ., 3 6 
· blica e os directores de sua.s socreta.rias e os' ' • ' c i · ns • ~. e ; 
do Thesouro Federal ; · · · Art. 92. São ioelegiveis pa.r:l. o cai.•go de 

3•, o chefe do osta.do.-maior do exercito o Vice· Presidente : . · 
o chore do ost:\d.o-maior general do. a.rmu.d<1.; 1°, os que n5:o tiverem os requisitos do 

4•, os magistrados foc.lera()S e os repre· art. Si n. I[ ; . . 
sentao tos do miuisterio publico d"' União ; 2•, o P1•osidcmto o. Vice-PJ·o.~idente, cujo.; 

s•, O$ presidentes on dlrecfoorcs de h•\nco, ma.nda.tos expiram ; . · · 
companhít~. ou emproza que gose dos s~: So, as pessoas a que se rofero o :\l'tigo o.nte~ -
gniutes ·fa.vores do Governo Federal: ccdeoto, u. 4. · 
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Art~ 93. Não podem ·. ser eleitos Presidente 
ou Vice-P1•esidente da Republica. us parentes 
consanguineos e a.ffins, nos 1° e 2° graus, . do 
Pl~osídente ou Vice-Presidente que se achar 

··em exercicio no momento da. eleição ou quo 
o tenha. deixado até seis mezes antes. 

Art. 94. O immedi~to em votos ao inele-
: givel só poderá ser reconhecido eleito si 
obtiver um qua.rto . dos votos po1• ·este oh· 
·iidJs. No caso contra.rio-f<Lr-se-ha · nova 
eleição, pa.l'll a qual con~idera-se · proroga.da 
a inelegibilidttde definida nest:t lei. 

CAPITULO XI 

DA IXCO:IIP ATIDILIDADE 

Art. 95. O mandato legislativo é incompa.· 
tivcl com o exercício de qualquer . funcQão 
publica que não acar1•cte inelegibilidado, 
para o efieito de considerar-se como renun
cia d::l mandato semelhante (.2Xet•cicio dep;;is 
de . reconhecido e emposssado o Deputado ou 
Senador. . . 

Art. 96. Não se comprehende ·na disposi
.c:-ão do artigo ~mteriot· o desempenho de 
missões diplomaticas, commissões ou com
mandos mtlitat•cs, desde que preceda. licen!;\a 

· da. Camara a quo pertencer o representante 
da Nação e nos casos de guerra ou naquelles 

·em que a honra. o a integridade da União se 
achem empenhadas. 

CAPITULO ·XII 

DAS NULLlDADES 

Art. 97. As eleições só podem ~er · annul 
ladas nos ca.sos expressamente previstos neste 
c<tpitulo. 

Art. 98. As inobservancüis da presente lei 
.c1ue não são definidas como causa da nullida.
de da. eleição sujaHa1•ão comtudo os infracto
res ás penalidades nclla estatuidas. 

Art. · 99. São nulla.s as eleições: 
1°, q_uando feitu.s em logat• diverso do 

designado pelo . poder competente; 
. 2°, quanúo feitas perante mesas constitui· 
dn.s por mouo diverso do . prescripto em lei ; 

3°, quando rectlizadas em dia . diverso do 
legalmente designll.do ; 

4°, quando . começ:tr antes ou depois da 
hora marcada em lei ; 

5°, quando houver recusa. de fiscaes ; 
6'\ qua.ndo se fizer pelo alishmcnto que 

·não esteja. legalmente concluido ; 
7°, quando b:.t.ia prova de fraude. 
.A1·t. 100. A Camara ou · o Senado ma.ndará 

proceder .a. nov::t eleição, sempre que no 
reco.nhccimcnto llos podel'CS de se-us mem· 
bros annulhr, sob qu:.tlquer funda.mento, 

· .mais dí.t metade dos vo-r.;os do ca.ndida.to di
_plomado, deduzidos do calculo os votos da 

duplicatas de~ prezados por impossibilidade de 
verific..'tção da. legitimidade de uma das 
séries de act1s. 

CAPITULO XIII 

DAS VAGAB 

Art. 101. O cidadão que for eleito Depu• 
ta.do ou Sen::.dot• pódc, depois de legn.lmcntc 
reoonhecUo, l'enuncbr a to:l,J tempo o man
d<tto. 

Art. 10.2. Impot•ta. renuncia,, de pleno di
reito, do mandato de Deputado: 

§ 1. o A auscncia pa1·~ fóra do pliz sem 
prévht licenç:t da.. respectiva C<uua.ra, si est<.~ 
estiver fuoccionando, ou, si em férias, sem 
participação de molestia, grll.ve. comprovada 
por attcstu.dosmedicos,seguida do competente 
pedido de liceoçtt. . . 

§ 2. o A r~\ltu. de compa1·ccimonto a tod<t 
umn. sessão ordinaria. sem pa.rticipação .de 
molestia, nos termos do paragrapho antece 
dente. 

§ 3. o. A falta. de compat•ecimento a. duas 
sessões ordiaa.ria.s inteiras e consecutivas. 

§ 4. o Nos mesmos Cll.sos do artigo antece
dente considera-se feita a ·1·enuncia do cargo 
de Senador. · 

Art. 103~ .Em qualquer destn.s hypotheses, 
assim como nas de renun.cia. expressa ou 
morte, o presidente dn. Camn.ra ou do Senado 
declarará vago o logar aos governadores dos 
Estados e n.o Ministro do Interim.·, tluando se 
trat~~l' do Districto Federal, pa.ra. Dlt\nda.rem 
proceder á eleição. 

Art.IO·L ·Quando, por qualque-:.' motivo, os 
governadores dos Estados · ou o 'Ministro do 
Interior deixarem . de marcar a nova. eleição 
até 30 . dias depois de recebida a communi
cacão tie que tl•ata o artigo anterio1•, o pre
sidente da Ca.mara em que se deu a Yaga o 
fa.rá. . . 

Paragrapho uni co. O prJ.zo :Pll'a. e1fe
ctuM·-se o pl'ceochimento da vaga. não pódc 
exceder (le trcs .mezes, e, uma vez uetern.ü· 
nado o diu. · om que de\·e l'ov.lizar-se, não 
púde mais ser transferido. 

CAPITULO XIV 

DAS li!ULTAS 

Art.105. ·Além das multas j<i, estabelecidas 
em artigos anteriol'CS desta. lei, serão tam
bem multados: 

§ 1 ,o Pelos presidentes · das commissõcs 
municipa.es do alist:l.mento e du.s mesas clci
tol'aes: 

I, na quantia de 100$ a 500$, os cidadãos 
dcsignn.úus p:1ru. n. forml1çü.o c trabn.lhos das 
a.Uudida.s commissõcs e mesas que se cscus::t· 
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TCm dess!l serviço ou dcllcs se a.uscnt:Lrem 
sem motivo justificado ; 

n. n:t qua.nti:t de 500S a I :000$. repartida· 
:mente cntt-c os rcspcdi vos membro~ cu i pa.· 
dos, as mesmas commissãcs de alistamento 
e mesas elaitoraes quo não s_e reunirem nos 
:pr:~zos e Jogares marcados nesta. lei, que 
deixarem de cmmpt•ii• ou cumprít•em fóra dos 
p1•azos e das prescrip~ües ncll1:. esta. bclccidas 
-os devm~cs quo lhas são impostos. 

§ 2. o Pelos presidentes ú•ls juntas de rc
··;isão o recur;os de alishmcntus c da junta 
aput'ador.:t: 

r. na. quantia de 200$ a 5'10$. os Pl'CSidcntes 
das commissücs de "J.ltsta.meuto o mes~s e!ci· 
tot•o.cs quo clcixal'Qm de cum.pril~ ou não cum· 
_prircm no tempo c pelo modo lcgJ\1 qualquer 
da.s obriga.çõas qu!l lhes incumbem com 
relação a, netos do alistamento au pro
cesso da eleição ; 

H, na. mesma quaotln..e. nos mesmos ci'S03 
do numoro antecedente, os membros das 
junia.s de 1'evislo c recurso e do apuração. 

§ 3.• Pelo l.I-Iinistro do Intorior, na mesma. 
quantiA e nos mesmos casos, os juizes sec· 
·ciona.os, pt·esidM tes das alludidas juntas, nos 
Esta.dos o na Capita.l Fodo<·a.l. 

§ 4.• Pelas autoridtldcs jud.iciarias ou ele· 
ctivM com quem sorvil'em, no. quantia. 
de 100) a 50:1$, os socNtarios do goVeL'· 
no m,unicipa!, tabeniães ou -pessoas legal· 
mente incumlJídas de escrever, transct·c~·cr 
ou copia. r li wos, papeis ou actas . o lei to. 
raes quo, na oscrlpturaçãe~, traslado, cópia 
ou odito.os que fiz~1·cm ou nn.s certidões que 
passa.rem, incorrm•em em falt.1., transpondo, 
omittind~;~, accresc<omando ou alterando n:.
mes, . qualif.ca.tivos, indicações, datil.5 ou nu· 
meros. 

Art. 100. Os c~sos de ül r.a. de imposição 
de multa: pelas t,utorida.dc~ competentes, 
previstos nesta lei, e~rao suppl.'idoB por 
acto proprio ou mediante denuncia. de qut~.l-
quel' eleitor. . : 

§ 1. 0 Pelos lJI'esidcn'.as da. junta do revisão 
c recursos e o.pttl'açilo --a,I'a,!t:t dos presi
dentes das commissões municipa.es de n.lis• 
tamonto e das mos~s cleitoraos ; pelo Mi
nistro do In te rio r - a dos -p1•esidontes da.;; 
jUfltQ.s de l'Dvisii.o e recursos de apuraç.ã.9. 

§ 2,0 Das decisões SJbre multas imposta. 
pelos presidentes das commissões de alista• 

mento e da.~ mesas cl~!toJ.WlS, lliLVOl'iL ru· 
eur~o para os presidontes das juntns do ro' 
eut·sos e rovisâ.(l o de apuração, e ua.s im· 
_postas pot• estes po.ra. o 11ính~2l'io do Interiol·: 

C.-\.PlTULO XV 
D!Sl'iJSI,~ÕES l'E:I>,~ES 

At·t. 107. Cab~ acç5o exccutiY(I pa.rn. co· 
. 'l.t.J.nça dt1. nlillh. 

Art. 108. Alt'<m dos de:inidos no Cvdi"o 
Pcmd, Sl3rão consider:Ldos crimes contr:~ o 
linc exnrcicio rlos dircitQs pu!í~ioos os thetos 
mcocion:tdus nos :~rtigos scltnintcs. · 

Art. 109. Deix:~.r qualquer ciíhuão, ~ h:t
mado a exercer ~~s attrí!•uiçOes definidas 
!111. pre~eute lei, da cumprir· restrictnmente. 
os doverGS que tbo são· illlpJstos e nos pmws 
prcscríptos, sem causa justill:a rla : 

Pena -suspens1i.o dos direitos políticos 
P01' dous a quatro aunos. 

Al•t. l 10. Dci/i(W o cidudiío , indi.-o.th por 
esta lui p:Lr<L J\•.zeJ.'. p:wtc d;Ls oommis~õcs 
do alistamento ou ctcitornes, de S i!.~i~Ji·,zm• J\S 
dotcrmin;~çüo~ li:t lei no pl'azo ost:tbo.lcoido, 
r1ucr no tocante ao serviço· que lhe G cxigi,lo, 
quer no que di1. respeito ds g:~. r:~ntbs que 
deve tlb:pcas~w aos au~~'•ndos ou oloitorcs, 
som motivo justilic:~du: 

Pcn[\ c· suspcn8rí.o de direitos políticos por 
deus a qmttro annos~ 

Art. 111. Deixar qu,tlqucr dos rocmbrvs d :~, 
mes~1 clcitol'J.! de rubric:\1' a. cóph da uct~L 
d:1 eleição, til•ttd,t polo fisc.t l, qu<tnJo lhe fo1· 
exigido: 

Pcna-d_e duus a sois mczcs llc pr!sü.o. 
Art.. ·112. A f1•a.ude. dD qun !qmw n:1htrcza. 

prnticath\ pelit mesa. eleitoral ou peta junta 
rr.pur:vl()f,t. sm•:í. punida com a seguinte : 

Pmm-tlc scls ruczcs '' um anno de prisão. 
Paragrapllo unico. Seriío isentos dess:• 

pena o membro ou mamllros da .innt:t npu
r<Ldor,l ou mes:\ cleitol'ttl que conLra a fra.udc 
pro:esoarem no acto. 

A1•t.! 1:3. DeixM' o funccionn.l'io federal do 
deuunciar, promovo!' ou d.tLr :tnd<l.moll to tws 
termos do p~ocosso, P'-'l' cri mos Li o fio idos 
nostn. lei : 

Pcnrt- suspensão dos dit•oit.os p1tlitioos 
por dous <L_ quatro a nnos, e pcr(la do em· 
pt•ogo, com ilt!l:tbílitação p:uit outril, lldo 
mesmo ten1po. . 

At·~. !H. O cidadão que ns:w de <locmnentJ 
f;t1so p~r:\ sei' i1lcluiuo uo alistamcnio, uu de 
titulo Ül$o ou alheio par;\ votat• : · 

Pena- pris..'í.o IJOr tlous a quatro mezes . 
Al't, 1!5. O cid:tdã.o que, om vit·tudo u~\S 

dispo~içõcs da prilseote le i, fo1• oondomnado 
na pon:t de saspens..'to dos diroitos polilico~. 
não po1lorã, omquanto duraram os c1rc lto~ d<~ 
pan:t, vola1· nem sor vutado em qualquel' 
elciç.'to do Estadu ou lllUD!clpio. 

Al't, 1lü. Os Cl'hnc> dollniúos na pl'GS!l!lt.e 
lei o os do igual natu!'C2>it do Cocligo Penal 
serão de a.cs·ão pubHca, cabendo dar n. de
nuncia, nas comarcas úas co.pitaos dos E~t;J.· 
dos, :ti:J procuradol' da lt~public:t ou soccic
nal pc!·nnto o juiz socc iona.l, c, otts (lemn.ís 
conu:rcas, aos :tjudantes uo procur :tdol' da. 
Republic:\ !lBl'o.nto os supplcutos do juiz 
scccionnl • 
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§ 1. 0 A denunci:.t por taes erimes poderá 
igualmente ser dada peru.nte as referidas 
a.utorida.dcs por. cinco eleito1·es, em uma só 
petição. 

§ 2. o A fól'ma elo processo de taes crimes 
s~t·á a estabelecida. na. legislação vigente 
para os crimes de l'osponsabilidade elos em· 
p1•egados puh!icos. 

§ 3. o A pena será graduada, attendendo-se 
ao valor das circumsLanciu.s do dclicto. 

Art . . Ili. Ser:1. pnniclo com a uena do seis 
mezcs a um anoo do prisão c súspensão de 
direitos politicos por tres a. seis u.nnos o 
mesario que suhtl'allir, accresccntar ou ulte
l·ar cedulu.s e lei to:raes ou ler nome ou nomes 
diil'crente.s ·dos . q uc forem cscrjptos. 

CAPITULO XVI 

DlS?OSlÇÕES GEIU.ES 

Ar~. 118. Em cada um dos municípios em 
que se dividirem os Estn.dos ha'\'erá tres sup· 
plentes de juiz substituto federal, nomeados 
de accordo com a lei em . vigo1•. 

Art. 119. O GoYerno Federal crea1•â agen· 
ci.as de Cor1•cio na séde do todos os municí-
pios em que actualmente não existam. 
e providenciará, como tôr melhor, autori· 
zadas para isso creações de cí.trgos e despezas 
necessarias, sobre a guarda de papeis, livros 
e documentos a que esta lei se refere, na. Se· 
cretaria do Interior e .Justiça. 

Art. 120. E' considerado constrangimento 
Ulegal, salvo o caso dQ flagrante delicto, a. 
:prisão de membros das commissões de alis· 
tamento, das mesas eleitoracs, das juntas 
do revisão e apuração, desde que estas este
jam constituídas, até terminarem os rospe· 
ctivos trabalh0s; e bem assim a prisão do 
eleitor desde cinco dias antes, atê cinco dias 
depois da eleição. . 

Art. 121. São ina:fiançaveis os crimes de· 
tl.nidos nesto. lei. · 

Art. 122. As attl'ibuições conferidas pot' 
esta. lei aos juizes, snpplentes . e procuraú.o .. 
res seccionaes, · sorão exercido.s, no Districto 
Federal, pelas autoridades federaes. o locaes 
correspondentes. 

Art. 123. Depois de ultimado o primeiro 
alistamento, feito de acoordo com esta lei, 
serão considerados . insubsistentes .· todos os 
que foram antm•iormente feitos. 

Art. 124. E' o Governo autorizado a. ma.r .. 
ca.r, nos regulamentos que expedir, gra.tifi
cacões a. funcciomwios .iá estipendiados e (lue· 
por esta lei &ão chama.dos a servir em sua 
execuQão, não podendo marca.l-as superior a 
3:000$ para o primeiro alistamento e 1:000$ 
para as revisões e trabalhos de apuração. 

Paragt•apho unico. Si se . ilzerem preoisos 
collaboradores. poderão ser a.dmittidos no ser· 

viço de cópias e registrados, nomeando·os m·o 
temp~re ~ president~ da junta, que o cõm .. 
muntca_ra a !lelegacm fiscal . respectiva e com 
a. grattficaçao queo Governo .marcar no re 
gulamento. 

· Art. 1'25. Fica o Governo autorizauo tnm 
bem a fazer por conta da Uoifío todas as des
p~zas exigiv~is no cUii:lprimento das disposi
~oes desta le1, para; o que lhe é consiuna.da 
1aculdade de abrir credito especial. e 

Art •. 12ô. ReYogam-so as disposições em 
con tea.-.·1o. 

Slla das Commissõ~~. 24 ~ovembro ela 
1903.-Domingos GHim.a;·ttes.-:- Vi;·iato J,Ias
cm·enlws. -Jie;·;nenegil(lo de ]foraes. 

Vaea. imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 289 A-1903 

Pm·ecer sobre a emenda offe1·ecida na 2:~. cUs
CMsscr:o do p;·ojecto n. 289, lleste anno, que 
trea ·loga;·es de contadoí· e p;•oc?.u·ado;· 
fisca~ e '·estabelece as funtas adminisll·alivas 
da Po::erulaFede,·al em cada uma das Dele
gacia~ Fiscaes da Republica e dd outras 
providencias · . . 

Na emenda. jttnta, offerecida ao projecto 
n .. 289, do cor·rente anno, se propõe que-
seJam elevados a 4:800$ o ordenado do thc
soureiro da Alfo.ndega do Rio de Ju.neiro e ao 
administrador das Capatazias as quotas respe
ctivas a 19, e a Commissão de Orçamento 
que, pot' intermeuio do seu relator, se com
prometteu com diversos Srs. Deputados a. 
modificu.r e emenda1• o projecto, de accordo 
com o que ·for julgado melhor, sem. prejuizo · 
desse compromisso ,acceita a emenda refe-· 
r ida.. 

Sala das Commissões, 24 de ·novembro de· 
1903.-Cassiarto do Nascimento, presidente, 
-F1·ancisco Veiga, relatot·.-U;·ba?IO Santos. 
-Dauid Campista. -F,·ancisco Sd. -Law•if1do 
Pitta. 

Emenda a gw~ se refei'e o 11m~ece1· sup1·a; 

Tabella A-Alfandegado Rio de Janeiro
Thesouroiro-Elevado a 4:800$ O· ordena.do e· 
a. 19 o numero de quota.s~mnntida a impo1•M 
tancia para quebras. · 1 

Administrador dn.s Capatazias - Elevado 
a 4:800$ o ordenado e a 19 o numero de 
quotas. 

Sala das sessões, 18 (le novcmbr9 de 1903.; 
-A, Inr.lio do B1•azil. 
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O Sr. Presidente-Não .ha"t"cndo 
nada mais a. tl'at:l.r, designo po.t·a a.manhã. 
a seguinte ordem do dia: 

· 2~ llis~ussão do projocto n. ::nG, de IDO~ . .. 
reorgomza.ndo a As~istcnc:ia. _, A!iena.dos. 
com .Pareceres das com missões de Instruccã:o 
o Saudc Public1, de Constltuit;úo, Lcgislaçã:õ Vota.clio do projcJto n. 280. ([este a.nno; 

q\le fttu. a dcspez(l. do :Ministario da. Iudu$t~in.. 
V!acão c Obras Publiaa.s ~rn o o:.crc!cio de 
1904 ( 2" discusslí.o) ; . 

3' discuss:to do projecto o. 19S A, de 1903. 
. i~entnndo da f11Ialqncr imposto a:s etapas 
\'oncídas pelos officiMs da Brigad;~. Pollcia.l o 
du Corp.> do Bomb~it•us da Capihl Federal. 

Continu:lção da. 2• di~uss'io do project; 
n .• 304 A, de 1903, com o paeecer sobre r~s 
emendas a.presenta(l:\S na 2• di~cus,ão do 
projccto n. 304, de.;tJ anno, quo fi:tll. ~ oles
pezn. do ~lini~t~1·io da Fa;ond:.t. ~ra o cxer· 
cicio de 1904 ; · 

2-' disctis~ão do projccto n. 315, de 1003, 
au iot•izando o Prcsiúenle da. Republlca a. abrir 
:1.0 'Min;s terio .da Justiça · c Negocios Inte
riores o credito cspeei:tl de 3i5: 000$ para. 
pagamenw da. ponte construída. na. praia. do 
Flamengo; · · · 

e Just!ç2. c d<l Orçamento. 

LcYa.nt:t·Se a. se>são ás 3 ho:·as ~ 45 roi· 
nu to3 da ttLr<!c. 

J>J,:Ct.À.R.A.ÇÕR.~ 

Dccla.ra.mos te1· vohdo con~ra. a ol>l'íg::tfo· 
ried~d~ da vac~ina.. 

Sala. d.'ls sessões, ::>5 do no,·ernbl".> d<J 1903. 
-J<>ilo Li<óz Al .. cs. - CariX'.l!•oBril!o: 

Declaro quo votei contra. o p1·oje :~o n. 38. 
do co:·rente a.nno. · . 

Sala daS SCSoÜCS, 25 de UO'I'CilllJN de H103. 
-Thoma3 Cl.l,;ale<mli. 

Declaro que, :além ·<lo ter vo~·lo a favor 
da. pa.rtl.' d,~ cmcnua. do D1·. Germano Ha.sslo-· 
che1•, que p1•opuo!n a eliminação da.s p:t.· 
lavra.s- vaccinação e reva.ccioação - votoi 
pela approva.ção dos deus primeiros a.r~igos · 
do addW v o do Dr. Barbosa. Lima, :~.prcsOJO.· 
tado como emenda sob n. 2. · · .. 

.Sala da.s :;:essões, -a.51fe no\· l'nf•l'O de 1903. 
-,HanY"irJ'<C S«llc.•. 

Dcolo.ro qnc Yütci cont\'::t a. va.ccina.ção 
obriga.tori~,.dcquc trJ,t.a. o art:g., .to p~uücto 
n. 3~. do 1903. 

S\l:t. d:~:; SC3iõe<. 23 de no}\·e;u'rro d3 l'JOJ. 

2~ discus~io do projecLo n. 303, de 1903, 
autorizando o Governo a abrir a.o Ministerio 
d;J, Jus,iça o Negocias Interiores o. CL·cdito 
ue i.2~J: L:JO$. supplomenta.r [t ~·erba--Obt·as 
-dessa . Minlstm•io, pa.1•a. :~os instu;L!açõc.~. re
paros o outras dc;pezas com o Hospício e 
.Colonias d$ Alienados, com pM•eceres das 
Commis.,õcs de Constítuiç.ã.o, Leglslaç•ão e 
Ju~tiça. o de Orçamonto ; -Amc•·ico de A!bteqllei''Jt'c. '.i 

· Ao ineio·dia. pl'OCede.se á. cha.mado., o. que Pltb, Henrique Borges, C;·uvolto C:+val· 
respondem DS Srs. Paula. Guimarães, Alen: co.nti, Mauricio de Abt•cu, Oliveira Figuci- · 
C!U' Guimarães, Thomo.z Accioly, Wanderley redo, · Carlos Teixeira. Brand5.o. FranciSco 
do Mendonça, Eugenio Tourinho, Sli. ·Peixo· Voiga.. Bern:1.rdo Monteiro, · Josl! Boniraoio, 
to, Luiz Domingues, Christino Cruz, ·Thomaz Joã.Q Luiz, GMtão da Cunha. David ea.m.; 

·Cavalcanti, F1•n,ncisco Sti, Eduo.rdo Studo.l't, pista., Anthe1•o Botelho, João Luiz Alves, 
Sergio So.boya, Goncalo Souto, F't)nscert o Cll.logeras, Carlus Ottoni, C:u·va.lho Bri~o • . 
Sih·a, Poro.ra n.ois, Erml:rio Coutinho, Bl'i· Ologarío Maciel, \Venceslau Braz. Rodolpho 
cio Fflho, Angelo .Neto, Euzeb!o de Andrade, Pu.l:tào, Moreira. da Silva, Fraocisc•J RoJnei
Arl>oxol!as Gal\·iio, R.odrigttC3 Dori:t, Joviola- l'O, Roboucag de Carvalho, Csn•liJo Rotlri· 
no de Carvalho, Fclisbello Freire,. Alves gues, Joo.cruim Teixeira B1•andão, C<.~rlo3 Ca
B.I.l'bo~a.. Par11nhos Montenegro, R:Jdt•igttes villcanti, P <lttltt Rt\mos. M:trç·ll Escobar, 
Sa.ldunha, Bornardt1 Hortn.. Horodil.l. do Sii., Ca.ssinno do No.sc:imento, Ve;pasiano de Al
Mello Ma.ttos, Americo do Albu:tuerquo; buquorqtte, Diogo Fot•tur.n. o P.o:nom.· ele Car• . 
. Erico Coelho; João Bo.pti~ta., Laurindo \'alho. 

~.m w 

· , 
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Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O · Sr. Brieio · Filho- Sr. Presi-

tivesse presente, teria votado contra o pro
jecton. 3S, do corrente anno • 

Em seguida é approvaEla. a acta da sessão 
antecedente. 

den1.e, pedi a palavra, em .p1•imeiro logar ORDEM DO DIA 
pàra communica,r a V. Ex. e 11 Casa que a 
commissão designarla para assistir á cerimo· 0 Sr. Presidente -Não .havenllo 
nia do encerramento da Expo.:;içã.o da Appa- numero legal para se proceder á votação da . 
relhos a Alcool se desempenhou da missão materi:l. constan.tc da. ordem do din.., ·passa-se 
que lho foi confiada~ · d 

Em segundo legar venho dizer que, lendo á matarw, em . iscussão. 
o Dim·io do Cong,·esso de hoje, nas paginas E' ánnunciada a 3~ discussio do projecto 
que se referem á votação do projecto quere- n. 198 A, de 1003, isenbtldo de qualquer im
Ol'ganiza a hygiene,. verifiquei que ren.lmente posto as etapa.s Yencídas pelos officiaes d.a 
a acta dos trabalhos está. oem feita. e a vota- brigada polkial e do corpo de bomb.üros u~ 
ção perfeitamente explicad:t; ha um ponto, CapitaL Federal. · 
porém, que me leva, a f11zeruma. reclamação: Ningucm pedindo a pt\1avra, .é oncorradft 
é aquelle em quo so menciona a declar>nção a discussão e n.dia.la a v otu.çio. . 
da M ~sa, onde se lê o seguinte: . 

«O·Sr. p,·"sidenle ~Todos os substitutivos E' annunciada a eontinun.cão da 2n.discussão 
· · d d (J' • do pro.jeato n. 304 A, de 190 J, com o parecer 

constn,ntes os votos em separa o, Oúerecl- sobre . M emendas a.presénta.das nn. 2a dis-
dos :pelos Srs. Teixeira Bt•andão, Hasslochcr cuss-.ao do proiecto n. 30 1, deste ·anuo, que 
e Bt•icio Filho. e.:;tao prejudicados.» oJd • 

Ora, Sr. P1•esidente, não ouvi V. Ex. citar fixa a despezn, o MinisteriO da Fazenda para 
o meu nome entre os · daquelles cujos substi- o exercicio d:J 1904. 
tutivos est:.wam prejudicados, nem V. Ex. d 
poderia fazel-o, porque não apresentei sub- 0 Sr. Presi ente_,.Tem a palavra 
stitutivo, limitando-me a dar meu voto coo.- 0 Sr. Oliveira FigueiL·odo. 
tra. o projecto, por julgar que o seu assum- 0 . Sr. Oliveira Figueiredo 
pto não era. dn. competencia do Governo da. diz que, quando a 'bancada fl.umin~nse oire
União. 1 · t h r. recau ao projecto do orcamanto em deba.te o 

São essas as o }Serva.ções que en ° a a.- acLlitivo sob n. 43, no pa.recer da honradtt 
zer. Commissão, a.utorizn.ndo o Governo Fede1•al 

O SR. PriE,;rne~TE _,;V. Ex. tem · r~~zã.o e a inúemniza.t· o Estado . do Rio de Janeiro d::t 
ser<t feita a nocessaria recti!icaçã.o. quantia de 1.426:329$890 qu;) este despendera. 

com a garantia de juros para const1•ucção 
O Sr. Thon'laz Cavalcanti- da. estrada de ferro, então D. Pedro H c hoje 

Sr. Presidente, depois que se votou hontem Central, nã.o suppunha que este addüivo pu· 
o projecto n. 38, mantlei :l Mesa. a minha dess~ S9!fL·er da, pat•te da homada, Commissã.o 
declaração de voto, e, como ·não me era. li- de Orçamento a menor t•eluhncia. 
cito fitzer, naquelle momento,a expoc::ição dos A obL'igação dé pa.gàmento estava reconhe· 
motivos por que votava contra. a..quelle pro· cida., as~im C.)mo o gttantum da divida, po1• 
,jecto, aproveito . agora a discussão da acta duas . manifestações soletnnes do Coogres.;;o 
para fazet-o. constantes do art. 12 da lei d<~ orçamento de 

Serei brove, uiroi poucas pala.vras, porque 30 de sotombl'O ele 1891 e do 30 do dczem
pat•a .justr!ic:~r a não approvaçãode seme · bro do 1893. 
lhante p:·uj r.!cto, pouco 6 necessJ.rio dizel'. Entrct,mto, a hom·ada. Commissão relucta 

· Sr·. Pre :>i lente, o proje~to n. 38 é incon- em ncc.oitar o n.dditivo, transformando·o em 
stitucional2 é ve:tatorio e attenta contra a uma autorização que o orador chamará ano
liberdade e segurança garantidas peht Con· dyna porque evita. precisar a quantia e ao 
stituição. mesmo tempo se abstem de autorizar a. 

Um projecto nestas condições nã.o podia. abertura do crerlito necessario. 
roceb~r o voto e o a-poio de um Doputttdo Ora. autorizar despeza. sem decretar fun-

. que so presa. da sor republicano. dos não parece muito curial ; ··. e, si deve 
Era esta a.. de~lat•acã.o que eu tinha. a fazet• fiar-se na suammnoria., crê quo por igual 

Ct Camara dos Deputados. (Muito bem.) motivo o Tribunal de Contas teve voto ven
cido quanto ao ·pagamento de uma divida 

O Sr. Hom.etn de Oarvalho- constante da ccfebrc questão do forneci .. 
Sr. Presidente, não · tendo sido .J?osstvel mento de pedra.s. 
assistir â. sessão de hontem, po1• mot1vos su· O Estado do Rio de ha muito clama pot• 
porlol'OSI, venho declarar i'1. Casa. que, si es- . essa restituiçã.o, que ê tlma divido. sagrada. 
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Quando se tratou de construir a Estrada 
Pedro II. peto decreto de 13 de outubro de 
1855, n •. 714, ficou est<\belecido que a. entlío 
:provincia do Rio de Ja.neiro o o govrrno 
ge1•al concot·reriam cmn as garantias de 
juros de 7 % no capital empregado nossa. 
cmprezll., caben'lo au govornl.l geral a. con
tríbuiç.5.~ de 5 % e á. pt•ovinci a de 2 ~; . 

Em virtude desse decreto celebrou-se o 
contract.o cujas disposiQÕ~3 foram reprodu
zidas no~ csta.tutos da companhia que então 
·s~ formou. 

Lê o orador algumas cla.usuhts do con~ 
tracto que mostram quaM as obrigaoõcs que 

. ·C.'"IbiMll ao governo· central e á provin s.a 
do Río. 

Esta pagou a itn'portao.cía. acima enunaiada, 
de 1855 a 1865, quando o governo nent~·al 
cnca.ropou a oompo.nllia. 

ora. a. divisão dos lacras dosJ.e que exce· 
dessem a uma. corta. pJrceota.gom:. tinho. por 
tim indomni7.a<' os dous contribuintes dos 
onus do ga.ro.ntia. de juros destinada. a. eYitar 
que o ca.pita.L dei~a.sse de tm• a. necassaria 
recompensa. · 

O govo;:ono central, por aviso de 17 de de· 
zmubro de 1858, procedendo como o luão da 
f(l.bula, determinou (],Ue, si <t renrla da es· 
trad:t attingísse a 5 •f• súmcate estes sol'i.am 
parn. indemnizução da. ga· <tn~ a de juros 
geral. tlcaudo a prímeir:t obrigath aintl'\ a 
contribui r com os 2 •:. que íttH<t v;.tm. 

Er3. uma interpre'tltcão lconimL o só a 
acceitou o pre~idente d:.t provincb de cnt5.o 
porque eru. elle delegado de conflanc:.~, e nào 
podia, «jog;w n s :pe1•as com o n.mo» .. 

A vcrd.tde é que a. interprcj;ação orn. 
;11Jsurda., nno est:tv;t nas cl<tusul;1S do contr;.t· 
c toque <letermmav:1m ::t proporcionalidadodn 
indemni:m('ão. e offendüt todos os :principias 
de direito, pois, si nmbos concorriam, nmbos 
deviam ser indemnimdos proporcíonalmenttl. 

Emtim pl·ev~tleceu e>sa ;._oterpr!lt<tQli.o. 
D(~hi .~e seguiu quo <t província desde lS55 

a. 18~);) !'oi pontm1l etn cnui.[lrir u.s condições 
a quo FO submotter(t e onwou pu.r<t cofres 
d:.t companhí:J. com os 2 •/. 11:~r~t p1•emio do 
c::tpita.l. . . 

Como e. poí~. que atê lloj~ este paga. monto 
n~o r.~i indemnizado pelo Governo quo as· 
summ.·coJuo provou à Ca.mi.l.m com i.l leitul'u. 
de documento~. todas as respon~sbilidades 
da antiga comp~nllia '1 . 
· Si a companhia es ;,ive~se ainda a funcoio· 
nar P·Jl'. si,uecessa,riameotc os s~us lucros já 
dariam pa.ra a ind~!nnização. Mas desde que 
o governo central tomou a si todas as re· 
s:ponsa>ilidades, todos os compromi,;sos della, 
ê inrlubitavel qM tinha. o rigoroso dever do 
pagar esta indemnil:açãa. 

A l'eluhncia que neste particular se tem 
verificado 6 ínsustentnvol. Isto mesmo j(L 

reconhec.!u o Congresso. coru.o d isse, em 1891 
e IB93, 

Toma a liberdade de cl!a.ma~· a ttttenr:ão do 
nobre rclatOl' do p1;ojcoto do Or~élmcnto da 
Fazenda, que se dignott d.o ouvil-o com 
tanta ben!lvolcooia, Jl:J.l'a este assumpto. 

Pede a. s. Ell. que <Lttcnd<~ os a:ra.o.des in· 
ter esses quo estão comprchcndidoil nost.'\. 
questão. 

O Ga\·erno Federa.!, como n:t sess?to pa.s. 
sadn. ponderon o nobrll Deputado por São 
Pa.nlo, deve a.ttcmder Os circumstanci:J.s ex. 
cepcíonaes em que 8C acha. o l':stailo .do Rio 
c n~o sophísmar, J?údtHO dizer. em um ptt
gnmento qu\J se impõe por tod"'s n,s consi
deraQões. 

Deseja.vn. ouvit• a. opinião do nob;·c rcla.tot• 
sobre o seu rnrecer li. emenda o. então, ad
duúl', ta.l>cz, em 3' discussão novas consi
dera.cões. 

Espera quo a honrada Commíssão, em 
vista do que e:tpo:t. reconshlere o seu acto o 
m;1is ainda, ponderando bo1n sobro :~ssumpto 
:.t<lopte o e.dditivo da. bauca dn. !lumiU()OSO. 
susten t:l.ndo assim os dil•ci tos i rrofra ga. vtlis 
do Esta.do que tem a honra. de rcp1·esentar. 
(ilfuito bem, muito bem.) 

. O §r. Sergio S.nhoia - (· ) Sr .. 
Presidente. não me }lropo11ho d is~ut ir o O:·· 
Qamento do Miuisterio. da F:J.zonlln. : fal· 
bm-me para isto, nlto só competencia, mas 
u.ín,la tempo. 

0 SR.. 0J,TvlllRA FIGUEI R.EDO - Compcten• 
cia êo que não falta a V. E:~:. ( :tpo il)(los,) 

0 Srt. SERGIO SAUOJ,\-,.\'Cnho n.pcnu.s jUS' 
tificaL' .un1a nmnnd:t aprcseutn.tht por milu e 
pelos meus oompauhoiros do ba.net1cln., consi
gnando a verba p:;ra us ob t•as complement:t
rcs da ponto do dc,;c!.Wg[l. d~ AUh.nbgt~ \b 
Cea.t•á. 

Esta; justific:tçãa so me afig~t·a .n ocessn.r i::t. 
umn. voz q110. do parecer ela tlln~tr:tcla Col_!l
mi~são do Ot•Qamonto, se deprchando •Jll~ ·DrLO 
foram sufficientcs as informações por mim 
pre,tatlas pcssoa~mon te :.to s~n illustrc rG· 
tator, cujo merno sou o pr11nctro ll. rcca· 
nbocel'• 

E' s:.tbldo, Se .. Presiden te, C)ttC o port0 d ·J 
ccar:t, :1pezar do scgtrro, nao havendo ex
emplo de temporaCl.! que faç~tm gar r n.t• os 
navios, lançantlo·OS :i.. :pt•a. it~. ~ imperfei ta.· 
mente abri,.a.do; dahl o sarvlcO de carga 
e dosca.r"a de roe1•cn.dorias, embarque o dos· 
embarq~O de pass::tgeh·os 1':.tzCL'-SC J.e moc<lo 
muito incommodo. . 

As mcrcadorirts lJo.lJ.en.'las dos na vi os pa t•a. 
M al\•n.t•()nf)':lS c11e.,.:un n,tú a ar t·eiJontaçilo, 
t\hÍ enca.lham, Sli:O segUl'J.S pelo~ marinheiros, 
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emquanto oue outros, lançaodo·sc na u.gua, só um grande melhoramento para o com
retiram pouco a pouco as mercadorias. mercio daqueHe porto e mais ainda. uma be-

Dn.bi . as constantes avarias que · trazem neti.cio para. os passageiros quo a elle s~ 
enormes prejuízos ao commercio e team feito dirigem, onde . o desembarque- no meio 
com que as companhias de seguro se :re· do fragor das ondas, dos gritos dos m<l.l"Í· 
cusem a ÍL~zer qualquer seguro para. o Ceará, nheiros que ao mesmo tempo :pro~uram St:!· 
uara. caso de ava.1•ias ; ·só seguram sobre gurar a. embarcação c retir•tr as marca
perdas definitivas. · dorias e passageiros, conjuncta.mente con1 os 

Nas mesmas ·condições ·se faz o sarviço de gritos de crianças c mulheres . apavol'adas 
ca1'ga e descarga de mercadorias destinadas pelas vagas que, a cada. momento am.ea.· 
::i. Alfa.n<Iega.. çarn alagar a embarcação jmpressionam 
. Apezal.• de paga1• o eommercio a taxa. deno- vivamente os espíritos mn.is calmos. 
minada-Capatazias, que é assás elevada, o A ponto, como disse. será. ·em breve uma 
na. qual se comprehonde, segundo se vê das realidade, mas,pn.t\1 qúo poss:l. prestar reaes 
disposições da. Consolidação das Leis . das serv.iços, é preciso que saja. appar~lhada. 
Alfandegas, emba1•que c desembarque de de modo conveniente. Mc:le olla 204 metros. 
mercadoriu.s, trapic11os, cães, etc., . e sua. de comprimento e sen }Jonto dista 300 . me
remoçã.o a.t.é os a.rma.zens da Alfandega.. digo tt•os da. Alfamlega, que t~tt é a largara da 
eu, no Ceará, o embarque de . morca.dorias praia. em frente áquella re.Pn.rtição. 
para a Alfandega é feito pelo~ proprietarios Portanto~ as mercadorias desca.~·regada~ 
que tccm de transpo1•tal t\S ti. sua. custa a tê na ext.remid:1de da ponte tccm mn transpo1•to 
:tqueHes armazC'.ns. superior a :300 metros o, ncst1s CJndições; o 

De modo que,alémdos prejuizos ue avo.l'b.s, serviço de desc:.wga, S'Jm o auxilio de linhas 
incorreni neste onus, que não é pequeno. ter1·et\s e vagonetes será on -rosi~simo para<:. 

Foi attcndendo a estas considc:r:.tçÕ!B que Alfa,ndega. E' brnbem preciso mn abrigo na 
a bancada cearenso apresentou . ao . Orç·a· e:xtremH:1d!! da. ponte para rasgua.rdar as 
mento do Ministcrio · da Fazenda, para I 90 l, mercadorias das intemperies, do sol e d:1 
uma emenda á verba.-Obras~eonsignando o chuva., e ao mesmo tempo o auxilio d~ guin· 
credito do 200:000$, para uma . ponte de des· da.ste, sem os quaes é impossivel o serviçJ da 
carga des.tinada 3.0 . servico da Alfa.ndega. descarga das mm•cadorias, achand )·Se o soa· 

Esta, . emenda. íoi aeeeittt. pela Ca.mara, lho da p:mta quatro . a. cia.co mett•os sobre o 
tendo parecer · favoravel da · Commissã.o do nível do mar. 

· Orçamento, cujo relator . foi o illustre mem- O Sn. CauYELLO CAVALCANTI -Mas não 
bro da bancada mineira, o Sr •. Sabino Bar- consta. isso do Ol•ça.mcnto 1 
roso, a quem sou por istosincel'amonte rcco· 
nhecido. O SR. · SERGio SA.nort..-0 Orçamento t1•ata. 

Nã.o tendo sido possível executar a obra da. ponte propriamente dita.. 
dentro do • exorcicio passado, de 1002, foi O Sn. CnuYELLO CAVALC.\~TI -Em uma 
consignaua. . no exercício actual a verbn. de ponte para Alft~ndaga. entra tudo isto. 
100:000$ para cooclusao da mesma. obra. O Sn. .. S1~aaro S.AnorA- A emenda primi
corresponclendo esta vet•ba ao saldo previsto ti v a pedia. unicamente ao Oongresso a im
em relação ao c1•odHo de 200: OOO$, consi- port ·~neiílt dQ 200:00~ $ de.~ti~ados a construir 
gnado no orçamento :.mterior. t · t ·'"t · d Esta. emenda teve parecer í'a.voro.velda a pon e proprla.men o ut a, m1s, a.m a 
Comm .. issão de ·. Or,.amento, sendo seu relator assim, foi preciso dist:ribuH~a om uous BK· 

" ercicios. 
o illustre mineiro que actualmente exerce a.s Era, 'POis, sufllcionte consigna1• em um 
mesmas funcções ·na. Commissão, a quem a.nno a. verba destinada, á. ponta proprbmente 
aproveito o onsejo :para reiterar meus agra· dita. aguardan<lo·se para.. outro ex. ercicio a 
decimentos. . 

Dev. o informar. {t Cam.ara do. "Ue o saldo verba necess:n·Ia pa.ra as obr.ts comple-
'-.L ment:t.rês. da verba. do exercicio passado foi superior 

ao previsto ; não 100, pol'ém 120 contos; O SR. SERGIO SADOIA.-Como dizia, porém, 
devido a. que as despeza.s eom .acquh;içã.o de Sr. ··Presídente, ê necessn.ria, é urgontissirna 

· madeiras. que deviam ser feitas naquelle a despeza quo se refere á. emenda da bancada 
o:xercicio, só o foram no a.ctual. cearense. 
A~ezar desta desfalque, Sr. Presidente, e A commissão de Orçamento não so mostra 

de Clrcnmst.ancia-~:~. imprevistas,qlle t2em em- infensa, â emenda; apenas: em vez . de con
haraçado e demorado consideravelmente o. signar verba. para essa emenda e out\•as de 
serviço do mon tagetn da. ponte, a · verbu. do ns. 11, 13, 14 e 15, . augmentou pu.ra. 500:000$ 
exercicioaotual não será. excedida, e a. ponte a verba. destinada na proposta do Governo 
de desembttrquo da Alfandoga do ·. Ceará. em a despazí\s imprevistas e supprir as provistas 
breve sortt uma. rea.lidnde, .coostituiu.dô . não urgentes nas diversas ll.Jfandegas, accro~een· 
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taodo os seguiot~s dizere>: «e oceorror, a 
juizo do Governo, á.s ma i$ ut•gentcli ncces:-L· 
dados desta r(lpartição, comp1·ehendcndo os 
concertos e reparos nos cdificios o pontes, 
crcn.oão de postos fiscn.êl!: e acquisição de ma. 
teria.! e custeio respecth'O». 

A despcza de que se trat:.t tem até agom 
figurado na vel'i)a-'Obra.s. do Ministerio da 
Fazendil.,...., onda me p<trcco ter melhor cabi· 
manto, emb.:;r<l haJa na o.mentla uma parte 
reltttiva aos guindastes, ao ma~erial i·o:la.ntc 
cuj:L dcspo.:n. gcralmeor.e é feita peta verb:J. 
-na da~ Alfandegas. (Apw·lcs.) 

·No orçamento vigente a V;lrb<~. tamberu 
e~W. no orçamento-Obras. • 
. A Commissão julga, tmtt•n·bnto. quo el!a. 
J!ód~ ser ineluid<tna verba 17-Alfandegas.
Niio vejo inconvcnient~ em que assim se raçl. · 

Simplesmente tcnlto a Jlomlerar que a ver • 
. 1)a,, tal qu~l se :1.cha na. proposta. do Governo, 
diz : paro. despezas imprevistas c supprir as 
),1!'evi~t~s urgentes nu.s diversas alfan(l!!gn.s o, 
nessa~ co»ilicões, cabem todo.s o quacsquor 
obras do mioistcrio das atfa.ndcgas qno 
forem urgent~s; mas o accres~imo pro,:osto 
pela Commisslí.o p:treco restringir a appli· 
cação da. verba aos casos a.lli iodtcatlos, por· 
(j_UC di:z: el!a. : . 
· « E occorret', a juizo do Govel·no, ús mais 
urgentes necllssilades destas rep[!.rtiçõos, 
compreheodendo concertos e reparos nos edi· 
ficios e pontes, creaQão do posto~ nscaes, 
ncrtuísiçã.o de materi[!.J e castelo respactivo», 

Ora, Sl'. P1•esiàeote, esta.· redacçii.o póde 
d<J.r legar ~ se resti'ingir, em vez de se 
a.mpliar. · 

Portanto, ~ço ao nob1·e relator que con
forme promettou redija., em 3'" discussii.o, 
a emenda. de- modo a evitar duvidas a, esse 
respeito. 

Como engenheiro de por~os, Sr. Presi
tlente, tendo estu.do encarregado de obras no 
Rio Grande, am Santos,"em Pernambuco e 
mesmo no Pará., f.ive occasiií.o de verifl.car 
o esta.do de penaria. em que so acham a.s 
nlfandegas, sem ma.terio.l de transporto para. 
as mercadorias. c,)m guindastes e pontes em 
em verdadeir~ desc&labro. (Troçam-se.11arios 
t:r:pQ.rtcs.} 

Esta f<tlta tom dlldo logar a dillleuldalcs 
de fiscalização. ( Apar!es.} · 

Tudo i~to t.ra.z grandes prejuízos ao com· 
mol•cio o tom at~ provocado rcclamaçõe.s 
diplomaticas, que, comquanto impcrtinen· 
tes, devem ser evitadas pelo Governo. E' pre
ciso portanto que o Congresso ha.hillte·o, 
com as verb:1.s mco.;:sa.rias" 

E' o que tenho a dizer. (JfHito ~~~m; muito 
bem.) 

O $r. Paula R:unofi; diz que rião 
pretende prop1·ia.ment~ discutir o projecto do 
Orçamento di!o F:tzcnJ.n. nam ana.lYsar Jct:~.
lha..da.mento os scr\·tços do respeetivo Minig
tcrto. 

Du. lelturilo. tlo relai.orio aprcoent.u.do rio 
Sr. Presidente da.ltepubl ica pelo Sr. Ministro 
da Fazeuda. e do trabali:J.o da Comm i~são de 
Orçamento, nasceram duvidas em seu espí
rito. Deltas exporá. primeiro a que sererore <l. 
corr:pra da Estrada de Forro Oeste de Minas. 

Autorizado o Governo a acautehr os in· 
teresses tia Fazenda Nacional, do modo que 
li)(l pareccs.>e maiS acel'tado, na Otlste de 
Minas,. na. !tua na. e Soro~[!. bana., entendeu 
cl!e que dc,·ia. comprar a primeira. desttts 
lin!las. liquidando os direitos creditoria.e.s 
allcmics, pro-vindos dê um cmprcstimo de 
24 milhties do m<~.rcos. Com este intuito 
o Governo e.ntt·ogou títulos Rcsci~ion bonds 
ao Yalor de ·~ 620.000 aos credores r.lle
rnã.os, mais a. qu:~.ntia. de 225:000$ em 
dinheiro. Posta em praça. acstrada. de 
fl3rro arrematou-a o Governo peb qua.n 
tia de 15.600:000$,n:l.da tendo a. (tesombol .. 
sa.r por ser credol' de maio1· qu[l.ntia, se
gundo a.ffirma. o Sr. Ministro da Fazenda em 
seu rela. to rio. 

A commissão devida ao leiloeiro por cs l,a 
operação, sogundo amrroaram og jornMii l1 
se recorda. o o1•adot>, e as custas importi\ram 
em 62.:500$.. Assim se fez a. encampacão 
da Oeste ·doMinas; não sabe, por~nto, o 
orador, como, n1ío t endo o Govc1·no desem• 
boisa,do nes~a operação mais que a impor
ta.ncia da. . com misSão devida. a.o leiloeiro, 
o as custas, tigura no rcla.torio a abertura 
de um credito extraordinario para. a liqui· 
dação dessa operação. Pa.roce-lhe que o 
facto 6 dllvido simplesmente a. uma. ex:~geo
cia. do contabilidade •. 

Outra. duvida refere-se il. encil.mpa.ção. da 
Estrada de Ferro Melhoramentos .do Bra.zil. 

Da. escriptura. da. compr::L dosta liolln. se 
verifica. qno clh foi fGita pelo Governo em 
virtude do art. 26, n. 15, da lei u. 957, d111 
30 do dezembro do 1902. 

Esse dispositivo diz; . 
« Fica. o Governo autoriza.'lo a. adquirir 

propi'ieda.dos necessa.ri <l s n.o serviço federal ,l> 

Alludindo á su:t. atti tu tio resat•vada. q ua.ndo, 
como membl'O d<~ Commissão tlo Orçamento, 
teve de dar p.:wocer favora.vel ao primeiro 
r;rodito podido pelo Governo pai':1 custeio 
dessa ostra.da. aaclaNu que · vobva. :polo 
crodito som se pronanoiar no momento sobro 
a. aparação da enea.mpa.Qão; n.lludindo il. con· 
vicção que tinha., quando votou o dispositiv-o 
da le.i n. 957, de que, tl'a.tando·se de p>·o· 
po·ioriades nsccssm•ia~ ao s1rviço fedc'l'al, sa 
tratavJ. de pred!os, dtz que nunca suppoz 
que oritre ti\e~ propried~cs estivesse eom-
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prehendida a Estrada de Ferro Melhora
mentos do Brazil. 

Sem insistir em considerar a amplitude 
que ao Governo aprouve da.r ao dispo5itivo 
citado, evidenciar<t a divergencia profunda 
que ha entre a escriptura da compra e a 
mensagem do Sr •. Presidente da Republica, 
pedindo o credito para o custeio da mesma 
cs.trada. . . . . 
. Ao passo rtueno primeiro documento . o 

Si'~ Ministro d11 Fazenda diz que . realizou a 
compra de . accordo com o art~ · 26, n. 15, da 
lei n. 957, no segundo o Sr. Presidente da 
Repttbli.ca decltwa que a oncampação foi 
feita em virtude da autoriz:tç-ão contida no 
n. 2.5 ·do art. 22 da lei do orci1mento em 
vigor. 

Ora, esta . autorizaç-ão é . dada ao Governo 
para encampar ·as concessões de melhora
mentos de .portos, indispensa veis á re:llizaçKo 
das obras ~o porto desta Capital. 

Vê, pois, a Camn.ra que tem toda a pro
cadencia a sua duvida : o Sr. . Ministro . da 
Fazenda, na escriptura da compra, declara 
que a encampação é feita de accordo com o 
n. 15 do art. 26 da lei n. 957, e o Sr. Mi
nistro da Industria, ·.na exposição dirigida. ao 
Sr, Presidente da Republica, pedindo o respe
ctivo credito, úeclara ·que essa cncampação 
foi feita. de accordo com o n. 25 do art. 22 
da lei orçamentariavigente. . · 

Ha., pois, uma divergencia profunda entre 
a. escriptura. e a mensagem. A a, partes de di
vel'sos Srs. Deputu.dos o orador responde que 
esses apartes justificam a razão ile . ser da 
admiração ·quo lhe causou o facto exposto. 

Ha, per6m, nessa escriptura um outro 
ponto que ·chamou muito · a attenção do 
orador. 

Accentuando primeiro que dos diversos 
decretos . expedidos para. a · cncampaçã.o das 
concessões da melhoramentos do portos, in
dispensavois â.s obNs projectadas no porto 
do Rio de Janeiro, não consta, autorização 
para ser encampada a concessão da Melho
ramentos, dada. em 1901 ao Sr. JoKo Cu.ndido 
Murtinho, salienta depois que essa estrada 
se compõe · de duu.s partes-uma do concessão 
federal, . outri1 de concessão do E~tado do Rio 
de Janei.:oo, . ::.. primeil•a que vai da ilha das 
Moças a Belém. a segunda que vai de Belém 
a Parah:vba doSul. 

Const<tndo da oscriptura de compra que 
~a venda dos bens da Melhoramentos é feita. 
livre e desembaraçada de qualquer onus e 
constando do contracto da concessão dada 
pelo Estado do Rio que, findo o ·seu . prazo 
-70 annos, rcvertoà a parte respectiva da. 
linha com todos o seus bens pa1•a aquelle 
Estado, em bom .LJa.t:ldo de · conservação ·e 
sem . direito, por u rte dos coucessionarios, 
o. indemnizaç~ão a.lg ma, ê ovidonte que est~ 

parte da Melhoramentos está sujeit:l a re. 
versão, findo o prazo do privilegio- iO· 
annos, a contar de 189L 

Não ha duvida que esse pesava sobre a 
Melhoramentos o diminuia. de muito o seu 
valor. Pesou o Governo . no acto da com
pr·a essa con~ideração? . Sabe o Governo que 
em vjrtude du.quana. clausula. do contracto 
da concessão ·estadual, não ê pleno o seu · 
dominio na. Melhoramentos, . e que, fi!ldo o 
prazo ·da concessão,póio o Estado do. Rio vir 
pedir · á União conta do trecho da linha de 
B~Jêm a Parahyba do Sul ? 

Foi ver si no contracto .ultimamente feito 
entre o E~tado do Rio . e a Melhoramentos, 
pa.ra. resgate e ga.rantia de juros, havia qual
quer clausula om que aquelle abrisse mão 
do direito á réve1·são o ahi nada, absoluta· 
mente naoo annulla esse direito. 

E', portanto, evidente que esse direito con
tin lia de pé. Quiz trazer estas duas o bscrva
ções ao conhecimento da. Camf.l.ra, para cha.
mar sobre ellas a attenção do Governo. 

O orador, ·rendendo homenagens ao digno 
relatol' do projecto, externa. ainda duvidas 
sobra diversas autorizações contidas na cau
da do orçamento, em contradicção com dis· 
posições contidas no orçamento da Industrin 
umas e out1•as . no da Receita~ 

Refere-se ain.dao orador á. rub1•ica do pro
jecto sob n. 35, do art. 1°, que diz: Serviço 
da Estatística · Commercial- 270:000$000. 

Adduzindo argumentos pn.ra mostrar que 
reconhece a importancia de um bom ser
'Viço . estatistico e . para · provar que a expe· 
l'iencia ·de dous annos condemna por com
pleto a Repartição da Estatistici1 Com
met•cial, o orador declara que não votar::!. 
aquella verba. 

Eram essa~ as observações qua . tinha a 
faze1• sobre o relatorio do Sr. Ministro da 
Fazenda e sobre o projecto em debate, sendo 
:.\S que se referem áquelle do mais gravidade 
que as que se referem a este. o que o levn. a 
cong1•a.tular-se com a. Cu.mara e com S. Ex. 
por ter tido occasião . de . S!) pronuncia.r, o 
orador sempre voz dissonante no coro de 
applausos aos trabalhos orçamen ta.rios, sobre 
um trabalho que meroce set• approvado c 
faz honra. ao seu autor. (llfuilo bem ; nwito 
bem., 0 o;•adot e CUm1JJ•imentado par 'IJW'iOS 

.S1·s. De1Jutados.) 

Comparecem mais os Srs. Enéas M~trtins. 
Aurelio Amorim, Passos Miranda, . C~trlos de 
Nova.cs, Indio do Brazil, Antonio Bastos, .rosê 
Euzohio, U1•bano. Santos, Anizio de Ab1•on. 
Bezcrril Fontenelle, Virgilio Erigido, Fre
derico Borges, .Joã.o Lopes, Tavnros do Lyr.t. 
Eloy de Souz..'\, Pa.ula. e Silva, Trindade, Tci .. 
xeim de Sú., Aíl'onso Cuslia, Celso de· Souz::t. 
.Josê Mttrcellino, Po1'e1ra de Ly1•a, João 
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Viuil•:t, M:tl;tquías Gon~:.tlveJ>. Esn1oraltlino «A Commisslio de Rclacção, c:'\aminando o 
Ba!ldoira. Jnli.;J de JHello.Estaeio Coimbra, O li- projocto n. 1v7, deste anao, relatiN :l l'c
vm~·:t Valhdao, Domiogas Guim<J.rães, Tosb. lorma. olcitor<,~l, e a~ omenna.s dive rsas a p
Fel!x Gaspar, G:trc!a Pires, Satyro Di;J.s, Ver- . pt•ovaJas p!!la Ca.mara, tendo em vista o 
gne de Ab-.. eu, Augusto de Freitas, Tulentino disposto no art. 1:30 do Regimento Interno, 
dos .Santu.s,Eduardo R;;tmos, Marcolíno ).Iour;t, vom o!rerecer as .<ogttint•!s modilicaçõ~s com 
.los~ M~n]ard1m, G:~ldmo Lor,)ta, Sá Frcil'e, o intuit.<J de .melhor escl .:~reccr o tc~to da 
Belrz<trw de SIJUZ:t, Ga!Yilo Ba,ptísta, Viri:\to :ei, modificações que incluiu na pre~ento 
M:tsc:LrclllJa~ . Car·Jos PeL .. oto FHho, Peuido reda.cção. 
l:ilbo, F'r;.~ocisc~ Bernaruin_a, Atl.~tlbot•to .For- Ao art. 7", n.pós as pal:l,Vl'~S-,.. .~ 1 ao nos
r.:.z- ~-Ienuquo S:tlles. Canullo So:tl·es FJ!bo, forum a.ccre~centa.d:.1s as s~guintes -salvo o 
P.td::M Rezende, nermtr(l() de Cm~pos, Ca~tu dispo,to 110 § !•, n. rr deste a.r• Ligo. 
,fnn~or, Fcrnaoúo Pr~~tes, Fcrrerr:.L Bragu, o !:i t•, n. II do mesmo a.rti'"'O foi xssim 
.Tose_ Lobo •. H~;·meoe.lp!d? de :.Ioraos Fil~u. r•cdigido:-ncsto ultimo cu.so-c~n' vc21 dc
Aqmno Rrheno, B_enodJeto do Sou2u., Lu:- neste cu~o-o mais corno ostava. 
dolpbo Serra, c.--.:Hlulo de Abreu, El1zeu. Gut- No § 11 do mesmo artigo foram ·interca
lhc~me, ~oarcs dos Sant os, .JuYcnal :M1llcr, ladas on!-re a~ palavrQ~- cr-c-c•mvidoni
B:.ll'·>_DSa Lun~t, Germano Ha~.>lvchcn· e C<~.wpt>s a.s palavr<~s-no qu~tl, 
C.trtlOr. Foi redigiria do seguinte modo o § 2• do 

Doix;tm do comparecer, com Cllnsa partiol- art. l2do projecto (§ 2• do ~rt. ll desta. 
JJa?:~ •. os Srs. Raymundo Nery, Hosaon:th de reúacc-ã.o)! «Ua junta de revisao e recursos 
Ohvcm:t., Al'thur Lemos, Rodrigues Fer- fa.rá parte o :presidente da Corto do Appella, 
mmdes, Gucdalh~~ Mourão, Dí:ts Vieira, R:.tY· cilo.» 
mundo Ai·thur, .T.,sé Gayoso, Joaquim Pires, Por . niio corrcspondcrom aos cargos actu
\V<Ilfreuu L•·a.l. SoaresNeiv:\, Moroir.,. Alves, almcnto existentes no excrcil.o e na armada, 
Cornelia da. Fonseca, Pedro Pcrn:tmbuco, El· fol·am substituídas no art. 89, n. I, :J•-u.s 
pidio Fi~ueiredo, E]lamínond:\s Gmcinclo. p:tln."vTis-os ajudantes g'Clleraos uo exel·cito 
Raymunúo do Mirancb, Keiva , Lcovegildo e da armada-pelas soguintes:- O chefe do 
Fii"UCÍl'<I.S, Milton. Pmto D:tntas, Corrih estado-maior tlo e;o;:orcito e o che ro do e~ta.d.o· 
Dutl~.t,Augusto ue V<tsconccllvs, Sílv;o Castro, maior general da armada _,. · 
Bez~l.ln"t, Pereir:tLím;t,. Paulioo de souz:1., Está em discussão a. rcdacç.ão_ (Pa~.<r: .) 
Estavam Lobo, Ribeiro .lunque[ra, Bueno de o SR. CELSO DE So~;zA.-Peço a pll:J. Vl';J., 
Paiv:t, Leonel Filho, Bm•nardcs de Furia, M::t· 
nool Fulgencío, Nogncir:1, Lindolpho Crl/l" O Srt- PrtESIDE:-:T~::-Tem n. pn.IC~n'a o sr. 
tano, Eduardo Pimentel, Jesuíno C<1rdoso, Ccl~o de Sou~:\. 
Domiligues de C:tstro, Vó.l.loi,; de Custro, Ar'
no1pho Azeverlo, Azevedo :l.f:uoqu!ls, Rodolpllo 
Mil·anda. Bernardo Antonio, Lamonha Lin~, 
Francisco Tolen.tino, AlJdon Baptistn, X:tvícr 
do V:.~.lle, Angelo Pinheiro e Vietot·ino Mon-
teiro. · 

E sem co.usa os Srs. Rogerio de Miro.nd:.t, 
Abdon· Mílanez, Arthur. Or17-<ndo, Ctl;Stt·o Ru· 
bello, Buleão Vianna, Rodrigues Lima, 1Io
rcim Gomes, Fide!is Alves; Jnlio S"'utos, As· 
tolpho Dutró.l., Carneiro de Rezende. Antonio 
z~~car:i.'ts, La.mouníBr Godofredo, Sabino Bar
ro~!), G:.Lleão Carvnlhal, Aru:tral Ces:w, Eloy 
Chaves, LeHc <lo Souz;:L, Pa ulino C;_trlos, 
Francisco Mnlt:L, Alvaro de Carvalho, Co.~t:.t 
Netto, Jamcs D:J.rcy, Domingos MasO<\renh<LS 
o Alfredo V~trel:J.. · 

O Sr. Preslde:nté- Ha.vendo nu
mel·o; vou proceder ;L vote~ç~o das rnu.t oriu.s 
encerradas. An tes. porllm, vou submetter á 
Jiscussão a. r edn.c•;ãu final do projeoto n. 107, 
1Io 1903, que I'oforma o. lai eleitol'al. · 

A Commissõ.o de Rc1lacção assim jastifi· 
cu. <Ls omendas quo jnlg~u do\'!ll' fazer: 

O Sr. Celso de Sou""a.-Sr·, Pre
sidente, pedi :~ pnlavrn. par:t tn.zcr u~a 
observação sobre o <\l't 89, o. 2, § 1•, pubh: 
ca.do hojo no Dim- io do Cono>·csso, onde se !e 
o soguintc : «Os magistrttd.os e membros do 
magísrerir1 pu hlico estaduacs.» , _ 

Parco~· me que ha engan~ na re.Gac.;-a.o ou, 
pelo menos, n:t publica.çao deste p am· 
gra.pho. 

o · que se votou foi a. . rcp l'Oducç5.o do 
art. SD, § 2", n. 1. Parece-mo que o quo se 
votou •.• 

U~I S!t- D"llt>t:T,lDO- E' mi nistm·io c oã,Q 
n~agídr:ri~ , 

O SR. Cc;Lso Dll SoUZA- Ah! Entii:o é 
tutra causa. 

Parece-me, digu . que o que se .-otou foi 
-os magis/1-ados c mem.bJ•o• tio m inisle>·io 1'11' 
blico • mu.s ostil publicado-os magis ~1·ados e 
mtnnbros do magistc,·io publico- o que seria. 
umi.l grunde inuoYaçií.o, l!5.o tendo a.bsolutil.· 
mente a C amara votado 1sso. 

VAmos SRs. DBPUTA.DOS- E' erro t ypG· 
g-t•aphico. 

• 
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O Sa. CELSO DE SouzA-Acredito que se,ja 
simplesmente erro de imp1·~ssão; em todo 
o caso, é bom. que se verifique si no auto
gi•apbo, na cópia que vae se1• remettida ao 
Senado, se ach'1 escripto m.iniste1·io ou si 
magiste,·io. 

O Sr. Do:rningos Guim.arães 
Procede, Sr. PresiJ.ente, a. observação do 

nobre Deputado; houve, . realmente, engano, 
não na reda.cção, ma.s na impressão, e em 
vez de .magisteJ•io é ministeYio, er1•o que deve 
ser corrigido. 

O SR. PRE~IDENTE._ Serd. feita a t•ectitica· 
ção. 

. . 

O Sr.Sii Frelre.-:..supponho, Sr.Pre· 
sidonte, que ha um pequeno equivoco na re· 
d acção do art. 62, n. III, do projecto · t:e re
forma. eleitoral. Est~ numero dispõe que -«a 
junta apuradora será composta, no Districto 
F edcral, pelo juiz da secção como presidente, 
e pelos memb1•os do Conselho Municipal.» 

Ora, no n. · II do citado artigo se estabele
ce que a junt:t set•â composta na Capital dos 
Estados, pelo juiz de secção, como presiden t~. 
pelo procurador da. secção e pelos vet•eadores 
immediatos a que se refere o art. 35.» 

D:1hi se deduz que na parte referente ao 
Districto Fedet•al, houve omissã:> · nas pala
v'l'S.S- pelo pi·ocurado'· da secçtto, ommissão 
devida naturalmente a simples engano. 

Submetto á consideração da .Casa uma 
emenda de 1•edacçã.o, pa1•a. que ella decida 
como for mais conveniente. 

O SR. CJ~LOGERAs-Não é ooga.no: bom ou 
mão, isto é que foi approvado · pela Ca
mara.. 

O Sa. SA FrmmE-Em todo o caso, a Ca.
mara decidirá. 

Vem á meSl·, é lida, apoiada e posta con· 
.iunctamente em discussão com a. redacção a 
seguinte 

l~:'>IENDA 

A' l'edn.cçfio final d.o projecto n. !Oi B, 
de 1903 : 

A1•t •. 62, n. III- Redija-se assim:- No 
Districto Federal pJlo juiz da secção, como 
presidente, pelo procurador seccional e pelos 
membros do Con&elho MunicipaL · 

Sala das SessÕes, 26 de novembro de 1903. 
Sá Frcire.-.4mel"ico de Albtt2tte,·gue. 

O Sr. Oalogera&- Sr. Presidente, 
na. occa.sião de ser aqui. votada a emenda do 
meu nobre c.>llega de ba.nc:tda. Sr. José Bo· 
nifacio, ficou cla.t·o que o reconhecimento da. 
:firma. pelo · t:l.bellião ou escl'ivão, nos reqne· 

rimen tos dos alistandos, de·da. ser feito por 
conhecimento proprio dos serventur~rios da. 
justiça. 

E' nessas condiQões, para torna1• bem ní
tido o 11ensa.mento, com emenda á. redacção, 
que não só S. Ex. como divo1•sos signata
rios do projecto substitutivo e . do projecto 
d:J. Gommissão, por meu intermedio,mandam 
á Mesa essa emenda., no sentido do se inter
calarem no logat• conveniente as palavras -
po1· conhecimento p1·op1·io. . 

E eu desejaria, Sr. Presidente, que V.Ex.. 
solicitasse do nobre presidente da Commis· 
são de Redacção sua opilllião sobre o caso. 

O SR. · Do:mNGos GuurARÃES ~ A Commis
são não S) oppõe á. emenda do nobra Depu· 
tado. · Acc~dta-a e pede para ella o voto da 
Camn.ra. 

Vom á Mesa, ê lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a. seguinte 

. EMENDA. 

A! . l'l3d<t~ção final do · proje~to n. !Oi B. 
de 1903 : 

Ao a.tt. io, § 1°, n. II- Apó~ a palavra.
t•econhecidas, accrcscente-se : - para reco~ 
nhecimento proprio. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1903. 
-Calo geras . .;__. Josd Boni{acio. - JMto Lui:: 
.4.l~es. - .Ani.:io de Ab>•ett. - Carlos Caual· 
canti. ·- Be1·nal·do !{orla. 

O S:r. .r oão Luiz Alves -
Sr. Presidente, pedi a palav1•a para enviar 
tambem duas emendas de redacçã.o, uma 
acttdindo á observação f~ i ta. pelo nobre Depu
tado por Pernambuco, assegurando, como ,já 
fez o nobre relator, presidente da Commi:::são 
de Reiacção, que no ponto em questão não 
houve mai~ do que erl'o de impressão; Mas, 
como está imp1•cssa c . distribuída a redacção 
com a palavra rnagiste1·io, não. ha. inconve
niente em que se mande a emenda., tanto 
mais quanto, pela. leitura do at•t. 89, n. 1, 
§ 4°, se vê que o .pensamento é o mesmo: 
« ••• os magistl•::t.dos federa.es e membros do 
ministerio publico da. União>.), dcveodo se1• 
no n. li, § 1 o. «Magistrado~ estadoaes e 
mcmb1•os do ·ministorio publico do Estado.» 

Tenho tambem uma. emenda ao art. 31 
pa.l•a.grapho unico. 

Nesta disposição, estabelece o projecto que 
cada ele i to1• vot:11'á. em trcs nomes par.\ 
Deputados. 

Ora, tendo passado o voto cumulativo, este 
podet•á. votar em um só nome tres vezes 

Assim sando, em vez dG 1.lottwci em tres 
nomos, proponho · que . se diga-« cUspo,·à cle 
h·es "'otos 
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SESSÃO Ef>f- 2() DE ;\'OVE~IDRO DE t&Oa 

· Apro,.eito o ensejo po.ra., na. qu:t.lida.do de 
collabor:ulor obscuro Q.UCl fui (ntro apoiados) 
da rofo1'ln:l. eleitoral, cuja. redneQio tio:,[ va.o 
ser ,·otadn. paln. Ca.mara., sa.Ue·.1h r a. enorme 
sommn. de csrorcos; a. boa orientação quo a 
Mesa- da Cama.ra. soube imp~·ímir á. \'Ot~·ão 
do~te lll'Ojooto (apoiados), em ot\lern a.. po:ler 
sair daqui urn todo ba.rmonico que, acre.litO, 
so.ti>fa.rá as necessidades do p:.t.iz na. aetut\li; 
dade. (Muito bem.) · · . 

Vom á. Meso., 6 lida., apoia.:la e posta cou
junctamenie em discusSão a. seguinte crailnda 
á rcdncção final do projecto n. lOi. B, de 
1903: . . 

-~~tEl\DA 

Ao art. 31, pa.t·agrapho unico ;._. Subsü;. 
tuam·se as palavras: «Votará. em·· tl'cs 
nomes~ pelas seguintes: «dl~por~ de tt•es 
votos.,. . . 

Sala. das sessões, 26 de novembro de 1903. 
Joi!o Lui.: Al~C$ - Jo.~é Bonifacio - Ca,·caUw 
Ih~tto-Ca,·tos Peialol'o ·Filho. 

Vem ll Mesa., G lida, apoiada. e posta. con
junctaroente em discussão a sceuinto 
emendn. á.l!edMçã.o final do prcjocto n. 107 
B, de HI03, . 

EllENI>A 

Ao art . 89, n . Il. 
§ l. o Em vez de IIW!Jislel·io, dig~so, mi-

ni stc,·io ; · . 
Sa.ln. •las sessões, 25 de novembro do 1903~ 

-Joao LHi; Alves. 

Em seguida é encilrra,tla a discuEslí.o o an
nunciada. a..votação. · 

Posb.(i. · V\l~s. 6 a.pprova.da a- rcdacç;io 
tina! n. 107 A, do projccto n. 107, do l!J03, 
t•crornn,núo o. lei eleitora.!, sal va.s (1,8 o:nenda.s 
4 mesma. iei!a.cção orrerecidil. . 

São ~uccossiva,monte pos~u.!t o. vo~os c · ap· 
provadas as omond:~.s dQ. Commissão.· · 

E' annuociu.d:~. a. votação da. emenda. do 
Sr. Sá fJ•eirc. ao a.rt. 62, o. l!f, do: lJI'Ojccto 
11 . Hl'l', de 19()3. 

O Sr . . Calogern.s ( z>ola o;·<le>a)
Sr. Pl'ellidcntc, o dfgno presidonto da Com
miss.w do R.edacção 3C:Lbou do e~:plicnr - ha. 
poucos momentos quo~ trata. do uma. idêa. 
nova., e que, b<Ja ou ruim, a. rodacção que 
de,•e ser approvttd~t é aquctht que consta. elo · 
projce\o. (NeTo apoiados.) 

E' I'Ojeitada a Gmomla do Sr. StL F1•cire, . 
a.o a.rtígo 02, n. m. 

Silo successiva.mente po~t:ü: :t votos o ap· 
provn.clas n.s emendas ot!erecida.s pelos Srs . 
Ca.logaras o ontl'OS e a do Sr . Joiio Luiz Al-
vos. . . . . . 

Assim <imonda.<L.t, é :l.pprova.d:t a rcdac~ão 
fio:~.l n. 107 A do proJecto o . lOi, de !003, o 
qual 6 devolvi-lo (L Commiss.c'io de Redacçã.o 
para. roàigil·o novn.rn~ntc o do a<:cot•do coiU o 
vencido. . 

E' ~nnunci:\\la a. votaç;io dos ma.\etias con· 
sta.nt~; da ordem do ·d:a. · · · . 

E' a.nnunci<tila a. vo!ac.'to do projoctonu~ 
moro 286, deste ano o. que fixa a despezn. do 
Ministcrio ele !nduskia., VlaçSo o Obras Pu• 
bUcas pára o exuNiclo de 1904. · 

Em sogullla. são succ•Bsivn.mente postos a . 
votos e a.ppro vactos em 2' discussão o; so· 
gulntes artigos do projocto n. 286, de 1903, 
e sa.t,·as·a.s cmeodo.s: · 

PROJECTO DE J,'F.J 

O· Congresso· Nacional l'eso'~v~ : . 
polt) Minlsterio dn. lndus 
ouro, o G8 ,4il:l92$486, 

Ar~. o Presidente da Repuulica é autol'iZ'>do n. dc>p~nàel', 
tria, Vho~o o Obras Pub\i~, ~ importn.neia. 'lJ 4.522:5SfJ.~!~7, 
pa.pel, com os sorviçJS dcsigna.dos. n:-.s saguintcs verbas : 

1. Secretaria de Eshdo (olc· . 
va.d:t. n. sub-oonsignaçãe 

Papel 0\lro 

. o: Acq_utsic,:ã.o de livros 
e rovistas».a 9:000$000, 
inclusive a. gratificação 
de um biblio~heca.rio).. .. .. • • .. . • • • • . .... · •• • ·• 

2. Directoria. Gorai de Es~· 
tistica.. . • . • . . . . • . • . • • . • • •••• ' • . . • • • . ...•. • ' ... • 

315: 024$000 

332:614$5{10 
S. Correios. (elevada a. sub-

. consigna-cão ·l<Aos agGn· 
t l)s, a.judn.nt.os, the$ou
rciros o finis no terr·i
torio da. Repttbtioa l> 
a. l.SOO:OOl)S ; n. cCon· 

Vfll, . Vll 
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ducção de malas pot• 
contracto ou . por ad
minieti•ação, etc. » a 
2.300:000$; redigida a 
su h-consignação « GI·a
tificaç~ão aos chefes de 
turmas, ·.etc. » da se
guinte 1'ól'ma : « Grati
:ficaçã) aos chefes de 
tu1•ma da Directoria Ge
ral e da Administração 
do Districto Federal, 
observada a ·porcenta
gem do art. 3•10 . do re
gnlamento dos Correios; 
dita, fixad:.1 de accordo 
com o art. 27 da lei 
n. 560, de 1898, a 
dous empregados de .. :;i
gnad.os pela· Dircctoria 
Gera,l para inspeccio
nar as administrações 
posta os, a dous do cada 
administração de pri
meira classe e a um dos 
demais designados pelos 
administ1•adores par a 
inspeccionar J.S agen· 
cias respocti vas ; dita. 
de 60.$ mensaes a cada 
um dos empregados en· 
carregados · do serviço 
post:l.L maritimo; dita 
aos agentes embarcados 
e por commissões e ser~ 
viços determinados ·no 
regulamento ; dita.. por 
substituições»· 230:000$; 
accrascentada <1 consi
gnação « Mn teria! » a 
sub-consignação (< Pétra 
a construcç~ão do edifi· 
cio d~t . Administração 
dos Correios em Bello 
Horizonte» 150:000$000. 

4. Telegraphos : 
lu. diYiSi:iO 

Administração Centml 
Pessoal (como na pro-

posta) ...•.•. · ....•..• 
Material·: expediente, 

luz. publicações, im
pressões, ·moveis· e 
utensílios e· sua re
paração, gratifica-
ções e ajudas do custo 
ao pesssoal da admi
nistração c entra 1, 
taxas de cxgoto e do 
agui.t,quota, ouro, da 
Secreta.rla Intcrna
cjonal do Berne ••••• 

ANNAES DA CAMARA 

77:280$000 

')7:880$000 

11.303:122$800 103:000$000 

. ............... . l:SOO$OOo 
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SES~ÃO I;M 26 DE !\0\'E~'IBRO DH 1903 

Linhas 
Pessoal (elevada a ru· 

brica «Feitorus» a 83 
·reitores, li9:200:)000 

Material : expediente 
dos escriptorios dos 
dis\rietos : -alugueis 
de casa· J>ar:.. os tucs
mos osc1·iptorios e 
dP.pósitos e sua . l'C
paraç[o ; m o v c i ~. 
utensilios e despeza.s 
divol'Sl.S ; -fCl-ramen
ta.s e o necessario 
parn. o ser viço de 
conservação da.s li
nhas ; t ransporte il 
scgm•o do ma.toria.l e 
outras do~poza,; rela· 
tiva.s a este scrvico; 
emproitadn.s do con-
servàoão das lln ha.s 
a.o longo das estrad;u; 
de ferro ••.. ; .•.....• 

Renovtlçüo e consoLida.· 
ção das linhas. (pes
SO<Il o ruateL'ial ) •.• , . 

Custeio do scrviça teta. 
· phonico ( pessoa l c 

ma.teri~l) ...... .. .. . 
Construcçõ3s e recon· 

s'rucçOOs (pessoa.! e 
matorü\1 para a con
sel~vação d<~S Unhas 
tl·ansfer idas ã. Re
parti cão Geral dos 
·rclogra.phos e das re
cculiCJDunto · constrüi· 
das e pa.ra as · novas 
eon~trucçZi<Js) .. •.•.•• 

Esta.çiícs 
Pesso:~-1 (alevado o nu

mel'O lle tcl{)graphis· 
tas do 4a c !asso a 284, 
ver ba. 568:000$ e o de 
telcgrapllistas regio
Dues a: 40. v e r lia 
57:600$000) ..... . .. . 

Material (aecrcsceo.tan
do-so · .â sub-rubrica 
« Acqui~ição de ap
pm•ellloS r a p i dos, 
otc.,_ 1> o seguinte:« o 
installação de condtl· 
cto!'OS · subterr:meos. 
na. cidade do Rio -de 
J ano i .r O; !?5:000$, 
ouro », semlo a su lJ. 
couslgnac5.o, ou r o, 

••.•. . ' .. '. ;. ~.29! :O'J:?S,'OOO 

··· ········· · 
1:?2:000$000 

25:000$000 

300: 000$000 

• ••. •..•••.• 3. 554:450$000 .. •.• .. " . ~ .... " ~ 

907 

84:445$)00 

47: 222$000 
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22:222$ pa.ra. o · n(lces~ 
sa.rio ao consumo das 
estações). • ••.•••.••• 

2a. Divisão (dh·igida da 
seguinte fó1·ma as 
sub-consigna.~ õe s 
«'Mate1•ial do Almo
xarifado»: Exp~dien
te e embalagem do 
material, 14:000$000; 
combustível, lubri· 
fica.ntes, estopa, con
servacão das .embar· 
caçõos e a.ccessorios, 
aluguel ou acquisi· 
ção de outras c tran· 

. spol•te de pessoal na. 
ba.hia do Rio do Ja· 
neiro, 12: 000$000; ·o 
mais como n:\ Pl'O· 
posta) •••.•.••.••.•• 

3ll Divisão (como na pro-
posta) .••.....•.•.•.• 

Gratificações extraordi
narias e ·. ajudas de 
CUl1tO •••••••••••••• • 

Subvencão ao cabo Sttb· 
:fluvbl do Amazonas. 

Evcntuaes •••.••••••..• 

5 .. Amdlios â agricultura 
('sendo · p:tra publica
ções scientifica.s, inde
tc rm inada.mentr, 
50: 000$000) e accree;
centa.ndo-se 10:000$000 
para subvenção ·. ao 
Asylo Agricolo. de San
ta Isabel, a cargo da 
Associação Protcctora 
da Inra.ncia desvalida. •. 

{}. Agasalho · e transporte de 
immigra.ntes (reduzid3o 
a consignação «Concer
tos, conservação da 
Hospedaria, . etc.» a. 
12:500$100; a de «Tra.n· 
sporte ae immigra.ntes• 
a 60:000$000). ~ ••••.•• 

7. Subvenoão á.s companhias 
de navegação (êlevada. 
de 12:000$000pa.ra. sub
Yenção . á Em preza d~ 
Navegação de Parna.hy
ba a. Tutoya., art. 22, 
n • . XIV, da lei n. 957, 
de 1902) •••••••••••••• 

ANN'AES DA C.AMARA 

. ........... 
·············· 
.... ·-· ...... 
············ . . ·-· ........ 

Cl5:000~000 

7. 070:822.$000 

293~098$000 

23i: 000.9000 

154:000$000 

""6õ~õõó$õõô -----

. . ·-·.' .. _..'. 

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

. .............. 1:333$400 

.............. 152:222.$222 

------- ------
7. 814: 9.20:5000 304:801$122 

160: 040.$000 815.$000 

li4:801$SSO 

2.800:061$692 
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SESS,\.0 EM 2G DE 1'\0VEl\.IBRO DE 1903 

S. Ga1·antia do jurm; (sup~ 
pl'ímídas as SUb· CDDSi· 
gnações de propost~: 
Estr~da. de Fer:ro de 
B;;.rra. Mansa a Catalão, 
Oeste uc.Mina~ 
2.056: 824$000; Engenho 
Central de Loreoa, 
42: 000$000 ; En:;:enho 
Centrn,l de Quiss<Joman, 
90:000$000) .•.....•..• 

9. E$tra.da. de Fi.Wl'O Central 
do B1·azil: 

1• Divislio (reduzida a. 
sub-consignação «'!.h· 
terial da Dil'ectol'ia o 
Sec~et~wi<l» a 15:000$; 
olevatl:t a sub-aon~I· 
gnaçã:o ~ Pessoal du. 
I n t c n d o n c i <'~» n. 
20i:G3i$. sendo para 
llesson.l cxtra·numc
rnrio, 28; 979$-500; aa
crescentaallO·Se á sub
consignação « Mato
ria! da Intendoncia » 
.o soguinte: .«Custeio 
do gabinete !.le unsaio 
-pessoal e mu.tcrial» 
12:000$) ............ . 

2~ Divbão: 
Escriptol'io cGntral. •.• 
Inspcctorias do tra· 

fego ( Pe:;soa.l eJt tra
numerario, 14:150$). 

Inspectoria.s d9 movi
mento (elevado o nu· 
mero de eondtmtorN 
de 4a classe a 100 e a 
r~spcctiY::t. sub· consi
gnação a. 180:000$; 
na sub-rubrlo11. «Ba
gageiros, etc.'> elo· 
vado. o numero de 
guard::t.·freios 11 353 e 
a.importanci;~. da sulJ. 
consignaçi'í.o a 
ii6,i60$ ; elevado o 
numero de auxiliares 
de escrip ta a. · 5 e 
a sub-consignação a 
10:950$) •• ••••• • ••• • • 

Telegrapho e Hlumin:~.
çii.o (reduzido o nu· 
mero de telograpbis
tas de 3• classe a 170 
e a.. rcspactlvt~. sub· 
c o n s ignacã.o a. 
448:800$ ; o de tele-

4-18: 83i$0D:) 

15i :59C'~'J00 

l [! : 330:fi000 

............ l. i18i2i0$000 

S09 
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graphistas da 4a. classe 
a 50 e a sub-consi
gnação a 90:000$000; 
reunidas as sub-ru
bricas. « Mestre » e 
«Officiaes». da officina 
telegraphica sob esta 
fórma : « Pessoal da 
officina telegraphi
ca», 30:5li1$; elevado 
onumero de gua"t·da
fios para ·a conserva
ção uas linhas a 53 c 
a sub-consignação de 
feitores e guu.1•dn.-íios 

ANNAES DA CAl\JARA 

a 91 :680$000). • • . • . • • 1 . 043: 028$500 
Estações especiaes (ele

vado o numm•o de 
ajudantes a sete e a 
respectiva . sub-con
signa.ção a 31:500$ ; 
reduzido o numero de 
fieis recebedores a 
cinco e a. sub-consi
gna.ção a 18:000$ : 
elevada a sub-consi
gnação «guardas em 
gera I~ o t o • » a 
1 . 082 :000$000). • • • • • • 1 . 548:500$000 

Eçta,çües do 1 n. cla.ssa 
(reduzido o numero 
de fieis a 12 c a sub
consignn,ção a 36:000$; 
reduzida a sub-con
signação «15 confe
rentes de. sa classe » 
a 23:400$ ; reduzida. 
~ s u b - consigna.ção 
... ~guardus em geral, 
etc.» a G90:000$000). 905:400$000 

E-staçõ .:s de 2a. classe 
(reduzido o numero 
de fieis a 14 c a 
s u b - consignação . a 
42:000$ ; reduzido o 
numero de confel•en
tes da 3a. chtsse a· seis 
e a sub-cons]gnação 
a. 10:8008 : reduzida 
a s u b-''cónsignação 
(.~gua.rdas em · geral, 
etc.» a 244:000$000). 413:200$000 

Estações de sa. classe 
(reduzido o numero 
de conferentes de 
2a. · classe a, 23 e a. 
s u b - consignação a 
55: 200$ ; elevad.o o 
numero da conferen
tes de so. classe a 
lO e a sub-consigna-
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SESSÃO EM 26 DE XOVEMORO DE 1003 

çlí.o !l .IS:OOO.j; .rcdu
llida. a. sub·consigoa.
çã.o «gua.rda.s . om 
g c r o. I, etc. ~ a. 
212:000$000). . •.• ... • . 375:200$000 

Esrocões de 4~ classe 
(ele,·a.do o numero 
de coriferantcs de 
2• olll.SSe :i. quatro o a. 
s u b -consigna<;lto .a. 
9:600$ ; .reduzido o 
numlll'O de conferen
tes de 3 .. classe a. 23 e 
:t sub·coilsign:Lção 11 
41 :400$; reduzida a 
sub-c o ns i g na. çã.o 
«guardas . em . geral, 
ctc.o)a. 203:100$000. 

· &"t..'I.ÇÕas do 5" cb.sse 
(reduLido . o numero 
de aoofcrentes de . 
3~ clo.ssa a 22 c a 
sub- consignaçãQ a 
30: 600$000) •••••••• 

Postos c . paradas .. . • 
Materin.l.. ·.• .• ••••••• 

3• di Visão (aC~l'CS~Cll• 
ta.ndo·S~: Pessoal ex
tr:~·numorario d as 
dun$ ·secções .•.•• • .• 
23:475$000) .. .... . .. 

4.~ divisão: 
Esoriptorio (a.cCl'CS· 
centu.odo·se: Pessoal 
e!ttran um e r a r i o. 

365:00()S'()(l() 

432:400~' 00 
l55:ooo·· oo 
706:000$000 

14:970$000). ....... . 226:520$000 
Tra.cç1\o (clc,.-ado ·o· 
numero do rnachiDis· 
tas de 3' e~lasse a 54 
c a ;rcspc_:tiva. E~b-
consignaçao a. . •••.• 
194:400$; oleva.dp o 
numoro de pra.tica.n-
tos do 2~ cla.ssc. a. 4S · 
e a. sub -consigna~ão · 
a. 96:87 4$646; cleva,do 
o numero do grn:o:ei· 
ros <t 204 e <t sulrcon· 
sigo:J.Cã.o a. 261 :22.'1.'); 
elova.do o numet•o de 
fogu ista.s de 2• elas> O 
a. 134 o a. sub· consi-
gnação a 196:240$; 
elevn,do o nnmcro de 
gun.rd[IS a. 55 e a. srib· . 
consign:J.çiío a. .••••• · 
91 :530.'1;. ftc<~ondo a.s· 
~m a. somma «Pos-
soa.l da. tracçií.o~ ele· 
vlldaa2.022:51S.$553) 7.022:51S$553 

7 .924:918*''\0(l 

.5:!0:0658000 

91:t· 
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Rep::traçã.o do mate
rial rodante e deposi
tas (elevado o numero 
·de .limadot·es e aju· 
dantes a 144 e a. rc
s;ectiva. sub•consi· 
gnação a229.074$226; 
elevado o numero de 
torneiros e ajudantes 
a 58 e a sub-consigna.· 
ção . a 109:080$:li0 ; 
elevado onumet·o de 
fundiJ.orcs e aJudu.n
tesa 24 e a sub-con· 
signa.~ão a.50:ôi2$094; 
ficando a somma do 
«Pegsoal» elevadx a 

ANNAES DA CAMARA 

998: 150$344)......... 1. 248: 150$344 

Officinas d.o Engenlto 
de Dentro 

"Pesso:1l ~ • • • • . • . . • . • . 1. 623: 400;~0:)0 
Material............ <H l :000$000 
Acq ui:5içã.o de · mate-
rial rodante e de 
tracç~ão. • . . . . • • . . . . . . 1. 300: 0:)0;~000 
Obras novas......... 500:000$000 12.581 :588~8(..7 

511 divisão............ . . . • . . . • . . . . 7.960:654$100 

Linha da antiga cstra.-
da. «Melhoramento do 
Brazil : 

l illspector do trafego. 
1 sub-jn3pectur do tra-

fego ••••.•.•••.••••• 
Agentes, conferentes. 

co nd u.c t.or,guarda-
ft•eios ...•••..••••..• 

Pessoal de tra.cção (ma.
chinish, praticante, 
foguista, graxeiro, 
trabalhador e limpa· 
dor) e concertador de 
machina ............ . 

Pessoal da via-permn.· 
nenta .: 

2 engenheiros residen· 
tcs .. · •..••..•••• ~ •••• 

1·· ajudante .••.•••.•••• 
2 a.rmazenistas ·de 2r 

.classe ........ · •• · ••.. ·. 
4 mestres do linha. de 

31\ classe ••••••••••.• 
28 feitores .de .conser-

vação ••••••••••.• .••• ·. 
112 trabalhadores de con· 

serva.ção ••.•••••.•.• 
10 guardas ••••••••••••• 
2 machinistas .•••••••• 
2 fuguistas .•.•.•••..•• 

12:000$000 

6:000$000 

63:040$000 

15:200$000 

19:200$000 
7:200$000 

6:000$000 

12:000$0000 

61:334$000 

152:654$000 
11:199$000 
3:312$000 
2:944$000 
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~ESSÃO E~! 26 DE XOVE~!BRO DE 1902 

2 feitores de turma do 
lastro ....•.•........ 

SO traba.lhadol'es .. •. ,;. 
2 feitores de turma de 

va!Las ....... , ••••••• 
12 wabaJhadoL'es.; •••.•. 
2 fOI'l'ciros .. ~ ...... , •. , 
2 rna.lhadures •.......• 
<j <Jarpin tciros., ....... . 

30 :pedreiros, .• , •.•.• , • 
!2 C<LI'OUflUtliros ....... . 
2 pintare~ .•. ,.,., •.•.. 

30 sorvontcs .... ; ... , .. 
~la.teriul do. via permn. 

ncnta (dormentM,tri. 
lhos. accessorios e o 
necessado pa.r<~. toJos 
os serviços) ...• , .. .• 

l\In.toriat ele t 1•a e ç K o 
(combustivel, lubrifl· 
ca.ntes, estopa. c di
versos)e de reparação 
do matc1•ial rod<lntc. 

(h'atifi.ea~õcsdiver~as--
eleva·ía a. sub-consi
gna.çli.o«aj uà.:t do custo 
<t-OS su b·directores,aos 
inspectore> do tra
fego, do Juovilnento CJ 
talegrapho e ao ia
tendente, etc,, a 
4:5:()60$, sendo 3:1360$ 
para o intendente .... 

{Reduzindo a SUb·CODSi· 
. gao.ção « Quebra. de 
· 10•/• aos bilheteiros o 

reccbedores»a. 6:480$; 
roduzindo a sub-con
signli.ção «g~;.atifioa.ção 
de 25 • I. aos empra· 
gados deSti\oJ.dos para 
lagares insalubres, da 
2• divisão» a. 70:000.~; 
reduzida. a sub-consi. 
gnaç5.o «gra. tifioaçõ;o 
([e 20 • 1. aos empre
gados com mais de 
20 a nnos de sOl"'l"iço 
da 1 ~divisão»n. 9:786_§;; 
oleva.d:J. agl'a.tificaçao 
aos agou tos por accu
mulaçlio de cargos de 

íelegraph i s tas)). a 
85:000$000 ••.•. • ' ••• 

Ev:entua.es •••• , .••.•..• 

,10- Obt•as fedGt•aes nos Es
tados: 

;1. Po1·to do Natal 
Pessoal. • . •••.•..•.•.• 
:Material. ........... ;. 

4:8137$000 
43:810$000 

3:66%;000 
13: 1i6$000 
4:428$000 
3:220$000 
14:492~000 
G0:42D$i){)O 
16:909$000 

4: 02S.,C:,:OOO 
4'!:2n~ooo 

210: ooo,.;ooo 

100:0008000 

50:8BO~OOO 
160: 1130$000 

809:3i38000 

1 ' 120 :058$000 

700:000$000 32.1013:394~497 

211 :0-10$000 

013 
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B. Po1·lo da Pm·ahyba 
Pessoo_,l. .•.. ~ •••....•. 
Material. .•...•.•..•.. 

C, Podo d~ Pei'1UT.mbtlco 

Pessoal. ............. . 
Material (inclusiv-e 

5:000$000 para occor
rer a despezas impre-
vistas) ............ ~ .• 

JJ. Pe1·los e 1·~:osde Santc1. 
Catharina 

Pes.~oal .............. . 
Mat~.:ri:l.i. ......•..•.... 

E. Ba1·ra. e 1J01'lO do Rio 
Gnr.nde do S·ul 

Pesson.l ...••.•........ 
Ma.teriaL ............ . 

Ji. Pol·to do .Ma1·anMío 

11. 

Subvenção á Compa
nhia Gerttl de Molho· 
ra.mentos do .}.Iara· 
nhão ................ . 

G. Açudes e poços 
Pessoal de administra· 

ç.ão do açude de Qui· . 
xadá •........••.•.... 

Obras de irrigação em 
Quixadá: canaes, offi· 
cina de reparacão, 
conservação e servi
ços diversos {pessoal 
operario e material). 

Proseguimento dos tl•a
balhos de estudos e 
construcoão dos açu
des de Acara.ha-mirim 
e Acarapes ( pessoal 
e material) ......... . 

Estudos e construcção 
de açudes, poços e ou· 
tras obras cont1.•a os 
effeitos das sêccas 
(pessoal e material) .. 

Obras Public:ts dn, Capital 
Federu.l (elevada, as uh· 
consignação « Repa, ros 
de proprios . nacion aes 
<t 100:000.~-clJyall a :.t 
sub~consignuçã.o . «E xpe • 
diGnte tb admini~ trn· 
ção centra.l a 10:00 O.S;; 
«Allt6'ttC'ld.c:1.p~1:tl'el hos 

ANNAE.S DA CAl\IARA 

llü: i 49$500 
13:3:250$500 

22G:i52$500 

l55: 0'J08000 

1 ·48: soosooo 
240:200$000 

300: 092$000 
418: 150$001) 

3i:~00$000 

250:000$000 

381:752$500 

389:000$000 

787:242$000 

150:000$000 

232:400$000 
---.--· - 1.015:0 08$000 

245:400$000 

500:000$00CI .,,;.. ___ _ 3.. 184: 034~.500 
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. t.eloplioniccs~ a 4:0üe::-; 
· ·. a de ~ Dc~pezas miudas, 

a 20:0QW;; :\CCl'CSCCD· 
tn.-la (~carisigna.~ã.o «Yi-
;;rilaaciil lle ma.nuo-

.. oiaes o te.,. a impol·· 
ta.nci'l. de 12:810.~ para 
:l. turm:i. deoonsorva,.:ão 
dos ea.minhos e aqllc· 
dueto da Ca.rJocn. :t 
pMtit• de Dous IL·mlí.os; 
supprimid:1, n. con~l-
.gcação do 47:300$ pa.l\1 

. a el.lnservncfi.o do canal 
.do .Monguo ... . ...... .. ........ .... .... · ......... 2.520:749$;:0.1 

12. Esi;otc <::a. · Capital Fo· 
deral {accresct>n t:.~ntlo-
so 14:4318500 . ll"-1'0. 
taxas de esgoto Uos 
predios perten~outos ou 

· subordioa.dos · aos di-
'I'Ol'SO>. n:ini.~tcrios) •• , . ........... .... ······· ·· ····· 4.856:5~9$51)0 

13. Üluminação · public.'\ da. 
Capital Federal ...•.•• ............ ............ .628:288$662 531 :2i3$662 

14. Fiscalização (accrescen· 
· tando·se ú sub-rubL'ica 
« Comp:mhia Gl·eal-
Weslc•·n, etc . P as Es· 
tra.clas Central de Ala· 
goôl.s e Paulo All'onso, 
e nugmentôl.n..lo 2enge-· 
nbeiros fi~·cil.e.>,l8:000$, 
n.juda. de custo para 
tomada dG contas, 
1:200$, exp~d!ente, 
100$;supp!•imidos os di-
zercs«Estrad:~. de Fer1•o 
de S. Ft'l.l.ocisco X(). vier 
ao ·coromêrclo .m:~.ntldo 
o roaisqtH! . e~tc\ na sub-
ru br lc:~. ; su ppriroida a 
consignação de 8:450$ 
.pa.rau.Estrall.a deBarrtt• 

· raousa. a. Catnlã:o ; sup· 
prlmida. a consi~naçio 
â.e 9:050$ pa.ra a sca.li· 
zação dos mellloro-
mentos do. la.gon. de · 
Bota. fogo ; accrescco · 
tada. n. q un.o th de_l:200$ 
pa.r;1. fiscali&aça.o da 
n::r.ve.,acão e~ttre Par· 
na.hyba e Tutoya; sup-
primido. .il. de Q•JO$ pil.ra 
Engenho Central de . 

479:ll0~0)() ::l:6~0.;;tJOO Lo rena.) ..• ' ......... • ' ..... ~ ... -. ············ 
15. Obsorvu.torio :~ostróno· . 

mico ...... . t • • ; ,., ; •• ·1·········· ............. 84 :ooO.$OOo 
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Repartições clogarescx
tinctos . (supprimida.s 
as sub-consigo \ç~ões de 
IO:O~JO.B para. dous pri
meiros. · o!ficiaos, de 
4.:008$ ·pat·a. ttm se
gundo of11cial,dc 6:000$ 
para . um · chel'e de 
sac;ü.o . da. Di!'cctoria 
(1e E$Ü1tistica, de 
l2:GOO.~; pm'a nrn in
sp::ctol' da Es ;r;.tda de 
Ferr·G Centl·;~l) ...••.• 

17. Eren1;uaes. Pa.t':t occorrJr 
acp;ls·.p.1Gl'despc7.·,sim· 
:provist1s ou deficienr.ia 

c] e crcdltos da.vcrkt .• 

G5:~00~100 

lOO:OJO~OOO --· ----- ---------
ôS. 471:192$486 4.52~:562.$147 

Art. 2. o Ficam rn,tl..ntirla.s, nn. vigencin. desta1ei, as disposições constantes dos ns. I, II! 
VI, VIII, XII. XIII, XV, XVH, XXII, XV, XX.Vlll, XXXI, XXXII e XLI do al't. 22, Ja. lei 
n. 95i, de 30 de dezembro de 1902. 

Art. 3. o E' o Polar Executivo aut.~rizado, m. vigencia. clcsta lei, a raol'ganiz:tr os ser
VÍQOS ~ rGp.2r~içoões a cnrgo do l\Iinisto~·io dn, Indust.ria, Viação e. Obt•as Public:J.s, a .alte1•ar 
os respectivos regulamentos, fic:tndo dependente elo ,-e{el·endwn . do ·Congresso Nac10nal a 
execução de todas as disposições quo detm·minarem creação ou suppressã:o de empregos, 
alteração de vencimentos ou qualquer augmcnto da dospQza totn.l au•or1zada.na presente 
lei. 

E' annunci:::.da a votação das emend ~s 
constantes do impresso . n. 286 A, de 1903. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
seguinte emenda, sob n. l, do Sr. Cn.lo
geras: 

«Aoart. 1°, n. l. SecrctM•ia de E::~tado: 
Modifique-se a rcdacçãb dn, t:~bell:t explica
tiva de modo a nü.o se dar a Cl'enção do 
emprego novo permanente, pela fórmn. se
guinte: 

l 
Vencimentos. 24:00.'$ 

1 Ministro d3 Estado R e yresonta.- . 
çao •....•.• 12:000~ 

Pessoal do gabinete (technic..., e au-
xiliares) ........••............•.. 24:000$ 

1 continuo ........................ 1 :600$» 
E' annuncia;ln, . a votação da segujnte 

emenda., sob n. 2, dos Srs. Hosanna.h do Oli
veira e outros: 

«A' Ye:·ba 3~>- Correios: Agontes, ajudan .. 
tes, etc., diga-se: 2.150:000$000.» 

O Sr. Passos Miranda (pela 
O'.:_àe~n) - Sr. P1•esidonte, ~sta emon.la visa, 
nao mteresse !oc:.tl, ma.s mteresse publico, 
na mais lata cxcepção em que se possa toma.t• 
a palavra. 

Todos r~conhz~em n.. iuconvcnien~ia quo 
ha. no servrço pos ~ai, da falta de classlficação 

de agencias, d:1. falta de p:~ssoal idoneo que 
ha para os misteres de agentes de sa e 4u 
cla!:ises. 

E a Gommisslb proclama esse inconvc· 
niMte, faz lembrai', pJrêrn, o caso do me
djco que, conhecendo o mal, o sabendo o 
remedio que lho deve ser applicado. na ap
plicação. porém, emprega. tal dosagem, que 
p:tl'e:!e não reve1lll' o intuito de acaba·l· com 
o mal, mas sil1l de contemporisar com 
elle. -

O augmento pl'oposto pela Commissão, não 
é o b1stante. Nosso fim é tornar possivel 
a. approvação da tabella. da classificação das 
agencias, ultimamente submettida ao Minis
terlo da Viação, .tabella que attendo a todll.S 
ess·ts reclamações dos alludidos funccion:u•ios 
infet•iot•cs, . attingindo o totn.l dos venci~ 
mentos con~taute da mesma tabel!a.áquantia' 
pouco roen•n· quo nquella . que nó~ t.trbi
trarnos, t.t saber 2.100:000$000. 

Negar n, vot'b:t solicitada em sua intei
l'oza, cquivn,le a. nadn, fazer ; o mal conti
tuar;l, os inconYenientes não cossa.rão. 

Machioa. alguma funcciona f3em o descn· 
votvimcnto d.u.s peças que lhe formam o 
conjuncto ; do mesmo modo. depat•tamcnto 
algum do sm'viço publico pôde desenvolver· 
se sem o concurso de t.tdminiculos quo são 
pa.ra bom dizer os seus factorcs. 

E quando esses exigem força c impulso ê 
mister d:tr·lh'os, sob pcnu. de que o movi· 
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Jllcnto cão seja perfeito ou pelo menos, Stl.~ 
tisratorio. 
· Expostt\ n. méta. ~o vosso pl'vpJs ito, cst:·~ o. 

Gamu.t•a hu.bi!i'!o.da a julga:• d~\ conYcn!oucio. 
U(\ D.cccita.ç::Lo da. om~ndr~, 

o Eh·.· F3.·au.cisco s..-~ (z,clc' Ol·dam) 
S!'. Pt•eside11te, a emenda tt':Ll'<l uma aggt·a· 
''acão desnoc9o~al'ia da de>p~za publlc:Jo. 

No orç:~om!'!nto dos Go:'l'i!ios,;;:olgundo o Pl'O· 
_jccto da. Comroissão, j:í. lta. urn·lr~clcva.ção. 
sob1·c !I pro.~posh do Governo, . d•Y oooJ contos. 

Alllll'Ovada.·eslu. omcnda, !lu;;mentt~Nmo:; ~~ 
de•peza. <Lc u!lla. das sossõe~ do Ninisto1·io 
õa 1ndustl·la dQ mais do 80'1 cvntos . 

A pt·opl'i:~. vet• b:1. de a.geat ,s, u.ja,la.n ~es o 
t llesom•i!iro,. a ·que acahotnl•3 •~L!utl ir o noure 
Dopnt:\do, j:l. bm tt clovaç:to J ,l .20•) co:1i.c.,; 
de rl'is. . . 

Portanto, a.> n~cossitl:tllC~ do scrvii,'O po;tal 
jcí. estã.o suffici.:mtcrnonto t\tt~ndidas .c pM-c<:c 
•.l.ll!l sol'iu. obra. do p!'uco pat1·ióti>mo u. nppro· 
vaçü." du. erncmb. Philo ~~~'"i muilo lma.) . 

Em s~gulda. u posh u. v o~.;.; o r~jcl i.<l'la ;1 
rafcl'ida omcada so'• n. 2. 

E' iguv.ln::ontc rcjeitu.d:t a. c:m!lnd~\ sob n . 3. 
E' annuaci::tél:'l :1 vot:'lçli.J •.I:J. seguinte 

omentb, sol! n. 4, U(.) S1• . Cnlogaras.: 
«AO .al•t. I•, n. 3-Col'l'i!:t>s du.Rcpubll~a: 

Restn.bcleç:J.·sc n. YO::l'b:\ du. pt•oposla. ptn·a. a 
. conducçã.o ue mn.las por administ.r:tçio ou 
·gor contracto, etc . , diminuin [!o-sc (ISsim de 
~oo:orx•$ o pro.i~cto. (l~m lUO! g;1.St:l.r:~m-so 
monos de 1.300:000$ c.Jm esse; servkos, diz 
o relatol'io, e não houY(l de.;;envoL.-imento 
de serviço qac justifique uiu augmuoto de 
dC>1JC7.<U do LOUrl:!JOO!:.'Q,'J()_) 

Rcduz:\·EO n. 84:000$, c., mo no e:ocot'Cicio 
COI'l'entc, o custeio das ~~~.~cu rs.'l.es da. C:'.pital 
d t\ R3public.1., cu~to e consm·\·açao do vch i· 
culos e a.rreios, ·U.iminuin·Jo-s;} do 5~:íl00$ o 
pt•ojccto. . 

Acel'!isccntom·se GOO$ n~ voru:t tlo agencitw 
sujeit.'\S ·:L At.lminístracã.•J tios Correio; de 

· Onro Preto, para. a. dist r·ibui~ão ut\ col'ro. 
spondencia. om Ponto Nova.. 
· ReU.uz..1.·>!l d~ 1 :566$ a. verba. destinada :~ 
agc~cia do Par<1Mgm't; quantia quo repl'G· 
.senlia. uma. ol)vação de vcncim~ntos n, car· 
teil•oJ c a. um servente .» 

·· O S1•, On.lo:;-orns .( p~tc: o;:dem)
Sr. Pr.esiden 1:c. cs.tu.. cm.~n;Ja. foi por mim 
sub~cr1pt:~ . Ub d!Vldc·sc llm qu:~h•o partes: 
a.. primeira. reshbolece tt Vel'b:~ para o ser· 

. vico do contlncçãJ de malM. c cu p~diria a 
V. Ex. quo submet'.osso il. vota.cli.o da. · Co.sa. 
ossa. parte da. emenda. c dosde .· .i<t poço que 
consulte <~Casa. si consente . na retirada das 
outr:~s p:trtes da emonda • . 

Em seguida 6 posta a votos o rejel hd:~. ;\ 
rcfcr!Ja. P p:~rio da emenda sob o. 4. 

Consultado. tt Gnma.ra., é concedida. a rcti· 
ra.da .elas outt'<U tl'es partes d.a. rererl\ta. 
cmP.nda. ~~b .n. 4. 

Posta. 11 votos. é t•ojcitath a a manda. so h 
n. 5, dos S:·s. G;~,togor·a.s o outros, a.o o.~t . l•, 
n. ·s - GrJrrclos. 

E' :l.Ununciadt\ a. Yota.çio da seguinte ero~u
dtnoh n. ô, c.!o Sr •. Frederico Borges : 

« R~(!ija-~c do ~cguinte modo a sub-con<:
gnacão «Grtttifi•}:l•:ão aos chclfos de turmas t.!:~ · 
DiMCt~.ori:\ Geral, o;(', 230:000$000 » :. . . 

Gt•a.t.ifica::li.o ilos chei'os de turmas da Di;·?· 
ctoCJri ~ Ger;;l.a.osdu. AdminisLraçãodo Di~~ricto 
Fodo1·a l c aos cla,·iculal'ios, observil.úo. 6. p·:.•·
ccnl.<l.~cul olo art . . ~ 10 !lo regúlameu tu !l J3 
CJl'I'eJOs: dita · po1· diaria, atú 3 •!. d.>~ :·ê
spocti"vos vcuciiuen~us mcnsaes,- .a. dous c:::
pl'llga.dos tl:L Dil·nctoria. · Gera.\ para. inspe-:
civna.r as a.d mínistr:t~:ões posta.es, a dou> (!íU· 
prc;;wlo3 de c:1d<J. <.~.tlminiscra.ç.'io do 1" c!ru:.>e 
!>a um dus ,.cnMis. ti.~signa.dos pelos a•lníinis· 
t:·adoros, p:tr:t insp~ccionar :ts agencia~ re
sp~cti,•tt,;; dit.:.\ uc OJ;~ roensa.cs a; caJ.a. um: 
dos cricat'rGg:t<los cl(.) sCl'viçoposlal mnrit imo, 
uittL ·aos agonws cmbarcad: 1s e pol' out .. t·os 
scr;·iços cxcctltt~do.~ em coromissio. ou fót•a. 
das hor.:s do cxpedicnt!l ordioa.rio, :dx,\du <ie 
a.ccorllo com o ttrt. 27 th lei n. 560; do 1803 ; 
di tu.. por stibstitui~ões, 220:000$-JOO. 

:-;'us sub-cjn.>iguaçües : 
Ropit'otçã.o e comorvaçã.o, etc .• om vez de 

-W:üO~-tliga-~c: 30:000$000. 
Pu1J1icàçõc.; po$iacs; etc .. em Tez. dc-

5'}:COO$-dig:t-;;tl .: MJ:OOD$000; · . 
Oombustivcl, ele . , em . vez. de . ()O: O)li.~-

diga.-sa 40 : t;Ofl$r;oo. . . . 
Gom. a. economia. de 50:000~, resu Ha.o to 

dessa.; ttl tot•a.r.;:ies, t-u.! ij:J.-se do seguintf! .modo 
a sub·cou~ignaç.'i.o « Gt·•~'ificVoÇiio addi·;íona.l 
~ carteiros, etc. , ;,0:000$00(1 ; 

Ot•atiflca'(ii.o addicional a. carteiros e dia.· 
t•!a ruldiciooa.l. a. ca.rimba.dorcs e ser•·cot!3S 
lOO:OOO;íiOOJ.~ . . . ·.· · . 

~~· .approvacla a prímdra. parte d a emt;)nda · 
n. 6, salvo a rcstricção .CJ.Ue nãt:l foi r..cocíttlo 
poln. .GommiSilão. 

o . Sr. Germano Hn~;~.!llocber 
(p~la ordem) requer voritlcacão da. vo t::L\'ito. 

Procedcmclo·se á verificação, reconh~ca.se 
quo vot.'\t"i'.lll <1o f<WOt' lOô Srs. Deput\'lO$ o 
con t.ra 7. A o monda foi approvctda . 

g• Jlosta. a votos o rejeitada. a parte da; 
c:norlda· reln:tlva â rrnluccão da ve~h~• üc 
2:~0:000.~ pam 220:000$r>JO. · 

~; npprovada. a. parto da emendu. com o 
titulo . : «Nas sub-consignações : repartt:;ii:o 
o consorvaç.'i.o, 1Jllúlicaçi;es 11os:aes, cum~ 
b1tst·:1:4l, ele., · 
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E'. approvada a ultima parte da emenda. : 
«Gratificação a.ddiciona.l a carteiros, etc.» 

São conside1•adas prejudicadas as . emendas 
ns. 7 e 8. 

Sãosuecessivamente postas a. votos e re· 
jeita.das as emendas sob ns. 9 e 10. 

;E' considern.da prejudicada n. emenda sob 
n. 11. 

São successiva.mente postas a votos e re· 
jeitadas as emendas sob ns. 12 e 13. 

E' posta . a . votos e · a.pprovada a seguinte 
emenda sob n.l4 do Sr. He1•edia de Sá.: · 

«Fica o Governo autorizado . a installar luz 
e força elactricl no edificio dos Correios, 

. nesta. Capital, abrindo pn.ra isso o necessario 
credito.» · 

~· . igualmente ~Pprovada a · seguinte li
m1ta9ã~ da Comm1SSão á. emenda acima : 

«L1m1tando-se o Cl'edito a. 80:000$000,)) 
Posta a. voto~, · é a.pprovada a . seguinte 

emenda sob n.lo, dos Srs. Galvão Ba.ptista e 
outros: 

«Onde convier: 
pontinú:tem vigor o n. VI doa.rt. 22 da 

le1 n. 652. de 22 de novembro de 1898.» 
E' annunciada a votacão da seguinte 

emenda so1J o. lô, do Sr. Luiz Domingues c 
outros: · 

«Ao art. 3o do projecto.- Accrescente-3e: 
inclusive St:"~rviços postal no interiol' dos 
Estados. e no Districto Federal.» 

O Sr. · Luiz Dotningues (lJClc·l o;·
clem)-Sr. Presidente, o fim desta emenda é 
a reforma. do serviço postal. Portant0. si 
V . . Ex. não considera..prejudicada a emenda. 
peço a sua retirada. · 

Consultada a Ca.mara.conscntc na rctira.da 
ua emenda n. 16. · 

E' posta a votos e rejeitada a c~ucnda scib 
n. li. 

E' annnnclada a voii<tç-ão da st:wuinto muen
da sob o n. 18. dos Srs. B~·icio .,Filho e ou
.tros: 

«Fica. o Governo autorizado, durante o ex· 
crcicio da pt•escnte lC?i, a ligar a. linha. tele · 
gl·~phica. de circuito de Salgueiro a Jaicó .~. 
podendo para esse fim dcsp:Jndcr até 
60:003$000. 

O Sr. Presidente- A Commissão 
apresentou á.~ emendas 18 a 43, o seguinte 
substitntiYo: 

Fica o Gooe;·;io auto;·i:a:lo nos limit:es da 
'l>erba clec;·etada na p;·csente lei (~ const;•tti;· as 
linhas teleg;·aphicas destinadas a . fechw· ·os 
c~rcttito~ inte;·iores da ;·êde fede;·aZ. 

de Salgueiro a Jaicós, J>Odendo p.:trn. css 
fim despender até 60:000SOOO. · & 
. A Co!_llmissão, depois das costumadas con

sidera.çoes em casos taes, de não convir auto· 
torizar o Govet•no, . porque a administração 
sabe quaes as linhas que devem ser p1•olon· 
gadas, etc., conclue po1• estas pala. v r as: 

« -:\. esta emenda, portanto, e · a to<L.1.s as 
segumtes, de ns. 19 a 43, pr.:>põe a Commis· 
são o seguinte substitutivo: 

((Fica o. Governo autorizado. nos ·. limites 
da v.erba decretada · n::t ·presente · I oi, a con
strtnl' as linhas telegraphicas destinadas a fe· 
char os circuitos interiores d:1 reJo feder.al.» 

Ora, Sr. Presidente, qu.::~,ndo eu discuti esta 
ma teria, procurei provar que isto era um 
substitutivo que nno era. substitutivo, por· 
que a Commissão não sttbstitue cous::t alguma 
ao que eu propuz. 

0 SR.< GERMANO I-IASSLOCIIER.-Muito bem. 
0 Sn.. BR.ICIO !<'ILHO-A Commissão resta

belece o que está no projJcto ; logo, não ha 
emend;:t substitutiva.. . . 

Além disto, h::t outro ·ponto importante, 
p::tri.L que chamo a a.ttenção dos meus illustres 
collega.s: est..1. minha emend:t 1•efere-se :.t rêde 
de circuitos e,entrotanto, bJ. emenda. vizando 
o prolongamento de linh:.ts telegt•a.phic.as que 
não se refet•em aos cil•cuitos. 

Or~, a Com missão diz que o Governo. den· . 
tro da verba do p1•ojocto, poderá. construir 
linhas dostinadas a fechar os circuitos da 
rede federal, e entt•o!;anGo, quer que este 
substitutivo, si substitntivo se póle chn.ma1•. 
se . applique a toclas as emendas sobro linhas 
telegra.phicas de n . . 19 a 43. Isso parece 
fót>a de proposito. Si quizesse limitar só as 
linhas de circuito, vá; m.1.s estender a todas 
as emendas, não é ra.z·Javel. 

Provavelmente, o il,Iustratlo relato1·. ta· 
lentoso como é, haltil, tendo · vistas largas e 
abi•aogendo as cousus ao longo; pruvM·el
mente. digo, quiz que as outras emendas · 
ficasem prejudicadas, uma. vez votaclo o sub· 
stitutivo, raceia.ndJ que nma on outra. das 
emend:.ts, por conte1• medida. justa, pudesse 
mel'a~er tl.pprovação da C.tsa. 

Neshs cundiçõat~, desejava, ll.ntJs de 1om· 
b1•a1· um alvitre. quo a Mesa. dissesso como 
vae Pl'QCedcr nest:.:. emergcncia: si, appro
vada esto. emendo.. que se refe1•e ao~ cil•cui
tos, vae con$idCl'J.1' p1·ej ndicada.s toda.s as 
outras. 
· P~rece·mc que css:.t não s~rá :t iLltm~prc
ta.ção m~U libm•al · nem ma.is consen t:.tne::t. 
com o Regimento. Esp3ro :.t p:l.!av1•:1 do 
Sr. Pl·esidcntc p;.tl' .. t saber como devo pro-

O Sr. Brieio . Filho (pela o;·dem)- cctler. 
S1•. P.L'esidente, a emendo. n. 18 auto1•iza o O SR. Pn.ESIDEXTE - A's . omend.ts de 
Governo, dnra.nte o . exm·cicio da presente ns. 19 ~~. 43 :t Commissfio .:tpl'osenton · o so
lei, a. lig.J.l' a linha telegraphica de circuito g'üntJ substitutivo: 
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« FkL o t>overn•J autot•iz:tdo, nos limites Diver.;;a.~ ·emendas foram pt•opost ne ~ este 
da vcrb:•. dccH'<'tad-1. 11~1. presente lei, :1 con- projecto, .em numcw. de .25, a.utoriza.ndo a. 
~\ruir as llnll:.ts -telcgl·:tphic:.ts destinadas a constr·uco;iio do linhas rolcgraphie:w diJTe
fech:.w o~ drcuhos intorióros da. l'Cdo fc- rentes. 
dcral.» A Commiss1io entendeu que n.·votação de 

T(lUh•J de suonwttor <l. ""Ot<Lção o snbstitu- todas cstn.~ emendas traria. um;t dosordcm 
tivo, c . . si' ~ Cas.t acccitü·o. cst.•wfio n:tt ti- Ra eonstrucçfio da. rê:lc e pt•ofnnda. portm·
l':l.lmonte Pl'<'judicada~ tod:ts M outr;t;: cmc.n- b:\çho no orçamento ; entendeu, cnt•·aiel.nto, 
das, po;:quc accoitará. :.t opinião d:t C:JJn• que algumas linhas telegt·~pilica.~ siío noees-
mi;;sii.o. s:~.rb.s e pa.ra cst:\8, o.'tabelcecm(lo a.g condi-

O SR. C>.LOGERAS-PCÇJ> :t. pahvr:(. · c;õc.> a que cllas dc\'em estar suj~itM. propõe 
· qnc s~ tl•i · m:tnt a11torizaç·:io c.m pl•• a·J Go-

0 Sa. B!'.rcro FH.no-Pc1·dão, cu llão p:;ss:J vct•oo. · -
fallar cluas vezes, e pot• isso ainda não s<~.hí Ora, si a commissiio prn!)i:ía cs ~ :t UIJt•ll'i· 
da t1·ibum. Apm1:.LS ti:li um~\ pcrg11nt:.L <LO zacão :tmpln , si olln. tem üo soL' (bc:·etada 
Sl'. Prcs'idQnte. e vou Gontioun.r. · em Jogar. d(l.S emendas propl)ste :. si rim<~ 

Uma vez, Sr. P1-osidcnte, que Y. Ex. re- eou~ tem d'~ ser col!ocOJ.da. c;n !o~tar da 
spondoa :i p<n·guu t:~ quo i'ú1'muloi, decltwo outr a., desde que esta cousa. soj a. ~ppr.:~v ;uj.;J.. ;i. 
que, posta. : L questão ucstcs termos em qno out t-a. não tem razão de ser ; o p;•cc:domto, 
foi coUOC.:ttl:l, :1. minlm cmond:.L não tem uc- pois, não (: esta.bolccido pllr m im. e.<tct Dõl 
cü&lidacló d.c so1• Yotad;t .. cttet;ouito que, si cu pt·opríl1 mtturezo- das cousa.s. (Mui!o bellt,) 
l'erp!Crel' a. l'l!.til•:vl<l d:.i rncsmtt, dcs.lllpm·c-
cm.'<t o .. snbs\itutin> . · · o Sr. Calogeras (pdoL oi·,J.em) -

O Sn. FnAS CISCtl SA-;-;ã.o ha tal. (!li/.r.cr i- Sr, Presidente. solicitu.ria .rlc V. l~x . quo 
· clc.àc. ) • · se passasse dentre as omon~us que são .<:on-

0 SR. Pr.r;smEXTE.:....o sub> títntivo é .sol>t•e slderi.\d:t.s como pt•cj ndica.<la.s ~· d!l n •. 44 · 
~t.vda.s as emend~s. npre~mn.ta.da. pelos Srs. Luiz Domíngues, .Tosé 

Enzouio o Christino Cruz. 
O Srt . BRrcro FILHo- Uma. vez que 11 2-Iesa 

es;;~~ no me>mo ponto .de vi~•a do illustru l'C!-" VozEs- Esta. não esM prejudic~dD, , 
lo. to ~, niio rer.it·o a emendo., pot·que n<~.da. tenho . 0 SR. CALOGEP.AS.-'- Eu so!ici.tarltt de 
:t lucr:~.t• com isto ; aptinas l:1mento qtie o v. Ex. subtuottos~c em pl'imoü·o logn.r esta. 
iHustraJo relator da Via.o;i.o se tenha socco!.'- emenda, que eleva a YCl'b 1 dcstinad<~. <i. 
:·ido de~se ahi~rc p_:l.l'n. impedir · que a Ca- constru~ do linhru~ tolcgt•a.phicn.s : feito 

· mara. se pronunciasse sobre cada uma. destas . isso, poderi;1. a cn:m:.u':l. vot_a.1'. a. modi~b . 
emendas . . ( .-!poiadas ,) · · propost~ pel~. Commtsslío. ( .lllu~· &G«I ; ,:nnto 

Conf<mua.ndo-:ne com a. clechão de V. Elt . , óem .) 
~:·: Jho:•á. nã:o concot\le com a int!lrp~·Jttt(:[rJ 
(1\te quo r dctr. inclnindo em Iinbt\S de cii' · o §t•. §{~ Fa·eire ( p ck o; ·, !~<n) 
cuito a(lue!l ~s qnc são de- . slmpl~s prolong:t· s1• . Pro>iilento, poço tt v. Ex. <J,ue co~<mlto 
;ncuto. l'etiro·me da. t!•ihunn.. deixo a so1•te â camir~ ~obri! q conc3•lc p•·otcr ancw. n:o. 
do· ~mentia. ú. ·r~sohr('.ii.o da Ca.mara.,chn.mn.ndo Yoto.çfí. ':l p:~: ·a a. omcn 1:i .do Sr . Brieiu Filho. 
sua · a.ttenç.:-1.0 pu.ra. o prece :lente que se va.e 
a.doplar . . · . o:St•. Pt•e~;hlan:te- o St•. Depu~ 
D ~ o~·a n.7o.ntc . . senhores, nenhnm Dept1- ta.ilo Calogcr;).S pediu prcferet:tcia r:-.;"' vo_taçii~ . 

tado póde mais .\er a iniciativa. de' uNpo~ prwa a omeodr~ .n. 44: qur._g.1z : .~ ,,uln'lCt1._-i , 
Jim. pN•loog,\\Uenro do linha t?.legraphica : _ Tole"l'a-o!FJS - Consigna.çao-ConskuGçoes 
esta i1licia.til' :l. morreu, est:I asphyxiaria aru e r-o~nstrncçõGs . Elevo-se ·:l. dotaçãco de 
vir tude da cm~ndn. snbstitutiv, •. do ill•l,;tt•c 300:0Gfl~ p~t'<L 500: 000$000.~ 
relator dll. Commissl!.o. :\ .Co;.:n i ~!Ü.;> deu parecer con >ra.l'io a c>t..'\ 

"\. que fi~'l. ~·eduzida. a inicia.tiv3. do um·re· emend:l.. 
:Pres'!nt;m1e da. n\l.çZ.o em relaçã.o it dcspcza. · 
:nnbllca. ?. · U:II SR. DÚt:TAI>O- A om~ndn. póJo ser 
• E' a considet•aç[o ttne t inha a fa.za t•, ao :1pprova(h ; não impede que · n.s outras o 
(leixar o. tribttnll.. (.lit< ilo bem : ·n1tril o IJem.) sejam. · 

o Si•. F&•anciaco Sit (p~~ct o1·dcm) 
- Sr. P rei!idenh o nobre Dcpu \ado por 
Pernambuco tove rozii.o quando disse qne o 
intuito d~ C<>mmiss..'io ê mmctn.mente re
~tringir o abuso da ínieiativn. parlament:~.r 
na decretação de llnhas telegraphica.s. 

O Sn . Pacs:oEKTE-E' simplesmonte pi'o
ferencL\ n;i Ordem dil. vota.clí.o, prioridade 
p.'l.l':t. n. votaç..'io. 

·o S&. LUIZ DO:\llNGUES .;_y, E:«. v~ Sllb· 
metter a votos ~t prcfercncia, s6 a preforen• 
cit~., n~o ~ 
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ANNAES DA CAMARA 

Si fosse submcttcr a votos a emcnd:;~., eu 
pediria a palavra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE-Vou submettel' a v-otos 
o requerimento de preferencía para a vota· 
ç-ã.o da emenda n. 44. 

Os senhores, que concedem a pl•efeL•encia, 
queiram se lev:tntar. (Pausa). 

Foi negada. 
V:tc·s~ votar o substHutivo da Commissão; 

si for approvacto este· ficarão. J>rejudicadas as 
emendas de ns. 18 a 43 ; si não for appro
Yado, submetterei a votos as emendas, mn11 
a uma. 

Por consequencia, a Ct~mara não fica inhi
bida de so pronnnoir.r. 

0 SR. I3RICIO FILHO-E o requerimento de 
preferencia par<'. a minha emenda~ 

O SR •. Pn.l!srDENTE- E' anti-regimental. •. 
0 SR. BRICIO F'ILI-!0 E OUTROS DEPUTADOS

Não apoiado. 
0 SR. PRESIDENTE- ••• porque O sn1.Jstitu· 

tivo deve ser votado de prefe1·encia. O digno 
autor do requerimento, ent1·etanto, nppe1la 
p:.wa a Casa ~ 

O SR.. SÁ FREIUE-,.Po:s não. 

O Sa. PRESIDE~ TE--Vou submettc~· ::t.1·otos 
o pedido <lo honrado Deputado. 

Os senllo1·es, que concedem a prefercncia, 
solicita da pelo Sr. Deputn.do Sá Freire, para. 
a votação da emenda do Sl'. Bricio .Fllho an
tes da do substitutiYo da Comrnissão, queiram 
se lcv::mtar. (Pmcsa.) 

Foi negada. 

O Sr. Drlcio Filho (pela o1·dem) 
requer vt~rificação da v-otação. 

Precedendo-se <t verificação, r~c.onhecc-se 
ter~m v-otado a favor da preferercia ·. 2'3 
Doput11dos e · contra-96. 

Negad:t assim a prefcrcncia, é . annun
ciada a votação de: substituU~·os da Com
missão. 

E' approv·ado o referido substitutiYo, fi~ 
cando preJudicadas as emendas de n.s. 18 a 
43.do impresso n. 286, dr~ 1003. 

O Sr .. Joviniano de Cat"'''alho 
(pela o1·dem)-A' v-ista. da votação que acaba 
de ter logar, lembrei-me de chamar a atten· 
ção d<1 Cas11 para a emenda sob · n. 26, que 
:pede uma pequena, verba para a conclusão 
de linha telographica onde já ha material e 
muito ser,·iço feito. 

VAmos DI~PUTADos-Estcí. prejudic~da. 

O Sn. JoviNIANO DE CARvALHo-Negada a, 
verba para a conclusão do trabalho, haverá 
pre,juizo do ma.teri3.l, como do serviço 
feito. 

Além disso, a emenda está amp<11'ado pelo 
relatorio do A. Mini:;tro da Industria. 

Ul\I DEPUTADO- Então O Ministro maa
darú, executar a obra dentro dt\ vel'1Ja. 

O Sr. Presidente- A emenda a 
que V. Ex. se refere est<t projndicalla. 

E' annunciada a votação da seguin~e 
emenda, sob n. 44, dos Srs. Luiz Domingues
e outros: 

«Rubrica 4n_ Telegraphos-Consignnç-ã.o
Construcções o Reconstr·ucçõos: Eleve-se a.. 
dotação de 300:000$ para 500:000$000.» 

O S:1·. Luiz Doinlugues (pela 
o;·dem)- Sr. Pt•esidente, a Cummis.&ão ·não 
ignora quanto lhe acato o parncor, mesmo 
porque eHa bem sabe que eu sei fluanto é
inexoravel em matet·ia de augmento de üos
:pozas. 

Mas, neste momento, não posso deixar de 
tomar a liberdade do ccnYidar o illustre re· 
lator rlo parecer a meditat• um iost-J.nte· 
sobre n.s com:lideraçõos com que vou enca.
miohar a votação. 

O Governo recebeu nos te exercício 1. ·145-
kilometros de linha,~ 

O SR. Bn.Icio FlLuo._Tudo qnn.nto se re
fere t't linha. já está na cor•da.. (lUsos.) 

O Sn. Lmz J?o:mNGUEs- Peço permissão 
a V. Ex. p:tr:.~ não acreditar no !;eu vati
cinio. 

U:.rA voz-V. Ex. v-ao in1Jo muito bem; & 
assim mesmo que se conseguem as cous~tg. 

O Sa. Lurz DomNam~s-De duns uma: ou 
é adopt11da esta emenda e serão conservauas· 
as linh<LS, para as quaes e lia d(~ v-et•h:l, ou. as
linhas serão trancndas, serão trnnc ~das nada 
menos de dczesete. cstnçõ;:s, salvo si o Go
verno solicitar. Cl'cditos para mn.ntel.as. 

Mas, cu pergunto: não será prefcrivel 
darmos no orçamento os n~eios a abrir o
Governo os ct•edi tos 'l (t1poiados.) 

Sim: ou o Governo abrir:l creditos, cu se 
fecharão estas estações telegl'tlphicas. 

Convido o meu distincto amigo e illu::;tre 
relatol' da Viação a meditar a respeito. 

Si a Cam:u·a não v-otar verbas, essas linhas 
se1•ão t1•nncadas. 

Quer n Camara o trancamento? 
VozEs-Não. 
0 Sn.. LUIZ DOMINGUES-Assume a ·l'espcm· 

snbilidade deste acto a nobre Commissã,o de
Orçamento~ (.Muito bem.) 

O S1•. Francisco Sú (pela o1·dem) 
Sr. Pre:~idente, tem razão o nobt•e Deputado. 
:pelo Maranhão. 

VozEs- Ora graoas! Muito cem. 
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o Stt. FRANCiSCO S.t - Qtmndo, em fcvo
l'Cil'O deste auno, foi organizadtt a proposta 
de Orça.mlln~.o dos Telographos, nella se con
~ignou, par;~. construcções e reconstruc~;ües, 
a verba ~óm:-nte de 300:000$000. 

Com esto. pt·opost.a. se conformou. o presi· 
dcmte da. Commis~5.o. 

Depois de v.pl'esentttdn., porém. re2obi do 
Sr. )fínistroda Ví:t<:ão uma communica.ção, 
ue cujos tct•mos fiz scicnto aos meus illustrCls 
compnnllcil•os de Commis~ão. 

Nc~~:t CJmmuuieação se declam que, em 
vi>ta de informaçüc;; rcccntcmonte rocobid:IS 
d<~ diffct•cntct! chufos ue~:~c serviço, t.crblll 
de sor incot·po'r:l(bs :L rede tclcgraphicrr. fo
dct•:.ll core~ do !.445 kilomctt•os o qLtc por 
hso ha.umor~·:.•.mento do l30:!C0$000. 

O SR.. BRrcro Frr.no - Esbs linll:l.s são do 
Cc~rá., Pari~, o te. ? 

O SP.. Fru..r-;crsco S.t - Liohus construid(l,s 
:ror diversas ~.:st..1.ções, construid:.t~ pela Dl
pectorip. Geral d•J> Tcleg~·u,phos c construídas 
pelo !IIlnistro da nuor!'lt. 

Di1•ei 3.<J nohrc Doputa<lo, que mo honrou 
com o seu ap:u•tc, onilc se achmn os;us li· 
nlw.~. 

J.;m Pt>l'Dambuco, 52 kilometros; il.o Esta.do 
do Par•ú, 48; no Maranhão, 300; Espirito 
::ianto, 14; Para.oü, 90; Santa Catltarina. 80; 
Rio t<l'::~nde do Sul (linha construida. pela 
Commissão Militar) 190; Minas Goracs. 120; 
Matto Gl·osso, 5!5, constt•uidas pl.lla Com
mhsã.o Militar. 

C1·eio que eram cotas as informações quo 
desejava o nobre Deputado. 

~hg, em vista. da communico.ç~o a que j:l 
me refod, modifico. pDmut!J a Ca.mara, o 
parccol• quo formulei soln•o P-St:l. emenda; 
penoo que clla de.-o ser: approvada. 

Voms-Muito. l.Jem. 
Em s!lguidv. é nppr·o\•n.d<t a rafe1•itl~ emen

un. sob n. 44. 
E' posta. a Yotos e l'l'jeit..'l.da a emonda. sol.> 

n. 45. 
E' posta a. votos o approYada a· seguinte 

emenda, sou n. 4G, do Sr. Hcrediade S(~: 
«Acerosacntc-se onde convier: Fie:\ eln

vada a 8$ a diaria. de cada um dos CM'Pin
r.ei ros do" a lmoxr1l'i fado da Direotoria. Geral 
dos Tclegraphos. » 
. E' u.pprov~da a seguinte emenda da Com

missão, substitutiva da do n. 47: augmcnte
se 6:0001: na su b·consignacão- Inspector!lS 
de l• clo.sse, .clevJ,ndo o numero destes a. 17. 

E' considol':J.U~\ pl'ejndicnda a emenda sob 
n . 47. 

Posta r. votos, é <tpprovada. a segninte 
emendo., sob n. 48, <lo Sr. Francisco Sá: 

«Acm•.:iscente·se onde conv ier: 
E' o Poder ExGctttivo autorizado a :tbrh• o 

c1·ooito preciso paru. se liquidarem directa.
Vol. vu 

cto.mantc cnt1•e a llop:t.r lição Geral dos T~· 
Lographos e as diYOl'Sas udnlinistraçües tcie· 
grapllicas as ta.xa.s de tolegl>ammas officiaos 
t1·a.o~mtHi<Ios soh o t~Jgírna::t uu t r:1Cego mu· 
tuo c ([UC se l'Cfol'irem a t::tcrcícios j:l. ence!'· 
1·ados.» 

E' u.mmncí:1.d:t a votnQão da. soguinto cmcn· 
dü. dos S1'. Tosta. c outros, sob n. 49: 
~Art~ O GoYm•no é auto1•izado a dcsp~nde1·. 

por icterritodio uo~~e MinistC~rio. :>té a 'JUll.O• 
ti:L de 500:000$, p:.II':L auxiliar no~ I::stndos o 
no Districto Fcder<tl a l'untl:J.çi'i.o do- cst:1~•0c:< 
agronomícas c ~nologicas, campos de oxpe· 
rionci01 e dcmons~raçiio o pos ~os zootcchni· 
cos, que ·a inicia. Um pur ,ioular, reprcsen
tMla.por syndíc,ttos ngrícolus, se propuzer r, 
crca.!' com o intuito d" aperfeiçoar as diYo;•. 
~as cultmas c 11 c1·ia~·1io do g'tdo. 

Pa.r~.gl'tLpho unico. Par:t . a conce8s:io d:.l 
auxilio ê nccossi1rio o preenchimento das sa
guin tcs co ndiçõcs : 

a) quo o syndicab (lgriool:l, or;,:anízo.d-) (\1} 

accordo com a lei n. 979, do_6 de j"ncii'O do 
190ê1, tcuh:.t plllo mono' ~oi~ me~cs lle c~istcn
cia rcgnla.r, a cont:-.1· da. data do regis;ro dos. 
respectivo~ ost~\tntos; 

v.) que o syndicatQ apresen to provia.mento
ac Govtlrno o plano do funllaçiio c o respo
ctivo orçamento, discrimiauwlo a quota do 
:lUl(iUO ost:J.dual, :~.fim du ~or u<JtOl'lllÍn::nb. ~ 
impor:.ancin. do auxilio da União ; 

c) no ca.so de dissoluçã o do syndícato, o 
Jlll1tcriu.l existente ~er<i tt•ansf<Jl'ldO para ou· 
t~.t associação a. coogcocro ; 

ti) o Governo denm~ roscr nn· pa.rl1. si o 
direito de fisc~lizar o fun cCÍ():l<tmonto c!::l é'S
Ll\Ção agrunomic~t uu campo de ul;pel·i~nci:t. 
etc., nomClando em commissfto pessoa idone;, 
para osso fim.» 

·o Sr. Rodrigoel!l Dorin (p c((' 
o>·dem) - S1•. Presidente, o 'P!l.l'occr .SvlJ!'C 
csti.lt emenda n. 49 consta d.c dttas pa.rt:~s ; a 
primeira., mandando· approYar a cmend:J. , n. 
segunda, mandnnJo qüc so accrosccntc 
.Jardim Zoologico. . · 

Como eu desejo votar polt'l _primeira p arte• 
d:J. emenda, que apl'OYoita a uma outra. que 
se acha mais o. baixo collocnda,o cLuo ó mi~ !la. 
c nã.o voto pela. segunda p~trto. pedir >:J. a 
V. Ex. que submcttossc a Yotos saparada~ 
monto, isto El, pol' partes . 

O Sh•. Presidente- Submet;;o :i 
votação a omond:J., salvo o ailltitivo da Com· 
migsão. . 

Procodondo·Se á votação d:J. r cferidn. 
emenda., salvo o nddltiv o da Commissão, é a 
mGsma a.pprl:Jvada. 

Voo·so proceder ;t votação do . seguinte 
a.dditivo: inelusiYc o J:11•dim Zoologlco do 
R.io de Janeiro. 
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O Sr. Bricio Filbo (pela m·dem) 
Sr. Presidente, <levo chamar a attenção 

da C amara para o que se vae vota1•. 
Não é possível, não é razoavel mesmo que 

auxiliemos o Jardim . Zoologico do Rio de 
Janeiro! Aquillo foi a casa onde nasceu o 
funesto jogo. do bicho; depois jof;ou-se alli a 
pelota; e, em relação a bichos, ha um nu-
mero muito reduzido, meia duziu de ma
cacos c ma.is alguns animaes. 

Ora, S1•. Presidente, é razou.vel que no 
momento em que vamos votar uma emenda 
sobre providencias sérias, como é aq uella 
que se refere a auxilies á Escola Agrícola,, 
é justo que votemos uma medida de benefi
cio para aquella escola, de perdição do povo 
do Rio de Janeiro~ 

Em seguida é posto a . votos e approvado 
o referido additivo da Commissão. . 

E' . annunciada a. votação . da seguintu 
emenda, sob n. 50, do Sr. Joaquim Pil•es. 

«Onde convie1•: 
Art. Fica o . Governo autorizado a sub

vencionat• o Jardim Zoologico desta Capital, 
facilitando· lhe os meios para pt•omover ex
posições de animao3 pu1•os das melhores 
rac-as bovina, suína, lanigera e ottt1•as de 
reputada utilidade, depois de acclhnatadas. 

§ Esses anim:J.e., tm·ão isenção de todos 
os direitos aduaneiros, mesmo .o de expe
diente.>> 

O S1•. Presidente-Parece-me que 
esta emenda. está prejudicada. 

O ·· SR •. GERMANO HAssiocnER-Pois se ~ub-
sistem as loterias, que são o amparo do O Sr · Barbosa Li!J1la- Peço a 
jogo do bicho... palavra pela ordem. 

O SR. BRICIO FILHo-Não é razoavel, e é O ~!h•. PI .. eside:nte- Tem a pala
por isso que chamo a attenção da Casa para vra. pela ordem o nobre Deputado. 
a emenda que se vae votar. 

O Sr . . Calogeras (pelct o1·dem)
V. Ex. annuneiou, ·Sr. Presidente, . que . o 
parecer da Commissão ora i'avorav-el á inM 
clnsão do Jordim Zoologico na medida pro-
posta pela emenda. · 

0 SR., PRESIDENTE~IÇ addltivo do, Com· 
missão. 

O SR. CALOGERAs~Deve haver eng1no de 
reclacção. • 

Pouco . abaixo da emenda do Sr. Rodri
guos Do ria, diz a . Com missão com toda a 
razão o seguinte: 

«A medida que aqui se alvitt•n. dosvirtua
l<a o pensamento da emenda, que é de au
xiliar estabelecimentos de ensino p1•atico e 
experimental, fundados pela iniciativa da 
classe mais immediatamente interessada.» 

Ora, fraucu.mente m.e parece que o .Jat•dim. 
Zoologico não está nessas condições. 

O Sr. Francisco Sã úJela o1·clem) 
- Na emenda approvada pela Camara, fal
Ia-se em postos zootechnicos ; e quundo pro
poz a inclusão do Jardim Zoologico, foi na 
supposição de . que, o Jardim Zoologico se 
transformasse em posto zootechnic;.>, e não 
ficando nessas condições deploraveis em que 
está. . 

o quo se procura a,uxiliar é o posto zoo
t .echnico em. que .elle se . transrot•ma, de ac
cordo com a disposição estabelecida. na lei. 

Não é uma disposição de g1•ande impor
tanci;t,, e a Cama1•a votal'á como entendel'. 

0 SR. BRICIO FILHO- 0 relator não faz 
questão, portanto, vamos derruhat·. 

O Sr. Barbosa Lima (pelct o>•
dem)~Sr. Presidente, V. Ex. declarou pt•e
jurlicaua a emenda n . . 50; entretanto, pare
ce-me, que a emenda 50 vem completa.t• o 
pensamento do hon1•auo 1•elator do orçamento 
em ·. votação. 

Era-m p1•acisas condições indispensaveis 
para que aquelle jardim, · de mero . recreio, 
onde se acclimavam e criavam animacs para 
divertimento publico se trn.nsformasse num 
posto zootechnico e, po1• isso, parece-me quo 
essa emenda não está prejudicada o ao con
ti•ario, votada ella, manter-se-ha de modo 
mn.is certo e seguro um posto nestas condi
ções, em nosso paiz, de accordo com o pen
samento desse mesmo reb to r des:~e orça-
mento. · 

0 SR. PRESIDE~TE~A. emenda, não ha du
vida., é amplia.tiv·a. 

Em seguida ó post:1 a votos o upp1•ovada 
a referida emenda sob o n. 50, offerecid:.t 
pelo Sr. Joaquim Pires. 

O Sr. BI .. icio Filho (pele~ o>·clem) 
-Parece que a emenda não foi approvada; 
requeil'O verifi.cn.ção de vohção. 

Procedendo-se lt verificação, reconhece-se 
terem Yotado a favor i7 Srs. Deputados e 
contra 34-total .lll. 

O Sr. Presidente -A emenda foi 
a.pprovada. 

E' posta a votos e a,pprovoda a seguinte 
emenda sob n. 51, dos Srs. Tosta o outros : 

«Os favores de que trata o n. VI do art.22 
da. lei n. 957. de 30 de dezembro de 1902. 
que o projo·cso mantl!m, são extensh·os aos 
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aoíma.es que foJ:em trt~.osportados assim de 
:paizes estrangeiros, como de qualquer ponto 
.da, Rcpublica, para.. serem expo~tos .u·o ce1•· 
tamen pecua.t·io a realizo.r·so no munícpio 
da Esoada, no E$tado de Pel'OO.Inbueo, pro.;. 
movido pelo SyoJicato Regional dos Muni· 
·cipios do Esll:Lâa, Ama.ragy e Ga.melleíra;, 
por occasiã.o da Conferoncin. Assucareira da
quelle Est:~.do no corre1• de 1904.~ 

E' a.onuocia.da a. votaÇão da seguinte emen· 
ria sob o, 52, ofi'erecida. pelo Sr. Rodrigues· 
Dorfu. e outros ; · . 
· «Da quantia de 500:000$. destinad2. á 'fun

·daçã.o !!.e estações ag-.:onomicü.S e <enologioas, 
c:unpos de· experimenta.Qa.o e demonstra.ção 
e postos zootecllnic.os, oo dedu1,a. a. quanti:t 
ele 25:000$ p:wa cada· t>.scola. agrícola, já 
1\lnccionaodo regularmente·. nos Estn.dos, e 
por este.- subvencionadas.~ 

O Sr. Rodrigues Dor~a (!J:la 
m:dtim)-Sr. Presidente; desdo que a Ga.m~ra 
a.pprovou a emeodn. n. -10, quo ,·a.o da.1• logar 
.a, que S(l transforme em posto.zootechníco o 

·. actual lJichoteclmico de Villa. lza.bcl, espel'O 
que à.· Cama.ra. não negará. a. subvonçi'io ás 
e3colas, conforme a. emenda que apresentei. 

Postl\ a. votos, é rcjeito.-in, n. l'efcridn. 
· emenda. do.· Sr. Rolll'igues Do ria e outr<>s . · 

E' approva.dll a. refot•id.:t emendn, sob n. 53, 
do .Sr. Ca.logcras e outros: . 

«Art. Na. vigencia. dest~ lei, fico. o Go" 
vcrna. autori~d() a. desenvolver o> sorvicos 
o. cargo do Ja.rdim Bota.nlco. do modo a se· 
rem ahl cstuda.dos e sclecciooados os fer
ment os :i.tcooticos, e distt·ibuindo·se gl'!Ltuit:l.· 
mente . pelos 1avradore~ as cultnl'&S a.sslm 
obtldas. Pa.ra. ·o fim desto artigo poderá. o 
Governo contracta.r pessoa.! idoneo, dentro 
.ou fór1J. .do paiz, abrindo o neces.sa.;·io credito 
a.w o limite m~ximo de 50:00~$000 .• 

E' iguo.lmente app1•ova.da. a seguiu to modl
c<.v,'M da CommissãJ>. 

«- abrir o credito neeessa.r,io a.tê 30:00:1~. » 
· E' pasto a. v-otos e approm•h a seguinte 

entenda, sob u . 5.{, do Sr. Fl~<Lneisco S<t: 
· «A verbas~. no. su b-consigna~ão «Jardim 
Botanico» accre~;!lonto-go 5: 000$ para tlOS· 

. -a:proprW.çiíes ,:& · . 

n.gricultura. e indu~trias ool'L~dntivM c aper· 
rciça.rocnto de ~ons proce>s(JS; 50:000$000.)) 

E'·· ígua.lmenta approva.do. a. seguinte mod.í· 
ftcação da. Commissão: . · 

«Na vm•lJa. 5•, reuija.sc a sub-consignação 
«Publicações scicntifi.caS.I> a,,slJu: «PÜblic:~t
ções scientificas a tochnie•~s~ • . 70:000$000,,. · 

E' · aununcia.da o. votaçã.o da. seguinte 
emen1!a. . ~oll n. 56, dos Srs. To,; ta. e outros: 

"'Emenda no art. 2": 
'Manteohn.-se o n. V !f tlo a1·t. 22 da. lei 

n. 957, .de 30 de de:~:cmbt·o de · 1902, que con• . 
cede .f!•anquia posta.! p:n'a a corresp ondencia •. 
publico.çõcs c sementes distribuídas pelas so· 
cieda.de3 Kn.cíonn.l de Agricultu!'a. Alagoana., 
Auxilia.J.or:~. de Agricult m·a de Pernn.mbuco, 
Paulista de Ag~1cultm•,t, União Agrícola 
de Sc1·gipe e E:itl~ll.ua.l de .\gl'icultm·o. uo Pa-
raná..» · 

O Sr. Tosta (pela o;·ac;n)- S1·. Pre· . 
sidente. l\ emeola o. 56, r.uto1·iza. o Governo 
a concede•· !ranq ub posta.l -p:tra a corl'es
poodencia., publicações c sementes distri
buidt\S pelas ~ocieda.dcs de a.gricu!tura. 

A Commissão reconheceu . que a. medida é 
de utUiuaoJe pu\llico. ; a.pena.s uotou qutl est<i. 
d·asloco.da e doV"e ser tl':msplan\ada pa1•a o 
Ol'ca.m()o.to <la Recetia.. 

Como os autores da omelld(t j:l. ollmpl'il'am, 
de acco1·do com a Commissão, esta forma
lida.de, i~ to c, j:l. l~epL•aduzh•a.m :t emenda· no 
Orca.mento · da. Re~oita o agmL1'.lam u. sua. 
a.ppruv:,wlo pela. Cnsa., vcmho pedir a. V • . Ex. 
que consulte á Cama1·a. si consent~ na l'eti· 
rn.dt~ da, em onda. pu. r a nã.o suj útat~a :ll'<l· 
jalçlio. · . . 

Consult:l.da, a Ca.U1:1.ra Mnsent.G nu. r Bti
ra.da pedida. · 

E' coosiuel·aol:\ p:-ejudica.dil.. a.· eménda. sob 
n. 5i. 

E' po:;ta. a. Yo~os a. rejeitada a. emenda S.)b 
n. 58. . 

E' annunoiada. n. Yobcão .· dl sC.,c:ruin~ 
OIUI:)t:da. soh n . 59, do Sr. Rodrigues Sal-
da.nha: · · 

« .. ~ccrescente-se ondo convkr : 
10:000$ pal'll.au:!dlia.r n. imp!'essão dojornul · 

'Lc Bi'esif., qu~ se publica. em P:1.riz.:o . 
E' . posta a votos e ~pprovad:t a seguinte 

cm.onda.; sob n. 55, do Sr. Honriquo Borges O Sr. Rodrigues Salda.nbn 
o outros: · (p~ta o1·<len~)- Sr. Presidente •. comqu!lnto a . 

«Onde aonvler: emenda n . 59 tenha. tido parecer contt•i!.rio 
P~wn. publicação de um bol()tim quinzenal, da Comrnissão, lemhro á Ca.ma.t·a das Depu· 

cp e gozará. de fmnquia. posta.1, a cargo da. ta.dos que a verba cle 10:000.~ quo propuz, 
sociedade. :Naoiona.l de Agricultura., . e sua· pa.M au~iliar a imp1•essão do jorna.l Le B1·êsit 
amplrt. distrihuição no paiz .e no cstt·u.ngeiro, qv.e se public:~. em Parb;, não ú dcsuoces· 
c.ontcntlo informações, monographiM, GStll• s;u•ia. 
dos e t1·a~LiloS de qualque1• n:t.tureza. e Es~e ,jornal conta 20 annos de existBncia; 
dados estatisticos, nocossa.rios p:tra o oxa.cto manticb à cust.'1. de um bra.7.iloiro mnito pa,. 
conhecimento dos mercu.dos J:n'oductores e t ·:iota.. que luta com difficuld,~des ma.s presto, 

·coo~·J :uí<bt•J; o pll'J. '> (l!DJ \'Jl\'lmn t,:> ;h ·~liosos servic:osao p:~.iz. 
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Poço pois ~t Ca.mara que conceda o auxilio Art. Na vigencia desta lei, maodarS, o 
pedido que ser i rotz•ibuido peln. distribuição Governo proceder :i substituição nas estradas 
do jornal pelas repurtiçõ.::s publicJs. do ferro federaes dos moto1•es a gazolina. ou 

O Sr. ErJnb•io Coutinl»o (pela 
o1·dem)-Sr. Presidente, aca.bo de ou"'v;ir o 
nobre Deputado da Bahiu, defender a emenda 
que teve pa1•ecer contrario da Commissfio c 
não posso deixar . de acceita1• o . parecer da 
Conunbsão, porque o jornal Le B1·dsil não 
presta serviços de qualidade alguma. ao pa.iz, 
( .4poiml os.) 
E~tive em Pariz e lá conmrei um numero 

desse jornal pot• 1'ra.0,50, preço quo r.ão esi,á 
a.oalcance do p;_,yo franccz,que nü.o deixará de 
comp1•ar melhores jornacs por preço mui· 
tissimo inferior. 

Le B1·isit não pôde se1• um j.1rnal de pro
pagandtt. 

Em seguida, t:i posta. a-votüs e rojdtc:~da a 
1•eferída ementla sob n. 5P. 

Posta a votos, é approvaà~:. a seguintg 
emenda sob n. üO, llo S1•. Franci::co Sü.: 

<<Onde convie ·: 
Fic<t mantida a di~pcsição con~bnte do 

n. IV do art. 18 dn lc1 11. 834, doSO do de
zembro do 1901.» 

E' igu3.lrocnte appt•ovath a sogulntc mo
dificaç5o da Commissão: 

<<FicaHdo reduzido o credito a '200:000$000.» 
E' ;,tppl'ovada a seguinte emenda sob"n. G', 

crfl'e:t'ecida pulos Sr.~. Calogcm~, Canüiüo Rc
drigues o outros: 

<~Accroscentc-so onde conYier: 
Art. Na vigcnci~ desta. lei, o Governo 

entrar(t em acco1•do com· os ar1•endatarios 
das cstro.cla.s de fct•ro fP<lora,cs pa.ra o fi.m de 
ser substituitia nellas .a Hlumiuação a po
tl'olco pelas ln.mpadas a aleool. 

Para fttcititar esse accor(lo poderá o Go
verno admittir que figu1•c a. comp1·::t dossas 
l~tmpa.das nas con ta,s do cnstcio. 

At·t. Na vigoncia desta lei, o Governo 
entrará em acco1•do com as omnrcza.s de 
estradas de ferro ·concedidas pcfa União o 
que gozem de faYores pccuniarios. ·para o 
tlm ·de promover a substituic;no do petroleo 
pelo t\lcool na illuroinaç5.o das est::tções, de
po~itos, officinas e depenclcncias. 

Para facilitar esse accordo, podm·:t o Go
verno t\rlmittir que figm·c a compra. das 
lampa.das nas comas do custeio. 

Art. O Govm•no manda.1·:.t pz•occdm• á sub
stituição do pctroleo pelo alcool em todas 
ns . repartições federaes, como sejam hos· 
pitaos, qua.rtei~, capitanias de portos. 

Paragrapho unico. Serão feitos os neces
sat•ios estuaos pelo · Governo para a substi· 
tuição do pctroleo pelo nlcool na, illuminação 
dos pharócs. 

a petroleo por motores ~ alcool. » 

O !!h9
• Presidente-A.Commissão

o!fereccu a esta. emenda uma modificação, 
isto IJ, qne no oome,~o de cada. pc"iodo destll 
erocncl't se diga: « E' o Govel'no autorizado 
a ... », modificn.ndo-sc assim a l'Odacçiio da. 
mesma emenda. 

Vou,· pois, · sttbmetter á dt}libet'.l.çfto d::t 
Ca.m:•1•a a referida modifi~a~ão dn Comrnissão 
(Pausa.) 

Posta a votos, G a referida modifica~,ão da 
Commissã.o :l.pprovad::t. 

São successivamentc postas a votos c 
<~pprovadas as seguintes emendas: 

Do Sr. Francisco Stt ·e outros, so h n . 62: 
« E' o Podm· Executivo a.utoriz:ldo n. miln-· 

dar estudar. do ponto do vista gcologico in-· 
dustrial, os depo~itos de roonn.zir.n. existentes 
em terrenos do dominio federal, de modo a 
vcrifical' a sutt cxtonsfio o possança e o tco:· 
metallico das areias. SómcntG á vista desse 
estudo, o Governo estn.beloccrú. as condições 
do cxplol'ação, por arrendamento. fixando no 
paiz as installações necessarit1s para a ex
trn.cção dos oxydos mehtllico~. 

Do S1•. Francisco Sá e outro~. sob· n. 63: 
« E' o Podet• Executivo autoriza.do a des

pendel' até 60:000$ com a installação de um 
laboratorio destinado a . oxperiencias de ele
ctro-metu.llurgia no logar que julgar mais 
conveniente.» 

E' annunciada. a votação da seguinte 
emenda, sob n. 6'J, do Sr. Fm•reira Reis: 

« Accrescente-se onde convier: 
Fic;1. o Governo autorizado a. dt?spender

até n. quantia de 400.000 francos para enyiar 
á Europa profissional brazileiro encanegado 
de pt•oseguir ús experiencias mn.Uogra,das e 
acautelar os interesses e dil•eitos de invenção 
do a.oronauta Augusto Severo.» 

O Sr. Pereh·a. Reis; (pela o;·dem) 
-S1•. Presidente, antas do ser apresentado 
á Camara um projocio dan:to ao Govei'no 
meios para continuar as cxperioncia.s come· 
çadas pelo immortal bl'azileiro Augusto Se· 
Yero, meu illustre · collega o Sr .. Anizio de 
Abreu, um dos signatarios do projecto, per
guntou-me si cu estava disposto a continuar 
estas oxperioncins. Por muitos motivos não 
podio. deixar de acceitar tão .honrosa. inoum· 
bencin.. 

T1•atei oom todo o interesse de estudar o 
assumpto, porque diversas questões difficeis 
tinha ·necessidade de· estudar. antecipada ... 
mente, e entre ellas a fórma do balão, a 
natureza dos motores, o feitio das helices, 
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· elntltn, di veMI/ii q ucstões difflcilimM de .saram . E' aon unciad~ a votaçii:o da scguin to cmco· 
estudu.clas. da, .solJ. o. 65, <loJ Srs. W<tndcrlcy de Men· 
\~· Para. esses estudos ancoutrei. da parte da donça. c oLm•os: 
aAD1inistraçiio, todas :ts facilhhttles . O Sr. Ao l.línistcrio da Viação: 
){.a.vie~ da Silveira, entlio p••all3ito, mandou · Augmontcm-so na voL·btt i• d~ propost.n . . do 
constt'Uir um galpão de madeiN do 110 me· Governo as ~ogulntos subve11ções úe quetrat:t 
tros de comprhnento; o Mini~tl'o da. Viaçli:o o-art. 21 da lei n. 057, de 30 do uczombrv 
poz cí. minh_• disp:~sição as_ officina._s _do tole· de HJO·?, que fixou .a. despcza geril.l da Repu
grapho naciOnal e o ila :'>Ia!'lOha úclli~C~u-me bli~:l. par;~ o eort·cnte aono: . 
tambcm algum material. Ao sct•vlço da nwegaçao entro 

·-o porto de Maae:ú o os por-
tos d~ Europa ... ... . .... .. 

A' com:p:tnl!:a Pll ;n•ons~ para. 
a. o:~.vagnç<ii<l dr.~ lago:\s do 
NoNo e ll!aogna.1Ja ••• •.•. •• 30: COIJ$00fJ 

· Depois o Congresso :l.PPl'Ovou duas it.utori· 
zaçõe~. um:t c<lnccdco l o a vc:·b:o do . 20:000$ 
e uma. outra. concedeudo ulUa.· ...-er!.Ja illlm!· 
trufa' :para continuarem-se cs.as mq>C!'iencias. 
E5sa: Yorlx• do. 20;000$. o Governo :poz á. dis· 
posição desSes cs~udos e essa. ouira. vet•ba 
íllimitada., oão tõve occasiã.o ·de ser appli· O Sr. P11.·esldeute - Est'a. emenda. · 
cada .. pol'i!nan~ não t ive tampo, não mo foi tem duas p:u•tes. A pl'imeit•a parte obteve 
possivcl. ·_embora. n.pplicassc · t odo o t empo pa.rccer f~YOl'<l.Yel du. Commissão; a scgund.<\ 
que tenho tido dispo:livel; não · me foi. possl- t '.11'e plr.:lcer contra.1•io. . . 
vel termitlttr esses estudos, e nossas. condi- Vo.c- sc. vot:J.r :1. primeh'<l. parte. :>.sslm· rc-

. ções a. segunda "I"Crba não te1•e occa..iião. de digit!a:. Ao serviço de navegaç.'ío entre o 
s~:::- o.pplico.dr.. porto ele M(Lceió c os porto~ d(L Eul'op:t, . 

. Afim de poder coutinuar com os esiudos, BG:00:)$000 )1>. 

isto é , e!fcctun.r e:-:plll'iencí· s definí~iva.s, 0 St•. vva.n.,lerley de · lUen· 
nma vez quo o~sa verba não pode sar apro- <lou9 a. {pela oNlem) _ s1•. Pt•esidt,nto, · 
sentada. no exercicio vigente, apresento. esta 'p.:lli u p ~! ;:.na u.flm de c!l<~mat· a :.1ttençii;o dn. 
emeada, limita.ndo a qu:l.nti:t do 4.00.000 fl•<'l.il· Ca.mai'a pa1•a u;n cngJ.no quo h Juv~ n~ im
cos pa.1•.a sarem applicados ás expct•ieocias. pres:;iíodos pareceres distrllluidos: em loga.l' . 
. N~tura.lmentrl a Commíssio do Orçamento tlo 86 contos, como sahiu puuliaado, a.varbl 

. à.chou que oro. mn pouco ex.n.gol'.\da;, uu\s pedido."pi:il?o. emenda. a do 36 contos . 
como esta. verba. ni'io póile sc1· aprovelto.d~ . . Ell:t teve p:troa9 ~· favo~·o.vel <la ComriJ.is. 
iat~ralmcnt~. no a.nno. que vem, em v-ir- são. 
'&ude do tm· de completar os e;tudos lmpres· 
eindivcis, e o mnis que se ·pó de tloopc:1íi.Or é 
a. mctn.de, apresento o seguinte alvitre: se~ 
approvad:t a. emenda como · e3tâ., p.·ua. em 
s~ discussã.o diminuir-se d(l. metade. · 

Peçó ao illustrc rola. to::', o Sr. D1•. Fran
ciscó Sá, que me dê :1. . honro. de ruspondct• 

.Ei a.cceita ou não e~te a.\vitre. 
Tenho ccncluido. · 

. O !!h•. Francisco Sã (Jlcla oJ·dem) 
- Sr. Presidente, a. Commiss:io alio r~cusou 
o seu voto a. estn. <:lmeoda., siniío . impr essio· 
nada pGl:t grande impJrta.ncia. do crodito po· 
dido , · 

O nobre Dopu~a.do p3lo Rio Gr:~.ode. do 
Norte ae~b<~. de n.ssumil' o cotnpt•omisso de 
pr opor uma reduct;ão des~e · crCJd.ito em S·' 
· tUscussã.o. 

A Cn.m~ra tam, portnnto, libJrJo.do do 
votar como qulzel·, por quanto, desde que sej 1 

appt•ovado o credito, ollo p;)dm•á sor reduzido 
ainda mesruo mais do que <lqui!lo ·que lem' 
bra. o nobre Deputndo pelo Rio Gl'anlle do 
~orle . . . 

Etn seguida. é rejeihd l a l'~fo1•ida emenda 
.o;ab n. 64. · ·· . . 

. Os~·, Pres>deu te- A prhn cira 
p~trte d:J. c:uenda. di:~ o sa;;-uin!.c: 30 co:1tos e 
não 86 c_omo· es~i no a.vnlso ; cst:1. parto to,·a 
parecer fu.vora.ve!, 

A outl'a pa.rtc: A'. Compa.nltia Pila.rcosc, 
p:!.l':t. a. n:.we.ga~:i.o da.s la.goas do Norte e 
M:tngua.ha..- i '-!YC p1reoer oon trario •. · 

Vou· snbn1-::tw1' a votos est:l. cmoolla. por 
pa.1·~e~. . . 
Pus~:~. <J. ·.-otos, é aporova.da a. ref~rldu. pri· 

meira. p:u•;o da· o:nünd:~ e, c1u ~e :uida., I'C· 
jeHa.·.ia. <t seg,l:l'h :pa.rte da mosm~ en1cnd:~.. 

·O S r- . "\Va.n.derley de l\fe1'l-:
donç::r.. (pela Ol'tlem) - Ptidi a. pahvra,. 
Sr. Pl'ClSilente, p:tra ll~dir a vorifbW[o da 
vot:lçM. 

T;·n.ta-s~ do l'~shbelecimc11to do uma. verba 
que j;L ç.;,nsto. ilo orçamento vigoate; tru.t."'.·.SC· 
ilc umil. subvenção nntiquis;:imu., cuj a. ~upw · 
pr~ss!to tra,r;t c~mo consequencia o .desn.p· 
pal'ecimeoto d:J. navegação d:~.s lngoas, c:l)l
Siledo pt'Pjllizos cnonncs ao c.lo.>envvlvim~nto 
do meu Estatlo . 

Espero, por conseguin.tn, do voto da C>\• 
lllal'a n. :J.PPl'ova~ão da segun lo. parts da. 
cmendu.. . · 
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Procedendo-se <"t . verificacão, reconhece-se 
que a segunda. parte da emenda foi rejeitada 
po1· 79 votos contra. 38; .total !li, 

E' posta a votos c approvada a seguinte 
emendu. sob n. 6G, do.s Srs. JosG Eusebio e 
outros: 

«Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a innovar o 
contracto com a Companhia de Navegação a 
Vapor ·do Mar Milão · pelo prazo de cinco 
annos, respeitadas as clausul..ts do dito con
tl'acto o . · elevada . a subvenção de mais 
120:000$ n.nnuae3. augmentando as viagens 
a seu ca.rgo e a.lmtendo as suas tarifas 
a.ctuae.~. tacs como estão no corpo da tabella~ 
d~ M 0 /o parr~ os generos de producção na· 
e1onal o 20°/ o p:1ra cs demais, fazendo as 
ditas viageus da man~ira seguinte : 

a) . Linha ·do Sul - Primeira ·viagem do 
mez: S. Luiz, Tutoya, Camociru , Acarahú, 
Fortaleza, voltando 1)elos mesmos portos; 

Segunda viagem: S. Luiz, Tutova, Ca
mocim, Forta,leza, voltando pelos ·mesmos 
portos. 

Terceil•a viagem: S. Luiz, S. José do Riba~ 
Mal', Primeim Cruz ou Miritiba. · (quando 
puder) e Barreirinhas, voltando pelos me- s 
mos portos. 

b) Linha do Norte- Primeira viagem: 
~. Luiz, Guim:nãcs Cururupú, Tury-Assl1, 
Carutapéra, Visen e Belém, voltando pelos 
mesmos portos. . . · 

Segunda viagem: S. Luiz, Guimn.rães, Cu
rurupú, Tury~Asst't, Carutapéra e Belém, vol-
tando pelos mesmos portos. . 

c) Linhà do centro- Quatro viagens men· 
saes dh•ectas: de S. Luiz a S. Bento, voltando 
tambem directa.mentc a S. Luiz. 

Duas viagens mensaes directas de S. Luiz a 
Alcantar:.t, volto.ndo tambam directo.mente a. 
S. Luiz. 

à) Nas viagens da linha . do sul, o. compa
nhia fará escala pelo porto daAmarração tres 
vezes; por mez, podendo Sel' na · ida de São 
Luiz a. ~ortaleza, ou no regresso, conforme 
as marés parmi ttirem • . 

e a subvenção eventual para as viagens de 
Belém ao Rio de Janeiro a. 10:000$; que na 
alinea e, em vez de dizer « será. augmentada» 
diga-se : «poderá ser augmentada»; e que 
na alínea à se supprimam as palavra:; «con
forme as mais o permittirem». 

Posta ·a · votos, é approvada ·.a seguinte 
emenda, sob n. 67, dos Sr.s. Oliveira. Val
Iadão e outros : 

«Accrescente-se onde · parecer melhor : 
E' o Podor Executivo autorizado. na vi

gencia desta lc], a contractar eom a em preza. 
ou coronanhia de navegação o. vapor . que 
maiores· vantngens o!ferecer a realizaçio de 
tres viagens mensaes .entre os portos do Rio 
de .Janeil·o e o de Maceió, no Estn.do das Ala
goas. com escalas, na ida e na volta , polos 
de S. Salvador, na. Bahia, da Estancia. de 
Aracajú e Villa Nova, em Sergipe, e de Pe
nedo, em Alagoas, tocando . em uma dellas
no de S. Christovão, em Sergipe; a impor
tancia da. sub\"enção que . for . ajustada ser.1 
deduzida · da consignada para. o . Lloyd Bra,zi
leiro, em preza esta que não tem feito o ser
viço de que se trata de modo a satisfazer os 
interesses do comme1·cio, du. lavouro. e do. 
propria administração publica.» 

E' posta a '\-·otos e rejeitada a emenda. sob 
n. 68. 

Posta a votos, é approvada à seguinte 
emenda, sob n. 69, do Sr. Fra.ncisco Sá: 

«Onde convier ·: 
E' o Governo autoriZado a ·conceder ·ás· 

emprezas que· façam navegação regular 
entre portos de mais de um Estado todos os. 
favores de que tem gozado o Lloyd Brazi
leiro, exceptuada a subvenção.>) 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda, sob n. 70, dos Srs. Carlos Teixeirt~.. 
Brandão e <5utros : 

«Onde conv-ier · : 
Fica o Governo autorizado a auxiliar por 

subvenção, como achar mais . conveniente, 
a navegação entre os portos do sul · doEs
tado do Rio de Janeiro e o do Districto 
Federal.» e) A subvenção dada á compa,nhia será. 

augmentada com a de 15:000$ por viagem 
quando a companhia sa pl'OIDptiticar a fazer O Sr. Barbosa Lhna (pela ardem) 
viagens l'egulares entre os portos de BelGm, -Sr. Presidente, eu quizera saber da hon
S. Luiz, Fo ·~·talezn. Recife e Rio de Janeiro rada Commissão si esse serviço não ê igual-

. em vapores adeq_uado!, com accommodações mente de interesse local, como · ê, . segundo a 
para 40 passageiros de rê e 300 de convéz e mesma Commissão, o serviço relativ-o á na
de marcha sufficiente pa1•a fazer a v-iagem vega.ção da lagoa· do Norte e Mangaba, em 
do Rio · ao Purú. pelas escalas indicadas, · no Alagoas. 
maximo, em 10 dbs. . Quanto a esta ultima naw~gaoão, para à 

E' igut.tlmonte ap:provada a seguinte mo- qual pediu subvenção a bancada do Estado 
difieação dn. Comm1ssão : . I de Alagoas, a honrada Commissão allegou e, 

«Como, porém, deYe sm• a subvenção pro· a meu ver, muito lJem, que se trata de ser .. 
porcioDada aos scl'viços accresciclos, pens:.t viço quo, feito dentro do um mesmo Estado~ 
ilevo ella ser reduzida do 120:000$ n. 100:000$ melhor seria que fosse snlyvencionndo pelos 
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podet•es regtonaes. Si isto foi rootin pa.rn; cçrto-pcla soguint!l:-Acquisiçiío de roate
:lC recusn.r a sub.-onção de 30:00()$, e como rtal do transporte c de tL-acção. 
nosso ia tento c:J.pital é evita.t• quanto possi- Na 5• divisiio-Linhl\ da antiga. E~troda. de 
vel (lU'\Iquer augroonto de despcza, não Yejo Melhoramentos no Brazil- elimine-se a ta
por que J:azão conceder a sulJYenção · de bella proposta~ • 
.!0:0000$ p(l.r:J. aux:iliar a nan~gaç1íó de uma E' tambem approYat!a a referida modifi· 
zona Limitadtssíma, qual a do Httora.l que se Cit<;ã.o da Commissão á. 3• pa1•te da. emenda 
compt•ebende entre portos do sul do Rio de ae1ma: 
.Janeiro e o Dist:·icto Fedet'il.!, CllCrtwado no «Fica o Go,·crno autorizado a c onstr:nir :.1. 
Rio do Jauci1·o. · ligação entre a Estrada de Ferro Central do 

Talyez h:1j:t. outras considerações de maior B1·azil. na estação do Bchlm, c a Estrada d(' 
valor, que n:io eonst!lm do peLrCCel' succinto Ferro Rio !lo Ouro, na oshção Jc Saudade 
da commissio ; e eu, como vo~ei contra.. a ou otltl'O ponto ma.iil conveniente, a,provci-
primcira. emenda c· quero votar contra a tando na segunda o tt•ocho, que fic~ml. aban
~egunda, o;tim~r-ia te~ osclarecim!'lutos que donado, da l~strada Mei!JOramentos no Bmzil 
talvez me dcsn:LSsem desse :proposrto. (linha amdlia.r).cntre a.r[lwl!a ligação e a. il!Ja 

das Moç'l.s, p.m~ o rJ.LH} poderá abrit• o ncll!?S· o so.~. Frnnch;co Sá (peJa a:·dem) Sli'ÍO crcditu.» 
-Sr. P;e~idcntc, não b<t parida.de enke «S Sio successivamcnt~ poshs o: votos e ~tp
duas cmend:ts a. que S!l aoaha. de referir o pro1·o.da.s as seguintes emendo. ,;: 
Hlustt·o rClprrsentaute do Rio Gr.mde do Sul. Do Sr. Francisco Sú.: 
Em um.:t dcllas se tra~a.va, de subvencionar 
o serviço de n~wegação no interior de um Es· Sob n. i2: 
tado; Qffi outl•:t, trata se de tb.oilit::tr as com- «A' verba g. (Estndi1 de Feno Contrai . do 
munici\ções entre o Districto Federal e a Bmzil), na sub-consignação cEstaQões de 4' 
vasta, zona do Estwlo do Rio de Janeiro. classe, em -ve:>.< de 355:000$, digo.-se 365: 100$. 

O SR. BARnosA L1~1.1.- D;:i. licença para nlterando-so ::~. somma». 
um :1parte? Eo.tre o cá.es Pharoux e Ni- Sob n. 73: 
theroy, por oxomplo, está no caso. «A' ''el'ba 9• (Estrada de Fe1•ro Central dú 

O Sa. FRANcisco S.\...,. O pclDsa,roento que Brozil) corrija·se a snb·consignaçli.o «Tra
dictou 11 emeoda, segundo a. CommtssJo lbiih· cçã.o» parn. 1.248:159$350, alterada a dG 
formada p()losillustres sigoatarios da mesma, «Pessoab :para. 098:159$350». 
foi o de subvoncionar a na-vogacão entre os E' a.nnunciada .a votação da seguinte 
portos do sul do Rio de Ja.n~il·o e o Dístricto emBnda, sob n. 74, dos Srs. Americo de A.l· 
Federal. . . huquerque c outt•os : · 

Em um caso, portanto, tl'l\~·wa-sc de intel'· 
esse caracteriza.damente local, circumsct•lpto Onde convieJ.': 
a um Estado; em outro, ·tt•ata-se de commu- «N:~o 2a divisão-Tra.fogo- Escriptorio CeB-
JJ!ca.ções, digamos assim, entre E~t..1,dos di- tral- seja. n.cct·oscldo de dous o numero de 
versos. r•• 2q• G3•• oscripturarios· assim em vez de 

Em seguida 6 approv(l.da a. referida omell- quàtro I••, quatro 2•• o qu~tro · 3•; osoriptu-
da, sob n. 70. rarios, fie:Lrãoseis 1° •, seis 2" o seis 3•• cs-

E' igualmente approvada. a.· segu!nt~ modi· cripturarios.» 
flcacli.o da Commissão: · 

«Atê 40:000$000.~ O Sr. ~:rne1.·ieo de Albuquer· 
E' posta n. votos c approva.da a. seguinte que (pera o?·dem)-Sr. Presidente, peço a 

emenda., solJ n. 71, oíl'cr{lcida. pelo Sr. C~lo• V. Ex. se digno consult::~r L1. Casa, sobr e 
ge1•as: si concede a retira.d::t não só desta emen- . 

«Ao art. I.•, n. 9 (Estrada. de Ferro Ceu· da. como d;~. que se segue e que tem o 
tral): . . n. i5. . 
· Corrija-se um engano da ta.bella, na parto Consultada, a C..tmara concedo a ro ~irada 
relativa. ú. 4a divisão- Officinas .do Eogoobo das duas emend."tS. 
de Deat1•o-c inscreYa.Ul 13 e nlío tres ~erra- E' considera.(h pl·ejudicada a emenda. SQIJ · 
dores e ltjuda.ntcs. n. i5, pela retirada da antecedente . 

Corrija-se o numero de fnndidorcs o i~Ju· São suceessivamente submettidas a votos 
tlant.~s, c1uo são 58 c nlío 38. .e rejeitadas a.s emendas ns . 76 c 77. 

Faça.m·se as mcsma;s col·recç5es em toda ;).. E' annuncin.da ~ -vot~tção di:t. seguint~ 
t.abclla das orrtcinas, que cstii. errada om emenda, sob n .78, do Sr. Cologera.s : 
mnitos pontos. «A' verba d[l. Estro.da do Ferro Ccntt•a! 

Substttua-se n. cpigt•a.phc da conslgnnçã.o accirescente·se no log~Lr convcnieote : au· 
-Acq_uisiçiío de mo.tcr ia l l'Ouo.nto. c de tr~· gm(>Dtr.m-se 600:000$ á vcrlm, psru. ~\cqui- -
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sição de material, a.pplica.ndo-se o augmanto 
ú. compt•a de vagões metallicos para a. bitola 
larga., da lotação superior a. 35toneladas e 
que se de~tinem á espeJializnçã.o do trafego 
de mine1•ios e, no 1•etorno, aos d~ts demais 
merca,dorias. 

O Sr. Presidente -A emenda 
n~ 78 tem .p.:1.recer fa.voravel da Commissã.o, 
com as modi ficaç~ües que propõe. 

Sulnne~tida a votos, é appl'OYada a emen
da n. 78, com a modificação estabelecida pela 
Commi~são, elevando u. l:G:SO:OOO$ a verba. 
para acquisição do material rolante e de 
tracção, inclusiYe o destinado a transporte de 
minerios. 

São successivamento submettidas a votos e 
re,iei tadas as emendM . os. 79 e 80. 

E' approvada a seguinte emenda n. 81 : 
«Na verba g:~. (Estrada de Fert•o Central do 

Bra,zil) roun!tm-se as sub-consignações · rela· 
tivas a estações com esta redacção: 

«Pessoal das estações o.~pcciaes das · ·de 1n., 
~, :3a., 4~ e 5:1. classes, da~ p:tradas e postos te
legr·aphicos, 4.194:700$000.» 

E' annuncin.da a votação da emenda ; n. 82. 
Onde convier : 
Os empregados da. Estl'a.d::t de Fert·o Cen

tral elo Brazil giJZa.rão de passe gratuito 
quando em serviço, ou quando, mor~tndo em 
ponto:; sorvidos pela mesma estrada, tenham 
de por ell:1. se transports.t• para o exercício 
das funcçõcs de sens cargos. · 

O Sr. Amet•ico de Albuquer
·<.Eue · (pela o1·dem) -Sr.' Presidente, . p3ço 
tambem a retit•ada desta emenda e da que 
tem o numet•o n. 33. 

Consultada, a Camara concede n l'etil'ada. 
:pedida. 

E' approYa[la a seguintcomcnda,sob n. 84, 
oft'erecida. polo Sr, Amcrico de Albuquerque 
·e outros: 

« Estra.J:Jo de Forro Centul do .Brazil : 
Onde coo·der : 
Ficn.rc~tabcleciJ.a a todos os operarias a 

porcentagem de 20 °/o sob1•o seus sa.la.rios 
logo que contem mais do 20 n.nnos de ser
viço offectivo nesta estrada.. O tempo será 
.contado desde a entrada p::tra. ·as diversas 
officinas da, cHn.da estrada, ·ainda que co
mecem o excrcicio das suas profissões . pelo 
aprendizado.» 

E' tambcm approva·Ia a seguinte modifi· 
cação da. Commis::;ã.o á emenda acima. : · 

<<Fie...'\. o Governo autorjzado a conceder». 
e em vez do « scr,riços cffectivos ~> diga-se ; 
,~ em SCl'v-iço » em vez de « 20 o 1 o » diga ·Se : 
<< 10 °/o.)) 

Suo succes.5iYa.mentc postas a votos c re
_jeitadas as emendas sob ns. 85, 86 o Si e con· 
sidera.da. projudic:tda a do n. 88. 

E' appr.:,vada a seguinte emenda sob n. 89, 
offerecida pelo Srs. Henrique Borges e 
outros : 

Onde convier 
«Para dcsohtrucção do leito do l'io Santa 

Anna, desd2 o logar denominado Santa 
Branca até a sua confiuencia com o Ribeirão 
das Lages, necessaria para a cooset~vação do 
leito da linha ~Luxili:.tr, 20:000$000.» 

E' tambem approvada a seguinte modi
ficação da Com missão <"~ emenda, acima: 

« E' o Governo autorizado a ·mandar pro· 
celcr á dcsobstrucção do leito do rio Santa 
Anoa., na pa1•te que interessa á conse1•var;ão 
d:t Est1•ada. de Fer1•o Melhoramentos . do 
Brazil, podendo do~pender até 20:000$000. » 

São. successivamente poshs a votos e l'e
,jeitadas as emendi.ts svb ns. 90, 91, 92, 93 
e 94. 

São successivamente postas n. votos e ap· 
provadas as seguintes emcnchs. sob . ns •. 95, 
96 e 9i: 

Onde convier: 
« A adopta.1• o alvitre que julgJ.l' mais con

veniente, inclusive emissão de titulos d.a di
vida intol'Da, par~1. concJujr o prolonga-· 
monto da Estrada de Ferro c1e Porto Alegre 
a Uruguayana, executar o rama.l de Santa 
Anna do Livramento · e o a.largamento da 
bitola da E::;tr.:lda da Fet•ro Central do Brazil 
de Taubatê a S. Paulo. e ramal da Penha. 
não podendo dar .garantia de juros nem sub
venção. 

Sala d:.ts Sessões, 29 de outu1Jro de 1903.
A. Candido Rodrigues. Alva1·o Ca1·vaZ.ho.
José Lobo. - Yalois de Castro.- Fe1·rei1·a 
B1·aga.-Galeé1o Om·valhal. ;..._Ge,-mano llass
lochei·.-Dioqo F01·tuna.-J.llotei1·a ela Silva. 
...,.. Paultno ·cm·los.-F~·ancisco Romch·o.
A.?·nolpho .tbevedo .-.M. de · Escoba1• .-11espa
siano de .Albttqtte1·gue.- Campos Cm·tie1·.
Domingos J.llascarenhas.- Homem de Cm·
valho.-Jm;enal Millel·.-Jesuina Canloso.» 

Sub-emenda ú. emend:.t <los Srs. Candldo 
Rodrigues e outros: 
~Depois dn.s palav1•as \(Ramal da. Penha>> 

accroscente-se: -a prolongamsnt·.> da · E::;· 
t1•.n.da de Ferro Thereza Christina at•.! o porto 
de Massiambtl.-Elysctt Gu.illtcn1te.-Frrm
cisco Tolentino.» 

<!!Onde convier: 
Na vigencia d:t presente lei ficu. o Govet•no 

autorizado a conclnil' o prolong~monto da 
E~trada de Ferro Central de Pernambuco até 
Pesqueira, do modo que julgar mais conv-e-



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 221051201 5 13:52. Página 33 de 73 

E;ESs;to EM 26 D!i: xovm.mn·o DE 1903 . . . 

nienie, ]lodendo para. esse fim abrir o credito DoSr. Ca.Iogera.s: 
·necessarío. · Accrcscente-sa onde convier: 

Sala da.s Scssqas, 4 de novembro de 1903·. · 
Jutío de .~fello.-José .lfarcelliilo,-B,·icio «Art. ·. Fica. o Governo autorizado a. pro· 
Filho.-Malaqt~ias Goo~çal1:cs.-Esmor~lcU:>o mover a. coastrucção d:J. Estra.u~. dn Ferro 
Bcmdc!,·a,_;.Estacio Coimb·;oa . ..-EnniJ•iá Cou- entre CatalãO c Al'<Lgu:wy. concodendo a. o;;tu 
li:••ho .-.1'cixcira do ·''á,-Cclso ac Sou~a.- trecho os mesmos favores de quo gosa. a li-
!(fi · c · p nlla de Cata.Hio a Palmas. 

J- onso 'osta. - c>·eiJ·a de Lyi'C'.. -'- .Totto Esses fu.vor. os nodcrão ser conecdido~ . (• 
Viaira.. . . . ~ Estrada do Ferro :\Iogyana, actual conccs· 

E' posta. a. votos e a.pprova.da. a se"uiote sionM'in. da estra.d<t,ou, mcdi:intc dcsistoncia 
crnendu. sob n.9S,oflorecída. pelos Srs. ;~bdém desta. tí cmprcza. ces$iou:uia da- Unha. de 
J';Jilancz e Paula. e Silva.: Cn.ta.lão :1 Palma..~.» 

«Onde convier: ·Do Sr. Joaquim Tob:oira Brandão: · 

Fica o Governo a.utorizad~ a despender Onde conYior: . · . 
GOO:OOO$ com o prolon~-,ou.men to da. Estra.da. «Fica o GoYi:lJ'no n.utori7.ad.O a. dc>pondcr 
~e r:er::o Conde d'Eu!no Estado da Pa.ra.byba, .ató a. qu:t.ntía, de 200:000$ P.a.r:t. o fim cs
"' c1dade d() Campma. Grande, n o m osmo pccificado . no pa.ra:;ra.pllo umco do :~.rt. 16 

Estado. ,. . . · ao decreto n . · J83,:. dc :20 de setembro de 
E' ta.mbom a.pprova.da a. ~agulnte modifi- 1893», . 

oaç.ã.o da. commissão á cmenda.a.cimu.: · E ' ta.mbcm a.pt>roY:tda. ·a.· s ub-cmcndil. <ht 
Commis>ão rodu~int!o n. quanti:1 de 200:000~ 

«Auoptar o u.lvi tre que julgar ma is eonve- da omonda a.oim:J. a 150:000$000. 
·nlente, inclusive emissão de títulos da diYida. E' con~idcra.ck p;·o;udicad~ a c:ncnda ~ob . 
interna e exduid<J. a g•~rantia de juros ou n. 105 . 
subvenção, para. rca.liz:tl' ... »; o .mais co1uo · está. na emenda. · · São successi v ame r: te postas o. votos e .l'C-

joita.do.s as emenJ.:\S sob os. 106 c 107 . · 
E' cou.iderada. prejudicado. a emenda. sob· E' anuunciada. a vota.çã.o da seguinte ernen-

n. 09, d :1 sob n. 108 oll.'m·ecid(O pelo Sr. Heat•ique 
· E' posta o votos o approvada a seguinte 

emenda sob n. 100, oJiercc!da pelo Sl·.· Ver~ 
gue da Abreu: 
· «Accresconte-so onde convier: 

. Fioa. o Poder EKecútivo autoriza.do a dco
:pénder n.té a. qua.ntiade l.OOO:OOO$,na. vigen· 
cia da. presente lei, com n. execução do ramal 
· d.o :Mundo Novo. na. Estrada de Fe1·ro Central tla 
Bahia.,adop"tandó o traçado j;i estudado ea.ppro· 
va.do tlesde 1895,ou mandando fu.zer uma. va.
r.iaute, que, partindo da estaçã.o da. Feira. de 
Sa.ot'Anna., na. mesma. estràd.a., vá. tor·f.,quello 
ponto, passa.ndo ·pelas cida.des de Ca.mislio e 
Baixa. Grande, . . . .. 
· E' tambem approvada. ·a seguinte sub· 

emenda. da Commi~o á emenda. acima.: 
Supprimindo-se as palavras desde ~a.dc

pt:J.nd.o o traçado~> a.tê a.o fim, c substituindo· 
se as pa.lavras «despender :~.tê a qua.ntia de 
l. 000: 000$ na vigencia. da presente lei, 
com ... » pelas seguinte~: adopta.r o a.lvitre 
k!UO julgar mais conveniente, ·inclusive n. 
emiasã.o ~e titulas da. divida interna. e o~· 
·clusíva. garantia de juros, na. subvenção 
para. .•• » 

São successivamente postas o. Yotos e re,;. 
jeit:ldas as emendas sob os. 101 e 10~. 

São ~uceussh<~mcnte postas a. votos e ap~ 
provadas as. seguintes emendas sob ns. lOS 
e 104. · 

Vo), VII 

:aorg()S e outros: 
Oudc convior: 
Fica o Governo OJ.utori7..ado a · fa.zcr con

stl•uir um rarrial rert;co, que, passando ·pela. 
cidade d~ Vv.ssour<l.s, ligue a linha auxiliar 
ü. Estralla de Fel'ro Sapuca.hy e, si jul
gal' ta.mbem convenientes, outros quo li
guem essa ra.mil.l da linhil. auxiliar ás estra
das de Ferro Uniã:o · Va.lcnciana. e do Cóm
mercio o Rio das Flol'es. no Estado do Rio 
do Janeiro, podendo p..1.ra. isso abrir os credi-
to:: necessaríos. · · 

o !iir. Henrique Bor~es (Jlelr.:. 
onwm)-S1·; Presidente, peço a. rotirada. des
ta. emenda, em face d;t, n.utoriz:u;-ã.o concedi· 
da. ao . Governo para faze1· os prolongamentos 
e 1•amacs. das estr:td.as de ferro federaes, 
que! julgar convenientes. 

Consultada, a Gnsu concede a retirada da. 
emenda. 

E' rejeitado. a emenda n. 109. · 
E' a.pprovado. a seguinto emenda, n. 110, 

o!l.'ercctda. pelo Sr. Francisco Sa: 
A autorizn.çito constante do n . XXXI do 

a.rt. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 
1902, tl.ca. substituída pela seguinte : 

«E' o Poder Executivo <l.U1iorizo.do,.na vi
genci~ dost.1. lei, :J. encampar ns estradas de 
'ferro que gosam de garantia. de juros, ouro, 
e tenham construido mais de 50 ldlometros, 

u~ 
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mediante o pagamento em títulos da mesma. E' approvada a se~uinte emenda, sob n. li, : 
especie, . cujos juros e amortização · não exce· o:fferecida pelo Sr. ·Francisco Sá.. 
dam a 4 o;o .e l/2°/o.respectivamente; e a «E' o Poder Executivo autorizado a rever 
contractar mediante o pagamento em ti tu- os contractos da arrendamento das estradas. 
los da mesm3. especie a construcçfi.o e o de ferro federaes, alterando os onus rcci-
subsequente arrendamento definitivo, por · fi d l" · -
prazo nã.o maior de 40 annos. contados da procos, para o m. e rea 1za1• a construcçao 
conclusão do ultimo trecho d.as mesmas es- dos prolongamentos e ramn.es necessarios. >> 
tradas, dos prolongamentos e: rn.maes j:l de- E' annunciada . a votação . da seg-uinte 
cretn.d.os ou necessai•ios para lig-ação com emenda, sob n. 112, o1ferecida pelos Sr. 'Ven
as estradas em trafego; bem assim a. arren- ceslCto Braz, Gastão. da .Cunha e outros. 
dar, definitivamente, as estradas :1.dquiridas Onde convü~1· : 
pcln. União. · Pa.rJ. custe:tr provisoriamente, « Fjca . o Governo n.utorizado ·a entrar em 
emquanto nlio forem deftnitivi1mente arren- accordo com ogoverno do Estado de Minas
rcndt~das as estl•ad:J..s rcsgaJa.da.s oupor outra e a.s Companhias Muza.mbinho o Sapucahy. 
fôrma n.dc1 uit'idas, podcr;.i o Governo 11brir os para · o :fim de incorporar . aquellas á .Minas e 
creditos precisos. Ficam autorizadas as opo- Rio, e r~sguardar> os intcressr.s do tra.fego
raç'ões de credito · necessarias para a execu- .desta via-ferrea na zona em que a Sapuca.hv 
ção do presente artigo.» 1he é actualmente tribuhria. Para estes fins 

'e . para regular os direitos da União e do 
O Sr . .Barbosa Lima (pela o~·dem) Estado de Minas Geraes, na Oeste de Minas . 

.;._Sem mais ponderaç~ões, porque ::1 hora não o Governo fará as exigencbs que com"enham 
comporta, nem quero prejudicar a votação, e os prolongamentos, ligações e arrenda
direi apenas--:esta omend.:t é uma emenda mentos que forem acertados, . fazendo as
formidavel! Parece-me que não deve passar operações de credito neccssarias. » 
assim sem ao menos um pedid•) · de rectifi-
caçãodavotaç-ão. (A.poiados;·mttito bem.) O Sr. Gastão da Cunha (pela 

m·dem,)- Sr. Presidente, tal como foi pu- · 
O Sr. Rodolpho Paixão (pela blicada a emenda e tal como foi lida pelo 

ordem)- Ccnsidero esta .emenda; Sr. Pre- illustre relator, elln. não reproduziu cl<l.ra
sidente, de alta impo1•tn.ncia, e .julgo que não mente o pensamento dos sign<rtarios. · 
póde deixar de ser acceita. (Não apoiado.) Assim, a Commissão aconselha a snbsti-

Tenho estudado o assumpto e não conheço tuição da palavra, « aquellas »pelo adjectivo · 
em pn.iz algum do mundo operações como as ·« essas ». 
que se 1hz.em nesta emenda. · . Estava escripto, pOr nós outros, « aquel· 

ia» ; no original está o adjectivo singular · 
O S••.Francisco Sã (pela 01·dem)- << aquella », isto é, a Muzambinho á Minas 

Sr. Presidente, o que tem de formidavel e Rio. 
esta emenda. é prosegtlir o plano de resgate Ora, quero que aGamara saib9. o que vae· 
de estradas · . de fer1•o, uma das . operações votar. restabelecendo o · ·lidimo sentido da 
mais brilhantes e felizes deste paiz. (Nao emenda, mesmo porque espero que o illustre 
apoiados.) .relato1• ·. se enuncie a · respeito para escla-· 

O que tem de formidavel esta, emenda, reccr a Gommissão de Redacção, isto é, para 
Sr. Presidente, é supprimir a garantia de que se diga « aquella » e não « aquellas ». 
juros, ouro, cujos perniciosos atreitos se teem 
feito sentir no Thesouro Nacional. O · Sr. Franeis•-'o Sá (pela ordem) 

O que tem de · formidavel esta emenda, -sr. Presidente, como já acabou de ser de
Sr. Presidente~ é substituir. os encargos do ,clt~ra.do, o que ha aq:ui é uma questão só-· 
'Ihesouro,que hoje se elevn.m a 6 °/o,ouro por mente · de redacção. 
outras responsabilidades, como sejam are· Quando tive de discutir esta emenda, eu 
ducção de 4 °/o ~ás vezes 4 1/2 °/o para :mesmo declarel que nãO . considerava esta 
a.mortização, deixando livre á acção do Go· .medida. de ordem geral · e que, na3a discussão, 
-verno a construcção de novas estradas de si me · fosse dada tt honra de um accordo com 
ferro, o que é essencial e com o sacrifieio ·o signatario da emerida, a.p1•esontaria um 
muito menor dí3 que actualmente se f<.tz. substitutivo ampliando essa disposição, de 

o SR.BARBOSA Ln.IA.-As arrenda,das, que sorto que nã.o ha o menor inconveniente em 
ahi estão no Norte, podm•ão dizer si furam ser approvada a emenda pa.rn. ser melhorada. 

- · d" d em :3~ discussão. · 
<>U nao preJu lC::t as. (Apm·tcs.) · E" approvada a referida emenda sob n. 112. 

Procedendo-se à YOl'ific~tção, reconhecc·sc E' tambem. upprovada a seguinte modifi-
que a referid<:. emendi1 n. 1 to 1oi <.~pproYacla cn.çã.o da Oommissã.o Ct. emenda acima: Em 
]?Or 90 contra 10 YOtos. voz de aquellas- estas cst1·adas ; em voz de · 
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-farll as exigencias- estabelecerà as co;,. faze!ldo os contra.ctos neeessarios, mediante . 
diçiJes. os recursos 13 favores comprehendidos nas 

São successiva.mente · post:LS a votos e ip· leis em vigor ou applicados ·a portos da. Re-
.· rova.d!!S :lS seguintes emendas sob ns. 113, public:t. · 

114 e 115. Dos Srs. Oliveira Y.<Lladão.. .Felisbellc:i Do Sr. To. vares de Lyra e outros: F · · 
Ao n. lO ao art. 1• do projecto n. 286- l'en·e e outros: 

Obras federoos nos Estasdos-lettra A .: «Accrescente-se onde convier: 
Onde dl:~; : :>Iaterial, l oo·: 1~. diga-s~ : E' . .0 Poder J?.ectitivo autoi·!z.ado_. na vi· 
Materi:tl. inclusive uma draga. de sucça.o. g!lncto. desta.. lm, a despender at6 att! a qua.n· 

280:160$000. . . I t1a úe !":I~ contos de rêis (100:000$) com 
Do Sr. Soo.res dos SQ,ntos e outros : a acqms1çao de um 1·ebocador destinado ao 
Onde convier : . · ser·Yiço de melhora.meoios dos portos e bar· · 
Fica. o Poder Execut.:vo autorizado, n a vi· l'as 5io Est?-do .de S9l·gipe, serviço este que :fi. · 

gencia da. pi'esente lei. a entrn.t• em accul'cio cara Pl'OYisorutmente a. carooo da. Capitanütdo 
com o .ooo?eno do Estn.do do Rio Grandl:l do porto do mesmo .. Esta.do. appiicando-se ao seu 
Sul. no :Ontido da :~.pressa1• a conclu:ião das custe io a quantia de 24:000$ incluid;J. n"' 

. obras da ha.rra. do mesD:.•> Estado. podendo ver·b.a i"' do orçamento para subvenção do 
\)ar<~. tal :fim conceder a eobrn.nç:~. ds taxas ser\·~ç;.~ de reboca.gem a ca.rgo da Associação 
<1c que t i·ata. o paragr~.pl:o unico do art . i• Sel•grpense. 
da lei n. 3.314, do 16 de outubro ne 1886 Dos St·. Luiz. Domingucs o outros: 
(lei n. 957. de 30 de dezembro de 1903, n.rt. 22, · 
n. XX\"'I) . · N'a r tt1Jric:i. l O•, lcttra G; ;;~ fine. dcpoisd.:J.s 

pnh'l'r:ts·.- contra os ·cJl'citos das seccru;
accr~sceJJte·se : inclusive as ·que fàcilitem o 
tmnsr)Qrte por terrn, e por agua. 

. Do Sr. Soa.res dos Sa.ntos e outl'OS : 

E' :1-nnunciada a. vota.ção da se!!'Uinte 
cmend:l, sob n. 121, otrerecida pelo Sr~ ThQ
mà.z C~'l'al~nti: 

Onde convier : 

Fica o Poder Executivo autorizado, nn. vi· 
.gancia da presente lei, a. conceder n.os go
vernos esta.duaes, que ·p1-etendera.m execu
tar as obras de melho1·:unentos de portos dos 
r espectivos Estados. segundo os planos n.p· Ficll. o. Poder Exccútivo ·a.utorizado: 
provados ou que forem a.ppron.dos pelo Go- § t.• A tornar a s seguin tes medidns no in· 
verno Federal. os favol'es constantes tias leis t u i t o de attenua.r · tanto quanto possível os 
u. l.M6, de 13 il.e outubro de 1869 e n. 3,314, effoitos das seecas n as E~tados do Norte : 
de 1() de outubro de 1Se6. independente de 1°; co!lstruir açudes e poços nos· Estàdos 
concurreucia ( lei n. 957, de 30 de dezombl-o . assolados pelas seccas, de a.ccordo com as i.n· 

· de 1902, art. 22, n. XXVI). · strucçi)es que forem ex:pedida.s ; · 
E' considerada. pl'ejudioada. a. omendn. so!J 2•, p t•oloogar a. Estmda. de Fer::ro de B:.t.· 

n. II6. ·. · turitê ao Grato, o. de Sobra.! até a cidade de 
· São successiYanttmte posto..s o. votos e ap· Tr,~rGz~n:t e o r amn.l de C:tm:pin!l. Grande :~.tê . 

provadas as seguintes emenda~ sob ns. 117, B~":1lha.o ou ~ntro ponto m:.i.zs conveniente; 
118, 119 e 120 ; · · .3•, constru1r no Estado do Rio Grande do 

Norte. uma. estrada de ferro que, pn.rtindo do 
ponto m:J.is conveniente do Iittorn.1, . v:í. ter Do Sr. Rodrigus~ Sa.ldallh:l. e outl'OS: 

·· «Acresccmte·sa ond·e corivier: . á região m:~.is assolada pela seccD.; 
·Fica o Governo autorizado a . entl'D.l' em 4•, construir estradas de ferro e melhorar · 

:J.ccordo com a. Compa.nlúa. cessiooa.rin. do outras via.s de communicação que liiJuem os 
P t d B n· f T t: lb pontos a.lfectados peln.s seccas M S a.e f<\Cil 

or 0 a a La., para acll ar- e os recur- communicação com os· melhores me~cad:os a 
sos compl'ehendidos no n. 25 da.' lei n. 957, de • v 
30 de dezembro de 1902, mediante as mbdifi.· :Los centros produetores: · . 

· ca.oões do eont ra.cto que forem convenientes 5•, premi:l.r n.os . cidadãos que construirem 
para. levar a. atreito a.z·ea.Iiz:t.Çã.o da.qnelle me· em terro . de SIL'\ · pro],)rfedade pequeno!/ 
lhol'a.mento.». . . açuJes ou poços, de a.ccordo com as condições 

estabelecill.as pelo Governo. · 
Do Sr. Passos Mlr:mda. e outros : § · 2. • Para n execução das medid"'5 acima 
«Onde convier : espBcific:~.d~s o Poder El(ecutivo despenderi, 

. . _ além da.s verbas que foram consignadn.s no 
A l'eO.liZJ.r a. construcçao do porto de orç:tmento, atH a. qna.ntia. ele mil contos de 

· 'Belém. adot:~.odo. os typos convenientes aos réis, em condições ordino,rins, e as que forom 
trechos a constnur·sc ent''.'e a ·ponte do n~cosl!:l.rius, em c:.tso de ea.Inmiclacle . :prove· 
Arsenal de Marinha. e o porto do Pinlteiro. 1 niente d:.\ secca.. · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:52- Página 36 de 73 

982 ANNAES DA CA~.IARA 

o SI!"'. Paula e Silva (psla Oi~dem) tratar esse livro d:.t legisbção sobl'C dóc:.ts e 
requer qae se inclu:L na. p~u·te da. emenda. que portos m:1l'itimos. f<tç~L um :Lcto de justiça. 
a.utoriz<t o prolongamento das estradas de gr::.tiiicaudo a esse emp:·e;;ado, t!tnto mais 
f-erro a e-.:<·ada de íorro da Parahyb<t do que a. Commissão não .a em su:L tot:didade 
Norte, confo::.•me propoz quando occnpon a con~rari:.t ú. emenda. 
tribu:n:t, por occasião do debate, e que por . Posta a. votos, é rejeit;1:ia. ~" l'oferida. 

· esqueeimento não (!Stú. mcnciona.da., e.o;ta.ndo., emenrla sob n. 1.2.'3. 
porém, de accordo com a Commissãocorn esse . E' annunciad:1, a . vot:tção d<1. s~guinte emen-
orolong-am'::l:'lto. . . . d:L n. 124, do S.!.' . . '\Va.ndm·Iey de Mendonç:t .: 
~ Post;-. a vc,t.):;, . ~~ i1I~lll'OV:1<l~t :t ref~.:rida « Fic:t o Gov~1·ao autoL·1z::,do :l ros·ündir o 
em•3ilda. U.· 1Z1. ofl'ere<!iúu. pelo Sr. Tlwm~tz li ~·;:::~r::.cto feit.o com. T~: a National B1·a.:~~icm 
C:!.'7?.1c: :~.IHl. · . . · . . . 

1 
J1. t:;·uo ;o· Comzw;t!J L~in•tc~l. pa.r~L ::-. cons'tit'U-

E' tn.ml:e;t1 ~: .JJl't•ovada a . seguinte lllü(U::- 1 c~5.o 1lo po1•w de .J:.Lt'agml, Est~1do llC Alagó~s, 
c<tç::i.o d;t Co:nmissã.o á emenda acima.: . ·p.::,g:.tnJo um::t indemniz.:~ção que jn!gar con-

~<~' o hd·.::r E~:ocntivo u.utorizaG.o a a.\l· v•.mümt~. tlc accor·do com a. mcsm~t compa,-
01r;;ar o rüv:trc qu0 ,julgal'l11<tis conveniente, nhh, par·~1 o que abrir<.1. o nece.%ario c1.•edito.» 
incllisivc emissão . de tit.ulus da. divida. in-
t~?.run. lo3 exclm:ive ;a,r;mtht <lc .]ur.:Js ou su1J· O St•. ''7"e.D.der.•Iey de llien• 
vBnçiio, :p~,,r·<~ Folongar as estradas de ferro donça fpelcr. ordem) -Sr. Presiú.oote, 
de Bn.tG:·.té ao Cra,r.o, de Sohra.l :.1 Tlterezina, ten<lo o Hlustra,Jo rchtor du pal'acer sobre 
t:l const.ruir no Estndo do Rio Gra.nd.e do a emenda. em discussão dL1clarado que em 
Norte rm~a. (;St.ra.êin. de ferro que. · partindo do poder da Commi:\isã,o e:tistin. um projccto 
ponto mais cunveniente do littol'al. vá te~· cogitando do mesmo ass:1mpto lia. emenda e 
í.Í. re,giã.o m:ds assolada. pela secca.» . confirmando o que disse na. scs~ão ern que 

A segunda. pa1•te . comprohcnde os outros' ,justWquei a sua apresentaqão venho pedir 
numeras e paragraphos da. . emencltt e d~ve a V. Ex. quo consulte a Ct~sa sobre si con
tam bem se1~ n.pprov:.tda, . suhstituiodo-sc a sente na. retü·ada. da emenda. . 

. palavra . (<ücspcndel'(L» por « é autol'izaJo a Con"ult.a,da. :.1 C:1sa, é concedida a retirada 
do~:pender». . · . da emenda do Sr. ~,vaode!'ley de MendonQa~ 

J~' u.pprovt;.da a sêguinte emenda, sob n~l22, E' :mnunciacla. a votação da emenda 
oflerecid.a, pelo Sr. Ta.va1•cs d0 Lyt•a e outros: n. 125 : 

Ao n. lü do ar&. 1'1 - Obras í'edc!.':.ws nos «Fica o Po.-ler Executivo autoriza.do a re-
Estados- lettl'a. g : . . scindir o contracto celebra~to em virtude do 

.El~ve-se a l.OOU:OOO$ a verba para con-~ delc:;:eto n. 904. de 18 de outubro àe 1890, 
.stl.·ucç.ào. d.e açudes, . po .• ço .. s c outr·as . . obt·.as .. ·.:parn.. a~ übras de mc.ll.lo. ra.m.ento d.o .. p.ot•to de 
coni;ra os c1feitos das seccas. .Ja1•ag-uü, fazendo p:tr.l isso as nccassario.s 

E' annunciada. a. ,,.otaç.[o da. seguinte em~n- · ope:·a~~ues de credito.» 
da. sob n. 123, o.trerecida pelo Sr. Ro:irigues I 
:::::aidan1ia : · . ·O Sr. Ln.urh1do Pitta. (pela 

Oode c"nvtc" : ordcm)~Sr. Prosidcnt.e, não pelo motivo d:e 
· · " • havm· :pn,rccer contrario a esta. emenda. po1s 

E' a.utol'izad.o . o Governo a adquidr . a que ·é oriunda do mensagem do Governo. 
prnpried<tde o<~ edição de 1.500 exemplu.res, rna.s 1Jorque terá de sc1• subrnettido à consi
publica.ti(.IS na Iropl'eosa. Naciona.l, da. obra. dera.~io da c,~maru. . um projecto em que se 
«Repertorio da Legislação sobre Docas e Por- esta.belcccr<"t a raspei to desta matm•ia em 
tos Marítimos e Terrenos de Marinha)>, por a.mplo debate, :peço n. V. Ex. consultar u. 
Antonio J(1sê Caetano Junior. 1 o ollicirú (la Ca.su. sobro si consente a l'e:.ü•ada da emenda.. 
Secretat•ia do Minist.orio da Industrin., Viação Consaltnda. ::t Casa, é concedida. a. retil•ada 
c Obras Publicas, mediante o abatimento de d<L emenda í.lo Sl·. La.urindo Pitta. 
um terço no pl'e~~o da venda avulsa a 15$; 
e bem ~ssiru dispensar o autor de paga.· 
mento ãa dospeza com aquella publica~no, 
como premio do ~eu trttbalho. 

O Sr. Rodrigues Saldanha 
(pela ordem)- Sr. Presidente. a Commissão 
não foi contr:1ri:.t.<.i emenda. n. 123, que auto
riz<t o Governo ·~ adquirir a propriedade ue 
um livro muito util :.~.ctua.lmente, e quere
:present:~ o esforçlo de um digno empregado 
da Secretaria, . da. Agricultura. Peço, pois, á 
ütmara que, ·::t t tendendo U. circutnstt~ncia de 

E' rej~it.adu. a. emenda n. 126. 

1~· l'etit•n.da. a rcque:·lmento do Sr. Calo
geras, a omendt~n. 127. 

E' rejeitada a emendn. sob n~ 128. 
E' · ap1)rovada a seguinte emenda, sob o 

n. 1:29, offerecida. pelo Sr. Horodia de Sá. 
Vorba. 11"- « Proseguimento da rêde ue 

distribuições etc.» 
Onrlc ::o diz : «Pessoal e material pa.ra. 

este serviço! 200:000$ diga-se «Pessoal e 
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m:~.tor ia.l pllor:l. c,"ie ~erviço, rlcspendcndo-se eão obriga..:lo<: :~. · fazer. não só em i ospCCQão 
40:000$ puro caon.Uzaç-5.o dc .,.gua. no \'1gat•ío das e.strarhts, como n:t dos engenhos cen.tran:s, 
Geral, em l raj<i, 200:000$000, » uma diaria. corl'ida., para 360 dias no ano•: 

E' ta.mbom app!•ova.da. a. · scgninte sub- ou ~lO n•J mez, de : 7$. pttra o chefe da tlsca.· 
emenda da Commi~:;ão á cmand•t a.Cima. : li7.açiio da rede auminooso da · Loop<Jldi!la. 
«Substiiuum-~e 35)?:~la.v!'asd r:.çp•:ntler.d? ate lhilwa.y G$ Pll.l":~ o ougunhcirl)-fiscal d:t 

40 cantag ;'elas se!Jtwlres : J10do,,do dcspc;1dá Estrada elo Ferro do Sa.ntos a Jund ia.hy c !L 
ata 40 cantos.~ •I c 5;) para os trc~ :tjudantes da réde !iumi

E' np;ll'ovarla. a seguinte emenda. sob noc~c e IS on:;colleiros-fisca.cs: nos limit-JS 
n. 130 offerod!la p~lo Sr _ Mello Mattos : da importancia. Gotu.l com que as compa.n!ii!lS 

·cAccresceute-sil onde con,·ior : Filmda a. conh·ibuom tt!illiJ:ünwntu para. as dcspeza~ 
dia.ri:1. dos fiscil.CS üe hydrome '·l·os em 8~ : de sua fbc:>li7,:.tçiiu. . . 
alterando-se a respectiva. imb-con~i.!!.'C<I('<'íO . » 

E' :~:ppt•ovada a segninte ~menb solJ o O Sr. Ilent•iquA.Borge~ (pel-u o•·· 
n. 131 o1fe1'ecida. pelo Sr. Francisco S:L : .tlcm)-Sr . Presidente, consta. do parecer IJ.U!l 

o~:~;t 'mrl.m ll• ( Ob~';Ls Pltblicas .tl:t C.aplta. a Commi~sii.o ui'toJoi unanhne em sua. opin ião 
. FcJct·a.l) r oun:1m..;e ;1>:< sub--:on>ignil.çõ~s r e1 conw:wia a est!\ omemüt . 
hltivas a. glt•lrila~ e tr;tbalh:J.doi•es d;~ vigi_ A.s comp<tolti"s da es~N.da. de cerro ga.l';.n-· 
hncia de m •\na.nci::':!S e coJ!SDr ·;açlío d.e fl f) . t i•ias pcliJ GoYerno conco.~rem com cerca. do 
resta.:~ em uma. só. ne;to~ tat•mo; : «;ru<.lrias. 300 o t:u:t0s contos pn.l'<\ dcspezu.s de JLca-
feitorcs c t ru.ba.thado;-ci; !lo .Ti[lgo:1, R. iv à(' Ll...ação, . · · . · 
Ouro e mttt•os. l'il) S. Pml1·o; florost\1. ú :1 Ora.. como s:1.bo v.- EJt:;·ost:l. verba nio con
Tij•lca.~ Pu.ineh•.1.s c .J ilcarepagná..72:i~$-'$00.,. · stitue :ecoit.n. da Uuião e é destinada ao pro-

«Nn. mesma.. verba, n:1 .sni>-constg-n:;ç(iu , · fi 1. ~ d 
«Estrada do Forro do Rio do Ouro >} a~crcs· prio 0-ljccllvo, quo ú u. sca 1zaç .. o. a.s est:•u:-
contom-sc a o pesso:t l dn tt·a.~·ã.o: . l .macil i oil; ~<~. dn.s ; e cntt\~ r.a.n\o o Governo úespende com 
de 2• cbsso, 2:190.$; l fognist a. •lo 2• classo. C'S~a e~calizllção apenas ;,. quantia de IS'l 
l:4GOs; 1 graxeíro .. 1:0958; ao llcsso•\l das contos. 
offichias : 1 torno:ro, 2:555$ : I :.cjusta.àot',. O S:L ·· Bmcro Frr.l!O- ~ão é tod:J. :1 Cvm·. 
1:800$; 1 cal<ielreiro• 2:555$: 2 ca.rpin~eiNs, m•sii" que é cont l'arb. 
:~: 600$ ; aprendizes 3:5008000.» o sa. H<::-.RIQUE BoaG;:s ·- J:l. m cnoior.e\ 

W approva.(la t\ seguinte emenda sob n. 13~ ~st..1. ch•cum~~anci:i.. 
oilel'ecida. pelo Sr. Ca.ssian.o !lo N:v;ciment(! 
e outros : · O Sr:.. CAT.OGERAS - Mais a. dcutrin;;. d;~. 

E' o Po:ler Ex'lCutivo n.ubri 7.;~.do n. tl'3.D>- Commissii.o é a mais cxD.Cta.. . 
ferir 11 allm!nistm.(l:'io tio Distl'icto Fede:·al 0 s:a. H~::xarQ1JE BoRGEs-Além do ser...,ioo 
ou a. contt'<11.ltar cr)!'.l quem JÚolhores v:\llt~•· ·junto ás slldcl> das c~Jnipanhias, os engenh•3i·· 
;:ens olrcr (!C()r, sem o nus para a União, o~ l'us são. obrig::uios a porcorrer, para. melhor 
ser,•iços o obras a quo· ~o roliJI•em 0 dec!-et'-' deserupenllu d;•s Sll<lS f•1ncçaes, as lmhu.s su
n. 1 .079. do 18 de setmubro de 1890, e as joitas ti. süa fi~c<J.lizacã.o; e essas \·iagens re
instruc\'.Ü~s do. Mir.isterio rb.Jndustrh, de 5 po~Hal!, a. que' sií.o obrigados pol' 10l'Ç(l. dos 
de setembro ua 1891. podeol!u modificar os sous cargos, os for~m a. despeza.s pa.ra· que 
respect ivos plllnos· ; EUL abrir os credi;os ne· os· veucim~ntos que r ecebem nii.l) basta;m 
cess:trius até 20:0008 paL';L <I co~~er-raç'ii.o (apoiados) o exigem esse p~queno nugmento 
du,s obrM t'eitag, ~ffi<lua.nto não fol' o!foc~ua.- quõ~ a. emenda. consigna~ . 
da. a. trnnsfol'eocia . · · 

1·:· appt•vv:l.d:~ :1. sogufnt.e emenda sob o Es~ emenda. a.ugmen~ a despez:~o a.Pe::l:LS 
n. 133 oJTcrocH:1 pelo S1•• Gonçalo Sonto: em 42:000$. ba.vendo : :jnd~ um saldo supe-

cA' verba. n. 1~ do orçamento da Indu~- l'iOl' a 100:~00$, entl'O a. quota com que aa 
t ria - Iospceç>!o Ger;\1 üa.s Obras Publicas- ~st1-adas concol'l'em e a. impo1•ta.ncia. quo o 
nccrescon~c-so: · Governo possa. dcspondol' coui. dsse serviço. 

Diari:l a.os auxiliares do cscript.a. 3$000... Ac1·odtr.o ·quo :l. C:uno.1't1; .com essa.. inl'or. 
E' p•lsta :\ votos e ·rejoit"d<t o. emenda. do mação IJ.UO acabo de minist1·a.r-lhe e com 

Sr, Caloget'l\S, sob n. 1M. · andienclo. ·do rel:ltol' d,o ·Oloçamento da \' lu-
E' annunci:J.d(L a. vo~ação do l'oqncrhncnto ção, d:1r:í..vo'to (il.VOl':I.Vel â emenda. que ti\"C 

do Sr. Hem·iquc Borgu.; ,soo o n. l3;i : · a honru. 'do submetter i1 sua consideração . 
« Qnde eonviet> :. 

· Fica. o Govern;\ au t;~rizado a. abÓna.r aos 
engenheiros· tl.sca.es . dns estradas de · fc1T0 
fiscn.Iiza.da.s pala TJ nião (excluldos a.s arren
dadas), como indcmnizaçã.o <~ via.gcns que 

O Sr. Franol.l!lcO Sã (pela o•· 
dem) - Sr. Presidente, pronunciando-mo . 
sobro est:~. emenda fa.ço-o com a minha ro
sponsll.bilidade pesso:J.l porquanto t'lli Yotv 
vencillo no seio da. Commi~5.<>. Estou d.o 
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accordo com o que a.caba de dizer o no b:re 
Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. 

Os fiscaes das estradas de ferro teem duas 
series de trabalho, uma percorrendo as li
nhas e outra nos escriptorios. 

Para que haja · uma fiscalização seria, 
e:lficaz, assídua, necessa.rio é que elles per
corram frequentemente as estradas sujeitas 
á sua fiscalização. 

Ora, esta deslocação evidentemente os 
obriga a despezas extraordina.rias. 
E para que elles possam e.ifectual-a tornasse. 
necessario que sejam gratificados pa1·a isso ; 
do contrario, ver-se-hão impossibilitados de 
fazerem as viagens e por conseguinte de 
exercerem. uma. :fisc:.tlização conveniente. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Bricio Filho (pela oí·dem)
Sr .. Presidente, não ·só das considerações 
feitas pelo honrado representante do Rio 
de Janeiro, Sr. Henrique Borges, como em 
vista· das ponderações adduzidas pelo illustre 
relato;.·, que é favoravel ú. emenda •.• 

O SR. C.A.LOGERAS - Em seu nome indi
'Vidual. 

0 SR., HENRIQUE BORGES-E com a SU<t 
grande autoridade. 

O SR. Bmcro FrLHo-... em seu nome in
dividual e com a sua grande autoridade, 
como ainda· em virtuU.e da na.tureza. da 
emenda, que Pl'ovidencia sobre uma medida. 
bastante justa, ( apoiados) porquu,nto eu 
mesmo tenho tido occfl.sião, nas viagens que 
tenho feito, do verificar a naturuza desse 
serviço penoso. dispendioso, com o alojl:l.
mento em localidade onde a hospedagem é 
muito cara. (a1Joiados) venho declarar que 
formo ao lado dos quo· votam a fa. "VOl? da. 
emenda.· 

E, já que no seio da Commissão hou-ve 
divergencia entre os seus membros, declaro 
que prefiro tlcat• . ao lado do t•elator, :pare
cendo-me que fico em boa compi.mhb, sem 
que com esta· declaração pre&enda. melin
dl'a.r os demais representantes tla Commis· 
são. (Jluito bem; rnuito bem.) 

Posta a votos, é approvada <t referida 
emenda do S1•. Henrique Borges, sob nu· 
mero 135. 

E' annunciada a. votação da seguinte 
emenda sob o n. 136: 

~~Fica autorizado· o Governo~ na . -vigencia 
da presente lei de orçamento, a conceder aos 
engenheiros e auxiliares clmpregados n<t fts· 
ca.lização da. Companhia. R~o de Janeiro City 
Improvements, Limited. uma. diaria de 5$ a 
S_§;, como indemnizàcão :.is despezas a. que 
sao obrigados nas consta.ntes viagens que 

fazem pa1•a · fiscalização do serviço a. seu 
cargo, sendo essa despeza feita. por conta 
do saldo da consignação de 80:000$ com 
que a companhia . entra para os cofres pu .. 
blicos destinados ao· pagamento da sua fisca· 
lização. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(pela ordem)- Sr. Presidente, não sei' por
que razão a Commissão deu parecer con
trario a esta emenda. 

O anno passado identica disposição passon 
e consta. do n. 36 do Orçamento da despeza. 
que no art. 22 autoriza.va o Gove1•no a arbi
trar uma diaria. aos tiscaes da City Imp1·
ovements. 

A estes funccionar i os, Sr. Presidente, pelo 
düsenvolvimento da. · red.e desta Cidade, a.c
crescdu um certo numero de serviços e a 
emenda que eu apresentei pede que se lhes 
dê uma retribuição, isto é, uma diaria para 
esta :fiscalizaçã,o. 

Felizmente, Sr. Presidente, a opposiçã.o á. 
emend~~ que apresetltei. é da maioria·. e não 
de toda a Commissão. E nem podia ser de 
outro modo po1•que o anno passado ella ·foi 
vencedora ; a. emenda este. n.nno vem ape
nas estabelece1• os limites maximo e mi
nimo. 

Além disso, trata-se de uma autorização: 
si o Governo julgar que esses engenheiros 
são merecedores desta. medida lhes da.rã a 
dia1·üt ~ do contrario, não. 

Nào vejo, portanto, 1•azão pal'a WlC a Ca· 
mara negue esta retribuição tfio justa paru, 
que um serviço pubiico seja bam dese mp0· 
nhado. (Muito bem; ~mcito bem.) 

O Sr. Barbosa Lima. (pela o,·dent) 
-Sr. Presidente, sou signatiar:o . de emenda. 
analoga · áquella que acaba de ser jusLilicada. 
pelo hom•ado Deputado do Ceará. e que foi 
por S. Ex. submetticla á apreciaçãoda Ca
ma;.·a.. 

A Camara. adoptou, ha :pouco, a emenda. 
relativa aos engenheil•os fi::;caes das Estradas 
de Ferro dependentes do Governo Federal. 
~ão tomei parto em tal · votação, e para 

fazer claro isto foi, em parte, que pedi a 
palavra, . uma vez c1ue, de alguma. sorte se 
poderia crer que meu voto sobre a emenda 
assignada pelo honrado rep1•e;:;cntante do Rio 
de Janeiro fos:;e, de ce::.'to modo. influenciado 
pelo facto de ter eu um po.rente nessa. si
tua.ção. 

UM SR. DEPUTADO-Não apoiado. Todo o 
mundo faz justiça a V. Ex. (Muitos apoiados) 

0 SR.. BARBOSA Ln.IA.-E' o caso do Regi· 
mento, senhores, e quero to1•nar claro, 
de modo que . conste dos .Annaes, que não 
tom ~}i parte. na. votação . 
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Em rela.çã.o, poróm, (~emenda. de que sou lei, sei·üo consiuemdos addldos ~i tiverem lO 
si"na.tario, não se ili.t o mesmo caso; induziu· 'tonos de serviço publico, coro di1·eit o a apo
m"e a. apresenta l-a a seguinte consíderaçã,o, seotadorla. 
p::tra a. qual chamo a attencão da Garoara . E' tnmbem ap:p1·ovad~~ a sGguinto sub-

O Governo.ao n.ssígnar um cont1·acto sobre emenda da Commissií.o á. elllendu. n.cima: 
serviço commettido a qualquer companhio., Os d:1·eitos o vant."Lgens úe o.cti,·idade e 
exige desta. a. q1wta. correspondente ti-S des- iuactivid:ulo elos empregad os de se1·víçws ou 
:peza.s r.om n, fiscalização. em prezas custen.do.s pai.:J. Un ião. sc1'iio mgu-

Nã.o é crh·e] nem seria. licito que o Go- lados pelos d<~s· domais l'cp:trr.i~:Õe$ publicas. 
verno e:dgissc uma quota. supel•íor ao ra.· estabelecidns :1s rel[].ções con·;e:Jicntes ent1·o 

· zo:ivcl pagamento do.~ fisca.cs: o natural 6 a $Ítnaçlío dos emprego.dos do:; qu<tdro> c os 
(llle essr. quota seja o quantum indispcnsa.vel, jo1·na.!eiros. N<tft:.:açã.o J.as ho1·a.s de tro.bo.
precísa.mento bastante po,ra. o pagmucnto Lho tcl'-Se-ba em conta a n<:cttn·;>z:t o "ouve· 
do~ mesmos fiscaes. nicncüt dos servioos e dos se:,·-.-;:Ji:l.tuat• ios. a 

No ca.~o vertente, ni\.0 é o que faz o Go- idade e sexo destes. 
\"erno: tomn,, sim, a. quota devld'l <l. ftseaH- As-regl'a'> que pari1 este fim f11l'em csta
zeçií.o desttnad(L o~clusiv(Lmcnte ao serviço be1ocida9 podcrã.o se1· adr,pto.d:·,.s :.1os J.ctnais 
de ti~co.llza.çõ.o, c divide-(\, em du::~s partes, S~l'Vi~.os da União. 
uma. quc_recolllc ao Thcsouro, como roceit<ll E' approvada. a segui nte emc:]d·o, d•1s Sr~. 
(o que nao me parece razoave1) c ~_outra., Hosa.nnah do Oliveil·a 0 An toaio i3:t>tiJ.s, "'·'b 
miaguad_u,, qu~ ML como retrll!u1çao ao> !l. 141 : · 
fiscaes mcum.brdos ,de um ser':rço em que Continmt em vigor "- d.:o:po,;:.;.rco , cc.Etià:L 
se lhe deve p1•oporctonar -toda a mdependen- no o. XLIII do <tt'lõ. 22 da lei n . ~5i. de 30 
cio. nccessari(L. . . de d!lzembro de 1902, estendondo 6 f,tv•Jl' 

Nã<:> é ra.zoave1 to.mbem colloc~~· o ~scal alll contido aos contínuos e co~·reii,s d:t CJ.· 
do uma. companhia. podel'f?&t na ~Ituaçao do mal·a dos Deputuà.os c tl.o S.:n.1.tlo Fcdm·al. 
que1;1 vive com as mr.tOl'es dtfllculda~~s E' .ta.mbem il.pprOY<tda a mudiflca o;·1b ,1:1 
(apotados ); todo o mundo ~a'oc que a honestt· Commis~iio á emenda acim::~: 
<1a.do não dependo de tn.rrfa., ~nas, qua.~d? sc Em vez ue- Con!in•.,ns e cm-;-eio~ da Cmn"
~ax~ o qtM.tiHum, t~n~-sa em vrsta ? nwumo m dos })cpHtados c do S c;wdo Fedem~ - o 
mdrs:pcnsavcl a e_;ngtr da compa.nhra. . seguinte- coati;wos e coJTeios das ;·epai'ii-

? . Governo nau. v:~e fo.zer yelh~ca.r!~s, çües {edc,·aes, . ·. 
engu· da companhia nm guant~m pata fi~ca- E' coosidc1':1tla. pre\udicath e emeudtL S'J1J 
liza.cã.o maim· do que o effecttva,men!.e ne- n 14'> · • 

. cesst~rio; isto seri(L um modo de obter sub- · - · 
reptíciameote renda, eventual. . · E' posta n. voto5 c appvova.illt O. seguinte 

o a uno p:1ssri.do. a Camara já. vooon emcr.dn. cmcnJ:t, sob n. 143. o.lrorccid:1. polu Sr. 
i:l2n tica.; a.cabilo de n.pprovax uma aa~~oga, Fr:IUcisco S<i: 
rektiYu. :~os engenheiros fisca. c:s de estl'ad~s Ar• ::rt. zo : 
àe fm•t•o: pu.recc-mc que f:ml oln·a. do equ_:
dade, acceitn.udo a noss:~ emenda. qne na.o 
Cl'ê~~ q_uo.lqucr despcza. no viL. (Mu:ito bem; 
imlito uoin.) 

E' n.pprov:ula a referida. emcwla. do Sr. 
Thom:tz CaYtt!Mnti, sob n, 136. · 

São consideradas pr·ejudicudas a.s emc-nda,s 
soh ns. 137 e 138. . 

E' n.ppl•ovada a seguinte emenda do Sl', 
Fl•anci~co Sá, sob n, l3D: 

«Em Y'J:; dc-n. XV -di;;a·Si..' : n . XXV.» 

E' cou~lderad<t projudicad:o. p0l,t approva ... 
cão d.:t (3,ncnda acima a. cmcnd:t tlo Sr. Co.
lo~et•as. sob n . 144. 

]<;· o nroíecto aiSSim ementl:ul.o, :qipro"'l"":; do 
em 2~ [lJ~cussao e enviado :l. Commís~ão de 
OrÇ-c'tl1lllDtO p:t1'a t·e(iigil-o par:.. ::\ s· d1s

.cussiío. úo :wco1·do coJn o venciuo. 
Tendo d:tll.tJ n hora dcstín:u!:L a. ordem do 

di:•, p;;ss:~·SC á. do exped.hmttl . . , 
Pa~s:~'6C :1. hor,L destinad;L ;:.o · cxpedmn to. 

«A' vel'ba 14• accresccute-sc mais 9:600$ 
:para. n, fiscaliza.Ção do ram:.tl de S. Frn. ncisco .~ 

E' t<tmbem approviLda a. seguinte modifi· 
:mção da Commissã.o il emcnd:~ acima.: 

-« Reduza-se a consignação propost<~. 
i:85Q:i;000.» 

·O Sr. Alenca-r Guhuar~~es 
a (to SccJ·c!cwio) procede â leitur:~ do ~ogui~tc 

E' tambem a.pprovada. a. seguinte omontb 
do Sl', Tosta, sob n. 140: 

Onde convier: Officios: 

EXPEDIENTE 

. Al·t. os empregados que ficn.rem exclu i· De> Sr. l• Sccrct<wio do Senado, do 25 U.o 
dos por e!l'eito das roforma.s ou tmnsferen- r corrente, communic..'1.ndo que · o Sem~do 3.d· 
~ias de l'ep.·wticões autorizadas D(L presente I optou o nessa. dt~da enviou t~ sancção pt·csi~ 
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dencial a. proposiç'i.n d.osta. C:lm:u•a • .:tutori- O Sa. PRESIDENTE- AinJ.a nã.o foi entre 
ando a con~e~são de St1iS mczes de licenç:t gue á Secretaria da Camu.ra. 

arJ amanuensc da E~col~L Polvter.hnjc:L desta. O Sn .. BARBOSA LIMA.- Tenho em mãos o 
G:Lpit.:L.l Innocencio de Drummond Juuior .- relato1•io do Ministro do Exterior da Bolivia, 
ln'ljl)irada.. apresentado o dh·tribuido em agvsto ultimo,. 

DJ m<Jsmo senhor, do ignal data, commu- em La Paz. 
nic;tndo, quo nossa d:.tt:l. o Senado enviou â Parecia-me que j:.t er~ tempo do ser pre
~:tnc:;·ão p1'csid.cmcial o dGc1·cto do Congres~o sente ao Cong1•essu Nacional o rels.tol'io do . 
N:wional. abrindo o c1·edit.o de 25:~56$362, Ministro do Exterior, em que este alto fun
p ~.·~·:t :Ltt3:dor :•o pn.g . .,mcnto de voncun.cntos ccionar•io da Republica v-iesse cumprir o seu 
•.! cast:t~ do p 1•ocesso an official da. br1ga,d::t inilludivel dever de nos .informar elos nego~ 
policial Aml3rico Angu~to de Azc,·cJo Bnll?, cios u. c~trgo da. i•epartiçã.o confiada ú sua 
r~m vh•tudc dL\ sontonç:J, do Supl'Qm:> Tr1-.

1 
gestão. 

bun:.tl FcJ.et•al.-Inteir: 1,d~·-- Não se trata de uú1a disposiçã.J rcgimcn-
Do mesmo senhor. de igual data, comnni- tal, não se trata de uma. simples questão de' 

cando que o Senado approvott e nessa d~~ta praxe: tmta-se. sim, de um · artigo imperao
enviou á sancçã.o presidencial a. peoposiçãu tivo da. · Constituição dtL Republica, ú qu::~.L 
•.iest~t Ci.l.mar:L. ~l.ut.orizanuo iiS aberturas S. Ex. devo inilludh·cl obedicncia. 
dos ereditos de . 88:9IS8ii)G, 41G:I9:3$2i0 C 0 Sn.. Tno:r.rA.Z CAVALCANTI-Apoiado. 
166:840~.885, supplOIIlCDktres a Yarios para- o SR.. B.\.RBOSA. LIMA-Não furmulci a per
gr:~phos do art. !)o d:1. lei n. 95i, do 30 de gunl;a. a v. Ex •. , porque me levassem a . isso. 
•ü~zembl'O de 1902.-Intcira.tlu · fins. · intuitos de um opposicionismo des::trra-

D:..1 mesmo í-:enhor, de igu:tl u;.:.ta, com~ zoa.do . · Não; formulei-a pal'a. significar u. 
munic:1ud.iJ qne ness~~ d; ~ii:·, o Scn:t.do enviou V. Ex. e ú Casa o embi1raco em que mQ cn
;_i. s.:mcção · orcsiclcncia l :t Resolução do contro, em face dt~ grn.ve questão que, dcntro
Coagr-es~o N;eional, ~Lol'intlo o credito de em pouco tempo. teremos talvez de dirt· 
8:i19$139, p:.1.r~1 , pagar ao 2° cfficial elos cor- mir. relativa ao easo internacional do Acre. 
reios de Alagô:ts F!'4tlJCisco · Aurelbno Ba· Não é r:.~ZOi.tVel qucsc imponha, u. ca d:i. um 
r:m1J::t, ordcn:1dos que dclxon de receber.- do nós outros, tão occup:tdos em trn.b;tlhos 
Inteir:td:.l.. v:tl'ÜLdissimos, de accordo com a noss:.L 

Do mesmo senhor. de 2A do corrente, com- missão p:trl:unent:w, não é razo!tYel que se 
mu:ücandu qne 0 Sen:.:.do adoptou e nesm nos impi)nlm ;.t obriga.ção pcnos~1. de and.m· 
d:.~t: t enviou a. s:mcçl'io presidencb.l ;.t:s pro- cat.:mdo n:ts collecc;ões de jornaes do j:.tneiro · 
posiç~ões de~t::t C:.u;n:!;l':t. que autoriz·.tm : :.1• e .. fcveroiro · e dahi pot• deante, as notas 
: : ,be~·tnr:t de um crt>dito não excedente de diplomntic:.1..s que S. Ex. emittm ~t pt•op~sito 
120:000$ pu.r~ n.rl.missã.o do pessoal extr.tardi- dest:l, melindrosa questã.o do Acre. 

· A 1 1 · M · 1 d 'S"' c ... l e Si se quel', si se exige a collaboração do 
lJ:Ll'lV no · rsena < 0 ' ' :Ll'llll:J. 0 ~:t :tpl~::t ConJ?resso Nacr"on::tl, em assumpto de t:~m: :.-
:t do credito cspocbl ·. de 70:92981•10 . p::tr~t -
rcstituiç:'to de ign:tt qu:tntin. rccolhid:t ao nlw, releYancia. quo entendo tn.o de perto 
Thesouro Federal c.Jm emprestimo do cofre com os nossos mais delica.dos melindres de 
dos orphãos e pertencente aos menores patriotismo, não ê r~tzoavel que nos queir:J;m 
Benj:tmin, Luiz:~ e .Joaquim, · filhos do .Toa- collocar mt situaQão difficil de formar juizo 
qnim Gonç.:tlvc3 R: tposo e D. Alice M~tri•tnna. sobre assumpto tão import;.tnte, no momento 
Fe1•re:r:.t R:1poso.-Inteira.d:t. em que esta convenção, teodo s:1.hido do 

Do Ministcrio d:l, Industria , Viação e seio da. Commissã.o de Diplomaci~t o Tratados, 
Obl'::ts Publicas, ·. de · 25 do corrente sn.tis- post:1. sobro a mes;L, em sessão secreta,, sú ahi 

possa ser l':.tpidamente lida pelos Deputu.do::: 
1;tzeudo requisição dcst:t C<tma.ra no officio quo :-::e hão do pronunciar, d:"ndo sou voto· c 
n. 144, de 16 de :tgosto proximo findo.- assentimento. 
A quem fez ~t requisição (A' Commissão de Ora, ninguern vac fundamentar sou voto. 
Orçmnonto). seu modo do vel't em que8tão tão delicada. 

O Sr. Barbosa Lhun (')-Sr. Pl'e
$ídente . em primeiro logM'. rogo a. V. Ex. 
se digne de inl'ormar-me si ,jrl . foi en·dado â 
Secretaria. da. Ca.mal'a para, nos termos da 
presc1•ipção regimentaL ser distribuido aos 
Srs. Deputados, o reln.torio do Sr. Ministro 
do Exterior. 

c ·) Esto di .• cu,·so n:l" foi ro\·isto veto oradol:'~· 

baseado em da.dos que só pó de colher no mo
mento em que a discussão se abre. 

Nã.o me parece, pois,razou.vel, justificu.vel. 
dadas as relações normaes entre o Poder Exe
cutivo e o Congresso Nacional, que nós tenha
mos chegado <i. ultima. das prorogações pos
si v eis, sem haver merecido do honrado. 
Sr. barão, o cumprimento de um dever, a. 
que S. Ex .• não podia fugir ... 

0 SR., THOMAZ CA'VALCANTt-Apoiado, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 2210512015 13:52+ Página41 de 73 

SESS,\.0 El>r 26 TJE :\"OVEMBRO DE i903 

O Sa. BAnno.sA LDrA ••• ~um dever coa- bri.t o rallttorio, quo aprc.~tmtado em tempi.l. 
sr.ir.ucionu.I. .T:L nii:<) ~ um dever da simples em mal(J,nos teri:L minist!:tJ.o .os elemeot.;..; 
cortczia,, ri:ns um dever. a quo .nilo podia nccc5,·arios para uma mcdit;.r,çã.o amadureci :la 
l'li)!ir. qut:.l é o rie nos infol'mar dos negocias em as~umpto de t:Lnt:t r•etcva.ncr:l .• 
{!UO COl'~~tn. a cR:gll uu. !'epa.rti-;::ão diri.:;id~ E' m:.quisito, pDlu meu o$, que eu pooso. tu~· 
por• S. l~x . em mãos Qar<L a minha cdí!ica.cão. par;J. [~ 

Tenh" :lliUi uma. das notM dirig;da.s por f,irmação do meu julgo definitivo, o rtila.to
S. )o;)(,. no coineç·J do anno à clw.ncell.u.ria riu a,proscntado em agosto deste ann•J (;ao~· 
bolívmna.. l;•at<da ·~m li1n·o) pelo Sr. Elcodoro Vi!l:.Lzon. 

Mn.s n, c:·.~n:.rn. comp1'ol1~nde. n'io é wr.- em. L;1 Paz. c :J.tú u.~ora. n~o ton,l~~ o rel:;.
zoavel que ~u und~ o.;-:ora. a. c:ct:w nas col· tor10 do ho~:·:r.do ~r; b:uno clu t,w _Bro.!l_C'J. 
Lecqões de i•Jrna.e.s úoonmentos m3is ou em que S. Ex. !1~\ura.lmcnte tU.un:~tnarLJ. ." 
menos officius:Js. p~.wa sobre ellcs ca.lc:J.r uma. meu po~N osp1nt•} de domocra,:. wtro.n;~'
dclillera,çiio de t:tm;tnllo .1'leso. üe ta.m:\nhu. f I{Dilt~. Na.tu.ra1mol!to o modo cu mo S . . E~. 
import~.n()ia, t·om.o a'lueH<\ que dontro em lllg:.~rw. a .~ua. a~yo.? ~os .~ntoMd~nt~s ~c~, ::. 
pouco devemos tomlt.r sobre a 'luesti'ío do dc!1cad& llCUdeucw •• s~r!a J,l um (l'fanco .JrJLrt:· 
Act•o. · de luz p·11•n. ml:lu c~pll'LttJ, qua.n,;o .hou\·csse-

- . mo~ d\l conlHJC\lL' . uG Lt·atn.do, llm1 ta.ndo·me 
~ Sn.. GAsTA_o ?A 

1 
Cumr.~~:'ltas, s1 o rol?-· cu c:u v!lz de tt.lluo.r po.rt{J na discussao. a 

t~r1o ~~v-~se nno.o .n. mm_to •?mpo .. sm•t:1 dar o. meu voto, o meu as;ontimlJntu, o~ 
m:t~rw.lmente nr;.l~o.;~tvel ms~r1r os esclo.· mous appb.usos. · 
1·ecrmentos a.. que ' . E:. . so refere. .,.. . . __ , A d c . 

,- . r1ro., pOls, constgn=o nos mtaeg ~ :;;. 
O Sr.._ B,\~'l.r!03.\ Lnt..\- Nu.o J?l'CC{)J.Q. ~. mara o meu prot~sto contt·a. a. situuç;'io <:m 

olJservacao do nobre. Deputado .. pol'que o que um D.}putado que q_ueir:t cumprir l 'Í;:'O· 
<1.Ue estou mostr~~ndo a Ct.m~1r:t e uma nota ro~:tmeatl:l o srm tlevat· {iea co!!oe:ulo n:l. 
;te janeiro. e as 1~otas de jweil•o. f·Jvcreh•o, em!lf<>encia 1le ha.vor do se urouunciar ~oke 
n1[l.rÇO ~ ab~il, podiam ter sítlo inc!uido.s 00 í!.SSuropto de tamu.nhu. ponderaç[u, merc(: 
r~l:~tor10. unic:Lmenta dos dados quo pudet• cotb.er t>:>. 

O Sa. GAs-:::Xo ::>.\ CUN!L\-Si'i.o :!.S menos occa.siã.o em que o tratado a, se r üiscutid'> 
impgrt:J.nt)s c1r. rcta.çii.o ao tt•ataU:o. em SP.~~ão secreta estiver sobre a. Musa.·. 

0 SR. BAP.!los.\ r.urA~A habiLidade do isto ú no rnomerJ.to orn q_ue se al:>rir a dí8· 
t:J.Ientoso cOllega apena~ consegue tit•ar a cussã.o.quando ellej<t dovc['a estar munido d'~ 
questão de um certo termo em que a minha da.<ios ~ es;l•trtaifle~;os inddlspâns~.voí.l; au 
escranlloza é Ü'i•espoadivel. J>arn. coll()CU!·a cumprlmon ° 1 e:_ 0 a. 0 0 ttr 110 . c ver· 
num outro lhl>ito.do ao fi.l.cto do T~a.ta.do do A s1gunda. razao pot• qn~ ped! n. paln:rT:1, 
Acre a.ssignado ul~ima.mente. Sr •. [>re:;ident_a, t'oi pa!·;~ enviar ;l Mcs:• ur;;. 

P · · . ·- · · t - b ·· 

1 

pro.1ect.o de lc1 flUe de :tlguma sorte entende 
nmctra. Ciucs.ao: os .mtm~ ros. ·!ao. o rt-. ainti:J. cvm es~u. infelic18sima quest.õ.o .; ,; 

ga.~o~. otn vtr~u i~ d? ~uma. d!SJl,asJ~a.o,unpc- Ac!'e. 
ratn a. d:J. Cousvttlnçao d~ hcpnbl_.M, a Os cffidaes do e:-.c:l'cito e a.rnul.d&, destc.
mandar ao Co;Jgrc_.:;s,J Na.ciona.l:,.?.~n.Junct:': ~ndos :para es;;}l. desastrada cxpeliiC~io sõ.o 
ment@ .com a men,a.fl'ctl't _do Pr-~mento rla considel'auos como a;(lh~~uilo-se em o::arü.· 
Republtca. os s_:ms relatal'IOS, . _ panha. para todos ?S fins pre"l"'istos nos regUe· 

O Sr~. GASTAu DA CuKnA- A obsJrv.~çao Lamentos do exot'CLto e <.n·ma.tla.. 
do V, .Ex. ~ rmüto pr ocedcn b, porq uc isso é O Acre tem sido um verüadeil·o ... 
uma olJrig:wtto constitucional iuilludiYel ; 
mas, ern ocen.sllb opportuna. cxplicaroi a 
razão !)Cb. qm\l o UJbrc Hinistt·o do Extet'ior 
ainda aão pôde m :.nda.r o seu rel:tiorio, e~pe· 
rando couve.1ce:· o cspirito justa c e~clll.re-
cido de V. Ex. · 

0 SR. BARBOSA LmA- Em Segunilologar, 
é muito cotmnurn, é de nossas ;J?raxe~, é dos 
estylos, .nas r nla.çijes catre o b:eoutivo o o 
Legista. tive, quamlrJ se trata. de uma. questa:o 
de oert~~. rclovnnch. submettr!l-a. :t a.pre
ci<tÇã.Q d.; Congr~sso Naciona.l, acompanb.a.d<\ 
do 11Tna. mensa.gero. ad ltoc. 

Purtt~nto, "' ob;·ornJ.ção, no que diz re
speito <LO caso· do Acre, ~m·ía dirimid:t por 
l!SW. monS<J.gem occa.sional, a qual comple

V•I• Vll 

O Sa • . Jos~ MoN.TARDm-Mat3.douro. 
o sa.. Euzemo DE: AXDRADe-Apuiv,do. 

o sa. BAn.r.osA LIMA.~ • •. mat.adouro. E' 
rloloroso vet• nn3ta Capital o oro 'i'<ll'ias o:.:
tru.s, onde ha. gu:J.rnições, das qua.es sahir3.m 
o,; p1•íncípaes coni.iuge11t.es pa.t•a o Acre. ot.tl· 
daes e Pl'M~tLS in validt\dos por :J..~si m di.zet•. 
nesta pet•igo~u. carnpa.nha .• tra!endo-n o> trist.c 
noticia. de mn numero nã.o pequeno de bra· 
vos qu~ all se toem s:J.Crittcado :1 causo. da. 
disciplina e em obedieach ú.s ordens do Go
vot•no, em cumprimento di\quellas deliber<l.· 
ções q1te na .sUit ~tU;a. sabedoria elle julgou 
dever t.ornJJ.r na. resolução da questão cvt::.
mettida. ú. sua compctencitt . 
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Officiaes do exercito · e armada, praças do 
uma e do outra corporação que se recolhem 
ás ·suas guarnições, uns, com ferimentos ad
quiridos em combate, outros, com molesti~s 
apanhadas naquclle clima inhospito, são li
cenciados para tratar de sua saude ar~ 
ruinada. Muitos · deste!:l ficam em condi
ções de não poder, á falt.a de recur::;os 
materiaes. pt•ovidenciar de accordo . com a situaQ:ío · delica,da . em que se encon
tram : são officiaes com. ferimentos gr:.t· 
vissim.os exigindo intervenção cirurgica de 
profissionaes que f:.tcilment.e não encontram, 
obrigados a despezas extraordina.rias; · são 
outros officia.es ataca.dos de beriberi ou im.· 
palud'ism.o, reb~lde e duradouro, í'ot•çados . a 
procurar climas mais amenos e que, en· 
iretanto. :uns e oatt•os, pelos regulamentos 
militares, exactamentc nessas condições, fi. 
cam reduzidos em seus vencimentos. 

Eu comprehendo que o official do · exercito 
ou da armada, em épocas normacs. no ser
viço da sua guarnição, dctndo pa.rte do doente 
e, por isso, faltando ao serviço commum, 
soffra o desconto nas suas gt•atifi.cações. como 
qmtlqucr funccionario, e perde desde que se 
"trate de uma gratificaç:ão p1·o la)o,·c. 

Mas não me pareca que seja occasião mais 
opportuna para se · fazer semelhante deos
conto aquella em que um officin.l, chefe de 
família, volta do Acre, de Canudos ou de 
qualq:uee oatra campanha com . ferimento 
;,;t•ave ou molestias, como uquellas a que 
acabei de me r2ferir. 

0 Sn.. Tuo::IIAZ CAVALC~\NTI-Apoiado. 
Submetto á. a]:5t•eciação das honrarias Com

missões rle Marinha e Guerra e de Orca.· 
:nento, ao estudo du. Cu.ma1.·a e (L sua medi· 
tacão um projecto em que procuro melhorar 
a situa.çã.o daquelles br2.vos que, tendo pago á 
:patria c <L Republica o tributo mais pe.sado, 
que é possível exigh• d.e cada um deiles, en
contram-se, quando licenciados. nesta con
juncr;ão delica.dissima~ em condições as mais 
proca.rias, por força de desconto em seus ven
cimentos, equiparados aos da. vida. no1•m:~l. 

O meu pt•ojecto m11nda que o · official, · li· 
cenciado nessas condições, vin:lo do the::tt!·o 
da guerra com. ferimentos ou molestias ad• 
qniriuas, nesta situação. 

0 SR.. EDUARDO RA)IOS ••• -E' justíssimo. 
0 SR. BARBOSA LI:I!A- ••. fique com seus 

vencimentos integraes. 
Está claro queo Governo carecerá. tomar 

pr:>videncin.s~ porque, infelizmente, as me· 
lhoros causas servem de base para os es
peculadores e exploradores da boa von· 
ta.de •.•. 

0 SR. EDUARDO RAMos-E que m.uitn.s 
vezes desna tura.m . a.s ·boas intenções das leis. 

O SR. BArtBOSA LarA-Em relação ao caso 
de ferimento, ê muito simples, o ferimento é 
visivf31 ; mas, no caso de ·. moles tia, sabemos 
o que ê a condesceudencia protissional, . que 
póde dar loga.r a abusos e, po!' Jsso, deixo a.o 
criterio da honrada Commissão de }.-fa
rinhn. e · Guerra o desenYolver como en
tentlm• o meu pen:::amcnto, de modo a 
que um otllcial nestas condições seja 
su bmcttido a tantas insp3cçõe~ de . saude, 
multip l lc~tdos por t~tntos outros. de form~t '-" 
reduzir os .abusos ::to mínimo possivel, porque 
a.bolir os :.tbusos por completo, em qualquer 
ramo d~ :.wtividada humtLna.. é um11 preten
ção que nenhum de nós póde alimentar. A 
considor:.tção do .abuso, porL\m, nunca . não 
pôde impedir quo tomemos providenci:.ts r,L
zo~tveis,como me p.:trece est<.L, que f:.tz ohjecto 
do meu projecto, que mando á. Mes::t. 

0 SR. TI-IO~IAZ CAVALCA.~TI-Qll:.l.nto ao8 

vencimentos, ,jà está sanatl.o · pelo projecto 
n. l~n. 

0 SR. BARBOSA LI~IA - A terceiro razão 
porque pedi a, p:.tlavr.1 foi p~tr:1 rcnova.r o 
meu :1ppcllo <L Commissão de Orç:.tmento. 

Disse já um.a vez qun. neste ca.so do. cum
primento leal do art. 83 da Constituição, eu, 
como official . do exercito, . individualmente, 
nn.da. tenho a g,'1nh:tr. Estou em condição da. 
mais completa isenção · de animo p:.tra pedir, 
para. insistil• nos pedidos que hei feito, diri
gindo-me <t Commissão de Orçamento, Pa.l'<L 
que tcnh.'l. um.a solução, ainda nest..a sessão, o 
projecto de equipamção dos vencimentos dos 
officin.es do exercito c armada., em postos da 
mesma cu.tegoria. 

Na primeira. vez que . fiz este . appello, . a 
Commissã.o, po1• seu digno presidente, dc
cli.trou qu0 o projecto ~et•ía submettido á 
ap:;_oeciaçã.o da Camara, dentro J.e poucos 
dias. Os dias temn andado com um:.t veloci
du.de tal que rLJceiámo.:;, com fundamento, que 
até as leis orçamcmtarias não podiam ser 
vota.clas a tempo. Approxima·SQ o ultimo 
dia. do :nez de dezembro que, por exigencias 
do 1:;.alendctrio. só tem 31 dias ; de modo quo 
nã.o có criYel que os nossos tr;.tbalhos passem 
alêm. 

A m·omessa da . honrada Com missão tem 
de sôr ren.Uzada dentro desse tempo. 

Faço novo appello á mesma · Commissão, 
em nome dos sentimentos de justiça quo di
ctaram a minha primeira intervenção nesta 
delicada questão, por isso que eu mesmo não 
me tenho poupado umn. . só vez de appellar 
pa.ra as exigencias da ordem, ao serviço da 
qual tenho· estado constantemente. 

Não é uma questão de gt·atificação, que 
púU.e ser chda. por boa vontn.de da Camu.ra, · ~ 
é questão do stricta e rigorosa justica ; (l 
questão que entende com o cumpr·imento du, 
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Constituiçfw, e a. existench domo1•a.da., pertl· 
naz de uma .injustlQ<L que fere fuodo, c amo 
~sta., não ó uma. cousa. de bom conselho pa.ra 
aquellcs que querem a. Republica. largamente 
de~envolvida ít sombra. das promessas da, 
constituiçii;o de. 24 de fe\·ereiro, da qua.l eu 
tenho pro~urado ma.nil'esta.r-mc .um c(}nser-
Y<J.dor cada Ye;:: mo.ís decidido. · 

Espero quo a. honrada. Comroissão tom<~.r;i. 
n:J. eonsideral]ão QUO merece o meu pedido_ 
(;1t<<ita bem; mt<ito bem.) · 

Fica sobre ~ Mes(l., a.t6 Lllterior deliber:~.
~ão, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso ~acionai decreta : 

Art. L • Te em U.it•eito ;1. tota.lida.dc d(}s 
seus veocime!l:tos os officiacs c praças do ex
ercito e d:~ arma.da qua,ndo lícenci<J.llos por 
moth·o do mole~tia ou ferimento h:~.>idos 
om ca.mpv,uh~~ ou em op:mtçüe5 militares 
dentro do pn.iz, assiluila.dn.s ti. cu.mpa.nl1a. 

~'l.rt, 2. • Revogam·sc as ([isposições em 
contrario. 

Sala (las sessões, 20 de novembro de 1903. 
---Bttr"bosa Li·ma. · 

O Sr. Gaõõtão ela. Cunha
Sr. Presidentc,o.iío disismulo a desagradava! 
impl·ess5.o que· me causat>:11n as p a lavt•as do 
illustre collega. Oe:put1do pelo Rio Grande do 
Sul. po1•quanto esta. allegação de demol':J. na 
apresentação do R.elatorio do honrado Sr. Mi· 
nistro das Rela.ções Exteriores, en ouvi. pelo. 
:primeira vez nesta Co.sa, p!·cstigiada. pei<J. 
palavra de S. E~., ole cuja: superioridade de 
~•piriio, de cujo pa.tl'iotismo, ctlja experiencia 
:las cou;;o.s pablicas, 11ós outros tinbamos o 
direito de rião espera.r semell1~.ntE commen
tn.río ao roto.rdo.mcnto na ap1·esanto.çã~ desso. 
peça governament :tl. 

O SR ~ B."rmos,\ Lr~!A - A <Jss:c comia. s:mi 
J:ll'dcedente no~ Anrw~s do. R.epublic:~.. 

0 Sr:.. GAS'!'ÃO · DA Ct:NIIA- Sem proce. 
t!cnte nos .1m•acs da Republie<.•, uão ; por
que, desde muito, ?. p1•ilneira. vez que a 
Camare. viu um ~Iinistro n.present•1r, preci
samente na, é poc:t l eg:-t!, $9U rel~tOl'io, foi 
n.gora, occu:panuo a. ·P:1Sto. do Interior u Sr. 
Seabra,. 

O SR - EARBO.U LnrA - 0 S1•. Epitacio 
Pessoa. t:.m11>em apresentou. 

0 SR. GA.<;l'ÃO DA Cv:mA- Bem . 0 hon· 
:-a.do collega só lemb1•a mais um facto, ex:ce
pcional t.ambem. 

Todos os :'IIinis;ro.~. a.bsolntarnento todos, 
não teem pollido CLL!llprir rigoros<tmeute o 
p1•ecei to constitucional. H<~ para explica.r o 

fado causas de ordem gm•ai e perma.nentes 
que o Congresso bem conhece! e n(Lo preciso 
relembra.r . 

No c:t>o vertente, além desses motivos. que 
sã.o communs aos v:u•:os ministerios, ha. ra.zi'ío 
especi<\( que por si só, satisfa.ouriamente, 
plenamente justifica. a, demon que oíoguem 
póde cootesl:i.Ll' c todos devem· justifico.r 
(.-lpoiados.) 

O SR. BARaou LDL~-A demorn n unca. foi 
<llém de agosto. · · 

O Sn. GASTÃO D.\ CüxnA-~ã.o é assim. 
Posso assevm·ar que o a nno p:t>S:Ldo po~· 

eli:omplo, e ta.mbem no :tntel'ior, passou de 
:i.gJsto a. romossa do rclatodo do ministro <h 
Fa.zemla., a. quem o nobre Deput.ldo pelo Es
tadli do lUa Gra.nde não increpou p8la. fatta e 
antes pr~stigiou sempl'e com u se\l apolo. 

E entretanto, não óccorria. então. corou 
agol'a. uma can~:J. poderosa., de todos s:-tbida, 
quo tem Jcsvia.do paru. o cumprimento dt: 
dever inadia.vel :.1. · activida,le do han·,·ado 
Src:\!inistro das Relações Exteriores, questão 
primo.ciill qua concant.rou todos os esforços de 
S. E:. .. quest<'io que a. todas so!Jrclev<wa, 
CJ.UCsi,ão internacional.gt•aviSsirno..só ol!a seria 
b~tantc para absorver os esfol'ÇQd ue u m 
homem, mesmo quando di~ponha, como o 
o. c tua. l Ministro do.;; .H.claçõe~ Exterio1'e s, do 
excepcional a,~tividatle, de llxtl':wrdínll,.l'ia r e
slsterrcia p~H':J. o tt·ab[].!llo. (Apoiado,< . l 

Sr. P1·t>sidente , só o~ tra bulht.s com a ne
g-ocín.ç-.5.o do trata,do que em breve nos se-ril. 
reme>ttdo. rca.lizados em pessoa. pelo 1wn
r:J.do ~linistro da~ H.claçõe$ Exr.criores, ex· 
pllcn,:n so bcj a.nien te a. dcmor<1 na :mrcsent<\
çã.o do relato1·io que incumbe a s • .Ê~. 

O SR. IkR.lW"" LDL\ - Entlb os outro,; 
mini~r.tos nriú se occuparam com ::t quostã•> 
<lo Ac!'D? 

O SR. G--~ST.i.o P A CuxnA - Co;n o tr(l.· 
ba.ba.lho da ne:.:o~iaçiio, não. 

Teem tido, em conferane~ia~ e~oUectivas com 
()negociador, a commuoica.çiío de incidentes 
lu v ido~, a.cc:.so a. dcliba:~ç;to sobt•e pontos que 
entenda elle devo1• sujeitar u.o criterio do~ 
collegas de governo,emfim,a. sciencia do quo 
v~1.e occorrando no curso das combioaçõ(ls 
com os representantes da Bolivia. ; mu.s, o 
•rabalho, q~Lo foi ingente, longo, porfiado da. 
uegociJ.ção, n estudo das multiplas quostões 
q ue o ~ra.tall.o . envolve, toda essa enorme 
soruma de lahoc·, pesou sobre o -;;itula.r da 
pasta da.s Relações Exteriores. AM hoje nin. 
guem ainda dcsconllecou no Sr. Rló Bt'anco 
uma. capol.cidade verdadeiramente extraor· 
dia;uia para o tra.balllo. (Apoiados.) L:J.vas
sem•, do Instituto de França, que o viu noi· 
te; a. fio preparando a ·monumental mono
graphia. sobre o B•·azi!, mani11Jstou a. sa:o 
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admiracã.o pelo tt•abalhatlor infatigaval, quo está confiado a um uníco empre!!ado. Tive 
conseguia. em brcYc tempo . dar :lquclle repo- ensejo de verifica. r a. impos,ibilidade ma
sitoriode iní'orm·~çõcs a importanciu.de um terhtl de ter aquillo em bott ordem e· 
~·r:1nde li no. nestas expressivas p·~bvras: convenientemente conserva.tlo. 
qua.ndo so tr<~ota do Bt•aúl, o S1•. Rio Branco Via.lguns caixões conton~io papeis de va,. 
não SJ deita cedo., lor destruiuos polo cupim · c pela humiJa.dú 

O Srt. DA.RnosA. LIMA-Ha de ser tiít) ope- do antigo editlcio em que funccionaYa ase
l'v~o como o Sr. Ln.nro Mnllor qL:c nos mu.n- cretari::t. Mu.is lJcm collocado hoje o mchivo, 
dou em tempo o seu l'ehtol•io. aq uelle p1•ecioso . depo!::ito do documont.js 

o Sn. • . GA.sTÃO. D.\ cm .. mA ;,._ Z..Iuitoopet·oso, exige os cuidados qne um homem lSó nãt} 
realmente, folgo em reconhecei-o; mas. 0 pódc matcl'ialmente dispens:tr. 
meu collcga . rcconhccor:.t tambem ·. qne si Sr. Presidente. em Fr:tnça. o . pe.~soal do 
tal u.ssumpto corr•esse a ca1'g'J do S11. Lauro gabinete do Ministro do Exr.er•ior, só o gabi·· 
:.Iüllet•, outras questões não pulem olle t.er uet.c, sem falla1• na. secretat•ia de Estado. 
::.·csolvido, nem lhe teria sido possivcl orga· compõe-se do G2 empregados. O Ministro nó 
nizar com prestezu. o S)U Relatorio. Brazil nã.o dispüe de um só empregado em seu 

Outra. razão, ao lado dP.lla e completao- gabinete; suppro a H.tlta, clw.mando emprc~ 
do.·n.. just,ifica a demora. A ca:mara. sabe que g[tdos da. secroiiarh, que ,i:l os tom em nu
a actiYiuaJ.e do Sr . . MinistL'O €stava prefe- mero diminuto, assim desfa!.cando as re
rentemente. sinã.o cxclusintmonto. voHadn. spectivas secções. Esses empregados- e o 
pa.r:1. a gr:1ndo questão, que a tutlas as ouM actua.l Ministro cha.mou pal'<:t seu gabh:ote 
t1•as sobeelova no m. omento. E que auxiliares. mais de um, pois a. occa.sião o oxigia-cs::;es 
· • •• • 1- ~ AI · J, - empr•ega.dos deixaram de auxilia.l-o na ol'ga
tem 0 i\Lims .. ro" · 1L. a ou_;rra razno u. ·que nizacã.u lias peçn.s que devem entr.·:.tt· no.Re
alludo. Dnr:.mte a. chscussn.o do Orç.nncnto 
das Rela.ções Exter•ior~C•s a.U .•guu-sa e ticuu Iu.torio, remett.idas das socçõe:::. que pt•oviso-
p:·ov~Jv +que 0 pessoal . d:.t Seci·eta:·ia é in· ria mente licaram. privadas de seus serYl•;os. 
~ufficwn~e ps.ra o scl'viço normn.l da rcpat·- Ainda mais. Precisamente a questão do 
tiçãu~ B:tsta. advertir que a Sccretarht tem Acl'e, que o illustl·e Ministro quGria em 
W empregados, ao todo, numero esse infe-. tempo opportuno submetter com as devidas 
rior ao que tiniu~ no Imperio o 1\Iini::;terio informações, exposh em ~eus detalhes, ao 
dos Estrangeiros. quando era. menor o ser- Congresso Nacional, impunha reservas. · 
Yic;o da.P~tsta. E' }nnegavcl e~se accrescimo o sn.. EDUARDO RA:-.Ios- PorfJitttmentc. 
de serv1çcs determmado p~lo mcremcnto de 
de nussas relo.ções com o exterivr, ouer po-
litic~s. quer commcrciacs. • 

O a.ctivissim'O Sr. ).!iai::;tro d:ts Relações 
Exterior~s·n~o podia, com esse . pessoal escas· 
so .• acudtr simultaneamente a todos o:; ser
-v·iços; ~ attendeu, como lhe ctl!l1Pl'ia. de pre
ferencla ao tratado cum a. Bol!,·i0. 
. O SR. B.\'RBOSA LDrA-Ntt qtwst5.o dospro~ 

t.ocolbs it::tlianos ·o .. Sr. Dionísio Cerq uci ra. 
poude m:tndu.r-nos um . cxcellcntc r\3latorio 
apeza.r dtt intensidade da; nossa. ~ituação. 

O Sa. GASTÃO DA Cu:>:nA-E quer uorvon
tHrt;t o ~1.obre Deputado cquipar~),l' as duas ne
goclaçoes! I-Ia aiguem que peze igualmente 
tt com·ençao a. que allmle o nob1•c Deputado c 
o tir~t~ado de 17 dest~ moz '?- (PaHsa..) 

D1z1a cu, Sr. Pres1denr.e, 11ue a. sccreta.ria 
d~ts .Relações Extm•im·cs dispõe ao todo do 
1 U empregados. . ' · 

E~so numero. O'<'identemcntc exio-uo . só 
po1• si. explicaria quo,lquer retarda.mcnt0 no 
mone~o e no pr(\pu.ro dos papeis que por alli 
trans~tam, mormente na organisaçü.o do ra
latorlo, peça. complexa. e extensa. 

Tão defici~nto é o possoal da secrehria, quo 
O so.u arch1 vç •. onde se gua1•darn documen
tos lmporta.nttssimos, alguns insubstituiveis, 

0 SR. GASTlO D.\. CUNHA. - 0 sigilo que 
exigem negociações dc.sta Ol'dcm. or<1 motivo 
para que se nã.o precipitassem as informa· 
çõr3s, e não m•a cxplicavel que o Relu.torio 
deixa~so de expor alguma cousa sobre essa .. 
quo~tao. 

0 Sa. BARBOSA: Ln.IA.- Isto 6 qllanto :1. 
f1 uestã.o do Acre • 

0 . SH.. GA.STÃO DA CUNIIA-Sim; si nã.o· 
allude o nobre Deputado :1. questão . do Acre, 
tt increpação perdeu sua. opportunidadc, pois 
,j~t aqui votamos o discutimos o orçamento 
do Ministol'io. E :1. questão do Acre alludiu 
expressamente S. Ex., paro. justific:.~.r il. smt 
accusnçã.o, o tanto, quo allo;;ou as difficul
dados om que se vê para apanhar, na lei
tura intm•mittcnto o fL·accionu.da da im
prensu. diaria, esto ou aqnello documento
sobre o curso . uas negociações diploma
ticas. 

Jú. se vê, p01•ta.nto, quo S. Ex. mais se
queixa. da demora do Rolatorio,poi•que a. custo 
é que consegue orient.ar-se nesse :1ssumpto, 
catando aqui o alli informaçücs c noticias u. 
respeito. 

o SR. B.\RnosA LmA. - .Na. parte não se
creta. 
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o Srt. TJIO)n'l.: CA.YJ\J,C!I.;>;Tr dá. um apn.t·te.l eu o aco~pn.nho om seus conceitos,~~ bcnemc-
0 SJt. _ GAST]í.o D.y Cu:-:_HA - Sr. P1•eú- · rencia. do~ .~m·viços quu 1!1 e~r.:í.o prastando os 

dcnto, n:w tutn 3.lllü.a l'~~zao o noiJl'O Depu· nos~os m1l1tn.rcs; ma.sc1-cia S. E:... que esse 
taJo quando :tllega c1ne o t1•at:~tlo sel'á. di~· 1 tt·Hmto tlc pn.triotismQ não é maior do que 
eu lido de ~u:.•p1•e7.a, de aroga_dilho, ·nu. estl.·~i· 1 U'llld~e de quo csi,;L da.odo prova~. nmis um:~ 
tom de 1iempo q_ue permttte umtl. ~e8s:w 1 voz, a·J Eerviço de seu puiz, o benemcrito 
>ecreta.. po·•·q_na.nto só ahl a Ca.mara torna.I•á i Ministl'o d ;s Relações Exõoriores (olJloi ados · 
conllaciment.o dos documento~ e r.lo tl'at:tdo. I mtri!l) l·em.} • 
:o<:i.o ú a~slm ; o h·atado h•{t pl'éVütmcnte 1· >; ,.. • . · • · 
·· Cornmlssilo dú Dlvlomacia a qual tem de '".' ~x:• que p_as,ou t~. ])i:l.l't c molllOl' c .a 
,, - • . I JU<l.HI'' c·· "ll"' Vlli'• Ilttb'·~··· '10 es' ,. • n " . da::.·. seu p~t1.'CCé11 ; e.consoguintctne.nte, n:io é ., ~ .· ... ~~ ~. _ ...... ·>· ~. H~.._.· . ... \._\n~ .... ~;~u ,. 
apenas crn scs~?lo rla, Ca.mal'a I>lona cL'te nó~ us "?, ,~r;,1 ,·? ca 1 at.n.t c coutia. o e-traobe!.o. 
Deputados to1·omos etJS('jO de mmmina1• o P! ~t.,c.n..:l.~.? .e ~wnr~?do ,~,sou loJ~ma-l:atJ':a. 
assumpt.o. O t-:oat:l.'lO cst:t1'ú. d~sdo cntiio ;1 IM~'-~ "';·; ·:~'.:;-:e~tu. presunt.emc~ .. o ~ntt,~ n;~· 
dlspuúçEio <.los illns+.1·es Deputadas na Com" ~n.u ~( -~;zu,r,,r, :quoHa }:.aU.t~.a~ . ~,o liJI!D~l$: 
mi:;l!iw de qnc faço pa·.·tc. (:1piil'lcs.) . . ;~.m~~· .a~~~<,o '' ,,ua :.·LtcJ," se~\ ;9o ma.' OI_ 
Afn~a s. Ex. p:n·~eeu-mu l'ospunsabd1zal' ;m~a. , .:~111- os antcuorcs" ( "•Ir.: lo úe''~ , 

o Mrmstro <hs Reln.~o~s ExteriOl'CS por pos- Jwtlo u.m ·) 
oiveis cmharao:-t'S e difficulúo,do~ na situaç:'ío 1 A Camu.::a disso se oonvenccrll em lmlvJ. 
das t1·op:\s em missão r:o Ac1·e. Por esses 

1 

... Estott certo que a Cama.r:t nTLJ argúe o 
·f<tctos, p8los soí"l'dmentos que acaso te- nobro Z~Iia!stl'O pela .demol'a na. e ntr(w:t d(j 
nh:l·!!l CXpCrilnO!Jtado a.lll naquell:.LS im· ias ~eurebtat'ÍQ,; tlJ:llÜIOnl aCt·edito q ue O nohre 
:reg:oes a~ no~:;as fo1·ças... Depat<1io po;o RlO Grande, e appc:lo para o 

Os SR.~. DARBOS.\ LDL~ E Tno~!AZ CAYAL- S01t os:pirito escla;r ecido C l'CCto, reconlli:Cef!L 
CA:O:Tl dão apartes. que ~01 menJs JU~tu. A demora t em JUS•l· 

!i.caçn.o compl(lta. 
Dov<i dccla.I':tl' agora. 

ce be1·:1. em breve esse 
esUL c:mcluid.o; npeno.s 
visf.o ftoa.l do ~.Iluistro. 

que a. Cama.ra r~ 
document'J, que j :i 
dependendo da re· 

O Stt. GASTÃo DA Ccxn.\ - Si i$to houve, 
Sr. PresidentB, o quo lamentarei sincera
meute, a responsa.bitid.:tde não ca.b2. ao Mi· 
nisterio do Ex.tCJrior o sün. aos Mi n iste1·ios 
da. Guerra. e dú, }.Iarinha, aos quaes competem 
o propa.roc a. mo"biii7;ação d:ts forC!J,S. · Aproveito a. occ~.sião, Sr. Pro~idcntc, uc 

O Srt. BARBOSA .LmA - Ninguem a.ccus0u, c~ta.r. na. tribu9a. o po!•quo se acha. onfermo, 
·por isto o :Ministro das Relações E:.:terío·. uao ~e~d? podldu comparecer lt Cam<l.l'J. o 
res; ou não o :;ccusei e nun~a o acc•ISaria nosso dl.l!óll:cto e prezado colle,;a pelo P<tmnã,, 
por lançar mão de um inst1·umento a. s erviço o St•. La.mo:1l1tL Lins, pt•esidente d.1 Comzuissão 
da Repttbtic:J.. (Tia o"!J•os. apa1·tes . ·Soav.~ os d3 Diplomacia. e TrJ.t:tdos, aproveito a occasião 
·<ympanos.) ]J:l<J'Ul.'eq~o:•o:· a V.Ex.se ~ig ne suostituil• um 

o SR G lí':T"o lH. c·':-.'r \ .:. ·Muito me sa.· •.los J?Cln')r.J~ da Commlsstw. q~to sa ~uzol! tou , 
\isfa.z ~· cort·e;.~ de. qu~~Ú~·i mu.'t. o no ore Deput ·.do Sr. Lcongrluo FJ!guetro.s. 

O Sa. BEL!SAP.IO DESouz.1.-Pu.rcc~nw t or S!' .. P:·::;sidcntc niio podia. :flcar sem r os · 
ouvido ao meu illustrc amig<J, S:·. B:.t.ruasa cost:1 immcdtttta o discursu do il!u~trc ooL· 
-Lima, dize1•: desastrada exp~dição ~ le~;:,. Dn.nrlo·t~ ·u. S. Ex. cu o fiz com toda sin· 

0 SR. GAST~ü DA CU:SilA- Ahi cstU,! 'Mas, cri dado, A OUH'OS maiS atitorisados (»<7<1 
([~os:~.stra.du. p o.rquc 1 apoim!o) c:tbia :1 palavra. Tomei·<J..qua.ntlo não 

~·ia no l'~cinto o illustrelaadcJ· d.n. Cu.mal;a nem 
O SR. BARBOSA. LÜu~ Quer discutir o os meus cuHcgas uaCommissiío deDipl mach~ 

tratn.(lo do Acre em sc~':lâo publica? E' scmp:'.:>. tlgrad.wol fazer justiça; cu a fiz 
O Sn,. GAsTi\.o n,1. CusnA-T..hnn. cans:~ não B com nmn. sn.tisfação :t m~.i~. ;a etc cxpl'i· 

implica a outra noccs.o.l'Ütmont~. Póde o mil• >inco•·:.m<Jnt:J os meus · SQntimontos 
desastre provir <le m<i. o rgn.nízo.clo das for· pe~soaes p:~.l'l\ com ·o il!ustrc Deput.ado . a 
çu.s, de p1•ecipitaçiío na. expedição, de mão pttr:J. com o Ministt•o dn.s Rol:tções Exto
prepu.ro dos tra.:lspol.'1.0 ;, etc,, som que~ -~:vros. (.11"õ.~o ban• ; m.ori!o bom. O o1·ado,; é 
i<t~a de envial-a.s fusso em si dcsJ;Stra.à<\ , r.on>Jlrimc><l<~da ,). 
som que deixasse a.tú de ser noccssa.l·in., 

O S& . Ru:.!lOSA LnrA- Eu adiantei o 
desastJ•ad:;; sortk cllc a summul:~. do discurso 
quo os meus concidadãos não pudm·om 
ouvir . • • 

O SR. GAsTÃO t>A Cu:o>HA.-81'. P1·e~idento 
o nobre Dcpnt<tlo pelo Rio Grande a.lludiu, e 

O !!!h.•. Presidente - A requer i· 
mento do S!•, Deputn.do Ga~tM úa Cuaha, 
nomeio o 8!.'. Edmú•do n:unos para substi· 
tuír o Sr. Lcoví~rildo Filgueil•a.s, membr ll da 
Commisslio de Diplomacb, d~n·ant~ a ~ua. au· 
S()'l.Cill, 
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Vão a. imprimir os seguintes 

PARECERES 

do pa.iz. Sendo assim, é a Commissão d(;. 
parecer que se indefi1•a o requerimento de 
D. Andréa · Sn.boia de Albuquerque. 

N. 126-190:~ Sala . das Commissões, 19 de novembro de 
1903.-Gonçalo Souto, Presidentc.-Ca1·neiro 

· h de Rezende, rela.tor .. _;_Jo,ro Lttiz.- Gazv,,c 
Indefere . a petiçtío em que o al(etes onorario Ba'Yltista.- El.yseg . Ggilhe;·me. - Be1.·nm·do 

do · exe~·cito Antonio Maria de Passo:; pede H o~ ta. 
wna pensllo · 

A Commissão de Pensão c · Contas, tendo 
em vista a petição do . alferes · honorario do 
exercito Antonio Maria de Passos, que ao 
terminar a guerra. do Pat•agua,y contava. 28 
u.nnos de idade e reccbett ·· o premio mo· 
netario do decreto . n. 3.:371, de 1805, é de 
parecer que . não ha razão alguma supe
rior para lhe rwr concedida uma pensão. 

Sa.la das Commissões, 12 de novembro de 
1903. _;_ Go~<çdo Souto, presidente.-Be1·· 
nm·do. Iim·ta. relator.-Jor7o Lui::.~Gal-r;üo 
Baptista.-Etyseu C'...uillterme. 

N.l2i -1903 

Indefere a petiçtío em que D • . And1·ea Saboia 
de Albuquerque, viwva do ex-Senado1· federal 
J,fanoel Beze1·ra de Albtique1·que, pede uma 
pensao 

Em requerimento de . 12 de dezembro de 
1902. D. Andréa Saboia. do Albuquerque. 
viuva do ex-Senador federal Mn.noel Bezerra 
de Albuquerque, fallecido. em 1892, pede ao 
Congresso Nacional uma pensã.o, afim de que, 
diz ella, possa dar a seus dous :filhos «uma· 
educação condigna do nome do seu proge .. 
nitor.:» 

Allega que · seu ma1•ido prestou serviços á 
patria não só na guerra com o Paraguay 
como ta.mbem na Constituinte da R.epublica, 
:pelo que se julga ·· com direito a uma pensão 
mensal de 150$, sem prejuízo, :porém, das 
vantn.gens legaes que lhe assistem por morte 
delle, então major do exercito nacional. 

Na hypothese não se trata. de uma pensão 
justa em rigor, pois que a supplicante tem 
montepio e meio-solúo por morto de seu 
marido, em ·. recompensa ·aos serviços por 
elle prestados á patria na guerra com . o 
Paraguay, conforme allega em seu requeri· 
mento. 

Quando, . porém, não fosse assim, sabe a 
Commissão de Pensões e Contas que a verba 
:...-«Pensionistas»-do Orçamento da Fazenda, 
a.ccusu. uma. aggr::wação incrível nas despez:is 
da Republica. jú. t1.pontada em documentos 
.Iogisln.ti vos como o rcgimen do esbanjamento 
do dinheiro 3.rrancndo ÍlS classes laboriosas 

N. 128- 1903 

Inde{e1·e o ,·eque?·imento .tm q_Me DD. Aníl(l 
I::abel de Lace1·da W"e;·nech e Esteplwnia 
Au.r;usta de Lace1·da 1Ve1·nech pedem toilc 

1JenstEo 

D. Anna IsalJel de Lacerda ·werneck e D. ' 
Estephania August3. de Lacerda \Verneck. 
filhas de Luiz Pinto de Lacerda \\ erneck. 
em requerimento firmado a 21 de setembro 
findo, · solicit.a.ni . uma pensão ao Poder Legis. 
!ativo, ao arbítrio deste, com. que possa 'tU se 
manter, pois que estão desprovidas · de re
cursos pecunial'ios ·de qualquer natureza. 

Para: ·isso allegam, entre ·outras· cousas. 
que o Dr. Luiz Pinto fôra deputado á assem. 
bl~a legislativa do R.io de .Janeiro e consul 
em varias localidades da Europa, chegando 
a alcançar a commenda da Ordem de Nosso 
Senhor Jesus Christo e o officialato da Ordem 
.da Rosa. 

Allegam mais o seguinte : «Não menos 
benemerlto foi o bisavô das supplicantes, ca
pitão Ignacio de Souza Werneck, fundador 
da cidade de Valença, onde exerceu impor· 
tantas funcções publicas. edificou igrejas, 
abriu estradas,conco1•rendo efficazmente pn.ra 
a cu.techese dos indios do a.ctual Estado do Rio 
de Janeiro. Era !agendaria, continuam ellas 
a fazenda do capitão Ignacio, na Piedade, do 
Paty .· do Alferes, largamente ·aberta á hospi· 
talidade, deposito dos dizimos do om•o. Ahi 
se alojaram, vindos presos de Minas, os im· 
mortaes Tiradentes e Gonzaga e seus compa· 
nheiros,tratando·os o dono da. casa, primeira 
autoridade local,. com grande piedade, a· 
ponto de os fazer desalgemar, o:fferecer-llb.es 
jantar, em que os serviu . elle proprio com 
suas :filhas.» 

A Commissão de Pensões · e Contas não . está 
longe de ·achar . tudo isso ·honroso para as 
supplicantes, mas não nóde fugir á contin; 
gencia. de lhes indeferir .. o podido, pot• não 
ser de justiçn.. 

Sala das Commissões, 19 · de novembro do 
1903.- Gonçalo Souto, presidente.-Ca,·neire 
de Rezende, relator.- Jot7:o Luiz.- Galvlío 
Baptista. - Elyseu Guilherme.- Bernardo 
Ho,·ta. 
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,SESSÃO EM 2(3 DE i'\OVE~!BRO DE i 903 

, N. lg!l-1903 

Jnd~fÓ~c o rcql<e;·imento em que D. lt!a-.·ia 
·Lui~a Tei.xe;'i.U. Baslos Bruce pede: ~m1n 
pcMiíO 

Em. petição de 9 de dezem.b~·o ,te i 902. 
D. Ma.ria. Luiz~ Teb:eira.Ba.stos Bruce, viuva. 
do Etlur.wdo Rolm1•to do Bruoe. soliCita. uma. 
pensão, a. juizo elo Congresso Na.ciona.l; p:tl'a. 
se m<1nter e â sua tilha D. Elvira do Brucc, 
sem pl'ejui:<~li das mnUI.;;"ens leg_a.e;, que tem 
por mo1•te de seu marido, entao tene:1te do 
exerci to n:\cional. 

Sem coudemnar em absoluto as peosõl?s, 
que se a.volumo.r~tm oe5tes poucos ~n~os de 
l{epnblica., toia.na. entende a. Comm:~sõ10 .. de 
Pansões e Contas que não póde attender a.o 
pedido da supplica.nte. 

Si seu ma1·ido p!'C$tOU serviços ;1 pa.trí:;,. a 
pa.tria. já tem uma. divida. .sngra.da para 
com aquella que perdeu o seu anlmo . qual o 
meio soldo. 

Um paiz ou um:~. nação ·pobre, q~Ia "e.mu
nera. modestttmente o seu funccLOnn.lvsm? 
activo, não póde aug.:nentar a tort~ e a dl· 
rei to a su.a. das peza ímproftcua, sacn ficando 
em pura perda as . classes laboriosas ~a na
ção ultimamente sobrecarl·ogadas do tropas· 
tos 'redera.es, eshduaes e municípa.es. 

A verba «Pensionist:::.s~ foi avaliad:l. p:1.ra. 
o exercício corrente em •1.675:588$979, e a 
ve1'ba. «Aposenta.dos» em 2.614:064$520, se· 
gundo a lei n. 957, de 30 de dezembr·o de 
1902. . 

Pois br;>m; para ,o exercicio futuro, .~ m
crivel o The~OUl'O carece do augrocn to de 
2.104:'4.65$663 â verba «Pensionistas• e. de 
J3S:l2·J$653 á ve;·ba.«Aposeo.taJos.» O ult1mo 
lJa!anço definitivo do Thesouro mostra. a d~· 
:dciencia na. a~-a.liação para. o a.ctual exerci
cio; mas basta o facto assignalado, 

A' v ista. do exposto, ê a Commissão de pa.
recer seja. io.deferido o requerimento de 
D. M1wia L. T. Ba&tos Brnce. · 

SaJ.a. das Commissões, 19 de novembro de 
1903.-Cal"nei?o de .Rezenrie, relator.-BeJ'• 
nm•do HoJ·ta;-Etyseu Guaherme. - Gal1"ío 
Baptista • .,.....Jo/1~ Lui:: . 

Vã.o:J. imprimir os seguintes 

:PRO.JECTOS 

N. 2913 A-1Q03 

Pm·ace>· sob;·c as emendas offe,'ecidus pa1'a a 
2" discuss tTO do p>·o,iecto n . 296, deste anno, 
que Ol'Ça a Receite (;e,•al da Republica pcn·a 
o cv:ercicio de 1!)04 

A Commiss5.o ue 0l'C:l.mento :lll_t•es<mb 
sobt•e as em<Jodas offerecidas ao proJecto de 
Receita o ~guinta p :trecer: 

N. l 

Ao art. [o, n. !. Onde se cijz- Dil·cito,; 
de importa.çã? para. (!opmmo, etc .-diga.·~e: 
Di:.-Gitos de l!Uportacao para. consumo, m: 
olusive, n 11 vigeucia desta. lei, a. ta.xa. de 30:;; 
por ca.lJeçn. de gado vaccu!n e ma.r: tidas as 
.isençõus quanto·u.O que fol' tnt1•oduz1do pela 
fronteira do R io Grande do Sul. 

Sala. das. sessües, lL de novembro dol9G3, 
-.Rodolpho PaG:{(o. 

A Commis5iio divide a emenda em duas 
partos para. rejeitar a. primeira-em (lUO se 
cron o imposto de 30::; por cabeça de gado 
va.ccum importado, o app1•ovar, a se;;nnda. 
que mao~om a. ise~~.ão ~oncedi~a. ~() que fo:: 
introdnztdo pela. irontcu•a do Rto Gru.nd~. 

o assump~o é de summu. i!!).POl'tanma e 
o,trecta a mllltos Esta.dos da. Umao, 

Vem de louge a campanha contra a im por
tação do gado estra.ugoir?, em beneficio. d:J. 
industria pastoril do paiZ. A !neta, parém. 
tem em. geral sc circum.scripto .de prefcr~ncfa 
entre os interesses da. mdustrlo. pa.storü dos 
Estados de Minas a Goyll.z, como centros 
productox·es e do Districto Federal como con· 
sumidor. 

No emtanto. convllm nã.o esquecer que 
consumidores obl'igadus do gado. p latina . 
tando sido inutnis divel'sas tenhtJvas para 
dolle presoindil•, são os Esta.dos do extremo 
norte Amaúma.s e Pará e os de S. Paulo. 
Paraná e Rio Gro.nde do Sul. 

Ora, o imposto de 70$ é i ncontestavel
mente um imposto prohillitiv?, que a lém de 
prejudicar o Thesouro , duJ?lwa.ndo a sua 
renda., vae tornar excesstva.mente caro, 
quasi impossivel, o consumo desse genero de 
primeira. neces~idade. 

Si n5.o se o quer ou o pede. como pro
hibitivo, mas si o tem como Slm])lcsmen;e 
protectot' , elle falta., por completo, ao fim 
alméja.do. . . . _ _ 

Circumscrevendo a nossa aprecmcao tão 
sómente ao Districto Federal :pn.ra mel11or 
precisa.l·a, o~ o que acontecerá : dada. a. ~
suficiencia., nao contestada , do gado mlDell'o 
e ;royano pam aba.s~ece:_ o mez·~do desta 
Capita.l, a coucurrenCla. nao cessa.r,t. 

o gado a.rgeotioo solicitado pela força 
irresistiveL do. necessidade continuará . a. 
entrar, mas aggravado no preço com a quota 
do novo imposto, disputando o mercado a~ 
gado nacional. Este, insufficiente, na impoSSl· 
bilidade de po:ler, pelo excesso, det erminar 
a. bara.teza e elimina.r o concurronte estran
geiro. terá de acornpanh~I-o n a elevação do 
preço a que elle foi obrig;~do pelo e xa.ggero 
da tnxa proteacionisttl.. . · 

O peso dessa Luta. desigual rcc~he unic,, e 
excl~sivamontc sobre o consumidor. 
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A sua conscquencia. inevita.vel é o encare
cimento excessivo do genero que constitue a 
base da alimentação, sinão das classes mais 
desfavorecidas, certamente da grande massa 
quesob aapparencia de uma relativa facili
~adede meios, sabe-se que. occulta, dada a 
crise que de longe e tão intensamente nos 
vem trabalhando e opprimindo, uma extra
ordinaria situação de penuria, tanto mais 
ainicti ~a, quando é preciso aos que a soffrem 
disfarçai-a a todo o preço. 

Inutil ou contrapr0ducente como taxa pro
teccior.tista, onerosa á população, prejudicial 
ao 'i"hesouro, eis o que se nos afigura o im
posto que se propõe. 

Accresce ainda a circum~tancia, que talvez 
haja escapado ao illustre signatario da 
emenda. 

A.ccresce mais que a phase de normalidade, 
em que a tanto custo entrou o gr·ave pro
blema do abastecimento de carnes. verdes a 
esta. Capital, com o regimen da livre con
currenci:t poderá ser perturbada com a volta 
ao regimen dos monopolios-de. facto ou de 
direito-que incalculu.veis prejuizos e diffi
cuhmdes de toda a natureza tem· trazido ao 
Thesouro, a ordem publica e á administru.ção 
Federal e do Districto e até á propria indus
tria · pastoril. 

O monopolio, ella sempre pro~lamou ; e e 
tem sido o seu peior inimigo. 

Constatando na sessão de 30 de· outubro de 
1805 o imposto de 158 sobre o gado platina, 
chegára, o eminente reJa,tor da Receita, o 
Sr. SerzedeHo Corrêa. ás mesmas oonclusões 
a, que actualmente chegamos. 

Diz elle : 
·<<Para que esta emenda. não mereça abso

l utaroente a acceitação da Camara, . pa.r~:. que 
ella seja. rejeitada in lim,ine •. como o:ffensi v a 
aos . interesses nacionaes, como ·prejudicial 
aos interesses do proprio Estauo de Minns, 
como capaz de trazer a t'ome ao Districto Fe
deral, capnz de crear as maiores difficuldades 
a Estados impot"tantissimos do Norte como. 
Pernambuco, Pa.t•á e Amazonas, não preciso 
traze::.• á Camara. outra. informação e outros 
dados si não nquel!es que já trouxe quando me 
rereri ás difficuldade& que teve o governo no 
meu tempo. e oommigo todos os que colla
boraram na administração. para evitn.r au.e, 
dias seguidos. esta capital ficasse sem alinien· 
tação. Ollamo a attenção da Camara para. 
esse facto : foi preciso que o governo se dis· 
puzesse n. violar todas as leis, se dispuzesse 
a violat• a lei do orçamento, se dispuzesse a 
mandar dispensar absolutamente todo o im· 
posto. desde o de importação ate o de ex
pediente e mesmo o de t1•ansporte ; foi pre· 
ciso ainda que o governo tivesse· n. coragem 
U.e acca.rretar com a responsabilidade de 

8.000 contos, sem lei que o autorizasse; foi 
preciso que o governo tomasso sobre si a 
responsabilidade de s.ooo contos de pre
juízo para conseguir normalizar um pouco 
a si tu ação do a bastecime~to de carne desta 
Capital. 

O que aln.rmava muik,s vezes o governo 
pela · !'es:ponsabilidade do abastecimento de 
carne para a alimentação clestn. cidade não 
era o preço d.tL carne, elevado. não et':.t tanto 
a preoccupn.ção. de vm· em dias seguidos a 
população ter de comprm· ::t c:•rne a. 18500, 
~$. 3$ ou 5$, era. ·sim este facto :- de ser 
impossivel te1• a carne .r.ecess:11·Ja para ali
mentação. » 

N. 2 

OnCe convicn·: 

A mant~3iga. de leite con~inuará a pagar. 
na vigcncla. d.estn, lei. o cli1•eito de importu,..; 
ção para consumo no valor de l$500 o kilo e 
a de margarina. o de 8$., tambom por kilo. 

Sala. das sessões, 11 de novem1Jro de 1903. 
-Rodolplw Paixtto-Pad~~c.. Rezende. 

.A Commissão uccaita a e:nendn.. 

Não EO lhe afiguram fundadas as recla
mações, ou melhor dize~nos - os · resenti
mentos dos pa.izes que se dize:n prejudi
cados com a taxa proteccionista que esta 
emenda :manda manter. A França continlla 
a ser o nosso principal fomecedor de man
teiga. Em quanto ella fornece 1.418.463 kilos, 
os Estados Unidos fornecem 574.159, a Ita.lia 
2~2.549 e a Argentina 15.734. E' certo que, 
conforme as estatísticas do primeiro elos 
paizes men.cionados,a sua exportaçã.o soffreu a 
franca depressão de 43 °/o de 1899 a. 1900, 
mas que estê facto eleve antes set· attri
buido ~t c a usa geral que tem affectado a im
portacão para o Brazil, diminuindo-a, quo 
a. n.ggravação d.3. t.axa auuaneil•a.-pl•ovu.-o 
a elev-ação da. importação do 1901 a 1902, 
apezn.r do augmento dos direitos. Não se 
tem, de fórm~L alguma, t·:lrnado sensivel a 
impo1·tação di.t mn,nteiga estrangeira, o im
posto alludido-é o que indicam as cifras. 
Em 1902 ainda compramos ao estrangeiro, 
lemos em uma memoria sobre o assumpto, 
2. 656.044 kilos, ou sejam tres vezes a nossa. 
produccão normal, que é computada em 
900.00U ldlos annuu.es. 
nàiuos. como subsidio interessante, uma 
reln.ção do consumo geral das manteigas es
trangeiras nos varios Estados Brazileiros no 
anno de 1902 : 

Capital Federnl. ................ . 
Perna.mbuco ..•.....•..••.....•• 

I\ilos 
827.309 
502.038 
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SESSÃO E:\f 26 DE r\OVEMnRO DE i903 ·. 945~ 

Rahia. ... • .... ·.- .....• ..... ...... 
· pa.rá ............................ . 
S. Paulo. ; ..•..•.••. · .•. ; •• , .•• ·, . 
Amo.zocas ...................... . 
!>[a.ranllão ....... , ....... .. , .... , 
Ala.gôas .•.•. · •••••••• · •••••••••••• 
Cear~ . ........................ . 
Parahyba ..........•.••...... , .. 

· !tio Gt·ando do Sul ••..•..•.•....• 
~ra.tto Grosso_ ..••......•.•.....• 
Outros l~st:tdos •...•..•.•.. . .. ..• 

4SJ.l97 
34:3.0!5 
180 .026. 
83.377 
i6.646 
51.091 

. 47.895 
22.105 
19.433 

. 11 . 493 
S.i96 

c!Ies doYem conhr nos dias bons on 
mãos que tiverem uc atr~vcs&ar os inter
Gsse~ e destinos da lavoura . E' :mim que 
ella o.conse1lla.: a) a união dos agdcnl

. toros sob a fót·ma de syndicatos agrícolas 
loc:.tes ; o) a organização d!l syndica tos 
centracs na Capital Federal e na,s c:lpi
taosdos Estados" (Cond. 21•.) 

· Considerando qul' o Congresso Naciona.l, 
<J.ccudindo a.o .reclamo da lM·oura, foi n.o en
contro do Congres~o de Agricultura e decre-

Apozar da concurrench estrangeira~· a ,·er" tou a lei n. 9i9, (:!l 6 de janeiro de 1903, que 
dado, porém, é qu~ o c;;~nsumo so alar"'a c fa.cilitA n. formaçã.o dqs syndicatos agrícolas, 
com .ello erosca :t producção · d(\ mnntcigo. o dâ garani ias aos lavrad(lre!; syndicatados , · 
nacion~l. Longa, porém, estamos ainda do quo encontram nessas associações vantagens 
produzll' o.sutlicionte pa.ra nos a.ba.s~occr . inconcucsa.s, sem rcnuncillrcm a. indepeu-

A consequ>lncia; ú que sobre o consumidor dencia. pos>o.1.l·c libm·d;lde do acÇão, bastao· 
tem d•} pesu..t a. aggra.vaçã.o dos ÍIUI)Ostos, do, para dellllS serem socios, que contribu,~m 

t~.. · t com diminuh cotização annual; . 
quo vao ser a.ugmen d.Ua., g_uanlo a. es a Ca- Considcrand·o que os auxilios indit'Cctoõ á. 
pita!, com a. cobrança de·2 •/ •• ouro, para as · . · 
obras do :pot•to.Os Estados do Norte, que não lavoura., conststentes em·ra.vores, concessões, 

d b 1 ta, te •A reducção ou isenção do direitos, que o Es-
pro uzem . a so n men _ man...,iga., .tc~m tudo· deve á$ cla.ssos productoras, em um 
Justos mot1vos de · quelXa. A Commtssuo, pa.iz ossonciJ.lmento 11gricola. e em plena 
porém, julga preferlvel a ruantttenção ·do 
quo existe, refractaria, como .:;, á. instabili- criso oconomica, pódem ser prestados aos 
dado da~ t:~.l.'itas, 0 a.ttcndendo ao ernpt·e;:o agricult~res, fia.:;~r1 edmiado~ e~ syndicatos, 
de. avult[tdos. c·\pita.a~. que á sombra. d:\ dts· com· m:us pro \lUl1 a. e para os c.; o segur:1uça ·- pRa.o~co; · · 

. postçao q1•e se ma.nda. conservar. fol'am om· .. considcranliu que, em um paiz de hil.bitos 
pregados na industría de lacticinios. officines em qu~ a.s idé:J.~ as m:.ls sãs, vigo-

3 rosas o· progre€sistas ca.recem do bafejo tu-
N • ; tolar do Governo p:wa moJrurc;n,a coacJss5.o 

Ao n. ~ do art. 1.• SulJséituam-sc as pala· · do o.uxilios inllil'ectos do Estado {, lJ.voura, 
d 1 . por ·tntormooio dos syndica.tcs ou cocpcra.· 

vras-os a; mesma Ot relativos á. manteiga tivn.s agr ícolas, impu!siomrti. o movimento 
do leito e a de margarina--pelas seguintes: coopota.tivo, compel!it•<í os a.gricull;ores a. se 
mantida. a di.,':posiçã.o no n . 1 <lll :•rt. 1• da nggt•emlnrem, como i~nto se fa?: mister ao 
loi n • 953, de 29 do dezemb;·o d~ 1902, quanto desenvolvimento cconomico do Brazll ; . · 
li. mo.nteiga. do 1oile e a de margarina. • . 

· ·Considerando qttc en tro os fuvoro;; do que 
Sala. das s!lSSÕes, ro de novem tiro d e 1903. t:t.nto precisa. a agricultura. para melhorar 

- David Campista, - 1-'rancisco lTe-iga.-P!'Oju· os mothodos do trabalho e a.perfoiÇoo.r a cul-
. dicada.. ·. · tura, a hençã.o ou redncção dos direitos de 

importação se impõe como uma. necessidade 
N • 3 A incontestavel em Nlação a. cc1-tos instru-

. · · · · · · · mentes, ·appa.relhos e objootos que a. indus-
·eonsidera.ndo que a. união da. clnsse agr i- tria. indígena não fornece aos ngl·icultores ; 

. cola. por associações que, multíplica.ndo as · Coosi.dCl':l.ndo que a.loi <la. tarifa n. 3.1317, 
suas forças. :.lentem e prestigiem. economica. do 19 de maio de 1900, isenta do impos~o do 
c commercialmcnte os agricuUoros o.t~ agora. importação certos objectos em !Jonelioio ·da. 

' enfraquecidos pelo isol:l.mento, é . a . aspira· lavoura. m<~.s sujeita-os- ao cxpetliclltc ; 
çã.o da.luvonra nacional e o meio seguro de . ·considerando que a. dlstincçiio entre im
melhorar o substituir os processos rotineiros; posto do importacão ·o aJtpediente, pat·u. o fim 
· Conside1•ando que 0 CoiJgresso Nacional de de isentar os objeotos de que nece>sitn. a. la· 
Agrieultu. ra a.tnrmou peremptoria.monto: .· voura. do primeiro e sujei tal-os a.o segundo 

burla quasi completamente o beneficio, por, 
o~E' mister quo os agricultores .com- quanto a ta:<:a. do e1tpediente sondo 10 °/o 

pt•ehendam, em gera.l, as vantagens · da. sobre o vn.lor officbl (no qual incluem-se a,s 
união o cooporaçã.o como f'actorcs de cre · despczo.s de tt•ansporto), !ta. c~sos em quo ·é 
dito e elementos poderosos de Ol'gani~ ·pre.forivel pagar o imposto como succede 
:zação oconomica a busquem prati.cal-as com alguns n.pparelhos dostinl\dos· :t> a.ppli-
como os unicos, reaes o segm•os OQro que ca.çõos industria.os a. aloool ; · 
w.vu . . ~ 
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Considerando que a isenção do imposto de A Commissão a.cceita a emenda, ·elevando· 
importação J.epende de requerimento ao Mi· se de 3 °/o a 5°/o o pagamento de que trata. 
nistro da Fazenda, informações da Delegacia o artigo unico. 

N. 4 Fiscal nos Estados, que por sua. vez recorre 
a proiissionaes,para emittirem juizo sobre a 
applicação dos objectos incluídos na. lista que Onde convier : 
acompanha o requerimento, o que retarda 
enormemente o defel'imento do pedido ; 
Con~íderando que o processo a que se sub

mette o pedido de isenção é tão moroso que, 
muitas vezes, apezar da diligencia da parte, 
a concessão é dada depois da época apro· 
priada. para a montagem do mn.chioismo des
tinado ú. colhei ta das plantações ; 

Considerando que o Estado auxilia.rá mais 
p1•oficuamente a lavoura, Stljeitando os ob,je· 
ctos de que ella necessita a uma taxa modica 
ad tlalo;·em, sem dependencia. de requeri
mento e despacho do Ministro da Fttzeuda; 

Propomos a seguinte emenda ao Orça· 
menta de Receita: 

Onde convier: 
Art. Pagarão sômente 3 o /o ad valorern 

de imposto de importação na Alfandega os 
machinismos ·e instrumentos para tt lavoura, 

Fica alJolido, na vigencitt da presente lei, 
o imposto de 10 r~is sobre o kilogt•amma. de 
trigo em gL·ão importado. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Soares dos Santos.- .Tuvenat J.1fille1·.-Ba;·
bosa Lima.-- .Jlla~·çaZ Escobm·.- Angelo Pi
nhei;·o.- James Darcy.- Vespasiano de Al
bug:ue;·que.- Diogo Ji'(h·tuna.- .Ca~npos Car
tie;·.- Hontem de Ca;·'l.latho. 

A Com missão não acceita a emenda. Além 
de não have1• motivo de ordem economica 
que justifique a isenção do trigo, quando 
se eleva a taxa. sobre os ce1•eaes, tornan
do-lhos extensiva a CJbrança. de 2 o /o, ouro, 
motivos pódem surgil• de ordem politica que 
nos levem antes a augmentar do que a re
duzir· a taxa actual sob1•e o t1•igo em grão. 

N. 5 

Ao art. I. o, n. L Accrescente-se : 
O xarque importado do estrangeiro .para. 

consumo fica sujeito, na, vigencia .desta lei, 
ao direito de 150réis por kilogr•amma. 

Sala dass~ssões, 11 de novemlJro de 1903. 
Rodolplw Paixtto. 

inclusive locomoveis agricolas, os ·adubos 
chimicos, sem exclusão do salitre do Chile, 
o m·am.e farpado, os desnaturantes e carbu
retantes do alcool, os tonneis de ferro esta
nh:1do para. o transporte do alcool e os appa
relhos destinados ás a,ppliaações industriaes 
do alcool, quando estes objectos forem im
portados por syndica.tos agrícolas, organiza-
dos de cunfol'míÜade com a lei n. 9i9, de 6 A Commissão accoita a emenda, reduzin~ 
de janeiro de 1903. do-se a taxa. de 150 a 140 réis. 

Pl·ovado que o syndicato, prevalecendo-se 
do fa.vor da lei, importou os objectos mcn~ N. 6 
cionados com a reducção do imposto pam Onde conv-ier: _ 
'Vendel-os ou cedel-os a pessoas estranhas á. 
associação, será. imposta a multa de 3:000$ Art. Fica elevado de 120 a 150 réis por 
aos importadores, sendo pelo pttg ~manto kilogrttmma · o imposto de importação de 
responsavels solidariamente os associados .. xarques. 

No caso de reincidencia, a. multa será. do· Sala das sessões, 13 de novoml)ro de 1903. 
dobro e o syndicato será· dissolvido, a reque· -SoaJ·es dos Santos.-.Tu.venat lv!ille1·.-Bm·· 
rimento do procurado1• da. Republica, além bosa Lima.- llfm·çal Escob&-1'.- Anaelo . Pi
dn;s :penn.s em que inco1•ret•em os infractores~ nliei>·o.-Germ.ano Hassloclte1·~-.Jame's Dm·cy. 
nos·termos· das leis criminaes. - Vespasiano deAlbuq_uerqu.e.-Diogo Fm·tuna. 

Sala das sessões, 13 de novembrode 1903. -Campos Cm·tier~-Hornern de Ca,.vallto. 
-Ignacio Tosta. - Clwistino 01·ttz .-Rebou· A Commissão conside1\a. a emenda prejudi· · 
ças de Carvalho.-Lourenço Jlaptista.-Silva ca,da. 

N.7 
Castro.-Estacio · OoirnbJ•a.-CaZogeras.-To
Zentinodos Santos.-11. Candido Rod1·igues. 
-Bulctto. V~anna.-Eugenio Xolwinho.-.Llim·· 
coZino lrlout·a.-F,·eitas,-Joüo Luiz AZ.ves.- No n. 12 do ttt•t. 1°- Renda do~r Tele-· 
Galvtto Baptista .-Bcl'nardo Jio,·ta.-Ve,·gne g1·aplios- sc,ja. mantida com relaoão aos te
de .Ab1·eu.-Neiva.- Rodrigues Salda1tha.- l~gr~mmas da imprensa 

0
e esta.dua.es o que 

Fel1a: Gaspar.-Pamnhos J.lfont·eneg1·o.-Oast1•o d1spoe o n. 10 do a.l't. 1 da n. 953, de 29 
RebelZo.- Saty1·o Dias.-PauUno ca,·los.- do dezembro de 1902. 
Eduardo Ramos.-Rod,·igtJ.es Lima,...;._Dornin· ; Sala. das sessões, 14 de novembro de 1903. 
gos Guimarltes. · -B,-icio Fill~o, 
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A emenda est(!. prejtid.ica.da. 

N. 8 

Onde convier : 
Flcn. ele,iacht. a lO$ a taxa pe!(l. Iuscripçlío, 

em cada ma tol'ia, dos e:<am es de prep:ua· 
torios. ·. · · 

P\Jlo certificado de cada. exame scl"ol. co· 
bt>:~da a taxa. de l$000 . . . 

Sala das s<lssõcs, .13 de novcmllro de 1903. 
-Fc>·>·ci>·a lJ>·aga. 

A Commi~sfio nã.o a.cceita. a emenda. 
.Quando :t tcndencia geral c sy~tematica. ê 

pa1·a. a dosag~ra.va.ção ioopportunn. o desor· 
d.enada dos impostos, quando todos os 
t•aroo~ o toda.s M mooa.lidades do trabalho, 

· da industria., da t•eoda. o do ca.pita.l se sub
tl•ahcm í~ ncçito do .fisco, .rccla:mam. e 
obteem conccssões.favores e isenções-não se 
-comprebGJnde nem se justifica esta aggra
v~io, unio.'l. e isol11.d:l., · com que se :pre
t ende oneras a. iostracçiio supcrio ~. 

A lei antiga. não tl'ibuta v a as inseri.,. 
.pçõcs pa.N este~ exames, m:~s sómente os 
certificsdos ou certidões delles com n. tn.xa. 

·de 5$000. · ·. · 
Posteriormente . traosfllriu-se .o sello -po.ra 

a.s ioscripções, ncJ.ndo. os certificados a. penas 
sujeitos ao sello de 300 réis. Esbs . ta:~:as 
são autoriz:~~las . pelo actual . rogula.mento 
<lo seUo, de 22 de janeiro de 1900, tn.bella. B, 
§ 4•, ns. 11 c 12. · 

A emenda. dnplica. a primeira e ma.is quil 
·triplica. a segunda.. 

N. 9 

a) art. l •, n. 29-redija.·so assim : 
mto sobro snb~iclios e vcnclm~ntos •. 
Sa.la. das sessões, 14 de novemb-ro da· 1903. 

--Paula Rcml?s, · 

A mawrm da Commissão não ttcceit!J. a. 
·emenda~ 

:N. 10 
b) art. 1•, n. 29. Si não for a.pprova.da. a. 

emenda. a ;w n . . 29 do o.rt. I•, proponlto a. 
sog1I!n te ·: . . 
· Dito . sobre subsídios o vencimentos n5:o 

comprehendidos os . dos Senadot•cs o Depu
tados (:u•t.22 da. Constituição). do PreSidente 
e Vicc-Presidcoto dA Republica. (at·t. 46. da 
Constituição) e os dos Juizes Fcderaes ( § 1• 
do a.rt. 57 da. Constituiç.1o ) . 
· S.-tla dns ~ossões, 14 de novembl'o de 1903, 

. -Paula Ramos. 

A màiot•ia. da. Commiss1io não a.ccaita. a. 
emenda. . 

F .• ltà.tú n.s disposições dos Q;rt,~ . 2.2 o 46 da. 
Conslítuiç..'l.o. r elativas a.os . subsidias dos 
;\{embt•os do· Congi·essl) e do Presfdente·e 
VicP.-Presidcn~e da. Republica. a. clausun. 
t:Jtpl'e;sn. <b art . 55 ~ rola.tivo aos venci
mentos dos .Juizes ·Fede:••\es - : <tser[ o dc
terminado3 por lei e não poderão · fer dimi-
nuídos .» . . 

O . rclat•:Jt' dtt Comrilissão· ê, pJrém vot o 
vencido, · · · · · 
· Conaidero.. coh·~r~ntc cóm a doutrina. quCJ 

sustentou quanto ao imposto sobt-e o juro 
da~ :ipolir:es, que o imposto de que .se trata 
6 nma simples modalld.adc do imposto geral. 
sobra a. t·end.a., iniposto que niio so confunde 
du fó,•ma. alguma co:n a. r educç..'io ·t.le venci· 
mentos vedada p~ln. Gons\itu!ç.ão; 

N. ll 

Coasiderando que o orca1nonto da. Repu
blica pa.s.sou··do r cgimen dos Dcficits C<Jnstan
tcs para o de s:J.ldos promcttcdorc3 de ~poca. 
financeira longa. e prospera. graÇas. como G 
justo J izel-o. ás medidas cfficn.zes e cncrgi;.. 
cas. vot:ulas pelo Congres~o o ~~ boa orienta
ção do Po1lc:• Executi\"o, que as praticou em 
tempo, com a. maxim<t solicit.mle e loajd::tdc ; 

Coosidct·ando que, debcl!ad:1 :L ct•iso orç<l.
maot:wla. agudis~ima - devem os legisla· 
L1.dores e o Q{)\'Cl' OO voltar ·.os oll1.:s pre
vidente.~ p:Ll'il. as pt•eca.l'Í$3Í LU<\S canuições 
eei.!nomicas do p:!.it, v.otauuo aquellos e 
executando este> Jois prowetora.s úas indus
trias que so possam desenvolvere progrodir, 
sem·que, cnt rek.nto, descurcm do bem cs~r . 
rela\ivo o.os funcciona.r ios pul.llicos da. Uoiã:o, 

·os . qua.e~ nunc:1. l'egatoara.m ~acrifioio em 
prol da Patria. nos momentos tliffice!~ e tJ. 
merosos que el!il. ·tem a t1•n.vc•sado ; 

Considerando. que essa cl:~.sso numm.•osa e 
resign:~.d::~. ao e~tremo é aqucUa. qu~ raa.is 
solft•o nM ft•equeotes crises cconomico·fi:nan
ceiras do p:dz, pois tanto percübc ao cnmbio 
pM• de 27 Jlencc por mil ~· C:is, corno :t irri
soria. tax:~. de 6,· 5 ou menos dinheiros ; em· 
·qua.oto qu Cl os b vradores, comtU<ll'Cia.utes, 
gra.ndes e pequenos indusiriaes o os proprio({ 
opm'ttrios podem . mlno1•a~· a~ . duras e J?CS~
das cúnsoquoncia~ t!a ccorme (leprecta.ç..'\o 
do papel-moeda. do cm"J:o forçado, cleY:\ndo o· 
preco· dog artigos que produzem ou vendem 
e do sorvíço que p1•e.stam; 

Considcra.ndo qUe o im.J)osto pt•ogres~ivo e, 
na opinião de economistas nota.veis, iníquo c 
irrnciona.l, pois ninguem lho conhece :1. r azão,_ 
que v~ria nos snltos, fat•indo, :l.tt•ozmeute, 
quem mo.is se eleva. palo t raba.lho assíduo o 
intelligente ; ao p:.~sso que o iooposto :pro· 
porcion:~.l, de modo t\ lgum veKa.torio, exige · 
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dos funccionarios publicos contribuição va
riavel, na razão do a.ccrescüno de sous venci
mentos; 

Considerando, porém, que não é sabio nem 
n1•udente su.cc:~r forte, sobre o saldo prova
vel do futuro ex"L'Cicio, passando, de Chofre, 
do imposto progressiYO de 2,4,7,10 °/o,O'l'a em 
yiooor, ao imposto de 2 o f o cobrado até ao :fim de 1897, .sobre vencimentos e subsídios, 
ofi'ereco a seguinte emenda ao art. 1.0 , n. do 
projecto que fixa a. receita geral da Repu
IJlica parao :.tnno fina.ncoiro de 1004: 

Onde so diz: «Imposto soln·e vencimentos e 
subsídios>> diga-se: Imposto sobre vcncim.cn· 
tos e subsídios a sabm•: 4 % sobre os 
vencimentos annu:1.es quo excederem de 
l: 200$, . mn,nticla a ~axn. de 2 o /o sollre os van· 
cimentos até 1:200,:;000. . 

Sala das sessões. 11 de novembt•o de 1908. 
-Rodolpho Pa{,,;({o. 

A Oommis~ão n;:(o acceita a emenda. 
7:~. !2 . 

Ao n. 29 do art. 1° do OrçamBnto da Rc· 
ceita a.ccrescentem-se ·. as palavras fina.cs 
\( ·Juizos · Federaes >) o!l'ectivos e aposen
tados. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1903. 
-Oli"ei1·a FtgueiJ·edo.-Erico Coelho.-Jotto 
Baptista.- Fidelis .. Mtles. - _Sil1:a Cast>·o.
.ilimo·icio de .. :iÓl'C1-t,-Gonçalo Souto.-.!. C1·u· 
'l)Cllo Ca'!:alcanli.-Edum·do Slt~da;·t. 

Prejudicada, qua~1to ;1 primeir-a parto, a 
Commissão rejeita a omen<la -quanto ã se
gunda, que nã.o est(t expressa ?tt lcttra,ne~ 
:podia estar nn. mente do legtslador constl
tuinte. A segurança do vencimento é condi· 
ção do independencia c au~o_nomia ~o mn.· 
gistra.do-qun.ndo no oxerctc:o ell'eci.tvo das 
suas funcções; uma vez retirado desttts-mu· 
dadas estão as suas condições, desappareceu 
o objecto que o legislador visaYa attingir. 

N. 13 

Redija-se o n. 29, do art. 1°, desta fórma: 
29. Djto sobre vencimentos . não compre

hendidos os dosMinistros do Supren:o Tribu-
nal Federal e dos juizes federaes. . · 

Sala. das sessões. 14 de novembro de 1903. 
-.-1. Mo,·eil'a ela Silva. 

Prejudicada. 

N. 14 

Ao n. 29 do art. 1. 0 lmnosto sobre vcn· 
.Jimentos- accrescento-se : Fica.m llx.clu.idos 

deste imposto todo3 os que perceberem ven
cimentos inferiores a 2:400$. Os que Yencem 
mais de 2:400$ paga1•ão 2 °/o até 5:000$. <i 0 /o
até 10:000$ e 7 °/o os que. excederem desses 
vencimentos. 

S. R. Em 12 de novembro r2e 1003~ -
J. A. Neiva. 

Prejudicada. 
N. 15 

Supprjma·se o n. 31 do art. r ex·vi do 
projecto n. 12, de 1891, a.pp1•ovado po1• e:sa.; 
Casa e Ol'a em discussão no Senado. 

O imposto visava as casas de spo;·t que 
aquelle projecto equiparou <ts de hvolagem. 

Os cluhs de regatas, corrida-; e outros 
semclbantes, que não tiram de seus divertí· 
mentos lucro algum monetario para seusr 
associados o sim unicamente em boneficio da. 
Nação, não podem ser ·sobrecarregados com 
mais este onus, além dos que jt'~ tcem. 

Demais este imposto é de n<tturcza .. mnni
c.i p:,.l, não podêndo, por i.~so, permanecel' ·no 
orçamc>nto. tanto mo,is quando elle, tendo 
sido crendo em faYOl' da Escola de S. José, 
ora a cargo da :Municipalidade, não mais se 
justifica. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1903. 
..,...Joagttim ·. Pires. 

A Commissão não acceita a emenda. 
Si o imposto, como diz o proprio illustre

autor da emenda, figura em projecto de lei 
especial, já approvada pela Cam:.tra e pen· 
dente de vot:1çã.o do Senado, que se nguarde· 
a sorte do mesmo. 

N. 16 

Considerando que o imposto sobre divi
dendos . dos ti tu los. das companhias ouso~ 
cidades anonymas com sede nosEsta.d.;s é de 
constituciorinlidade contestada, na opinião de 
varíos constitucionalistas emeritos, que con
sideram taes dividendos matel'ia sobre ·a 
qual só mente os Estados podem decretar im·· 
postos, na fôrma do art. 9°, o. 4; da Consti
tuição da Republica.; 

Consilierando quo o Congresso Nacional, 
creando o imposto sobre dividendos dos ban· 
cos, companhias ou sociedades anonyma.s a 
titulo . de seUo pela ·lei n •.. 25, .· <lo 30 de de
zembro de l89l, manteve-o nas leis subse· 
quentes sob a rubrica- Intàim· - sômcnte 
p:1ra as sociedades anonymas com séde no 
Districto Fed~ral,com exclusão das existentes 
nos Estados, até .l896; 

Considerando que em 1897, quando as oxi
gencias apertadas do Thesouro prenunciavam 
a necessidade do convenio . financeiro deno;, 
minado Fttnding loan, é que o . imposto tol'· 
nou~se extensivo . ás sociedades · anonymas 
com sêde nos Esta.dos, o que Ol'iginou serios. 
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prvtostos por partQ dos prejudicados e de 
repl"llScntantcs tlos Estados, o que significa 
·uue o imposto nunca foi correntcmen~e ac
-eeito como constitucional ; 

Considerando que a inclus;1o deste imposto 
no orçamento da receita, a:pezar da.s contes~ 
taçõcs e roclamações, explica-se pelo facto 
t.ie achn.r-se o. Congrc~so sob a prcss:to a.n· 
gustíosa c critica d:t má .situação financoil•a 
da Republica, coml>alida pelo panico da im
minencia da suspensão do pn.~amcnto dos 
juros da divida externa, pauico plena monte 
justifica.do, porquanto o Bra.úl, como lem
·llrava o illustrado relator da receita Sr.Ser
zedelloGorrêa, applicaatlo ao no~su paiz as 
:pa.lo.vra.s de H. Cloric so l>re a Ing !aterra, 
tinha. a.t>.'n. vessa.d.o t·Jda.s as crises do $ua llis
toria. sem tet• uma só vez faltado ao paga
mento dos juros de sua divida; 

Consitl.et•ando quo, si as finanças n1i.o per· 
mittcru larguezas na decretação das dospo; 
zas puhlicas, pot•que a sHuação economica do 
paiz ê difficil, ,iü dosappa.J.•eceu o :pa.nico que 
<ictet•JUinou o Cong~~sso a astontler a tribu
tação ás sociedades a.nonymas com s~d.e nos 
Estados ; 

Considorando que os dividendos dos tHulos 
das companhias ou sociedades anonymas con
stituem uma das fontes da receita dos Esta
dos, figurando nos orçamentos estaduaes do 
Ceará-, Pia.uhy, Santa catharína., Ba.hia e 
antros, que j:l. n5.o púdem augmentM' a tal'a 
l:'espectiva. nem recorrer ao .imposto de con· 
swno por haver a União, prcvalecendo~se 
do urt. 12 da ConstituiGão, tdbutado forte
mente os productos industriaes dos Estados; 

Con;;idol'<l.ndo que as diillcultlades :finari. 
ceiras no~ Estados so aggravn.rão, D.pprovado, 
como so r.~k tnister, o projecto rola ti vo !\0$ 
impostos interestaduaes, si 11 . União não 
abrir mão dos impostos do constituciorw.li
dade contestada, como o de qua se tra.b, que 
os Estados consideram de inuustrias e IJrolis-
sã.o o a.rreca.da.m como t ai ; . 

Propomos a seguinto emenda. ao art. I•, 
n. 31, do projecto da receita; 

.A.ccrcscenteuHo depois da.· palavra-ano
nyma.s-as seguintes: com sêda no Districto 
Federal. 

Sala d:Ls sc.~õcs, ll do novembro de Hl03. 
-J. ~L N ,ir;a .-Ig»r~cio Tosta.-v;1offi!o JJ,:$
cal·enhas, -Domingas Guimarães. -Car.Valho 
Bl·ino. - Paranlios Mon!encg1·o.-Anlcre> Bc· 
teZlio.-T~lenti~>o dos Santos .- li. Sales,
Eugenio Toul"inho.- Bcrna1·do jlfo>t !cil·o.
Bulclta Viamta ,-Olegaria lllacie~.-.R. Sal· 
dan.ht!. -C. Soo.,·es Filha.-(Jast,·o Reo~llo,
Carlos Ottoni.-Vergnc .de Abi't111.- Saty to 
Dias.'- .An!onio Zacatias.-FeUil: Gaspar,
Este'l'aln Lo!Jo.-All)~s Ba;·bosa.-Ribeii'O Jtm· 
.queira.-Joagu{m Pi1·es.-.Roclrioucs Lima. 

A Commi>são não n.cccita lL emendo.. QlL<Jr 
perante os trib unacs, quer pcr.1nk o Con
gresso nilopt'evaleceram j:~mnis as razões 
ora. adduzidas nos considera.ndos just. i 6caJivo.~ 
d<l medidapropJsta; mandando conservllr o 
imposto, r!;stricto, porém, ás sociedades ano
n~·mas com s~de no Districto Fedcr111, não é. 
i':Lzet-o voltar ao r~gimcn da lei do 31 do ou
tubro de 181>1. O imposto sobro dividendos. 
Cl'<lado :poln. lei ult.imn, art. 1", como im· 
posto do sello,limítaildn a C'Lpitat l"ctlcral, foi 
desmmubra,do m~is tar.le, par•a constituir 
imposto 11 parte, pela~ leis os. 120 A, do 21 
de novembro de 1892, <wt. 1 "; 91 .A., de 30 
d.e setembt·o de 1803, art . 1•; 285. de 2-l de 
dezembrodeiBO-l,art. l' ,n.l l ; 365, de30 
de dezembro de 1805, art 1 o, n. :~o; c 428, 
de 10 de dezembro de 1896, art . 1' , u. 4.0 e 
art. 4n-que o tornou e,;.teMivo aos divi
dendos de bancos, companhias e soeiedaues 
anonymas dos. E~~a.dos; como t:~.l t em eUo 
sido mantido até hoje, desprezadas pelo Cou
gt·esso todas il.S tentativas pn.ro. climiual-o 
ou reduzil·o ás suas. -primitivas pro:porQucs, 
Sl)b (J fundamento úo inconstitucionalidade, 
visto serem impostos de índustrias e ll l'O· 
fissões ela privativa competencia tr ibuhria 
dos Estados. Si -pemnte o Congresso a.. ten
htiva de semelbo.ntc confusã.o jamais me
drou, muito menos pm•a.nto o Supremo Ti•i
lmna.I FedePal, que, em mais do um accor
dã.o, acentuadamente no ult imo, de 21 de no
vem1Jro do cort•ente a.nno, cxl)ressa,ment!Ü'e· 
conheceu, demonsh'ou o assegurou u. sua 
constitucionalidade. · 

Limitando-se il. simples allega.ção da. in
constitucíonalidll.dc, os signa.taríos da emenda 
espra.iam-se em considerações, t(ln,lontes a 
demonstrar que. si o congresso feohou os 
olhos á cvidenci ), da mesma., fel·o por ne· 
cessidade imperiosa de ordem fin'Lnceira., 
cedendo á presaão da,s e:-.igencia.s do mo
mento dííllcil que atr<l.vessa.va a. Republioa, 
carente, em al?soluto, de recursos orça.men· 
tarios. Fos3e aesim.,- o .justificllda. ainda. es· 
ta ria. a perrna.nencia do imposto •. Sim. As 
condições do Thesouro . não sii.o ainda. tiío 
prosperas que possam permitti!' a volt-'1 ao 
regimerr das larguezas e desaggra.v .. :cõr.s de 
impostos, que nos at•mstara.m á t r iste .Si · 
tuação da m oL·atot'Üh Em que pe7.e ao opti
mismo cego e impcnítontc t!.c tantos- i! esta 
a dol.Ol'Osa. verdade. 

Allogam os que tentam 3u'utrahir ao im~ 
post~ rederal os tlividendos dos 1Ja.ncos e so
cie:la.des a.nonymns, com sMo nos E~ta.dos, 
que estes j<1 constituem m:Ltork~ tr.ibutavul 
dos Estados a a"té dos municípios. Soj:~ Msi.m, 
c isto om nada implica. n. inconstituciomtli
(].ade úo imposto fcdert\1. 

A competenci:t da União para (lBcrotal·o ~ 
iucontesta.vel em f<tce •la ConstHuírao • 
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Eskt,. de facto, adoptantlo o systoma da sinão negar, pelo menos confundir, com· 
mais rigorosa descriminação, em partes dif- definições ele economistas, a verdadeira no
ferentes. em artigos c paragraphos distin- ção do imposto de. que tratamos, muito não 
ctos, separadamente . diSpuz a materh dos é ·que a l'esta,beleçamos, us::tndo do mesmo· 
impostos: primeiro, nos i1rts. i 0 e 9° delimitou processo. . . . . . 
é.t esphcra das . competencias tributarias da Entre nós, jtl a celcbl·e Commissão de 
União e dos Estados, enumera.ndo especifica- 1883, f::tzendo a discriplinação das rendas 
damentc, nomina.Imente, dentre os impostos geraes, Pl'Ovinci..'teS e municip:tes, transferia 
existentes os r.>xclusivo.;; de uma e outra; de- á.s Províncias o imposto de industrias e pro· 
pois nos arts. IO e 11 o que era. vedado ao fissões; mas compens.:tndo o desf~tlque que· 
poder de taxação de ambos, e, finalmente, no esta concessão a.carretava ao Thcsouro, dava . 
art. 12 s.:m precisar, sem definir, de modo ao centro o direito de tributal' a renda e no 
amplo e genel'ico, indístinctamente, as t'on- pt'ojecto que então formulou figm·:wa o im
tes de l'enuas que aos mesmos é f<1cultado ex- posto de 2 °/o sobre« os proventos ou lucros 
plorar, cumulativamente ou não, sem pre- industriaes, commerciaes, ou de outra natu
juizo e oll'ensa das e~clusivas de cada úm, reza e proveniencia, juros de lett1•as ou 
mencionadas nos artigos anteriores. deposites em banco e caixas economíCJ.s, de 

E' este terreno neutro-pe1•mittido e fl'an- sommas emprest..'tdas a particulares, acções 
queado a. ambas us competencias tribut:u·ias, de companhias, salaJ.'ios, ganhos, percepções 
da União e dos Estados-que estes exploro.m! pessoaes a titulo de . indust1·ív. ou trabalho.» 
quando tributam com o imposto interno de Mi.tis .ainda--ella o definiu, e definiu assim: 
consumo os gencros importados qua.ndo já. «0 imposto sobre a renda superpõe-se or-
se .achum naturalizados, isto é, .confundidos dinariamente aos impostos directos, que 
na massa gemt ua riqueza e do trafico esta- gr~\vam as rendas divididas. Sendo esl:le · im· 
dual; é este terreno neutro que, por igual, posto um correctivo, quetem por fim com· 
explora a União quando ta.mbem lança. im- pensa1• a desigualdade dos impostos lndire
postos internos do consumo sobre a prudu- ctos~ devem a.s classes ricas pa.gal-o cumu
cção dos Estados e imposto sobre a renda. !ativamente com as outras tax:ts. E não ha 
Como neg:_tr o direito do ambos em face da inteira exactidão em dizer-se que desse im
Constituiçfio? Impossivcl. posto resulta duplicata de taxa sobre a renda. 

Aos Estados já estava deferida. a compe- ·visto que ha certas rendas que não est5.o su~ 
tencia para ti·ibut::tr, . exclusivamente, ·as in- jeitas aos jmpostos de industrias e profissões, 
dustriu.s e profissões, quando o primeil•o Mi- como os -titulas de divida publica do Es
nistro uo, Fazenda da Republica, no seu ta.do.» 
relatorio de 1891, julgava constitucional. A Commissão de l8i9 transigiu com as 
necessa.1•io c imprescindive:l que a União, circumstancias e as opiniões do momento. 
para cor1•igir as detlicicncias e desigualdades Creou apenas modalidades do imposto sobre 
do sen system<t de tributa.ção, reco1'1•esse ao a t•end:t, não o imposto geral. 
imposto geral sob1•e a l'enda, a.ttingindo As industrias e profissões foram excluídas 
este todos os rendimentos, sem excepçuo de daincidencia, mas pa..pa isso o foram como 
um só, o juro das n.polices inclusive. excepção, de modo expresso, o que demonstrJ. 

Os que se apog;un ao .augmcnto ou antes o ca.ractel' de generalidade do imposto. 
;.'L allegação de que se dà assim uma incidcnciil A . terceira ·subdivisão do p1•ojecto, ou 
de taxação, esquecem-se ou simulam ignorar emenda additiva., taxava com o imposto de 
que o cu.racter typico do imposto sobre a 5 °/o « . ~t ronda de juros de lettms, do qun.n;.. 
l~enda ê j ustu.mente o de ser elle uma taxa. tias deposit..'\das em bancos, ou emprestadas 
complementar de repa.ração e compensação, a. particulares, de apolices da di viua publica · 
que pm•a corresponder a este . :thu tem de ge1•al, :provincjal ou municipal, de accõos de 
superpor-se a qun.esquer outras t:.~.xas de companhias (dispensadas est:.ts de le 1/2 °/0 
denominações diversas, que po1•ventnra. já. do imposto de industri:.t) ». 
oner·em a renda. Não seja assim, e terá Salientando o caracter complementai' do 
perdido a sua feição peculiar, a sua co.l'ac~e- impos·to, diz Leroy Beaulieu: 
ristica essencial de tributo, que, sem inda- « De ordinario o imposto gera.! sobre renda. 
gar da precedoncia, attinge . aos lucros ·ou se sobrepõe a.o imposto territorial, o imposto 
proventos da. propriedade e da. riqueza nas mobiliaria, o Imposto de patentes (industrias 
sua~ varias modalidades- movel, imrnovel, e pt•ofissões) ; de onde l'esulta arguirem-n'o 
rural ou urbana, só assim sendo o que elle é: muitas vezes de constituir duplicata com os . 
«um tributo geral sobre os proventos da outros impostos directos. . . . . 
propriedade, dtts profissões, do commercio e E' p1•incipn.lmente em França que se lhe 
dos officios ». tem dirigido . essa objecção ; c não se 

E pois que entre as l'oprescntaçõcs co de- pôde contestar que tenha certo fundamento, 
l'C~'\das ao Congresso algumas pretenderam, do facto; mtts, nem sompre · ó decisivo,. Sendo--
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o imposto geral solJre a renda. um corrcc~ivo 
destin:úlo a. compensar as desigualdades dos 
impostos lndit~coos. é de equido.do que ·as 
classes abastadas e oppulcnt:l.s o. supportcm, 
:~.inda.. qu_a.odo já tenham pa~o, com todos os 
c:mbbumtes, gr:tndes, med1anos ou peque· 
nos, o imposto territorial, o imposto mohl· 
liarlo ou sobre os alnguejs, o impo3to de in· 
dustrias e profissões. ·. 

E' .um='< agg1•avação de o nus, que na.tural· 
monto lhes i.ncnrobG, a. troco da semi-isenção 
que desfructam ~ l'CSpeito do cortos impostos 
indirectos .JO . · . 

«0 e~emplo mais friàante do systcmo. do. 
superposi9âo-continúa o. mesmo economish 
- é o da Prussia. 

A Commissiio não acceíta a, emtJnd:~.. l'rM 
nos parece feliz e justifict~.vcl a. galva.nisação 
do regulamento de 189i, na. parte que mand:t 
isent:~.r do imposto de dividendo as f\\bricas 
de a.Igodão,que gos:~.m de soUd3. pl'Osperídadc, . 
pl'oporcíonando aos que nellas teem capita.es 
seguros c g1•and.es lucros. 

NiLo só ás de algodão, como em geral a 
todas as 1'abrica.s e emprezas congencres -
úo fia.Qiio a ~chios - é inca.bivel quase pre
tenda. benoficio.t• oro detrimento do The3onro, 
clada; a. situacã.o va.nti,ios:~. em que se encon~ 
tram, mct•cê da. larga. protccção que sempre · 
llm:s foi dispeosaua. 

N. 18 
Ha. ne&se pt'.iZ um imposto t;:~rritoria.l, um 

imllOsto industri::~l, analogo a.o d<~ patentes, Ao ar-t. 1•. n. 33-Supprima-~e • . 
· emfim um impo.>to sobre as casas. 

Com:tudo, não se hesitou a.lli em estab!}le· O imposto nhi referido é inconstitucíonl\l 
· cer ·um t1•ibuto gero! sobre a. rend<t, o qual (Consti:tuição, art. 9•, n. 3). 
se divide em duas pm•tes : a Ctasse;utstí~'1' 
sobra as paqueua.s rendas .menores de 3. 750 · N • 19 
t'l'D.ncos, e a Enlwmmenstot~CJ', sobre. as ren· 
do.s de S. 750 fro.ncos, para. cima», Accrescente-se ondo convier: 

Melhor, porém, do que. qu~lquer outro, At·t. No imposto de consumo de que tra· 
Cha.Uey. no $OU Jl1agistral trabdo sobrG o il.S· tam os ns. 40 :L 53 do art. 1• de~ta. lei nã.o . 
sumpto a$sim Ee exprime: se comprehende o do registro de f:~.bricas e 

«SOb o_ Imposto geralcomplernenta.r, sobre estabelecimentos commerciacs, o qual fi~ 
a. rendi:\ suosis,irão, no seu · est;ldo ncttml supprimido. 
ou transfot•mados, n. mõr parte dos íml;o;,;;os 0 imposto do rJgistro é evidentemente um 
especiaes. Tel'emos partt <t r!llld<\ tm~ritorial, ~aipo~to de «il:tdustria. e profissõeS», e por· 
o cadasko; para. osarreod<1.mentos, o I'Ogi~· ·moto fol'O 0 art. go, n. 4 d:t. constituição a 
tro ; pa1•a. os c:t.pita.es, os ca.rtorios de hypo· · 1 d 1 
thecas, as doclara.çõ!!S dM instituições do. cre· tua úecretn.ç:li.o pc o Congresso Fo el'a . 
dito ; pam. ~s rondn.s industrlaes e comm~l'· Sah das sessões. 1-1-d.c novembro· de 1903• 
ciaes, as matriculas. das patentes; pa.r.:~. as Jotio Lui:l Altles .-Carlos Peixoto Filho.-losê 
socied..'ldes eni comi:n.c·mdita, simples, os balan· Bon<facio • ...::..H. Salles.-Bel·na,~do Ho1·ta. 

• QOS annuos ; podendo-se :tt<l, a rospoi to do cor· 
. tos bons, consulbl' M apolices·dc seguro. Sel'· A Com missão . .oito accoltn. . a ·emenda sttp· 

virão e,sses -dados para n.cceit:.tr ou reetifica\' pressiva. do n. 33, do :n·t.l0 • ·Sobre QS im· 
os alg.utsmos decla.!"J.dos pelo. contribuiu te.» postos tle que trata. a. emenda. allud.ida encon· 

Em defiuiti>a, a ernendn que discutimos tramos na propostv, dtt receita. e despez."t de 
restaut':.t e con.s..1gra doutrina· j:í. repcllid:l. 1896,. do.então i\ilní9tro (la. Fa.lenda, Sr. Dr. 
pelo Congres~o, om mais de uma. legislatura. Rodrigues .Alves o seguinte : «Este imposto 
c pelo Pooer Judicia .. rio em mais de um :pleito e1'a. co1:lradoso1J o titulo de ...., t1•n.nsmissão de 

Der1•ota.dt~ .no Congresso. appellou PJ.l'a. o propriedade~> . Tendo passado o. imposto de 
Judici..1.rio ; rcpellida. pelei Judiciario, volta. o. transmissão par:~. a Municipalido.do, fl)i no 
tentar fortuna. pemnte o Legislativo... ·Orçamento passado excluído da Receita. Ge. 

ral. As circula.ros, po1'ém, ns 22 e 41, de 24 
N • 17 de ab1•il c "1 de ou tu oro de !892, declararam 

Art, 1•, n.·ar, accresoonte-se: cont.inua.udo quo ta.cs ilnpostos pertenciam :1. União, que 
. em vigor o art. 3" do ragllla.mento n. 2.5:59, continu.ou a tl.t'l'ecnda.l·os e-escriptural-os • . 

de 22 do julho de 1897. Pare~iws que esses impostos devem ser 
· Sala das sessões, 13 do noYerobro de 1903. incluídos sob es"ta. nov(l, denominação.~ 
-J. CJ·uvcllo Cavalcanti. - Viriato ,Jlascm·c· O parecer üo Ministro da. Fazenda. foia.do· 
nhas.- Ber11aJ'do Monteiro,....:.ca,·Zos OUoni.- ptado e os impostos :~Iludidos continuru.·am a 
Joao Lui::.-I'aduaRe::ende. - Olegm·io 11Ia- ser colmtdos como renda di!. Unao. N!ío o 
ciel. - CarDalT;o Etilo; - Bueno de Po.iva .·- temos como ineonstituciona.os. Pelo menos, 
Btn-na,.dc: de Faria,- Joao Bo.ptista. - Hcn- nãoorren.dem a.os direitos tributuios,privn.ti· 

· rique Boroes.-Oliueiri:l Fi[}UIJ~redo. -Gastao vos dos EStados. Estes, em·caso algum, delles 
da Cunlt.a.-Silva Ca~tro. se podem aproveitar, porque M apolioos ~ 
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títulos da União, isentos, pol'tanto, de qual
quer taxa estadual. Isto quanto ao de tl•ans
missão de apolices. Da mesma fórma quanto 
ao de embarcações, pois que os Estados não 
teem jurisdicção de especie alguma sobre o 
ma,:r e rios navcgaYeis. E' o que senos afi
gura est:tr na Constituição. 

A Commissão não aeceita hmbem a emen
da que ma.nda supprimir o imposto de re
gistro de f<~bricas e marcas commerciaes, sob 
o fundamento de inconstitucionalidade, . por 
se1• o mesmo imposto de . industrias e pro
fissões, declarado pela Constituição da pl•iva
tiva competencia dos Esta.dos. 

O assumpto foi h1•gamente dcb:~.tido. na 
Ca,mara e nos tribunaes, sendo, quer em uma 
quer em outros, Yencida · a doutrina da 
emenda. 

Entre outros - no Accordfio de 2 ílc maio 
de 1899 - firmou o Supremo T1•ihun:tl do 
Justiça a doutrina de que- o registro é um[t 
simples medida de regulamentação pa.ra a 
cobrança do imposto de consumo, que em 
nada a:ll'ecta a. essencia deste para convertel-o 
no imposto de industrias e profissões pl•iva
ti vas dos Estados. 

Refutando a allegada inconsutucionalidade 
do registro e a sua disscmelhança do imposto 
de industrias e profissões, com que então 
como hoje, se o pretendeu· confun(lir,. opinou 
da mesma fórma · di:;;tincto e competente 
funccionario do Thesouro: 

<< A licença não é um disfarce do imposto 
de industrias e p1•ofissões, mas um&. habili
tação para a venaa do fumo e seus prepa
l'ados, é um meio de fiscalização. Da mesma 
forma os vcndedo1•es de estampilhas, de scllo 
adhesivo, são licenciados.» 

O registro não é, portanto, o imposto de 
.indust1•ias c profissões, como pretende a 
emenda. O que elle é, dil·o o· resultado da 
renda dos impostos de consumo depois que 
elle fol adoptado em confronto com o das 
mesmas rendas antes de se o adoptar, é um 
.meio seguro e efficaz, sinã.o de olim:nar, 
pelo menos, de difficultar a frc\ude o o lezo 
ao Thesouro, em impostos de consumo. 

N. 20 

Ao art. 1°, n. 33, accroscente-se: 
Salvo aos Estados o dh•eito de taxarem a 

transmissão das a.polices, causa mo,·tis. 

Sala das se~sõos, 14 do novembro de 1903. 
-Julio Sar~.tos. 

tricto embora o imposto á transmiss.'io
causa mor-tis. 

N. 21 

Ao at•t.l. 0 Accrescente-se na l'Cccitn,_,_Jnte
l'ior-o seguinte: T<~xa de aferição ele hydro
metros 70:00G$oOO. 

Sa.lu. das sessões, 12 de novembro d.e 1903. 
-CaZoge)·as. 

A Commissão acceita a emenda,, cujo con
teúdo só por ernis::;ão deixou . do figm•ar na 
proposta como no projecto de Ol'çmuento dr~. 
R.cceit'.l.. 

N. 22 

Art. 1.0 Accre~cente-se: 

Imp::>sto (le 5 °/o sobru o vttlor dos prc
mios superiores a 200$, da.s loterias fe
der.:tes. 

(A1•t. 2°, n. XlV, Jettra e da lei n. 9?~ 
e clausula. 1 o., lettJ·a. a, do contract•) JU. 
citado. 

S:tla. das sessões, 14 de novembro ele 1903. 
- Pattla Ramos. 

O imposto de 5o (o, es&tt no cont1•acto e 
figura no p1•ojecto de receita, sob o:n.2G. 
A emenda, pois, G desoecessaria. 

N. 23 

Ao ar&. 1 o accrescente-se: 
Renda proveniente das loterias fedeL•a.es, 

1. 600:000.$000. 
(Lei n. 953, de ?9 de dezemlJro de 1902, 

ar1i. 2°,. n. xrv, lettra b) e clausuh 1"', 
lettra a do contracto sr~ citado • 

Sala das sessões, 14 ·de novembro ele 1903. 
- Paula R•.-, mos. 

A renda de que trata a emenda nunca fi
gurou no computo da renda ordinaria por 
ser considerada simples deposito, uma vez 
que em virtude do art. 2o, n. XIV, lettra k 
não só esta importancia como outras são 
destinadas a beneficios •. Como deposito são 
as 1•enda.s . dessa natureza escripturadas no 
Thesouro. 

N. 24 

Art. 1.0 Accroscente-se 
Contribuição do cont1•actaote das lotel'ia.s 

A Commissã.o não acoita. a emenda por fede1•a.es para a fiscalização da.s mesrnns, 
inconstitttcional, (Constituição a1•t. 10) l'OS• 28:000$000. 
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(Lei n. 95.'3; d_e 2il do dezembru de 1902, 
art. 2°, XIV, Icltr.~ f. Contra.cto de 27 do 
janeiro do 1903, clausula 1•, Icttra i.) 

Sala. dn.s sessões, 14 de novembro de 1903. 
-Paula [lainos. · · 

A ooo.trlbuiçtio de quo trat<~. a. emondil. cst<i. 
co:nrlrehendlcla. no a1·t. 1° u. 35. E', pJis, 
tlosnccessal'ia.. · 

N. 25 

Ao art. 1.• (lnteriorj, Accr<lscentc-sc : 

· Renda da. .I::ska.da. do Ferro 
O.es~e ·.Mlnas............. 2.300()9:000.$0 

Renda ua. Estr<\!la de Ferro 
Melhoramentos no Bt•a.zil. 95:000$000 

Rendo. d:\ Estra.da. de Ferro 
Rio do Ouro............ . 200:000.j0!)0 

Sala das sessões, 14 de noverilbro d:) t9J3. 
-Paula R(1mos. 

A Cvmmis;ão acceita. a emenda._ 

N. 25 

Art. l 0
, n. 40. Redija·se n.ssim: . 

T<~xas sobro o fum·J, de a.ccordo com a. lei 
n. 953, cio 29 !l.e dczmub:·o elo 190'2.-
6.200: C00$000. 

Sa.la das sessões, H de novembro de 1903. 
-Paula Ramos_. · 

A Commi~~üo acceHa n. emon-ia.. 

N. 27 

cla.do, grvsso ou j!no, o que pesar oitocent:u 
gro.mmas ou menos por litro. -· · · 

Sala das sc~sõcs, 1 ,~ do novembro de 1903. 
- Eriço Coell~o . - Olit>cira FigueiYedo; -
Lourenço Baptis~a. - J. Cn•ilello Ca1;aicanti, 
- Galviio Eap!islu..- Hem·ique · JJo,.ges. -
Jotto B~pt<sta. - Fidetis Al1:es. - E:loy de 
SouJJa.- Ta~a;·cs !lO Ly't'a.- Po1·eit'C! Rqis; 
-Fonseca ~- Silva • .,.- Edmz1·do S!itdal"t, - · 
F. .Scl. - Be;erríl Fo»tenclle. - Sat·gio 
Saúoia. - Gow;aZo Sotilo,.- TJ.oma:. Ca:~al· 
ceú1ti ~ ·- .B:;f.isari!> ele So~t.:a. 

A Commigsão não :tecei ta a ememla. em· · 
sua. primeira. parte A. A s<:>.gtmda. B a. · Com~ 
mis;ão a.cccih, reJigid~ dt~ seguinte fôr ma.: 

Fica reduzido a. quinze. réis po ,· kilo ~ im· 
posto de consumo sobre o sa.l ooneflctatio, · 
grOS>O OU fino, CODSÍUOl'a!ldO·SC hl_o CJ_Úe pe
sar oitoce•ltas g t·a.mma.s ou menos p:>l' litro. 

N. 20 

Onue c;;in-viel' ; 
Art. Fica. a~olido o imposto do coasumo 

sobt•e o .sa.l nacionn.l o c.~h·angeiro, bmn como 
reduzido a cinco l'éis o imposto de iropol't,"t
~'ií.o sobre o kilogramma do sn.l · cstt•ti.ngeh•o. 
S:.~ la. das s~ssões, 13 de novembro de 1903. 

- SoaJ•cs dos San:os.-luvenat Jfille1·.-Em·· 
bosa Li;1w .• -Jla;·çal Esco'"u·,-.'l>l[teto Pi
nhci·J·o.-Gam•ano Hassloch~1·.-James Dll.i'CY. 
Vespasiano rle .1lóu~mergtte.-Diogo Fol't!•M. 
- Campos" Cc:t·:ier. -llomen~ de Ua!'1,c:lho, 

- ~ Commiss1o não acceitn. a omenda;qu~nto 
t'~ pl'imeil'J. p.1.rtc que cstli. p1•ejudica.d~ pelo 

· Ao :~.rt . J•, n. 43- .Diga.-~e: Dita . de 20 p:l.rccc~· dadJ li. emenda. n. · • quanto :i so
l.'éi~. em voz; de 125 rét~. salm~ 0 kiJoo-ratn· gunda.-.:J. Com:uiss5.o :!. <1.cceit.a., d ized o-se .: 
~a ~e sal commum úe qualquer proeeden· viotocinco réis, em ve~ de cinco .- · 
c1a., 1senta.s dos emolumentos devido~ ao 
registro a.s salina.> em que a evaporação ao 
sol o ao vento for o - uníco procosso indus· 
trial ; tudo na. vigo!lcia-desta l ul. :' 

Sala. das se~ões. 11 úo novembro de 1903. 
-Rodolpho Patzao.- Vir:·alo l!Iasca>·enhas. 

A CommiSsão acceita a emenU.a. · 

N. 28 

A-' Sar-.L _r~títuida a. imp.n·tanc:ia do im
posto C<?brado sobre o_ S!l.l do procedencia. 
estra.ngc1ru., na propot•çao do qu3 fut• empro· 
g<'.do ~a. conserva de c:~.rne ou de peixe a 
exportar. · .. 
B- Supprim:t·so o imposto de cinco r~is 

]?Ol' kiio sobro o sal beneficiado ; ficando o 
o.c ·consumo rcdn:;,ido :t vinte r•~is por !dto 
de . sal beneficiado~ Gonsido!'a .sa ~al bGnefi:.. 

Yol. VII 

N. 30 

Art. 1 . o, n. 59; R~dija.·sc _assim ; 
Tl!.xas sJbr e con.&erva~;:, do accordo oJm a 

lei n. 953, de 29 de dozembro de J9:>2-
900:G00$000. . 

Su.la. d:~s s~ssüJs , 14 de novembN de !903. 
-Pmda Ramos. 

• A Co:mnl..;sf\o acccita a emenda. 

N. 31 

A1·t. L0
, n. Q;), Em vez de 25;000$ di- · 

ga.·se ; 30;0;)0.~000. · .. 
(L!li n. 953, do 29 de dezembro de HJ02. 

art. 2>, n. XIV,lcttr(l. e e cta.usula. i~ tett1•a e 
do contracto da 27 de ja.neiro d~ 1903.) · 
. Sala llas ses~õ~s. 14 da novembro de 1003. 
-:-PavZa R!!mos. · 

i~ 

• 
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A Commíssão n5'.o acceita a emenda. Tra
ta-se de contracto que não póàe se1• al
terado. 

N. 3.2 

Rubrica ns. 61 e 62- T1•n,nsmissüe::: de 
propriedades, industrias e profissões ; sup
prima-~c. passando a l'espectiva a1•recada.ção 
a s::r feita. pela Municipa.Lilade. 

Sttla das se~sões, 12 de novembro de 1903. 
-Augusto . VMconceUos.~ Ile1·edia _ de Sd.
Con·êa Dut1·a.-Sá Freii·e.-.T. Cruvello Ca· 
-valcante,;__ Ame;·íco de .1Umquc1·que. 

Os imposto~ cuja. arrecadação ·se manda 
t1•ansferir ao Distdcto Fêdei•al não figuram 
entre os que concol'rem para. a fo1•maçã.o da 
receita municipal na lei o1·ganica. A consti· 
tuição deu aos Estados n. compctoncia priva
tiva sob:·e os impostos <le indtt5tria~ c profis
sões, mas· ainda. .· não se realizou a condiQKo 
da clausula contíd:1. no paragrapho unico do 
art. 3° da mesmu. Constituição. pa1•a que a 
este titulo possa o Districto Federal recla
mar o dit•eito que aos Estadosfoi concedido. 

N. 32 

Onde convier: 
Fica supprimido, na vigencia desta lei, o 

fundo de resgate do papel•moeda, passando 
todas as suas consignações para o fundo do 
::unortizn.ç~ão da dívida intel•na. 

Sala das sessões, n . de no:vembro de 1903. 
-Rodolplw PuL,;<To. 

A Com missão nüo accoita .n. emenda. 

N. 34 

Ao a.rt. 1 o, n. 05, diga-se: 
Arrendamento das ostrn,das as differenças 

entre as sommas da.s garantias de que esta
vam no · goso e as do juro das a.polices emitti· 
das (Rescision bonds) para. . o l'esgate das 
mesmas. 

Sala das sessões, 11 de novemb1•o de 1903. 
Rodolpho !'aiJ:é!o. · 

A Commissão acccita a mnenda, qúetorn:1. 
claras e discrimina as verb:ts constitutivas 
do fundo do resgate dos · Rescision bonds. 
~ ... á·~ .. 

N. ·35 

nos dos Estados ou municipa.lillades com ap
l)licaÇão ao a.ba.stecimcnto de ugua e mate
riaL metallico para, installação das rêdes de 
esgotos o bem assim do material metalico 
pa.ra a illuminação electrica. 

Sala d<:ts sessões, lô de novembro de 1903 •. 
-Bricio Filho. 

A Commissão propõe que seja substituida. 
a emenda -pela seguinte: Continua em vigo1• 
a disposição n. VII do art. 2° da lei n. 953, 
de 29 de dezembro de 1902. 

N.36 

Ao art. 9. 0 Supprimam-se as palavras
e a,os . mesmos anncxadas cópias dos ditos 
contractos. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1903 ... 
-Caloge~·as. · 

A Commissão acceita. a emenda. 

N. 3i 

Ar L. D. o Supprima.-se por contet' disposi- · 
ção :1lheia ao Orçamento da Receita. 

Sala das sessões, 14 de noYembro ele 1903. 
-Paula Ramos. 

Prejudicada, · em parte, · não · pelo motivo 
declarado na emênda, mas . pela difficuldade, 
sinã.o impossibilidade de poderem todos os mi· 
nisterio~ cumprir a exigencia final do artigo 
que se manda supprimir. O 1•elator encon
trou :1 disposiç·ão allndida propost:.t e accei· 
ti como additivo ao Orça.mento daReceit11 
de 1860 • . ministro da Fazcnd~t Ferraz, por 
Torres Homem, Henriques e Sampn;io Vianna. 
Debalde procurou na legislação financeira 0\1 
nas leis de Contabilidade da Republica . dis· 
po~ição :1lguma de lei · ou regulamento que o 
inhibisse de scguil• u. praxe estabelecida. Ao 
contrario, difficil nã.o lhe seria demonstrar 
que, em vez de restringil-n. ou abandonai-a, . 
se a tem mais e m::1.is generalizado. 

N.38 

Art. 10. Suppriina-se por ser materia de 
despeza e não de 1\}ceita. 

Sala das sessües, 14 de novembro do 1903. 
-Paula Ramos. 

A Commissão não a.cceita a emenda. 

N. 39 

Art. 11. Supprima-sc. Esta · disposicão, 
Seja mantida. a disposição da Iettra. a do ~lém de ter cara.ctel' pel'm.anente, é relativa 

n. VII do n.rt. 2° da lei n. 953, de 29 de de- á dcspoz11 e não á l'eceita. 
zembro de _1002! relu.tivamente á isenção de Sala. das sessõo3, 14 de novembro de 1903 •. 
direitos do materia.l importado pelos go\·cr- -Paula Ramos. 
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A Commissão accoito. a. emenda." p3lo pri
meiro motivo, não :pelo segtiodo. Não se 
trn.t.."t ele ct•ear despeza. mas :;im:plcsmenle de 
obter do Thosouro in form::.çucs nooessa.t•ias a. 
que o Congresso poi.i..;a; votar, com P!Jl'feito 

· conbeoimcn t.o dllS coodir,ões do nosso The-
sout•o, quer ::1. l'Oceíta, qum· a des_peza. · 

N'. 40 

Ao tlrt. lJ-Sullst ítua.-se pelo sogtiinte .: 
O Governo nomear<i uma. comroissão, que 

estuda.t•á o ·r cglmen actual da.s caixas eco· 
nomicas, sun, influencia sobre o desenvolvi
mcc.to da. to1•tuna. publica o suas relações 
com ·o The.-.;ouro . . 

» 
·» 
» 
l) 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 

" » 
» 
» 

» 
")) 

» 
» 
» 

. » 
» ,.. 
» 
» , 
» 
» 
» 

» . 3'400 
» 1~200 
» 7$000 
» 3$500 
» 9$000 
» 6$000 
s 3S"OOO . 
» 20$000 
» 10~000 
» 2-'5.;000 
» .14$000 
» 7$000 
l> 1$000 
» 2$000 

» 
» 
» 
l) 

» 
)) • 

)) 

» 
» ,. 
)} 

" » 
}) 

5$000 
4$000 

20$000 
. 6$000 
30~000 
2~'000 
5$000 

50$000 
20$000 
50$000~ 
30SOOO 
20$000 
3$000 
0$000 

·Findo este estudo e·publiel1â.os os l'esulta
tl.os colllhlos, será proposto pelo Governo ao 
Congrcs>o. Na.ciono.l., no. pro:dm:t sessão lc
gisbtiva. o plano de reorg:..nização das · 

· caixas fedéracs . · 

e_ ~uJo mais como est<t no artigo. 

N . 42 

Accrescentc-sc t\0 ·o.rt. 15. 

Sa.la. das sessões, 12 do novembro de 1903. 
-Caloge;·Ú~-1'osta.- Estado Coim~n>. . -
Olwistí-.~o Cnt.=.- Canclido Rod,·ioues. · 

A Commis>ão nã.oa.cccita. a. emenda. Pensa.. 
po1•ém. c propõe - que a parte da .P!'oposta 
da Receita. que cogita do assump!o devo ser 
destn.cada para., constituindo projecto em 
sopn.t•ado, s:Jr submottída. a. discu~são e ao 
voto do Congresso . 

N. 41 

Supp1•in1a-so o :\r t. 15. . 
&i.l•l u.u sessões, 14 de novembro de IOOS • 

-Car~atT10 B1·itto , 

A Commissão restringiu as modificações ll 
~rifa aos dous casos un!cos comprehentl.idos 
no3to o.rtigo, cuja. supp1'Cssão a o.menda pe-.le. 

Ab:•iu esta.·a cxccpcões, que, mais tar·de. foi 
o bt·igada a :ilupliar a outros generos, a tton
dendo a inst.~nt''S recl:l.mos contra o ftl.~·or de 
que gozavam a;;· espccies mcncíona.Uas·. 

O pt·o.lactos deuóminadc.s gord-purc, vege. 
to.Je e cotolene, vordu.tlciras falsifieaçGes, 
considera.do.s e vendido.~, entretil.nto, como 
substitutos da. banl1o. de po1·co, devem · se1• 
classific3<las e ta;mdas com· dit•cit:>s superio
res ao ·da b~1nha de purco ·verdadeira. 

Quo.nto<L motliftcação constante do a.rt.9•, 
cuja. suppressã:o ê pedià a, reta tl va ao n. 353 
da tarifa, a simples leit ura do. disposição do 
art. 17 da lei n. 953, de 28 de dezembro de 
1902, pondo em evidencia o sal~o brusco na 
alteração das taxas, disp~n~a commentarios: 

Art. 12. Os dit•eítos do art. 353 da. ta.rifu 
das Alfandcgns ficam assim corrigidos : 

Em voz de . 7$000 diga-se 20$900 
» » » ~~ ~ •oo 

· N. 90 (FructO:S) : 
Vertl.es: uvas, peras, pecegos e semelhn.n· 

tes, 1cllogramma. $300-25 • f o. 

Castanhas, a.véllls, a.ruenda.s, noZC!S c seine· 
lllantos, kí!ogramma .$200-1.!5 •/.. . 

Azeitonas · de qu<~lquer qualidade, kilo· 
gramma. Sl00-25 •; •. 

N. 91: Quaescruer fructa.s, cócos ou nozes 
classificadns ou não : . . 

Em conserva do .cspirito. · de .cn.lda.; em · 
massa.., geléa ou recheüJ.dos, lülo de 1$400-
GO "/••. . . 

Em doces seccos ou sem calda, crystalli
. zatlos ou Je qualquer. modo prep<U':l.UOS, ldlo 
~!00-60 ·!~- . 

Sala, ~as scssOes, 14 de novembro de ,1903 . 
- Hen,:•tzue Bo1·gcs, 

So1Jre esta e as ctnendas seguintes reJa.~ 
tivas á ta.l'ita, a Commissão n.gua.rda. a. dis
cussão pn,ra. durante ella. emHtir juizo seguro 
o;oln·e :t.s moU.ifieaçl:S~s prvpt>St.1.S, ou vi do ta1n • 
bem o pr onunela.mento da. Commissão de 
Tarifas. . 

N. 43 

Onde convier: 
. Fiea.m elevadas de mo.is 25 • f o as taxas

de impor'tação das conservas, de qulllquei' 
modo prepamdas (systemo. Apert), de :pei
xes, ca.rnes, aves e .Iegumos, bem eomo as 
de que tmta o n. 91 da tnrifa. em vigor •. 

Sala. da.s sessões, 13 do novembro de 1003. 
-M. Esco~ar.~ Diogo Fo1·tuna . - Homem 
de C-a,·valllo.-Ju1)enal Mille1· ,-Campó$ Ca1·· 
!ie1•.-James Da1·cy. - Angeto ·. Pi11hei1·o . -
S. Santo:.-.Vesfo.riano de Albuguerzue.- Bar
bosa Lima ~.,;... GC!"ma,~o .H asslochcl'. 
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--------------------·--------------------------------------~ 
N. 44 

Onde convier: 
Sulfureto de carbono (fo1•micida), 300 ·réis 

o kilo, além dos impostos aduu.noiros que 
ficam cst!l.belecidos ~ 

Sala. das sessões, 14 de novembro de 1903. 
- Amc>·ico de Albuqttel·quc. 

N. 45 

A . classe wa. da ta1•ifa. n. 485, diga-se: 

'Fi~;~.~. i~. ·~.o. sr. 1~~. ~. a.n~~ )G·:r.·u ou .1Jranco . . · $7.5 O 
· tecelagem, ou para. Tinto.......... . $900 

obras de sirgueiro 
do lã ou do lã e al- Com mescla. de . · 
godão: \ seda. .. . .. .. l$050 
Sala uas .sessões, 14 de novem1n·o do 1903. 

-Soa1·es dos Santos.-.hmena~ Mille)" .-Bm·· 
óosa Lima. - JllcwçaZ Escobar. -Angelo Pi
nhei.,·o. -Ge1·mano Hasslocher.-James Darcy. 
- Vespasiano d(J AlbuqHerqua. - Dio!Jo Fo1·· 
tuna. -Campos Cartie1·.- !Iomem de Ca?·· 
,alho. 

N. 46 

Na cln.sse 7:~. das tarifas n. 95, diga-se: 
Cevada - .TOl'l'efacta ou malte, menos 

50 °/o, isto t!, 40 l'éis. 
Na classe sa, n. 114, diga·se: 

Folhas, flores, etc. de lupulo ou lupa1•o; me
nos 50 °/o, isto é, 150 ré!S. 

Na classe 9::~., n. 12~1, lJelJidu.s fermentadas, 
diga.-se: 

Cerveja commum. : em bal'l'il ·1$200, em 
garrafa 1$500. · 

Classe 11 n., n. 178, aciJ.o c ar bonico li g_ ue· 
feito, diga-se : 

Mais 200 o (o, isto ê, 600 réis~ 

Saln. das sessões, l2lle novembro de 1903. 
-FeltsúeUo Frei1·e. 

N. 47 

Clas.;;e g::~.-A1•t. 127. Azeite ou oloos de: 
-oHveir!l. ou doce, de caz-oço do algodão ou 
outros semelhantes, 400 l'êis por litro e 60 ofo 
a.ra.zão. 

Sn.la das Sessões, 14 de novemllro de 1903. 
-FelisbaUo F1·eire. , 

N. 48 

Ao art. 5o accrescente·se: 
Pelles e couros em bruto. pt•eparados ou 

em•tidos e envernizados. 

A1•t. Em bruto. de qualquer qua.lídaúe, 
salgados, . envernizados ou conservados de 
outras maneira : 
Verde, · kilog •. • • . • • • • • . • • . . • . $100 15 °/o 
Seccos, » • • • • • • • • • • • • • • • • !).200 15 °/c. 

Nota-Os mesmos cou;.·os pellados na. cal 
(purgarlJí.) verdes ou seccos · pagat•ão mais 
20 o f o dos respectivos direitos. 

Avulsos ou em farJos - peso bruto em 
barris, 20 °/o p:tra tara. 

Art. Preparados e curtidos: 
Compello: 

De arminho, cast~1·, lontra. e 
s3mellmn tes, kUog. , ... , .... 

De carneiro, kilog ••........... 
De bezerro, cabra e outras va

l'iedades ·não · especlticadas , 
idem ........... ; ....... ... ...•• 
Sem pello: 

Curtidos na. côr na.tu1•al, sem 
preparo.. ta.cs como a~ s:.llu.s, 
n.tanados, vaquetas, carnei· 
ros, . bezerl'os e semelhantes, 
l\.ilog; ....•.• .••• .••••.•.•.• . ; • 

Tintos engraxados, taes como as 
va.qnetns, bezei'ros engraxa .. 
dos e co1•dJvão, kilog ....... . 

Tintos m:trro~uinos, qualquer 
que seja. a cor, kilog ...•.. ~. 

Tintos envernizados, lisos .. ou 
ch:tgrlnados de qualquer co1• 
e as pelles ac1mnrçadas, taes 
como vaqueta, bezel'ro de cô· 
res e mai'roco, o . bezer1•o en-
vernizado ou acamurçado, o 
cha.grin c a camurça, k.ilog. 

Couro da Russia. envernizado 
(graoendo) e pellicas vé1•da.· 

7$600 
' 1$600 

2$500 

1$600 

2$200 

3$500 

deiras ou suas imit.ações, 
kilog .........•.... , . , .... , . 5$000 
Nota- As pelles e couros lavrados ou es· 

tampados pagarão mais 20 °/o sobro as re
speoti v as taxas, e bem assim as tiras, gas
peas e outros pedaços rec:n·tados. 

Sala, das Sessões, 14 de noYembro de 1903. 
-.lll1:a~·o de Carva.lho. 

N. 49 

Accrescen te-se: 
Ao art. 15, n, 136 da: Tarifa em vigor: 
Vinhos não especificados- mais 10 °/o ás 

taxas estabelecidas. 
·Sala das sc;sões, 13 de novem.bl'o de 1903. 

-,-Soa,·es dos Santos.-Ju~enal Mille,·.-Bm·
bosa Lima.- J.lla1·çal Escoba1· . ....;.. A11gelo Pi;.. 
nhei,·o.-Germano Hasslocher.-Jarnes Da1·cy. 
- Vespasiano de Albuquerque.- 1Jiogo For
tuna.- Campos Cm·tie,.. -Homem, de Car
,;alho. 
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"·50 

Na. cla.s~a 10~. n. 159·- Ooda sa lê: al
m~ro :unai'cllo. 1•oxo ter ra, l~ilo 30 r êis, 
razão 50 • f q - diga--se ; kilo 100 réis, ra-
7..ão 50 •/o. 

Sa.la das scssues, 14 tle nov:oml>N de 1903. 
-,-Felisbcllo F-rei-re. 

N. 51 

Cl:u;se 7~, · n. 101 -Tl'igo ·em gl'[o, 15 
r~is em vez do 1 O .réis . 

Sala. d<~.s!!essõe~. l-i de novcmbt•o de !903. 
FetisbeZlo Frci1·c. · 

A Commissii:o não a.ccaib :t emenda- P<>r 
duplo motivo - · ue ordem cconomica. o de 
m·dem poli tica . . . . · 

N. 52 

Art. 15.· Segunda. pa.rte- R.edí.ia-;<3 ns;;im : 
(Continíu\ em vi~or o al't . 358 · da. Tarifa 
appl'ovadlt pelo aecreto n. · 3.61i, do LO de 

. março do ·1900r. 
S:l.la. das sessões, 14 ue · novembro de I!l03. 

·- Po.11la Ramos. 

A emenda cst:l. projndic.?.àa. oo1u p:"~recer 
nnterlo.r • . 

N. 53 

Ao at•t . 15, n . 52, accrcscente-sc : «c bem 
assim: os preptwa.i!os de sebo em mis~uras 
com on-tra.s subs~nncias oleosas, veget ae> ou 
a.nimacs quo se destinarem á. :tHmentaç.'í.o 
publica. C!)mo substitutiYos <l:l. banha. dD 
porco. 

S:~o1a das sessõ~s. 13 de novembro de 1903. 
_....;.Soares dos So.nliJs.- Juvc7lat Milter.- Ba1·· 
bosa .Lima. - ilJm·çal Escobo.r.-;1l1!JCia Pi
nllei,·o.-Germano Hasslochel· . - James D~l ·cy 
- Ve.~pasiano de Albuql!t»'guo.- Diogo Fm.'" 
ttlna, -Campos Ccwtiet· .-Homem·. de Cal•1Jalho 

A Commisslio aeceito. a, cniando.. 
N. 54 

Art . 16. Supprimt\•!C. Esta cisposiçõ.o nlio 
!le,,e :figura.r no Orç-.amento da. ReccHa, por · 
que se refere á dcspe:za. . 

Sala. dus sossõcs, 14 ·de novembro de 1903. 
- Pa;,la Ramos . _ 

A Coromissã.o não accelta. o. emenda.. 

N •. 55 

. Art. 17. Supprim<J.·se. ~· a.l'tigo ret'ete-~e 
li.s ~~~po?..as dos diversos mmisterl~ e n3.0 

póde tigura.r, :porhnto. no Orçamento da. . 
Rceuita.. · . 

Sal3. das sessves, 14 ·<lo. novembro de 1003; 
- Paula Ramos . 

A Commisslio não a.cccita. a emenda. 

N. 56 

Art. 18. SLlppl•iroa-se. E~ ta. disposir;iio •. 
q1tando accclta.veL, dov<l figurar no Ü!'Çll.· 
mento da Fa.~eoda . . .. 

Sala da.s ses:;ões, 14 de no'>e:nbro do 1~3. 
- !'aula Ramos. 

A ÇommiEsiio não acccita.· (1. emenda.. 

N. 57 

Ao art. 1!:1 : Suppl•iml ·sn. 
Sa.1a Llas sessi.ies, 13 dt'l novom1Jro de 1003. 

- Alertcal: Guima1'<7Cs. · 

Prejud;C!IIla.. po:· ,jt~ ter sido nprcsont~da e 
acceita no Mluisterio da Fazend<t . · .. . 

N. 5S 

.A.rt. 19, Supprimu:-se, pol' conter matcria 
int,iramente extranba a · um orç:uncmto ele 
rc·coita : · 

S:l.la d<1.s sessões, 14 rle noYemol'O de 1003 • 
.._ Pcitela Ramos-. 

A Corilm)ss?lo não :~cceit[l, a emenu<\~ 
N; 59 

Art; 20. Suppl'ima.~se, O modo de rroliz:tl' 
o pagamcnlo de cli ujllas de exe1·eicíos findos 
nfu> ó. ma.tet'il\ de Orçamento ua. Receita. e-
sim do da despeza.. · 

Sa.!a: das sessões, 14 de novemllro de 1903. 
- Paula Ramos . · 

A Commissão não a.ceeita. a etnéndll.. 

N. 60 

Ar~. 21. Supprima·so. A matel•ia. deste. ar· 
t igo não diz respeito 1l receita e sim . :1 des-
peza.. . . . 

Sala. dM sessões, 14 de· novembro de 1903 .: 
.;.... PauJa Ramos. 

A Commis9ão .não aeceita. a emenda. , ... :.

N. 61 

Art. 24. Supprima.-se por conter disp~sição· 
de cal'actlll' permanente. (Art. 132, para· 
gL'U.pho uoico, do Regimento .) . 

Sa.la. das sessões; 14 de no-vombro de 1903 •. 
- P tlillll Ramos. 
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A Commissão não acceita a emenda. A 
disposição · man<laJa elimina1• ú inuispen
savel omquanto não tivermos um codigo de 
contabilidade. Além disso, é a simples re
producção da ultima parte do art. 16 da lei 
n. 953, de 29 de dezembro de 1902, lei du 
Orçamento da .Receita, não tendo sido ohsta
culo á. sua acceitação a invocada disposição 
do art. 132, para.gri.l.pllo unico, do Regi
mento. 

N. G2 

Onde . convier: 
Fica o Governo autorizado a entregar á 

Prefeituro. Municipal . do · Distt•icto Federal o 
saldo da arrecadação dos impostos do tl·ans
missão de pro;n·iedade e de industria.s e p1·o~ 
fissões- l'clativos ·aos exarcicios de 18~8 a 
1903, deduzid·1. a importa.ncia corr~sponclenta 
á metade da despeza, nos refcritlos exer
cícios, com <t Justiça do Dist1•icto FoJoral, Po
licia · e Corpo de Bombeiros; ficando 1 iq uidad.a 
a conta entre a Municipaliuado e :1. Uní:'io, 
fazendo-se as . precisn.s operações · de credito. 

Sala das sessões, 12 dcnovembro de 1903. 
-Dr . .. Augusto rie VasconceUos.-Co,·1·8a DHlra. 
-Sá Ji)·ei;·e.- I1e1·edia de Sd.- Amel'ico de 
.... 1lbuque1·que. 

A Com missão não acceitn. n. em.ondn,, . além 
dos motivos j<i. expandidos, quanto aos im
postos de indust1•Ias e profissões, po1•que. pro
curando verificar na contabilidade •lo Thc
souro a realidade ·e a cjfra do saldo l'cch•· 
mado pelu. Municipn.lidude do Díst.ricto, nos 
documentos que lhes foram presentes. na. 
conta corrente da mesma com a Uniã.o, o 
saldo existe, mus em favor d:.t ultima. 

N • . ü3 

Onde convim·: 
O Governo ú autorizado a concedct• ft•nn· 

quJa postal pa1•a a corl·espondcncia., publi
cações esomen tos distri buidas peln.s Soeic
dades Nacional de Agricultura, Alagr>atn, 

· Auxiliadora do Agt•iculturt~, de Pernv.mhucv, 
Paulista de Ai.:,ricultura, União Agrícola, de 
Sergipe, Estadnalde Ag1•icultura do Paraná 
e Agricultura do Plorianopolis. 

Sala dn.s sessões, 14 de novembrodc 1903. 
. -Jgnac~o Tosta.~Christino C1·uz.- Candido · 
.Rod1·igues. - Elyseu Guillú3''me.- Joviniáno 
de Cm·valho.-IIe·m·iqttc Bo1•ge$.-Euzebio de 
Ancl1·ade.- 1Vande,·ley de Mendonça. 

A Commi:5sã.o não a.cceita. a emenda. 
A lavoura para contentar-se com os fa

vores adquiridos, para di.spensn,r mais este. 
A situação da. a.dministra.ção postal ê a. do 

deficit, No no~aYel . parecel' sobre o Orça
mento da · Via.ção torna . patente o seu illus
tro relator que entre as causas . que te em con.;. 
corrido p:.tl'a a diminuiçlto da l'eccita do Cot•
rcio figura o almso da. f1•anqnía postal,contra 
a. qual foi o Congresso, mediante solicitação 
rei tarada dos rcspccti vos . directoi•cs, o briga
do . a toma1• medidas . energicas-- eu tre as 
quacs-o cstaholecimento de scllo oficial e a 
su ppressão du.s isenç~ões concedidas n.dminis
trar;ivamente-a primeira, mn lei de 1900 e 
a segunda, de 1901. 

Estas duas leis-tendentes a . melhorar e 
ft .~caliz:.~.t• a arrecadação da renda postal
assigna.la o rehto1·-nr~o foram no cn ;.retanto 
postas em execução ! Tanto póue a força .· do 
habito invecerado do. abuso ! Deve, . pois, o 
Congresso manter as leis alludidas, rejei
ta.u 10 as cmendns que pedem a volta ao rc
gimen de liberalidade qüe ellas mdinguiram~ 

Accci.tal-as é Jegaliza1• ou pelo menos le
gitimar, cohone3tando e justiticando, a con
ducta dos que D.S deix~ram lcttra-morta, 
J.epois de as haverem solicit:.tdo como neces· 
sarias c m•gentes. 

N. G4 

Onde convlet• : 
Fic<t o ·Governo auto:·izo.do a concJdor 

isenção do direitos : 
a) ao matel'ial nece~sario para a ca:n<tli

zn.ção e mais serviços de aguas na capital 
do Pará. ; 

b) ao material para n. Estrada elo Ferro de 
Bragança pert\mcente ao Estado do Pará. ; 

c) ao material necessari:J pat•a. a constrn;. 
ccão, adorno e mobilia. do cdiftcio pa1•a o 
Museu Goclde em Belém. 

A dispensa dos direitos sercí. l'oq_nisihda 
pelo goYerna.llor no Estado ao Ministro da 
l'azonda. 

Sa.la das sessões, 12 de novembro de 1903. 
- Hosannal~ do Olivei1·a.- Indio do B1·f.1.zil. 
- :ln!onio Bastos~- Ror;ci·io de 11íi7·anda.-
Passos de Mi1·anda.- Cm·los de .J.Yovaes. 

A primail•a e segund:t partes da <:>.monda 
estü.o prejudicadas por :pareceres anteriores; 
n. terceira pn.rte a CommissS:o não acccitn,. 

N. 05 

Acct•escente-se onde convier : 

Art. E' o Pouel' Executivo n.utor-izaclo n. : 
1°,· adoptat• para os telcgt•amma;s . orcl.ina-

rios as taxas actun.cs dos tclegrammas pre-
teridos · ; · 

2" a conceder a reducção . <lo 50 % sobre 
essas taxas par:J. os tGlegrammas de impren· 
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sa; c pa.ro. os tolegrammas tr;1.nsmittidos por 
conta. dos governos dos Esbdos ; 

. . 3•, reduzir a. fi~rlfa. nas proporções ncces
sario.s em zonas em que o talcgra.pho fcdora.l 

· soJl':L'a·· concurrencia. n:i explora.~·;Lo do ser-
viço; . . 

4~, reduzir a tax:l. terminal brazileira. de 
ft>anco 1.25 a um franco para os .telegra.m· 
mas.intorna.cionaes p1·oceden tas· do ou destl
n:l.dos ao Brazi!, que gosa.rem nas atlmmis
tl'acões estrangeiras de reducc:io ni1o inferior 
a fronco 0,75 por palavra ·sobre a. t:wif<t 
ordinil.l'ía. · · . · · 
. 5n, esto.b'etéccr uniformidade no tl':t.Cogo.mu" 

t uo com todas as estr:r.das do ferro sobre a 
bn.sc de serem todas n.s t:txas cobrodtts peln. 
tarifa. da U.cpartição Gera.! dos Télcgra.phos, 
pt'OCedendO·I'::l á sua divisão entre <l.S admi
nistrações. cop7lrticipantcs, conforme o pro
cesso nas linhas de cada. uma. · 

Sa.la das sGssõcs, 14 do novembro de 1903. 
- Franc:sco Sa. · · 

A Commissão acceita. a. emcridn.. 

N , 66 

Onde convier : 
Fica. o Governo autorizado D. conc.eder i~en· 

ção de direitos de íniportaçã.o o expedient~ 
nos cata.vcntos, pocos tubuiares, bombas; en
canamentos e mais accessorios, destina.dos 
ao. abastecimonr.e· de agua nos diversas murii
dpíos do. Estado do Ceará. o quo forem im
pori:..'lodos pelas respectivas Camarn.s com o 
:fim de en;rega.l-os á servidão publica. . 
; · Igual favo!" será. concedido · á. pesso:1. que 
rn~portat', para uso particular, qualquer dos 
ObJeetos acima menetona.dos. 

.A dis~ensa. dos direitos, em :J.mbos cis caws, 
j el'á. solicitada. ao Mmi8tro da Fazenda pelos 
sntendentcs municipa.es. · 

· Sala dn.s seS!lües, 14 de novembro d~. 1903. 
- Educwdo Studa1·t·. 

.A emenda está prejttdic~da. •. 

N. 07 

Onde convier : . . . 
E' ? Poder Executivo autorizado, na. vi· 

genc1a. desta. lei, a eoncodor isenção de di
reitos, maliiante requisiçlw dos governos dos 
Estados .ou ?a.s municipa.lida.do~ . não só pa.ra. 
o ma.term.l1mportado com <lestlno· ao serviço 
de abastecimento de a.gu·íl., como ta.mbom 
pa.ra. o matoríat motallico destina.rlo á instal· 
Ia.çl!o dáS redes de esgotos. . 

Sa.la. d:t.s sessões, 14 de noV"embro de 1903, 
·- Adidberto Ferro.::. 

A emooda. est!i. proj udica.da. 

N. 6S 

AcerescantG-sa onde convier i 
Fie:~ o Governo autorizado a. conceder 

i~encão de im11osto ~a import:i.ç[o a.os nHLto· 
rmi1S, 'llleJ.~ metalhcos, que1• de coramimt 
ma~hi~:.ts o· appa1•elho~ importttdo~ 11o.rn. o fim 
exclusn·o do serem empreg-ados na.s obra.s 
da abastecimento de a"'ua., ~·cde do es,otos 
il_lumioaç:i:o clectríctl "e viação m·ba.;a. d~ 
c:~da.tle de Plvrla.nopolis,óm Sant(l. CMha.l"loa.. 

Saln. das sessõe~. 14 de nove:ubro de 1903.-
Paula Ramos.- Eliie<l Gt~ilhàmc . · · 

A Commísslto considera a emenda. prejtidi~ 
cada . . 

N. 69 

Accrcscente-se onde convier: 
Fica o Govel'Oo :mtot•iza.do, na víg~noiu. du. 

presente lei., a. isentai' dos imposLos de im
por~ç·ão o material necessario pil.l'a obras 
pu~llcas . estaduaos ou municipaes da abas
tcctmcoto de agua. construc~;.ão de es"'otos 
subterra.neos e illuminação eloctrica . "' · 

Sala tbs sessões, 13 de novembro de 1003. 
-Soares dos Santos.- Ju11enaZ MiUcr._:. Bar· 
bosa Lima.- · Jiw·çai Escoba1·.~ Angelo l'i· 
n.hci•:o;-~crnumo Hasslochcr.-Jamcs Darcy. 
- v e,:vasSta!lO de J1ibv.quer!j.He.- Diogo JiO!"• 
tv.na.-Campos Corlic;·.-!Iome;a cle .. C<'-!'V C(&ho. 

A emenda. estú projudicu,tla.. 

N. iO 

Onde convier : . 
·· Al>f.. . Fica o Governo a.utoriz.ldo, nl\ vi,: 
gencia. da pro;;ente lei, a. entrár em accordo 
com os Governos dos · t~st<:.dos, QU(l.ndo ci 
j ulgar conveniente, afim de transforh•;lhes · 
o, verb:t do art. 1•, IL. 68, pa.m conserva.r;ão 
e melhoramento de anco1•adouros o ~ortos , 
d~sdo qua se obriguem o possam ·reahzar os 
se1•viços respecth·os ( 1ei n .. 1)53, de 2V de 
dezembro de Hl02, art. 2•, n. 6.) 

S<t.la da.s sl's~ves, 13 de novem1:n•o de 1003. 
-8oa1•es ~os Stmtos.- Jwonal "lBUer.-Bar
bosa Lima.- Jllarçal :&cobt!r . -AI~oelo Pi- . 
nlleil·o. - Gcrmano Hasslccher.-Jamcs Da1·cv. 
- Vcspaciano de Albuq«Cl"Qt!e.- Diogo ·For
tuna.- Campos Carl ic1·._;_ Ho11'16m de Car-
valho. · · 

A Con:lroi~;io acceita. a emenda.. 

N'. 71 

Onde convier: 
Fica; o Governo autorizado a · conceder 

isonçã.o de direaos o.os o bjoctos procisos á 
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manutenção e. ensino no .Asylo do Bom 
Pastor, nesta Cn.pital. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1903. 
-liosannah de OUvei1·a. - Pr_!2Sos ele Mi· 
randa. 

A emenda é inutil. O Governo está. n.uto. 
l'izado a conceder taes. isonçõcs pelas proli
minarosda Tarit:.t e, usando da tmtorização 
alludida, já as tem concedido. 

O n,si;umpto é do natureza a ser tratado 
em lei especial. Dando solução ao problema. 
d<t valorização do café existem Yario;. pro
jectos ap1•esentados nesta . sessão e que se
acham em estudos e pendentes da parecer 
das Commissões competentes. 

A Commissão é de parecer que a Cu.mara 
ag-ua.rdc o pronunciamento dessas Commis
sões. 

N. 75 

N. 72 ongo con-vier: 
OnJc convier: Fica o Governo autorizado, na vigencin. da 

pres~ntc lei, a coucodor isenção de direitos 
. 4rt. Fica ,o_ Govcn•no. ~ut?rí~aJ~ a a';!· de imporb.ção p:~ra o matcrin.l desti;l~do a 

XJlmr a Expostçao Inter•o .cwnctl ae I ecuarw. vias rcrreas e 'POntes cstaduacs e mumcrpaes, 
c instrumentos para a hvoura, q~u:l. s~ r~a· quer construidas por conta dos Estados· ou 
lizart~ nesta, Capital. em 1005, por. llllClatl\!a Municípios quer sllbvencionadas por um ou 
das Sociedades Nacwnal de Agricultura c' por out1·os: <lispcnsanJo a requisição ao Mi
Joclwy ClulJ. nisterio da Fazenda em ca.da caso occur-

Sltln. das sessões, 11 de novembl'o de 1903. rente. 
-Joaauim Pi~·es.-Tosta. ·- vVande,·ley de Sala das sessões, 13 de novembro <le 1903. 
JllendÔnça.-Angelo Pinhei1·o.-C. C1·u.;;. - Soa1·es dos Santos.- .Tuvenal .J.llillet.-

Bm•bosa Lima. - 1lla1·çal Escobm·. - Angelo· 
A Commissãonão acccita. a emenda, que é PinheiJ·o. - Gm·í1umo Hassloche,·. - .!ames 

mat!3ri<t do orçamento da despeza, onde deve Da1·cy. - Ve~xrsiano de illbttquerque.-Dioga 
ser aproYeitadtt. Fortuna. - Cwnpos Cw·tier. - Homem de 

Cm·valho. 
N. i3 

Onde convier : 
Fica o Governo· autorizaJo a cobi'ar, nas 

repartições aduaneiras da Rcpublíca, addi
cion al de 50 o f o ad valorem, so hro todo o 
qualquer· artigo . de importação fl':.tnccza, 
sem prejuízo aos direitos que... :J,ctua.lmcnte 
pagam. 

Sala das sessões, 13 <le novem1JL'o de 1903. 
-~Joaquim Pi1·es. 

A Commissão não acceita a emenda. 
O Governo, pa1•a o fim a que parece visar 

a emenda, .acha-se sufficjentcmente apparc· 
lhado com a disposição ampla, despida de 
feição hostil c preconcebido intuito aggros· 
sh·o ao art. 12. 

N. 74 

Art. Fica o Governo autorizado: 
A regular o.commet•cio internacional e p1•o· 

mover a valorização do café, de accordo com 
a . proposta apresentada a esta Cama1•a em 
sessão ue 9 do setembro deste anno, cont.ra· 
ctando a ex.e~ução o fiscalização do respectivo 
serviço com aquelles proponentes. 

Saln. das sessões, 11 de noi-'embro de 1903. 
- Frederico· Bo)·ges. 

A Commiss'Ko ·.rejeita a emenda. 
As estradas de ferro toem isenção pal'a o 

respectivo maM>ial só no pBriodo da con
strucção e injustific,wel se afigu['a á. Com
missão ester.del-a alêm. As pontes já. gozam 
tambem do fa.vor ue taxas cspeciaes, intimas, 
e quando são feitas por particulares, median
te contracto. são empre:z<ts commerciaes que 
devem contl'lbuir par<.t as uespeza~ da União. 

Neste~ como em caM algum, contintla a 
pensar a Commissão contra a prctenção l'.e· 
velada em granJe numero de emendas; de.ve 
o despacho de isenção ficar ao a.rbitrio dos 
iuspectores de alfandegas. 

N. 76 

Art. Fica o PoJ.cr Executivo autorizado 
a p1•omover, pelos meios regulares: 

a). jncorporaçã.o nos p1•oprios nacionaes 
dos bons de raiz possuidos ou adquiridos 
pelas corporações de mão-morta. som li
cença. do poder competente (ord., li v. 2°, 
tit. 18 e leis posteriores ; 

b) a decretação judicial da nullidado de 
todas as alienações e cont1•actos onerosos 
feitos pelas o1·dens religiosas, referentes ~ 
hens movcis,immovcis ou semoventes de seu 
patrimonio, si. pal'a .· ta.es alienações e. con
tractos não houver procedido a nocessaria 
licençJ, (lei do 9 de dezembro do 1830 e de
creto n. 655, de 28 de novembro de 1894) ; 
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cj a ~onversão em .gemi, dos bens das 
ditas ordens l'elígiosa.s, em a.polices ina.Iie
ua.veis da. divi.da. publica. fo:nda.da., si houver 
ainda. quem legalmente as represente (art .18 
da. lei n. l. 764. de 28 de junho de 1880 c 
decreto n. 9. 004, de 22 de dczcmlrro de 
1883.) 

O Poder E,.ecnti>o poder~t vender. na. 
fúrma do citado decmto n.. .9.094, de 1883, 
os liens que a União as3ilu o.dquirir por 
commisso, reivindica.çã.o ou vacancia., que 
para se1·viços da me.~ma. União não f01·em 
necessarlos. 

Sala das -sessões. 14 de novembro de 1903. 
-.A. Jloreira du. Silva. 

A Commissão nio acceita a eroen·la. con. 
siderando assumptv de summa rcle>ancia. e 
gra\·idade para sel' tratl!.do no ol·çan1ento da. 
l'eceitn, o em simples disposiç5.o autQl'itlltiva 
ao E:<::ecur.iv(•, aquelle de que olla. cogita.. 
Lei especial sobre a. m:lteri:l, em que com e1la 
mais distinct;;,mente se ralaciona e onde me· 
lhor cabimento ·podem ter as medidas pró
postas na emenda, é assumpto de projecto j:i 
apresentado á delibemQão da. Camara. e que 
se acha. em estudos nas coromissões compe· 
tentes p.lm sobre elle dizerem. 

N. 77 

Al't. Fica. o Governo autorizado a rofor-
mar a. hbella. dos emolumentos consulares, 
a.pprovada.pelo decr~tv n. 2.832, de 14 de 
março de 1808. 

SalGo das sessões, 14 de novembro de 1903. 
..:- Oassiano do Nascimento.- Juvena~ JlliUO'r. 
- Campos Cartier.- knies Darcy.- Soaras 
dos Santos. · 

A Oommissão acceita a. orucnda.. 

N. 7S 

On.lo convier: 
O Governo fica autorizado a. entror em 

a.ccordo com os governos do Uruguay, Para· 
guay e dos Esta.dos de Pernambuco e da 
Bahia quanto á liquid:lçãode suas dividas 

. para com a União. 
Sala da sessões, 11 de .novembro de ~!J03. 

- Roáolpho Pa~u:C<o • 

A Commisslio acceita a emenda.. 

N. oro 
Onde convier; 
Continuam em vigor os arts. 20, VII, da 

lei n. 95i, <i e 30 de d~zeml.Jro (lo 1902, e 2•, 
Vo!, Y!J 

~ 2", n. 13. da. lei n. 640, de 14 de novembro 
de 1899. · 

Sala. das scssues, 11 de novembro d;: 1903. 
- J. Cn~~:ello Cavalcante. 

A Commissão a.oaei ta a emenda. O 3.rt . 26 
vn, da. lei n. 957, rle 30 de dezembro de 1902' 
dispõe- que o Governo ftca autoriz<J.do Ú. 
ampliar a.tê 25 annos, nos termos dn art: 31, 
§ 1• da. lei n. 834, os prazos .Pa.ra. arrenda
mento dos campos de pastagem da Fnzenda. 
do Santa Cruz. O al't. 31, § 1 • da lei n. 834, 
de 30 de dezembro do 1901, a que a lei á.cim<t 
se refere, conS<Lgra a autorização reprodu
zida. com o seguime accrescimo: «inserindo 
nos contt"a.ctos que celebrar clausulas que 
assegurem o lançamento do> mesmos ca.m. 
poa, d~ conforr.lidadc com a autorizaç'i.o do 
art. 3°. lettr·.'.~ c. d. (; '' da. lei n. i4l. de 
26 de <lezemh:o de 1900, que conEnua ~m 
vigor». 

N. 80 

Accrescente-se onde con..,ier ; 
Continuam em vigor as disposições do 

n. 11 do. art. 3• da lei n. 559, de 31 de de· 
Zllmbro de. 1898, e do art. 9' da lei n. 953. 
de 29 de dezembro de 1902. 

Sala das sessões, 14 de novembro de 1903. 
- Pa'!.'La Ramas. 

A Cornmissão o.eceitn. a emenda . A dispo
sição do art. 3•, n. XI, da lei n. 559, de 31 
de dezembro de l898,con<:ede <i.s emprezas de 
e~tru.da.s de fel"rD e de engenhos centraes 
isenção de direitos de machinisrnos e mate -. 
rial importadas parn. ;;t, sua con3trucçã.o, e o 
art. 9° da lei n. 953, de 29 de dezembro de 
[!)~2. declara. comprehendida.s no favor da 
alludid::t isenção- as estradas de fer ro fe
dlll'MS, esta.dnaes e municipnes. 

N. 81 

Onde convier ; 
Continua em vigor, na 'Vigencia. da pre· 

sente lei. a disposição do art. 13, da. l ei 
n. 953, de 29 do dezembro de 1902, a.ccres
oontando-se : «e bem assim as latas estam· 
padas destinadas a sor·drem de vasilhame ~ 
banha.». 

Sala. das sessões, 13 de novembro de 1903. 
-Soares dos Santas, - Juve.1W.l ffliller. -
Ba'l'bosa L ima. Mat"çal Escobar. -Angelo 
Pinheiro. -Germano liasslocher.- James 
Da>·cy.-Yespasia7IO de Albuqucrgue.-Diogo 
Fortu11a,-Cmnpos Cm·tiel·.-Hom .• •m de CCl•·
"alho. · 

i 2l 
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A Co!nmiE~são acccita a emenda,mas restri
ctu. ao~ termos precisos do art. 13-«íolha:-; 
eet..'tmpndu.s»-e nã.o-<<lata.s feita.s»-e mais 
ainda corn a cond.iç!ãO tle «se,·em directamente 
import~d.~·.c: pâas fabl'icas. » 

N. s~ 

AccreSC;:3::te-se onde condc1•: 
Contir.ú:1 em vigor o :~1·t. 13. da loi n. 953. 

de 2:: de deze;nltl'O de 1902. accresc~mtn.ndo
~e depoi~~ Üi1 pa.hwra manteiga-e banha. 

Sa.!n. d::~.s sossõ ,)s, 14 de novombt•o de 1003. 
-f'm,~la R;;mos.-Bf.y.~eu. GHilhe1·me. 

A Commissft.o a,cceitn. a emenda. A dispo si· 
ção do a.i.·i;. i3, da lei n. 953. a que se refere 
:1 em.enüa.,, é a. se~uinte : «Ficam i~entas de 
imp :.t~tos de importn.ção e de oxpetliente a!S 
folha.s csto.mpa.d<ts para ütbl'icação de latas 
pa1•a. manteiga., directamente importadas 
pd·ts t~thric:1s. ~) 

A intervcnç[o definitiva do Ministro da, 
Fn.zend;.L no processo das isenções é uma 
garanti::.. :t mais no interesse do Thesouro ; 
é uma instanci:t de t•ccurso ou revisã.o contl'u, 
possíveis abusos, facilidades ou condecenden
chs dos reprcsent:.Lntes do fisco nos Estados. 

A disposir;ão do a.rt. 2° n. 7, da lei de 29 
c!c dezembro 1902, deve ser m.:mtida.. 

~. 8! 

O::üe c,mbcr: 
A1't.. Continua em vigor o a.rt. 3° da lei 

n. 953. de 29 Je, deze;nbro de 1902, o seus 
p;u•agL·:~phos. sendo o§ 1° cornpl'ehensiV'u de 
tJdos os impostos, quacsquet• que sejam, con
vet•ttdos no fixo e equiponente de ~ 2.0.0, 
para desembaraço do navio ou vapor.- Josd 
Jlc:rccU:no.-J1.t!io de lrfello.-Teixeira de Sá. 
- Esmc1·aldino Bandei;·a.- Celso de Sow:a. 

•<Ver a.s razões do St•. SerzedeHo Corrêa.. 
qua.ndo rclu.tor da receita da 1899 sobre a 

N. 83 emondn. a.presentada ne::se sentido e que, de 
Onde convier: então até 1902. tem sido acccüta.: para. que,no 

caso de arribada de navios, de ordínario 
Art. Continúa. em Yigc..r :1, disposição eventun.l. pararecebet• ordeas ou por outros 

C, n. 7, uo ar·t. 2°, da. lei n. 95:3, do .29 de motivo~, sejam reduzitlos os impostos a uma. 
dezembro do 1902, a.ccrcscentu.ndo-se: «e hem só ta.xa em libra.s,livrc de calculos do cambio. 
assim semm;tes e exempla.ras · de pl:.mtas Foi esse o pensamento do dispositivo. Eutre
vivas,(~O reproductores finos de gu.do vaccum. tn.nto, por dizer: comprohender-se·hão todos 
c~~v:;..lbr, la.nigero, mu:Lr e suino, suppri- os impostos aduaneiros e qu1.1.esquer outros, 
mindo-sc o p~t:·a.gra.pho unico d:1 referid:t carta de sa.ude e capit.ania do pot·to (ex:empli
disposiçã.o. fi.cativamente porque -quaesqucr oui~ros-

&•la das sess9e~. 13 de novembro de 1903. não quer di1.cr todos menos um) entendeu-se 
-:Soares dos Sai~tos.-JuucnaX .JRUe1·.-Bm·· que fica.vtt fóra o imposto de pha.róes. A 
bosa Lima.. - Jl!a,·çccl Escoba,·.-.·1ngelo Pi· emend.-:. visa apenas o modo de cobrar ·os 
nhc·::ro.-Gennano Hassloche1·.-.Tmnes Da;·cy. impo~tos, attontl.endo-se a uma. conveniencia. 
- Vespasiano ele .<l.lbuquerque.-Dioqo For- de retações commercia.es, não a diminuir a. 
t.tma.- Campos Cm·tie1·. -Homem 'de Ca1·- receita; com a intelligencia que se lhe deu, 
"'alho. u. providencia. ficou inteiramente burlada. 

sinfi.o invertida. pagando os navios, alêm 
A Commissã. o .:.tecei ta. a. primcir:t. p~rte dn I do imposto consolidado de ~ 2. O . . 0, o de 

emenda., que a.mplb a. scmcutes e cxcmpl~t- pha:·ó:;s.» 
res de pl:tntas viv~ts, de reproductorcs de A Commiss[o accoita. a emenda. 
gado vn.ccnm, cav:tll:l.r, hmgero, mnar e . _ 
suino, e rejeita. ~t segund:1,que ma.nd:t suppri· • A tra.n~cl'lpçi1o que se segue da emenda. e 
mir 0 p:1ragra.pho unico do art. 2o, n. 7, da. a.o parecer üe l899 que a approva, esclarc· 
lei de 29 de dezembro de 1902. ce:n P?r completo o q.ssurapto, dem?nstra.J?.d,O 

Não encontra, a. Commissã.o · moti,.·o que a ,JUS1irça e a. neces::uda.de da. medtda sollcl· 
justifique c'.. ~ubtmccão, á superintendencia c ta.da .. 
fiscalisn.çã.o c1o Ministro da. Fazenda., como Art. Fica. sujeito á taxa fixa de ·e 2.0.0 
preceitlla a. disposição qno se pretendo eU- tod.o e qualquer va.por on na.vio á vela, seja 
m!na.r, da conces5ã.o das isenções soUcitada.s. quí11 for a sua tonelagem ou seu ca.rrega-

0 Thesouro tem sempre facilita.do o pro- mcnto. qae demandar qualquer dos portos 
cesso ~as isenç?es, 'ermittindo que este soj~t da União com o firn exclusivo de r:-cebor or· 
ab'l'eV1:1do melll:mtc a. assignaturtL de termos dons e seguir o sou destino. podendo d.emo1•ar 
de respoas~~biHdadc pelos requerentes pe- 10 din.s, dehaix.o da fiscalização da.s <tlfan
rante a.s respectiva.s a.lfa.ndega.s, medida. de U.ega.s e re~peita.dos os regulamentos de sa.udo 
que resulta a imrnedia.ta. expedição dos des- e policia. do porto, a recebet• provisões, aguu. 
po.chos de s.thidn.. ~e ccmbustivol. 
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§ t. • Na. reí'erida. taxa. seriLo comprellen· 
. :lidos todos os cmolt1mentos aduaneiros, ca.rta. 
de sa.ude e Capit;;nia, do Porto. 

§ 2 . • O p1•azo de 10 dias J:loderá ;;er proro
·gado ate m~i~ cinco pelo inzpootor da. Alfan~ 
Jega., em ca~t.> de forçn. maior, q'le deverá 
·ser jus~ificado. 

§ 3.• Tet·minndo o prazo improrogave! da 
15 dias, ficará o vapor ou DtLYio submcttldo 
ao mesmo regimcn dos que dão entrada. por 
'ioteh·o, frn.r.t<ruia on arribada. 

Sala das sas..~es. 21 ue a..,"''sto de !890.-
Teixeira de Sd.-EJ·m.irio Coutinho. 

«A Commi~"ão acceita. :t. emenda.. E' cot•to 
que urn gl':l.nde numero do vaporos e navios 
á vela. deixam de dem:mda.r o porto do Re
cife cotn o fim de recebei.' ordens e seguir 
destino, a.pozar da. posição e:~:cepciona.l de..~ 
rorto, devido á. faga. de uma taxa. Jixa. em 
Õnro, a que fiquem sujeitos. Recclosos do 
ta.:otas exa.ggeradas a. cobrar-se, ante as vn.
riaçõos de nossa moeda., preferem dema.ndal' 
outros portos. embora sem n.s vantagens que 
tet•ia.tn no de Pernambuco. 

A e mentia vem saua.r e>3e inconYeoiente e 
é de 1·ca.l utilidade.» 

A Commi~sllo, accoitando a <'mentla., é de 
parecer QUe ella seja redígida. - a.ccres· 
cente·se depois da ph1·ase «de todos os im~ 
postos»-a seguinte: «inclusive o de pha.
róos:t-. O mais como cstll.. 

Quanto aos Est<W.os do norte, cuja. indus
tria. pastoril se p1•etenúe íavot•ecer eorn :1· 
elevação do Jmposto-sis o que occol're. São 
tambem criadores os E~ta.dos do Ama.zonas e 
Pn.r<í.. · 

Em a.mbos~ porem. dado o ex~ra.ol'tl.ioa.t'io 
accrescimo da. popula.çã2 nos u~Urnos ~nnos. 
motivauo pela. e:tplora.ça.o da mdUST.l'Ul. ox
'troctiva da borracha, a. impossibilidade de 
poderem a.bastocer-se com os .proprios re· 
cursos da sua. producção tornou-!le maní· 
fêsta. • . 

Allega·se q U[l esta. insufflciencia. pôde ser 
supprida. por gado nacional, dos Estados do 
Piauhy e Cea.rll.. E' certo que estes Estados 
-são criadores, especialmente o Pia.uhy, que 
tem como ind.usr.rin., ~íc.ão e~clusiva, pelo 
menos princip!\l-a pastoril. . 

A verdade, :po:r;Sm, é que o terri v e l fia· 
.gella da. secca que, quasi annuo.Lmente, oa 
a.ssola., tem reduzido a produeç1Lo destes Es
t.a.dos em mais de um terço, de fOrma que 
,para. compens-J.l·o, teem os seus habitante$ 
convergido os seus esforços, e com exito, e 
preciso confessal-o, para a explor(l9âo <te 

. outros r(lmos tia indust1•ia. 

Accreseo ainda que ao tlagollo da secea 
outro obsto.culo se oppõc a que esses Est:~dos 
possam. com va.nkgem, concorret• a.os mer
cados do Parti. e Amazonas: a quasi ahsoluta. 
falta. do transporte, cou~N. a qual deba.ldo 
~eetn rccot'>'ido aos podares feticraes. 

Sem isgo-con\ar com a producçilo do 
Piauhy e Cea.r(L pa.m <1.ba.steccr os merca.llos 
do Aroazonas e Par<i-ú u m erro. 

Discutindo o a~~u:11n~J na Commissão tle 
T;triJlw; ele quo J:;zl<i p :t:•te, Ulll dis~iocto 
filho do N•Jl'te. per rei ;a...-noote conhecedor 1lo 
a.ssumpto. o Sr. Dr. Fabio Leal, di$Ctttiu-o 
eorn rara. protici(lncia.. aprecianilo-o. synthe
tica.mente pelas s uas multi:pla.s faces . De 
pleno accordo c:Jm os ,;eus precioso~ con
conceit.)s. nossos os f;ue:noa, aqui tt·asia.
dantlO·OS : 

t••·•····································· 
A industr:a pasturíl nií.o é entre nôs uma. 

io.dus1.ria dec:J.demc no ....-ul mne de sua~ tran,:
acções e no :•ugmento úo povoamento dos 
nossos cu,mpos, nem nos procossos de sua 
cxploraç:to . Sel'll estacion<.ria· n()stcs. si n3.o 
levarmos em con~a <.:.~ vari;;s teo.tativn.s 
feitas para melhoria do nosso gado grosso ou: 
miudo, abortt\úos na maior par te pela !goo
l.'!1-DCía. e imperici:l dos quo os te0m realizado; 
ma.s 6 fa-cto o a.ugmonto de cabe~.as de ga.do 
de todu. a especic, o 'i :te 1Ju~ta para. certificar 
o a.ngmento i!o, nosn p opulação supprida. 
:pelo gado na.cionn.J q uMi cxclusiv;•.mente . 
Pela. esta.tistica da importação do !Jado ~:ivo, 
que é insignihca.nte pi!.:-a umt~ popul:\clio de 
20 milhões de ha.bitant.es. e p~la. aa. impor
tação de xaxoq ue, e liLcil verifica. r a. margem 
enorme que fica para o supprimemo pelo 
nosso gadc'. dado .o hu.llito da nos~ pop\tla.çõ.o 
pelo sustento pela ca.rne, tlue se póde dizer 
exclusivo. 

O preÇO do gado v ivo podemos dizer que 
tem obtido um a.cci'Cscímo de ma.is de 50 •/ . 
nestes ultimos 30 annM, nií.o COl'l'Cspondendô 
na. mesma. propot"ção de augmento ll.S des
pezn.s de e:tplora.;-ão dessa. industria, que 
contim'ta. na. generallda.dc o. empregt~r os 
metho:los primitivog e rudes dos tompos co
lonia.es. Os lucrod do criu.úor, feitos os ca.l
culos do capitu.i fundia.rio, do emprega.do no 
ga.do e nas instrumentos do beneficio e sal:v 
rto~ dos opera.rios, é ainda hoje superior ao 
de qualqu<!r outra explor<\Ção :t.grí~ola. 

Si as taxas achtaes >tl'i'o beneficiam a popu
lação, isto €, o consumidor, como diz a Ulus
tro Commissão (o que não poder ia. em C:Ll!o 
~lgum fa.zer), augmental·a, como quer, seroi 
óom certeza a.ccentun:r-lhe o prejuizo j<i 
por a.q rtellas vcritica<lo, porque o em~ito do 
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qualquer taxa sol11•e um producto entregue 
ao consumo ê ficar a. mesma incorporada ao 
custo da sua producção e augmentar-lhe o 
preço de quantia ·ou valor da mesma taxa., 

eção de cer~as. supprimindo-se o paragrapho 
uni co desta disposição. 

Sala das sessões. 13 de no..-embro de 190:3. 
-Soares dos Santos.-Ju1:ena~ Mille;·. -Ba1·
bosa Lima.- .Marçal Escol;m·.- Anoelo Pi· 
nheiro. -GermtW,O· llas-sZoche1· .-Jantes Darcy. 
- Vespasiano de AllJugue1·que.- Diog::> Jíor
tuna.- Campos . Ca;·tier.- Homem de Car
'Ualho. • 

Si o gado, dado o mov-ünento natural da; 
concurroncia dentro dos élementos actua:es 
par:.~ a determinação do seu preço · no qual 
entra :1 t.axa da tarifa ,·igente. obtem ·uma 
remuner:tç•ão no rct::ülto. que não beneficia o 
cansumido>·. maior SCl'Ú. e .'35:l. falta de beneficio 
duplicada essa taxt\. A Commis&i.o acceita. a emenda-na sua 

E si não bmeficia . a 21op;;,laç(ro, porque quem primeira parte-dizêodo-se. pol'ém, em vez 
aufere os lucros são o~ reta1histas ou mar- de-e tambem o ar-ame de qnalquer quali-

- da.de apropriado á construcçã.o do cercas, o 
chantes, como pensa a Commissão, entao não seguinte: e tambem 0 ar:.1,me galvanizado a 
é no <mgmento da, taxa que devemos pro- 1Q 

curar a origem dess~ facto io.t eressa.nte e .ovalado daiS seguintes dimensões: 16 x u 

economico, isto ~~. que uma t:.txa sobre um e 17 X 19. 
producto importado e que deYer>a ter fatal- Qua.nto á segunda pn.rte-d·eve ser man
mente sua repercussã.o no augmento do preço ti'da a fiscalização do Ministro da Fazenda... 
desse producto de origem nacional vue apro· que se pretende tra;nsferir aos inspectores 
veitar ao retalhista. prejudicanJ:o o cria.do~ de alfandega. 
nacional e não beneticia.ndo a popula.ção. 

Certo que o beneficio da . população não 
virá nunca das taxas ; certo que o criador 
aproveita com ellas em toda a hypothese. in
explicavel, porém, co t;:o aproveita ao mar
chante. A lllustre. Commissão não ignora 
que-faça o legisladoi· o que quizer, une dos 
meios que puder, quem paga o imposto é 
sempre o consumidor. l'esv-n.Ja pelos interme
diarias e vae ter ao consumidor, que é a. 
classe unica. cqu ·tem direito de set• consi
derada em primeiro logu.r pelo legislador. 

Desde que ha livre concurréncia na ma.· 
tança do gado, os p:reços se formam legiti· 
mamente e o consumidor pagará a merca· 
dorin. pelo justo vator da occasião, e o mar
chante terá u. justa e devida. remuneração de 
sua empreza. 

Aqui convém notar que estamos fazendo 
ta1·ira para. o Brazil! composto . do vinte e 
um Estados, que -consomem "'::tdo. e que pa
rece que só olhamos pa.ra. esta cidade. Todos 
os Estados se ~upprem reciprocamente de 
gado, e o propl'io Pará. c o Amazonas conso· 
mem a maior parte de seus :pt•oprios campos, 
e é certo que augméntando a. taxa. de en
trada do gado estrângeil•o para 30 °/o sobre 
seu va.lor, é ficticiamente augmentar o 
preço do gado nn.ciona.l de igual vn..lor,quando 
nenhum Estado reeln.ma. cousu. alguma.» 

N • .S::i 

Continua em vigo;.· o disposto na lettra C 
do n. VII do art. 2" da. lei n. !:.153, de :29 de 
dezembro do 1!)02. suhstituindc-se na parte 
que diz: e tambcm os m·amcs f r.n•pados para 
ce1·cas~pelo scgtün te: e to..mbem o ari1me de 
quo.dquer qm1lidi1tic t\proprill.clo it constrn-

N. 86 

Onde c0nvier: 
Continua em vigot• o art. 16 da lei n.593, 

de 29 de dezembro de 1902, na parte refe
t•ente á isenção do imposto de importação 
para todo material destinado á, construcção 
de um · mercado nos terrenos da . praia de · 
D. Manoel, na Capital Federal. 

Sal:1 das sessões, 13 de no..-embro de 1903. 
-Co1·rêa Dutra. 

A Commissão acceita a emenda. que ê sim
ples reproducção de dispositivo d.a lei do or- · 
çamento vigente. 

N. 87 

Accrescente·se: 
Art. Na vigencia desta lei, 03 .Estados, o . 

Districto Federal e os municípios farão arre
cadar pelos seus exactores, com os seus e 
sobre os seusimpostos, 10 °/o para a receita. 
federal. 

O Poder Executivo pro-v-idenciará sobl'e o 
processo par~ o recolhimento aos cofres da. . 
União da porcentagem assim ~rreca.dada. 

Não se ·comprehende na palavra-imposto 
-o rendimento de bens esta.duaes do Distri· 
cto Federal e municipaes, nem o de taxas 
dos set•"·iços ele agua. esgoto, illumina.ção e 
qua;esquer ·outros custeados directt\ ott indi
rcetamente 'pelos E::;tados, pelo Districto Fe
deral ou pelos municipíos (Const. Fed., 
art. 10). 

Sala. das sessões. 14 de uo..-em bro de 1903. 
-A. Mo;·ci1·a da S·ilvo.. 
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A Commí.ssã.o rejeita a emenda.. 

N. 88 
Accrescante-se onclc convier: 
Art. As t.'\xn.s ele ah3,si:.eeimento de a.gua 

serão :trr.e~adadas pela lnspe~ção Gel'al de 
Obras Puchcas, que fará a revisão dos la.n· 
ça~entos e recolilerá. o producto do. :.~rreea
daçno ao Thesouro. 

Sala das sessões, 14 de novembro de 1903. 
-Francisca Sd. 

A Com~nlssão n:Lo :wceita. a emenda. 
O ser~-JCO da. arrec:l.da<etio de renda-s in· 

cumbe, ctu rigor, á Fazenda. que tem o de 
penna- de agua per feitamente 'organizado -na 
Recabedoria do Tlte~out·o. 

Art. 2.;• ~uas t:l.~a~.lançamento c col:Jt•ança. 
obedeee1·ao as segmmes rc::;rt~.s: 

a) pagare!. l ~• a l'ond;).. d-e immo·,·clrural 
paga pelo proprieto.rio ; ' 

/J) p;;,garli :2 ·:; a. rertilil.dc immovel urbnno 
pag-a. pelo proprickrio ; ' 

c) pagar« 4 % a 1·caua lWovctlicnoo de em
prezas ou comp:tnlüag intltr>tri<tes e l~etncos 
de qU:tlquct· natureza-; 

d) pa.gard. 2 % a l'end;::. m•oi:eníente !J.t, 
dividendos c 1•cnda.s de titnlo.-i do apolices ; 

c) pa.ga.rá 1 % :t. !'end~ i!() vencimentos Ü(;· 
funccionarios e subsidio~. · · 

Art. 3 .. !) Fica t~mnt:>. •18~tn j ln"Po~r.o a 
ren d ·; tlo orabalho pes~o;J.t e prufi.-;~i[mn.l a.t:· 
6:000$ annuaes. 

.A~t. 4.• O Governo ~·,3gulament11r:í est:1 
1m para sua fiel exccu~ão. 

Sala das s·:ssües, 14 ue no-;emllro ue l'J03.
Feli$beUo F;·ei;·~. 

Quando ?- ~!J.clencia. geral, de accordo com 
os bons priOmpiOs financeims, é centra-lizar 
n~ TI~'-'SO~l'O a. a.rt:ocada.cão, ~cripturaçã.o e 
fbcalu::~çao dos .tm~os>o~. nao se compre
hende n'llU se Justifica pOl.' conveniencia 
a.lguma de ordem administrativa. ou de con-
tabilidade a._passagem p~ra a repartição de· O 1·elator concorll<t em a\1:mlnt.u com 11 

Obrn;s Pul)l!oas da a.lludtda arrecild:.tção. o eme.ndo. .. que consu!Jsta.ncia as iu~as quo longa. 
serv1ço das aguas púde set•t!iVi(iiclo em dua.~ e mmumosamente ~lle expoz e cle1i.lndeu no 
paroes - uma propriament~ techuica. que seu parecer. 
es1ieve sempre a. cargo das Obras Publicas e A opportunidade, a.jastiça., a necessid:1de 
out~-a-fiscal-que correu sempre por eonta. a urgencia. mesmo da taxaçã.o clirect:~. d~ 
da. Recchedoria. O decret·> n. 2. 784, d<l 1898. que o imposto sobre a renda. ú a. modalidade 
a.ccentuou a dilf~reoça, deLmitando a.c~pliero. «<.!.menos imperfeita, a, illil i~offi.caz e a. m:ds 
das competen01a.s respectivas, cingiu-se a justa» atl.gul'a.m·& ao 1•e!ator (l.SSnmpto insus· 
regular o. at'recadaçã.o do impos~o. em- cep;ivel do controversia. Quer quC~nto tL idúa 
quanto que outro decreto de 181!9 curou ox· em si. qner quanto :.to modo pt>atico da sua 
clusivan~_ente· de attender á parte technic11 execução, a emenua merece ser approva.da. 
do 8erv1ço. Ora, dada esta situaÇ<.'io, pm·- Quanto ao uuposto geral sobl'C a renda.. ao 
tm•bal-a, cumulando as Obras Public~1s com q!le.iã. aclduzi}! no seu pi!.re~er julga, convc· 
a. arrecadação ~M ta.xa.s. · ê medida qu() apre men1ie o rcl:~•Ol' accrescentar súmente tt opi· 
senu:t g~-andes mconveoientes. EUa não só nião do ~·Iinistro da. Fazenrla lie 1897, ex
atten~arw. contl'<t a. ortlem n:.Ltura.l, já esLa.· :trada ?o resped.i7~ _"'ela.torio, opinião de 
belec1dtt e o'bset'vada., dos diversos ra.mos do mquestiona,·e• e de8IS1VO valol' : «Modcla.élo 
se1•viço publico, confuodindo-se attribuiQões sob a. rormél. de um imposto ~:m·a.I, esta.helc
distinctas, o que só póde actwret;~r .desvan· cída uma •~u;.a unica. a.clmittido um mi· 
ta.gons, como ditricnlta.rill., si de todo não n~mo de iscnçii.o, Jb:ttíla. a. l' •lmla. J?lllos a.c
annutlasse. a fiscalização ja. cobra.nca do im· tuaes processos dll lttnça.memo, arPecadada 
posto de traDSLUÍSsãO de _-proprbdade, que e, por J?~lga.ment~ Ú. b~cca dO ('OfL'C OU llOl' 
em grande pa.rtc. exet'Clda por oecasião de me:ll ,te retençu.o, o unposto sobre <t mnda. 
r~(luel'Or-se tr-ansfot•encia da ponna. de a,gull., ada.p;:1c-se-ha u.o nosso meio o sel'c\, u.lém de 
nao se.ndo po~ca .a renda ar~eca.dada por taxa de ct.m::.per:sação, um faerm• de reccit <~ 
~~ í'óuua. Ma1s atnda-a medtda, proposta com subsidio su_perial' a 15. D00:000$0DU. 
<'l~Ia. onera~ o Theso~l'o com de~pez:~o nova, Qu:1nto á extensão, tão combatida sob o 
.POIS torna.rta. nece~sarta a. creaçfto na.s Obt·as fuo.fu1.mento de violação da. fé dos contl•actos. 
Publicas de uma secQão de arrecadação, do imposto á 1:enda do ju~o das a,po!icos; 

· qna.ndo a. H.ecebedoria. do Rio de Ja.neir'O estii, encun~r<J.mos a.mda o segmote pronunciao
para o serviço convenientemente a.pp~ro- menr,o do ~Iinistro da Fazenda, Sr. Rodri<>ues 
lhada, Alves. na. pc•opo;;ta do Ot•ça.mento da Rec"eitil 

de 1896: 
N. 89 

Onde convier: 
Art. l ~· Fi ()(I,, pela. pt•esontc disposicão, 

·· orea.do o Imposto global sobre a. l'enda. · 

. « As apolí_cas d~ ~ivida _pulJlica. não estão 
1sentas de 1mpostçoes. Ella.s estão suj oita.s 
ao sollo proporciom~l nas tra ns rerencias i•tte,-· 
,i,os, como e.stão sujeitns ao imposto da 
transmissão causa-mo>'ti s, que pertenee ~ 
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União, nos termos do rlocreto n. 4.113, do 
4 de nutl'ÇO de 1868. combinado com o 
ttrt. 1 O dt~ Conl)ti tniç-ã.o». 

A maiori::i. da Commi~são é contraria. á 
approntção da emendu.. 

N. GO 

Onde convier : 
Art. J.o São prol.übitla:; em t•Jd.o o paiz as 

opera.ções a prazo sobro lctt.1•as de cn.mbio, 
devendo toda o qualquer compl'a ou venda 
ser feita a dinheiro de contu.do, com o prazo 
de 48 horas para a entr-a.:;·<L das 1ettra.s. 

§ 1.0 Exceptuam·sc desta disposição as 
lettras provenientes de embarque J.e gene
ros de oxporta.çüo.q ue po~tm·::io set· nogociad:.Ls 
com o pt·azo atê 31 diu.s para a sn<L entrega. 
uma vez qur., dccln.l·cm su:1. origem e sejam 
acomp:mha.das dos docmum1tus comproba
i;orios do om ba.rq uc. 

§ 2.0 A falta de dechlraçã.o o entrega dos 
documentos de qu~ t1·at~L o § to dcs1;e artigo 
será punida com a multa de ~O "/o sobre o 
valor do ti tu lo om~ttido. sondo solidaria
mente responsa.veis plir este pagamento ven
dedor e comprador. 

Art. 2.0 Sã.o prohibi.lns as lic1uidações por 
ditl'erença e bem assim a:s proroga.ções do 
prazo para. ent1·ega, das lcttras. 

Sala das sessões. 14 de novcmb:.·o de 190:3. 
- Jielisbello F1·ci1·e. 

A Commissã.o. coucordn,mio com a necessi
dade de medidas legislativas enet•gicas e 
prompta.s, que regulem o mercado das tr:1ns· 
acções ~ambiaes e refr•ei9m e minorem os 
males c per·igos incu,lcula -veis da deshonesta 
e illicita agiota;.rem que o anormaliza, per
turba.mto todas as nossas relttções economicas 
e financeiras, ê. todavia. ele opinião que o 
n.ssumpto, pela sua complexidade, melindre 
e importancia, deve ser cuidado em lei 
especütl, á smn~llln.n~;a do que. occot•rc em 
outros paizes. 

N. 91 

Onde convier : 
Art. Lo Nü.o podem os bancos e:~m·angeiros 

que fnn.ccionam no pa.iz fu.zer nenhuma ope
l'ação, sem que tenlum integralizado seu 
capitn.l, de accot•do com o acto que. lhes per
mittin a installação. 

.Art. 2. 0 Sü.o obrig;~dos n. deposit.ar no 
Thesom•o Feder:!,l o duplo d<t quantia que 
deposittn•om a.s companlli<ts de seguros de 
'Tida.. 

Sala dtts sessões, 14 do novembro de 1903. 
- Fclisbello F1·ei,·e. 

Concordando em que o rcgimen de exoe
pção om que vivem os bancos estrangeiros 
quo ftmccionam no p~~iz precisa ser pl•ofunda-· 
mente modificado, a Commissão é, todaviu., 
do opinião que o assumpto deve ser tratado 
em loi especial que proporcione amplo es
tudo e debate, que a estreitezu. e a urgencüt. 
da lei da receita não permittem. 

N. 92 

Accroscente·se ondo convier : 
Ficam gosando de franquia postal. na. vi

gencia desta lei, os rolatorios diploma.tlcos 
e consulares publicados e distribuídos pelo 
Ministerio das Relações Exteriores. 

Sala da.s sessões, 13 de novembro de 1903. 
- BJ'icio Filho. 

A Commissão rejeita a emenda, porq_uc· 
entende quQ é desnecessaria. 

N. 93 

Art. Nos contractos de fornecimentos· 
que o Governo tiver de celeb1•ar na vigeucia. 
dest.a. lei, flcn.-lhe vedado incluh· a clausula 
de isenção de dir•eitos aduaneo separa. ma.:. 
terial importado. 

Sala das ses~õe3, 14 de novembro do 1903. 
- Caloge,·as. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 9:L 

Onde convier : 
Art. Fic:.t reduzida. de 100$ a. 500$ a·. 

multa. estabelecida nu art. 63 do regula
mento do sello, n. 3.564, de 22 de janeiro· 
de 1900, na qual incorrerá ta.mbem aquelle 
a. quem aproveitar• o documento, ou pro
curador ou portador, que o a.coeitar sem o·· 
sello devido. 

Sala das sessões, 14 de noveml)ro de 1003. 
- T1·indade. 

A Com missão accei ta a emenda na p1•i
meira pa.rte e rejeitu.-a na. segunda-quando· 
estende a responsabilid.:1de a tm·coiro. 

N. 95 

Onde convim•: 
São do dominio dos Estados os bens oncon 

trados vagos em seus territorios desde 3. 
da.ta <ht Cônstttuição da Repubiiea. devenú.o.· 
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ser pa.ra. c\les tram,feridos os que tivert•ro 
sido o.rrecn.d'1dos pch\ Uci~o. 

Sa.ll\o dus sessões, 14 do novembro do 1903. 
-Tavares de L~ra.-Eloy de Sw.: a.- JosiÍ 
Eu;:cbio.-!Jf. P~~·cira Rt:is.-Fons~ca e Siil•a. 
-E"::ebio de And~·ade.-Josd Mo ,;"m·dim .. -
Christíno Cn1:. - Estac•o Coim/Jra~- Hos· 
sonnv.ll de OUvei~·a. 

A CVmmissü:o é de parecer q ue.aMru. de não 
caber no o1•camento 1111. rocei h. a materia. da. 
emenda. é ue oa.tureza. a ser k aJa.d:\ em lei 
espP.cial. 

N. 96 

Con!<i<lora.ndo que o Montepio •lOS Empr~
g:ulos Puhlicos Civis da Uo íf..o, faeha.do ~~ 
novos eontt'ihuintos pelo :u·t. 37 J:.t. le i n. 490, 
de !807, se acha mu concJicões fin:~.nccira.s 
deptoravois; pois a sua despeza. (croscoõlt.e 
de cxurcicio a exel'cicio} sohe ~ c<!r ca d~ 
2.000:00()$, omqua.nto quo a. ~:aa receita (de 
cresente em ravio for te} mal a.t,tiw:e á. c ifr:t 
de 750:000$. sendo quo o :;eu Sllldo se esgo
tou em 1900. 

Consiuera ndo flUO<~ demora havida om sua 
reorgani:rocão ll!.o o.cu:rreta. a.nualment:!, um 
prl'j:liZo de mais tle LOOO:OOO$ e. !lUO estr<l. 
aiío será, de certo. effeetuada csto a.nno; visto 
nã.o tor a nova commissão esp&ci:.ü, a l).lle 
fdra el!ecta, apL·ese,Jta.do projecto a. respetto; 

Consideranlfo que o veto do Prosirlent~ dn. 
RepubUca. opposto ao projecto reorganizador 
d.o montcpb , além t!e outr'J'S razõe.s, fra.qtúS· 
stroas a meu ver, apresentll. as seguintes: 

· a) dispor o projee<;o a.lludido que fosse cro· 
ditado ao montepio a. meta.de do producto do 
imposto sollre os vencimentos do> fuoccio
Darios ínscriptos e o saldo d:~.s consígnll.ÇÕC$ 
destinadas ao pessoal civil da t odas u.s re
parLlçõcs; 

ú) fixar o juro oltcessivo de 6 •to·o.o anno, 
ca.pitaltzado semcstra.Imcato. pa.m o9 sn.ldos 
!lo mon~pio <loposit:J.dos no Thesouro; tondo 
este de occorrer á.s desp3zas com o ex
pediente daquelle; 

Considm•;Lndo que se nãodeve p••ccipitar a. 
mo1-te do bello, bumanltario e previdente 
instituto, fnnda.olo com o mQlhor intento, em
bora. sob1•e fa.lsus a.licerccs. pelo Governo Pro· 
visorio, ao ah·orecer da Repnbliea, ol!'eraço 
a seguinte emenda, que V"ao a.o encontro da 
opiniii.o do Governo o nã.o fere o Regimento 
da Cam:tra. mas que, quando o ferhse, mo
l'e~erá !l.ppro"Vaçii.o, visto aboL•d.ar :~.ssumpto 
momentoso e do subidis$irna impo1•ta.nci:l: 

Onde convier: · 
Ar•t. Na. vigoocio.. !lest!lo lei, os erupre· 

g-.tüos publicos da. União, homens ou mnlhe· 
res, attiogidos pelo dispostc no art. 37 dt~o lei 
n. 490, de 16 de dezembro de 1897, o os que 

fJrem scauo nomeado~ serão inscr iptos,tacut" 
tativamente, no mootopio eiV"il. pag:~.ndD na 
integra., ou em duas, tres ou qua.tro presta· 
ções, dur;lnte dozo mez(lS, a. contar da da.t:J. 
da, 1uscripG~o. uma joia, ca.Iculada pela. t:t·· 
bella. seguinte: 

TABELT.tl. PAILt o CALCULO l>~ JOIM 

Id:l(!e Vida meoila MultÍJ}li~o.dor do or~ . 
dano.do ou soldo 

2!1 <l.0005 ••• • 72 .sl:lmcstres ••• • 0,15436110 
21 " 7 1 » 0, 19!55.'~47 
22 ,. 70 )) 0 ,226675f.4 
23 ,. 09 ,. 0 ,26875030 
~-1 " 6S " o' 30880~0'7 
~ )O 66 " 0,39103612 
2 i) " í)5 ,. 0 ,43!>0Gi8ti 
<)-

" 64 )> o' 47927i8!1 _, 
28 " ... 5:3 :> 0,524593li 
.29 » 6t )) 0 ,5710413:1 
:lO " 111 )) o. 61865070 
:H )O (\0 ,. 0,66745030 
3~ ,. 59 ;. O, 717469Sfl 
3:~ " 58 " 0,76873007 
34 )) <\8 ,. 0,76873097 
35 " 57 ~ 0,82129180 
ao " 56 <( 0,875 l574S 
37 l> ;')4 ... 0,98696228 
38 ,. ~" )> 1,04496967 ;).) 

::,:g ),> 52 " 1,10442725 
40 )> 51 )> 1' 16537126 
41 > 50 )> 1.~783887 
42 J> 4S » l , !~57498~2 
43 " ,17 , 1,42476901 
4-t ~ 4G .,. t,4937215i 
45 J> ·l5 ,. l,564S9i~H 
4ü )> 4'·' " . L 7H 095-'33 •.J 

47 » 42 J> t ,7S720tmt 
48 )) 41 ,. 1 ,8652198() 
40 )) 40 )) l ,945183G3 
50 .. :J9 .. ~.0271465G 

O!lS!::R.V.<I.ÇÃO 

Para. determinar a. joi:J., mult!plica·so o 
ordena.llo a.noua.l ou soldo do .funcciooario 
pelo coofflciente r elativo á sua. 'Vida mêdia.. 

l!.'xemplo : F, 20 annos de idade -v-ida 
média, 72 semestres- ordena.do ou soldo, · 
2:000~00 ; tem-se : 
J = 2:000.SOOO X O, 15436!1 O = 30B$i22.2. 

Qu:~.ndo n. idt\de do funcciona.rio exeadr!l'. 
um dia. quo soja, às que ostã.o coasign<l.d:1~ 
nn. ;prim!lira eotumna. da t:tbclla, pa,ga.rá. eue 
a JOia correspondente á H:t.de immediat>l· 
meu1.a supel'ior·. Si F tiver 30 a.nnos o um 
dia, pagar~, p ~Jrta.n.to, a joia. de 2:000$00 X 
0,66'7-150:30 = 1:334.$900, que pagaria, caso 
t i V()SSe .31 a.nnos completos. . 

Art. Todos os fun.ccionarios insoriptos e 
os que se inscreverem no montepio. contri• 
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buirã.o, mensalmente, com dous .dias de ordew 
dado annual (ou soldo), alêm dajoia. 

Art. A capacidade physica e uso pleno 
das faculdades intellectuaes, provados por 
acta · de inspecção de sa.ude, regularmente 
constituída serão indispensaveis para a in
scripç.1.o no montepio. 

Art. Os actuaes contribuintes e os ins
criptos de acc·lrdo com o art •.•. , quando 
tiverem augmento de ordenado (ou soldo), 
em virtude de aeeesso ou reforma das ta
bel! as, pagarão, querendo, a diíl'erença entre 
a joia determinad:t de accol'do com a tabella 
supra e a impo:rtancia total de todas as con· 
tribuições mensaes e joias anteriores, bem 
como dos respectivos juros de 5°/o ao anno, 
capitalizados semestralmente, · que lhe hou· 
-verem sido creditados. 

Art. Para o effeito da contribuição men· 
sal, o ordenado (ou soldo annual) nunca 
excederá de 7:200$; ainda que maior seja 
o percebido pelo tunccionario inscripto. 

Art. A. pensão será igual á metade do 
ordenado (ou soldo) do contribuinte, manos 
um dia, em cada mez, da mesma pensão, a 
qua.l não poderú. exceder à importancia 
annua.l de 3:480$000. 

Art. O contt•ibuinte que, obtendo accres
cimo de. vencimentos, se não promover no 
montepio legará á sua. familia pensão cor
respondente ao ordenado (ou soldo) do cargo 
em que fora inscripto ou du.quelle em que 
effcctuou ~ ultima pt•omoção. 

Art. Continuam em vigor todas as dis· 
posioõcs reguladoras do montepio que não 
contrariarem esta lei. 

Obse;vações 

O projecto da Camara ·e . o substitutivo do 
Senado, reorganizadores do montepio, nis
punham afim de alliviat•em o onus do con· 
'tribuinto, que o pensionistu. concorresse, 
mensalmente, com um dia da respectiva 
pensão. Ora, dizer que o pensionista recebe. 
por exemplo, 300$ e paga á. bocca do cofre 
10$, é o· mesmo que affi.rmn.r, a.rithmetica
monte considerando, que elle recebe a.penas 
300$-IO$, ott:sejam 290$, dahi a justificação 
do disposto no art. • que responde pel•fei
tamen:te á equa.ção entre a receita e a des
peza. provaveis do contribuinte, a qual é a 
seguinie: 

~ ( ( 1~025) n - 1) 
.T(l,025)n+ -

0,02.5 
29 x o( ) -- (1,025) 110 - 1 

120 

0,025 (1,025) 6 <» 

( 
8,803027 48 ) 

donde . J = O - 1,33333333 .• 
( 1,025) n 

Sala. da.s sessões, ll de novembro de 1903. 
~ Rodolpho Paixão. 

A Commissão reconhece, como o illustrado 
autor da emenda, a necessidade e a urgen~ia. 
da reor~anização completa do montepw. 

Dadas~ porém, a · complexidade e a impor
tancia do assumpto, ell.a. pensu. que só em 
lei especial deve ser: ~ratacfa:. . 

Uma solução defimttva e nao um reg1men 
provisorio, ·como propõe a emenda, é tambem 
o que . se faz necessario. 

A Commissão, de accordo, em grande 
parte, com o plano da · emend:Jo, propõe que 
seja a. mesma autorizada para constituir Pl'O· 
jecto â parte. 

N. 97 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo auto1•izado a reduzir 

atê40 0 / 0, proporcionalme-?te, as ta,xas sobre 
um ou mais productos ol'IUndos ou proce
dentes de paizes que concederem ísen.ç~o de 
direitos de entrada n.o café.- Am~ta de 
Abreu. 

A Commi::>são acceita a. emenda. 

Saladas Commissões, 2.? de novembro de 1903 
-Cassiano do Nascimento.pt•esidente.-Ani~io 
de A1n·eu, relator.- Da'1Jid Campista, ?Om 
restricção qun.nto <1 transferenciadas ~pollçes. 
-Laurindo Pilta.-!11·bano sa,~tos.-I<t·ancMCO 
Sâ, com restt•icções.-F1·ancisco Tleiga, com 
rest1•i cções. 

N. 325- 1903 

Pa1·ece1· sobl'e r.( emenda ojfe1·ecida ao pro
iecto n. 37 4. (le 1902, q'!le concede a 
'JJ. Antonia Iienriqtteta Ant'ltnes ~1iafra a 
peHstto mensaZ. de 7 5.~000 

Ao projocto n. 374, ue 1902, com :pn.reccr 
fa.vora.1rel da, n.ntc1•ior Commissão de Pen
sões e Contas. concedendo a D. Antonia. Hen
riquetn. Antunes Mafra, viuva do capitão do 
exe1•cito Antonio Maf.ra, a pensão mensn.l de 
75$, sam prejuizo do meio soldo que perce~e. 
foi otrerecidLt uma emenda pelo Sr. Moreira 
da Silvn,, no sessã.o de 24 de dezembro de 
1902, concebida nos seguintes termos : 

~< O Poder Execu.ti.vo é auto1•izado a conce
der a pensão de 400$ . por mez, repartida em 
partes iguaes~ mas com successã.o reciproca, 
a DD. Tullia Teixeira Ribeiro c Alemo
na. Solon Ribeiro. viuva e filha do general 
Frederico Solon de Sampaio Ribeü•o ; revo· 
gadas as disposições em contrario.,. 
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E' só sobre a emenda citada que a Com- •da. Fonseca, viuYa. do cx-SGilado;• Pedro Pau 
missã-o tem de se pronuncüw ; qunnto ao 1 li no da. Fonseca, c a. sun. filha. solteira.. 
:projecto, não . Para a. sua. recusa, porém, Não tendo ·~ Co:umi.ssã.o esclarecimentos 
alêm de outros motivos de grande monta, pa.r <t jnlga.r si toem on o!io as referidas se
basta. se con&idera.r que o a.ugmeoto da. des- nhora.s direHo :J.O t'a.v-or proposto, é de pare
peza. publicD. com «Pensionl$tt:.s e Aposen- cet· que a emenda seja. rejeitada.. 

·tados "'• classe de inactivos, toma P!'opol•çõos Sala das Commif'.Sões, 25 de novemhro de 
assombrosa.s de <tnno pa.rn a.noo, princip<ü- 1903.- GonÇttto ,'!outo, presidente. ·- Gal
mente com os pl·imeh·os, que pesam du mais 1lúo Bapli.<ta."-Jotio L'<i;;·.- Elyscu. GuiU•c>·-
ao Thesouro. mc.-Bemardo l!oru~. 

Ora, considerando a Commissão que, na 
by.potheoo em questão, n&o se trata. de uma 
pensão em rigor justa ; e que, para. faze!' 
face á. despeza com os óiPension.istas~' , no 
exercício de 1904, calcula .o Thesouro serem 
necessa.rios mt~.is 2.164:465$633, a lém <ia 
l!omma cons!goada. pela. lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 1002, é a mesma. Commissão de 
:parecer qne a emenda do Sr. Moreira da 
Silva sej<~. rejeitada.. 

Sa.l.a da.s Commissões. 19 de novembro 
de 1903.- (ionçalo Soúto. presidente. -
Carneiro de R ezetule, rala tor. -Joiío Lu i:;.
Etyseu G!tilhe,•me.- C.túviio Baptista • .....:. Ber
nt:wdo Horta, 

Eme-nda a. qt~ ~·C re(..:i·c o p(o·ecc,· su~;~~ 

Igual favor é concedido a. D. Antonia de 
Santiago Potengy e D. ).hria. ..\.dolaide d<L 
Silva Potongy, irmãs solteit·as du· ca.pitií.o 
Joaquim ele Assis Poteagy. 

Sala. da.s scsSÕe.~. 24 de dezembro de HJ02. 
-Silva Castro. 

N. 327-1903 

;lutar<:.:: o Poder Excc1!!i-vo a [a::er reverte1· 
em f'a~o? da D .• -Y.nulia Pa.,lilla R od?igues 
Solva, i1·m,:: dq capiUio Jo,:o Sabino R od;· i· 
gucs Silt:a, a po.rtc de J>u;rs,;:., '}U.C cabia â 
sua fallecidc. mao D. Zelimla .1laria lt:lc1>des 
da Sitva., conof)(!itla po;- . decl·cto du Gove>·no 

Emenda a g1te se ,-e{m-e o parece>· supra . p,·ovisori~ de it tle o!<t~evro de 1890 

(Projedo n. 337-1902) Na inclusa. petição D. Ama.lia. Paulina. Ro-
O Con!!ross:> Na.cional decreta.: d ·igues Silva alloga quo, por acto do Go-

~ veroo Provisorio de 11 de outub1•o de 1800. 
At•tigo unico. O Poder EÃecutivo é aui;o- 11 el!l~ e a. sua mãe D. Zelinda. ?.Ia.rio. .Mendes 

riza.do a. conceder a pensão de 400$ pur mez, da. Silva, ultimamente ía.llecida, foi conce
rep<u·Uda. em partes i:g-ua.es, mas ·com sue- dida, repa.l'tídamen te enk e am bas, uma pen· 
cessão reciproca., á.sDD. Tullia. Teixeir:~. Ri· :::ão de 80$ men~aes, como. l'emuneração dos 
beiro e Alcmena Solon Ribeiro, viuva e filh<\ serviços prestados no thea tvo da. guerra pelo 
do general Frederico Solou de Sampaio Ri· ~pitão do 28• Corpo de Volnnt.wios da. Pa.· 
beiro; revog4.da.s as disposições em contrario tt'ia .Joã.o Sabino Rodrigues Sih-a., il•mã.o d:t · 

Sahl. da.s scs~ões, 12 de. setembro de 1902. · ~npplicante, morto no eoml>ate de 24 de se
.1. <1io,·ait·a da Si!·va.- Sampaio F'cr1·a:.- ternbt·o de lSt'i7; no P;~ragu!~Y ; o r equer que, 
Tlwma.:; Cat:al<:<:nti,-Xa11;cr do FaUc. - Sei em con.-;equonci:~ do fallccimento do sua dita. 
Fr~ire.-Indio do Dm~il. - Jose Jlo>tja,·dim , mãe, (t snopl.icant() ~e fa<:~'t. rever .lio da parte 
-Henrique Lagden.-:- Alfl·edo Ellic.-Rcbou· da pensão' pela. mesma. percelJiutt . 
ças de Cai'1Jalho.- Oliveira Bmga.- Valaü A Comruísslío de P ensões e Conta;;, r cco· 
pe Castro. - Pa«Hno Carlos. · nhecendu ser ju~ta. <\ r ever.;.'io r equc1•ida. 

visto que a re fel'idn. ponsiio, embo1•a. repar
ctida entre :ls duas pensionistas, quo juntas 
fonviviam. üLzendo economia. commum, do 
ln.cto t•oeahia. no coojuncto da. familia do fa.l· 
ecido c:!.pitão, h oje sómente rept•csontada. c 

cons ti tu ida pela supplicn nte ; e 

N. 325-1903 . 

Parecer· so1n·e a emenda offerecida- ao p>·ujrxi!J 
n . 34.5, de t902. gue concede a D. 1•1-tm· 
cisc11 FrartCioni da Fonseca, 11i~tt:a do ex· 
Senadcr Pedro Paulino da Fonseca, e a suo. 
filha solteira Albertina da- Fonseca a pen
sao de 200$ mensaes a cada 11ma 

Ao projecto n. 345 A,de 1902, 1'oi apresen• 
tada. pelo Sr. Deputado Sllva Castro uma 
emenaa. mandando conceder a D. Ant onia. 
Santiago Potengy e D. Ma.ria. Adela.ide da. 
Silva. Poten!jy.irmãssoltoiras do capit.'to Joa· 
quim de Assts Poiengy, igual f:.wor ao consi
.goaclo no proji'ICtc a D. Frnnci~ca. Francioni 

·voi. ·:vn 

Considerando que não resulta a.ugmento 
de despeza da reversã.u r eque:r-ida.. vistO que 
se mantem, sem alt eração, a pans&o jll. ex
i~tenie: 

E' de pa.t•ec;cr que se a.dopte o seguinte 

Pll.OJE CTO 

O Congresso Nacional r esolve: 
Artigo uoico. E' o Poder Executivo auto

rizado a f;uer 1'0\·ert.er a. lavor de D. Ama.lia. 
!22 
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Panlina Rodrigues Silva, h•mã do capitão 
João Sabino Rodrigues Silva, a. parte da. 
pcnsiio que cabia á sua fa.Uecida mãe D. Ze· 
linda, Maria, Mentl.es du, Silva, e que lhe t~jra, 
concedida por decreto do Governo Pl'ovísoz:io 
de L 1 de outubro de 1890 ; revogadas :.:.s dls· 
posições em contrm·io .. 

Sala. das Commissões, 2.5 de novembro do 
1903.- Gonçalo .~·outo. PI'esidente.- Elyseu. 
Guilh),.rne, rola. to r .-Gal·o(ro Bapti::ta. -.Jacto 
Lui:: .-Be;·na1·do H01·ta. 

peza do Ministm•io da Fazenda para o exer
cício de 1904 ; 

2:. discussi'ío do project\) n. 315, de _1903", 
autorizando o Presidente da .&epublrca. a 
abrir ao Ministel'io da. Justiça e Nego01os· 
Interloro.; o credito e,;pecia.l d.e 375:000$ para 
pn.gamont:> d aontc construída na praia. do 
Flamengo; 

2a discussão do projecto n. 303, ~~ 190?, 
a.uto1•izando o Governo a abr·ir ~\O Mmrster1o 
da .Justiça e Negocios Interiores o credito de 
729:130$. supp~ementar <t yerba.-: Obras-

O Sr. P.re~idente-Nü.o havendo des~e Ministerro, para. as mstallac,~oes. ropa
na.da. mais a trata.r, do~igno para umanhã. ros 0 outras despezas com o HoSJ)icio e Colo· 
a seguinte ordem do dia: nias de Aliooado~. (com pareceres d:.ts Com· 

Votu.çã.o do projecto n. 198 A. di! 190:~. missõl!S de Constituição, Legislação e Justiça 
isentando de qm~lqucr imposto as etapa~ e do Orçamento); 
vencidas pelos officia.cs da. brigada policial 2a discussão do projecto n. 316, de 1903. 
e do corpo de bombeiros da Ca.pital l<'ederal reorganiz.~ondo 3 Assistencia a Alienados 
(3:\ discussão); {com pare~eres das commissõ~s. d~ lnstru-

Discussão unica. das emendas uo s~nado ao cçã.o e Sa.ude Publica, de Const1tU1çao, Le
projccto n. 185 D, 158 E, deste anuo, que gislacão o Justiça e de Orçamento). 
fixa. a dcspeza. do Ministcrio das Relações r:x· Levanta-se a se:;são ás 4 horas e 30 miou-· 
teriorcs para o exercício de 1904; tos dn. tarde. 

Dh:cussã.o unica das emendas do Senado 
ao projecto n. 3i G, de 1902, e n. 307, de 
190:3, que reorganiz~t o Co!•po do C:omrniss:.t· 
rios da Armada; 

Continuação da 2a. disc11s~ão do projocto 
n. 304 A, do l90::l, com o parucor sobl'c as 
omeudi.~S apresenta.ua:; m~ 2'~ discu;;;sü.o do 
projocto n. :~o4, deste anuo, que ~xa. a dcs· 

DECJ .. ARAÇÃO 

Dechl,!'O que, si estivesse pre3ente á sessão 
ue llontmn, toria, votado contra o projecto 
n. 38, do cor1·ente ano o. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1903. 
-.~h·tltUI' J{omem clt: Om"vaZho, 

l4Ja SESSAO E:M: Z7 DE NOVEY:BltO DE 1903 

Ao meio-dia. pt•ocede-se ü. chamada a que Laurindo Pit.ta, Cruvello Cavalcanti, Mau-· 
I•espondem os Srs. P<mla. GuimaJ•ã.es • .Alen- ricio de Abreu, Carlos Teixeira Bt·anclão, 
cal' Guimarães, Thomaz Accioly, \Vande!'· Francisco Veiga. João Luiz, Astolpho Dutra, 
ley de Mendonça, Eugenio Tourinho. Luiz Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, David 
Domingucs, Christino Cruz, Thomaz Cavai· Ca.mpista, Joã.o Luiz Alves. Camillo Soares 
ca.nti. Tavares de Lyra, Eloy de Souza, Fou- Filho. Cn.r..-n.lho Britt:>, Olegario Maciel, 
seca e Silva.. Pereira Reis, Et•mit•io Coutinho, \Vence.sláo Braz, Moreil·a da Silva, Francisco 
Affonso Costa, Bricio Filho, Estacio Colmbra, Romeiro, Costa Junior. Fernando Prestes, 
Angelo Neto, Euzebio de Andrade, Arroxellas 

1 
.Joaquim Teixeira Brandão, Aquino Ribeiro, 

Galvão, Jovinia.no de Cat•valho, Felisl.Jellol Carlos Cavaleanti, Paula Ramos, Barbosa 
Freit•u, Domingos Guimarães. Bulcão Vianna, Lima., Cassia.no d. o Nasci.mento, Vespasiano
Toleutiuo dos Santos, Para.nhos Montenogro, de Albuquerque, Diot:ro Fortuna, Campos 
Rodrigues Saldanha, Berna.t•do Hot•ta, Mo· I Cartiet• e Homem de Ca-rvalho. 
roil•a Gomes~ Herodia. ele Sà, Galvão Ba.ptista, Abre .. se a sessão. 
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E' ·lidn. e sem dc!mtc ::.pprova.da o. acta da 
sessão ~ntecedentc. 

ORDE~I DO DIA 

(')Sr. Pre!!iide nte- Não ha\·endo 
numero legal pa.r-<1 ·se proceder á. vo~LÇã.o da 
IruLteria constante da. ordem do dia, pas.sólo·se
&. ma tet·i:t em discussão. 

Sã.o snccessivamonto. sem debate, enccr· 
rad:tS, em discussão unica. as emendas do Se
nado ,,o projecto n. 185 D. ISS E. deste anno, 
que fin <L despeza do l-lfnist.erio d:1 s Rc· 
!ações Extet•íores para. •J cxerciclo de 1004, 
ftcando adi:1.Uó1. :t vutaçã.o. 

Sã.o sucC·)SSÍYameote. sem deb:d.e. encer
radus; em discusõiio unic..'t, as emendas <lo 
Senado ao projecto n. 3i O, de 1902. o 307, 
de 1903, •tue rcor~.toiz:• o Corpo. do Com
misstrios da Arm:~da. fteando adiada. <t vo· 
taçiío. 

E' annunciad;L a. cor.ti nu:,_çlio da. 2a dis
cussã-o do projecto n. 304 A. de 1903. com 
o p:treeer sobre :LS emenda.~ a.prcsent:.ul~ na 
2~ discussii() do prujecto n. :3Q4, doste a rmo, 
que fixa a d.o~pcz,~ do Mi nl~~.erio U.rt P:: zcndtl 
p:t ra. o exercicio de 1904. 

O 8r. Presidente-Tem a pabvr:l 
o .Sr. Barbos:1. Lil'..!~. 

O 8r. Barbo~Ja Ll~na.-Sr. Pre
sidente, signa.ta.rio do uma emenda. n.o Orça.· 
monto da Fa1.enda. a qual não conseguiu 
obter o assentimento da. honrada Comni.issii.o 
de Orçamento. venho declara.t· ·que mo con
formo com o parecer por olla elaborado. 

Defensor convencido da. Constituição do 24 
de feve:•eit·o, eu não qutzera, por fórma. al
gum1l, flgUI'a.r entre aquc!los que, directa ou 
indirec1a.mento, parecessem inclinados siquer 
:1. sophismu.r ·os textos da. mesma. Constl
tuicã.o. 

E' natural que se pet•grtnte : nesse caso, 
por que ra.:tiio o orador r es-tabolocl3, modifi.· 
cu.ndo parcialmente,seu projGcto,sob a. i'órma. 
de· emenda. no ot·c;tment<> em discussão ? 
Occorre logo esta pergunta : si o ora.dor.ost;t 
convencido· de que reatmente isso importava 
em uma. io1i·:tccii.o de artigo da Consti tuiçlio 
que impede que se renovem na, mesma. semo 
projectus rejeitados nell~, por que razão re
st:l.bcleceu esse projecto sob a 1'6rma. de 
omenda. additiva u.o orçamento? 

A resposta est:l. no cunluicimento que 
todos teem dos antecedentes craados pei:J. 
pra.x.e nesta Ca.sa. Muita vez projectos aqui 
mal enc:tminhados. corl'lln<io o risco do serem. 
rojeibdos ou approv;,.dos e emiados pa.ra. a. 
outra Casa. elo Congresso. ,-erificado que ahi 
não tinh:~.m m:~.is tompo de ser ultimados, 
toem sido objecto de omonda.s ao orçamento 

que IruLis de p<>rto entenile com :z. mesma 
medid:t, ll, .sob a fórma. de autorir.a,cã.o. o 
Poder Executivo tem conseguido modidns 
que, em projccto orJinal'io, não lograriam 
o mesmo exito. . 

De modo que a lembrança confusa desses 
antecedontcs induziu-me a. submcttor no 
criterioda. Commis;iio, ligeiramente remodo
lada, a id~Ja capital do projccto. que aliás 
nã.o merecera discussão no soio da. Cam:tra. 

A houru.dt\ Commís.."<'ío. cstud:J.ndo o a.s-
J>umpto, r..z um:' deela!';tç.ào que me é gm
t lssirmt, pois cunfcs:sa que pnlo ·menos · 
::tlgumas das idéa.s contid:u Mssc pt•ojocto 
merecem o sou assentimento. 

Quer tlizer que, em OCCllsii\o opportuoa, 
quando se di~cut!r de,· ir.lamento o a.ssumpto, 
ctt . tet-oi a satisfac5.o do encontrar <L meu 
lado, ao monos quanto a a lgumas dessas 
idúas, a digria Cummissão de Orç:\mento. 
U~l SR.. DEPUT.\Do-Apoiado . 
0 Sn.. BAll.llOSA L!~fA-F:lZCU<lo, po.-ém, 

essas poudora.9Lícs. a Commissã:o lGv:rmto. 
uma. pt•eliminar do ma.is alto valor, qual a. 
lle que ~e trata, no projecto, de assuroptr> 
sobre que se pronunciou já a Cam<ml, re- · 
joita.nrlo-o, e qu6 artigo expresso dn. Consti
tuição veda. ren.oval'·SC a. questão, sob qual· 
quer fórma, na mesma sessão. 

Poder-sc-hia úizor qno. sob a fórmn. de· 
uma a.utot'i7.ação ao Poder Executivo, a. 
idé:l. poderia. ser ronovada. em Muda de orca
manto, pois qne a.ntorizar não é o mo~mo 
que detet•minar imperativamente . 

En conl011so, com tod.a. :.~. lroldado e Ih:>.-· 
oeza, quo Isso me pareclll'i:l. um sophi.sm:~. 

0 SR. Tl-lO~tA.Z OAXALCAI'TI- Apoiatlo. 
0 Sa, BAROOSA LL,IA- Dcsde . que se tr:1,ta, 

a. proposito de ma teria. a. que ligo a. ma- 
xima. importanci:l., de dar testemunho de 
Matamento c r ospcito systematico á~ di$
posiçõcs da. Consti\uiçã.o, curvo-me dea.nte 
de !las. tanto mais contente quanto, á vista . 
do pronuneia.racnto da hon1·ada. Commissão, 
tenho tudo a. esporar do uma. discussão a.m· 
pla., genot•os.'l. e alev-antada do a.!:'sumpto · 
consnb~t3.nci:l.do em meu projecto. 

Poderia. me limitar a egtas cooside1-ações, 
porém as circum~ta.ncias uao acompanharam 
de porto a. marcha. (lo proj~cto me induzem· 
a reproduzil' alguma.s rol'lcxõcs que reputo 
lnllr.liu.vcis. 

Em primeiro lagar, o projBcto já.m~~ois 
visou regular as relações catre pa.ttões e-
operarias de quaesquer officínas. e isso-
me~mo eu expliquei detidamente por ocea
sião do defender o meu projocto em snlll 
l. • discussão. 

Eu já.raais pretendi, por acto legislativo,. 
interv it• nas rel&cões industriacs entre em· · 
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preiteiros ou patrões e opora.rios ou traba· Trata-se de mataria. que foi objecto das 
lhadores. Si de um lado ha que considerar cogitações do Congresso Constituinte Federal 

. a. situação precarin. em que, em geral, se em urna emenda que eu subscrevi~ assignada 
encontra o operaria, h!L, por outro lado, con- em primeiro logar pelo honrado republicano 
siderações de não menor valia em relação ás Sr. Alexandre Stoclder. Na occasião de 
condições em que se encontra o capital, que ser votado. esta emenda. assignaram uma 
é preciso trazer para o nosso paiz. (Apoia- declaração de voto os Srs. membros do 

. dos.) Congresso Constituinte, cujos nomes vou 
Isto é urna questão que nenhum pensador recordar, . como uma prova intlirecta. mas, 

. jámais procurarà resolver a golpes de de- a meu ver, valiosissima, de que não se trata 
eretos. de nenhuma plL.'Lntasia de ideologo, de ne-

Tenho-rne arregimentado em uma escola nhuma extremada theo1•ia descabida na legis
philosophica que sustenta esta doutrina : o !ação da Repuhlica conservadora. 
Governo não tem competencia. para, em de- A emenda apresentada no Congresso Con
cretos, avisos ou a.ctos legislativos, immis- stituinte ao projecto de Constituição visava 
cuir-se nas l'olações existentes entre pat1•ões extinguir as distincQões entre jornaleiros 

. e operarias. . e empregados do quadro:~ jornaleiros e 
O meu projecto entendia exclusivamente empregados do quadro, está entendido, func· 

com um ramo das repartições publicas. Re- ciunarios esti ::endiados pelo orçamento da 
fere-so . este projecto ao patrão -Estado - Republica, 1'unccionarios publicas ; nada 
não aos outros patrões,- ao patrão- Esta- tinha que VCl' com os opera.rios das officinas 
do- ao Estado empreiteiro, ao Estado que particttta?·es. 
tem um ministerio da industria, que tem Grande parte do Congresso entendeu que 
officinas e nestas estipendia operarios. isso não era assumpto para a Constituição, 

Assim como em outras l'elações, em outro que podia ficar. para projecto de lei ordi-
. genero de relações, o Estado procura dar o naria. 
typo, instituindo, por exemplo a monogamia Vamos ver qua.os foram os que entende
sem divorcio, o casamento cer•cado de um 1•am que u. mataria. e1•a de talreleva.ncia que 
certo numero de formulas tutelares. indh;· devia ser consagrada como texto da Consti
pensaveis á alta mora.lidade dcssu. institui• tuição de 24 de fevereiro. 
ção, assim tambem neste ramo . da sua actí- «.:lnnaes do Congresso Constituinte. vol. 3o, 
vidade, o Estado tem que se modelar pelas pag. 120: «Declaramos ter votado a favor da 
mais nobres e elevadas preocoupações. ·emenda do Sr. Stockler e em seguida pela do 

EntendüL eu que não harazão para que o Sr. Vinhaes,extinguindo as distincções entre 
Estado distinga. entre, funccionarios e func· jornn.leiros e empregados do quadro.-(Assi· 
ciooarios, porque na Constituição republica· gna.dos) Bm·bosa Lima, Chagas Lobo.to, França 
na não ha funccionarius de varias especics, Ca,·vaZ.ho, Jose Aug-usto Vinhaes, Cesa1· Zama, 
uns pa1•a serem regidos de uma maneira ge· .4.nnibaZ Falcüo •• • » 
neros:L e outros para serem objecto de uma Permitta a Camara que eu faça., no grn.nde 
·especulação industrial, tanto mais aspera I numero de n.ssignaturas que aqui se leem, 
quanto maior for a. procura de braços ; uma selecção suggestiva. 
quer dizer que o Estado- p<~.trão- não tem Estão assigna.dos: 
o direito de considcra.r o operario das suas Saldanha Jlm·inho. velho patri11rcha .da 
o!ficinas como uma mercadoria, em que pro· Republicu., que sabia bem que genero de 
cure vale1··se das condições precaria~ do Republica se devia fazer, que nesse assnm
momento. para l'ega.teat•. . pto podia ser equiparado ao architecto judí-

Antes de entrai' mais de perto no exame cioso, que não se abalançava a const1•uir 
da questão, direi, primeiro, que a attitude obra politica de tamanha magnitude sem 
por mim adoptada jú.mais podia se inspirar um phtno que houvesse maduramente medi
em um. movimento de irretlexão, :filiado a t01.do. 
um amor p1•oprio e a uma. vaidade absoluta- Jvlio de CC!slilhos, e com elle a bancada do 
mente iniperdoa""eis. Rio Grande do Sul. 

Projecto que eu tivesse · a hont•a de Quer dizer quo o meu glorioso amigo, pon-
apl'esen~n;r (L Camara dos Deputn.dos e que derado estadista, não se limitou a consa
f~sse reJ~Itado, s? provaria..ou que a. medida. gr:l.l' na Constituição do Rio Grande Sul, na 
nao era das ma1s razoaveis e opportunas, Constituição de 1•1 de julho, esta medida, que 
ou que eu nã.o tin~a sa.bido ctefeodel-a. elle julgava entender de perto com a os· 

Nada ~e levarla absolutamente a adoptar sencia do regimen republicano. Não tendo 
?-IDa. · att1tud~ extrerpada, .P?rque um pro- conseguido incorporai-a. á Constituição Fe

. Jecto meu t1vesse s1do reJeitado. Convêm deral, o emerito republicano logt•ou Yol-a 
rec9rJa.r o quo se deu em relação a. este a.doptada no. Constituição de 14 do julho, de
Pl'OJecto. vido principalmente a suas supremas . inspi· 
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rações. E' assim que o nrt. 74 dessa esta.- dista. de ltirga. envcrgn.dura., :1. quem j amais . 
tuto regional, o al't. í4 da CossTITuH:Ão Do .se poderá accusa.r de se deixa.t• arrastar-por 
RIO GRA:"DE no Sur .. diz que «ficam st,~pp1·i- um sentim·ontwlismo confuso o feminino, ho· 
midas qw.t.:sq"e'· dis/i;•cçüt:s entre os func- mero de governo na. extensã.o da. p:~.h'wra., do
cíanarios pt<blicos do quadro e as·símplcs j?l"· minador de rebeliões, que nunca. cortejou a 
"ale•:;·os, estendendo-se a estes as T!cmtagcns populu.rida.de menda.z, ·que nunca andou: 
de ct~c ao~arcm a.rn;.elles». atrá.s dos appla.usos frívolos e ophcmeros d<~s · 

JurzgÜim Mw·ti;tho : ·é o nome de um re- turba-multas incendiadas por uma palavra . 
publica.no filiado ol cscol:l. individualista de de fogo. · 
Spencer. é um <lstadist n. que quer reduzir 
ao minimo possivt?t a iniet•ferencia. do Es- VozRs - Apoiado; muito bem. 
tado. a accão dos poderns ]lublicos em qual- O SR. BARDosA LmA -Pois. o vcll1o · · 
quer· dos ramos da. actividude huma.na.. Não solda!l.o, que ja.mai~ fui su$peito de scctarls-· 
é um eshdista que poss:~. ser susocito de se mo. qne, acredito, nunca. leu um li\·ro de 
dGixat• levar por um setitimenmlismo mot•- Augusto Comte ou de Spencül' e q tte apelllts· 
llido ; mui~o fui elle accusado de se haver pedia. inspirações ao sou bom sonso, n.o son 
por demais subor.lin:ldo á don~rin:~. · do la.t•go dcscot•tino, ao porfoito conllccimento
-~l·r~<[/!JÜ fo•· U{e o de se h:1ver doixa.do al'l'a:i· que tinhll. das cousa.s bt•a.zileira.s. da.s suas. 
tar pel:~. orientação d<~.rwiuistll. em :uate:-ia. &ra.diçO~ o das suas nccc:;sidu.tlcs. FLO&IA~O 
de politica ! Tod"via, a. sua. assigna.tura PEIXoTo •hl sua a.;;signa.tut"<l. :l. 6$Sa. emenda, 
a.qui e~til com ó sou . voto em favor da. acln que era um<~ idêa que devia ser incor
em~nda qúc nã.o logrou set• a.pprovada pelo pora.dn, nu. Constituição du. R.cpublica.. 
Congresso Constituinte e que mais tardo eu Vejamos tts outt'as assigna.tm•a.s : 
fiz objecto de projecto de lei que a. Ca.ma.r:J. A=crcdo, JoC!quim Jiurtirtho, Ale:z:and!'e 
não se di.lmou discutir. Stockle1·, Dutra Nicacio, Ccnstantino Pa!leta 

Ha. outras assignaturas. cada. uma. das Ferrei!'a Pires, J. .kt>ellw· , I•urg11im Wel·
qua.es tem a sua significação propria., tom nock, CunlLa .Tumor, ·casimira Junío•·, Tho- · 
u m valor altamente suggestivo, r epresenta. ma~ J.-1o1•cs, Saldanha. Marinho, Raym-undo 
um coeffieiecte não pequeco em favor dns Bandeim., Antao de l•l.n-ia, Victorino Mon- · 
idéas que propugno. te-:ro, Leite e OiHcica, Fnies da Cru:; , Cha-

C!ia.gas LoiJato, tambem um velho repu- [!O.S Lobt~to, Fran0« Carvalho, Vinltaes e Cesar · 
blico.no, cuja. integTida.de -vive na. memorin. Za.tna, 
da benemerita oanc~da mineira., corno um. Vê·s:J, pois, que se trata. de ·umn. medida. 
patrirnonio de alto ....-alor republica.no. (il!uitu amparada pelo escól dos nossos csta.dista.s. 
bem.) · N""ao é a.bsolutll.mente, não pódc ser porfórma 

AnnibaZ Fal-;ao er:~. o doutrinador repu - .algum:~. suspeita. de valer como u m ensaio 
blicano do g;-ande enverga.dura., inspirador tt•ibunicio de um orador que unda.sse que· 
principal do manifesto d13 1888, dirigido aos ren•lo explora.r a veia. farta. das populartda.· 
meus conterraneos, documento que attest:~ des ruicloso.s, fazendo pct r a si um pedestal 
CJ.Ual ·a Cll.lJn.cida.de cerebral do meu talentoso em que crescesse aos olhos d:!. multidão e se · 
patrício. aur•ealai'!Se com uma gloria i mma.rcescivel • 
. . Jose Simeão, Almeõda Pemamln.tco, João Absolutamente. nã.o; o meu papel em 

Pedro,Custodio de M.Ula,Sn.ntosPereira,Lopes tudo isto era. apenas o de um humilde servi
Trofllío, Aristides Maia., Leone~ Filho,:Tgomaz dor de uni:~. causa. mn.gnanimu. que, eneon
Deltl.no, Ser::edeUo Ool'ràa, membro da Com- trando-a amparada· no ~<lo nascedouro por 
missão de Orçamento que no anno p(lssilodo nJmes de tamanha valia., julgou valer bem a . 
deu :PM'Ccer favoravel a. grande parte do pena devotar-lho as sun,s preoecupa.çõas de 
meu :projocto; Belfort Vieira. Caetano de Al- pa.trioh, as suas preoecupações· de par lamen
buquerque, Julio de Castilltog, Cassiano do ta1·, humilde sim, ma.s bem intencionado. 
Nascimerno, Alcides Lim.a, Nilo Peça.n1la Ora., imagino bem a. Ca.mal'a. qual n. si-
membl'O da Commissã.o de Orçamento que no tuação em que eu me oocoo.trei, veado o · 
rumo paS$3.dO deu parecer fa.voravel &o meu prQjecto Jncrecer o a85eutimento e"presso 
projecto; L EOPOLDO DE Bux..uõES, actu :1l Mi- ela oonemerlta Comrnissã.o de !Agislaçã.o a 
nistro da Fazenda, voz muitíssimo n.utori.zad.a., Justiça,que o f:ll(amio.ou dctida.men&e,que for• 
como seodo a do gestor. do crario publico, rnulou sobro a rnateria um brilhante parecol.'; 
preposto das exigencins dn. oconomi:l. na.ciona 1, vendo o mesmo . tllem:J., e m outro parecer u. . 
salJeudo muiliJ de pe:-tu aquillv que entende mesma tllese retomada dias depois pelo opa· 
com a situação do Thcsouro, tOda. via não roso rept·esenta.nte doEst:l.do de Mlnas Geraes, . 
julgou que semelhauto idt:a. pudesse ser in- o talentoso Sr.Este;-a.m Lobo, n.mpara.do pela. 
ter posta., s2r subalte1·niz3.d3. ás c:úgencias sua palavra., e por um parecer brithantis;:imo; 
mate:·i~esdo fisco f<•der:tl; FLoll.IA:-<O PEIXOTO, vendo omtitn a. idéu., nestas condições, con
b!!nomerito soldt'.;do o ao mesmo tem1Jo esto.· snbst..1.nciod<\ no projecto i\ que me venho re-



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:54- Página 5 de 24 

ANNAES DA CAMARA 

ferindo, aprcscntn.do na la. discussão, ex
posto o . assumpto pelo n.utor elo proj9cto á 
Cn.mar•a., pn.rocendo que esta o tinha. achado 
muito bom, votando em seguida quasi una
nimemente a approvaçfto do p1•ojecto; na 
2a. discussão, o projecto, estudado artigo por 
artig-o, desafiando a collaboi•açã.o intelllgcnte 

.. e judiciosa dos meus diznus collega.s,podendo 
te1• sido cot•tado nas suns demasia, addi tado 
nest:t que oT.It1·~t lacuna, remodelado na sua 
redacçã.o infeliz. e u.caso reenviado a aJgum<t 
-outra Commissão. p:1.ra que desta me
l'eccsso um estudo mais cuidu.doso. 

Nada, disto; o projecto atravess·.t triumpbal· 
mente a 2a. discussão; nioguem o . com.bat.c, 
ningucm o contesta ! O sau autor nada. tinha 
mais que expôr; é approvado por uma quasi 
una.nimidade, tl'iumphalmeuto, victoriosa
meni.e, com o feitio de um hymno ao tra ... 
-balho. de um ca.ntico tto consorcio entre o 
capital e· o tra.lmlho ! 

Vem á. so. discussão o projecto. que podia 
ter sido ainda ahi estudado em coojuncto, 
·podia mesmo ter sido o bjecto de um req ue
rimento, reenviando-o ú. Commissão de Orçu.
mento, reenviando-o, si quizessem, n. uma. 
commis::ã.o esp"cial, que houvesse de pl·O· 
mover um inquerito sobl'e as officioas, en. 
tretidas, custeadas pelo Estado, para. qne 
houvesse de dizer sobre a possibilidade do 
·augrnento de despezas. sobre o ~uant-um 
dest9 augmento e so hre a~ garantzas que 
assim se ia confel'ir a.os operarias des!:las 
·officinas. 

Nada disto se deu ! A Camara silenciou 
gostosamente; ne1u outra co usa era ·de es~ 
-perar da parte de uma co1·poração, que havia 
acompanha·to com applausos o andamento 

·-dessa tentativa. 
Ao votu.r-se, . encerrada n. 3::1. discussão, o 

honrado Sr. Pt•csidcnte, pot• um arrastn.· 
·meoto natul'al, leva.do pela força dos ante
cedentes, diz--estél approva.do o projecto. 

Então, podia. cu crer absolutamente, podia 
me passar pela id~a. que a elcctl'icidade~ nos 
assombrosos progressos que ha realizado, 
para. maravill1u. do~ coutemporaneos hou
vesse n ttingido a tal perfeição . que' ao al
cance de algum digno Deputado houvesse 
posto um pequenito e invisivel botã.o ele

·ctrico, ~'tlcado o qual, invcrtia·se a. corrente 
e a.ql!lella unanimidade de applausos da vos
pera passasse a ~er uma. unaoimidu.de, per
doem-me o pleonn.smo, igualmente unanime. 
·:para no dia seguinte rejeitar o quo no 
dia anterior tinhtL approvado, sem dizer o 
porque, sem causa alguma. expressa e role
. vante e salvo o respeito,q_ne devo á Camara, 
·em uma especie de 9uetapens! 

Não serve ma.is o projecto. 
-Porque nã.o sorve ~Porque serviu antes? 

A Camar~ o acceitou, ns commissões de
ram parecer fa. v ora vel, de modo que chega· 
remos a este dilemma: ou a Comrnissão de 
Legislação e Justiça. escolhida. pela Camara 
dos Deputados dentt•e o::; seus mais ope
rosos, mais competentes membros; estudou 
a. questão, como é de crer, com o cuida
do que põe em todos os seus trabalhos. ol!. 
não estudou. Si o estudou, e é isso o quo é 
de espera.l' e c1•er, uma vez que a Cama a 
approvou com facilidade o projccto, porque 
s•.:~rn razão, sem nenhuma razão, a Camara 
na sa. discussão o recusou '? 

A outra p:~rte do dilemma não ouso levan· 
.tar: que a Commissão de Legisls.ç:io e .Jus· 
tiça não tiv<:?sse estudado o projecto, que n. 
Commissão de Legislação e Justiç~L indu
zisse a Camara a votar uma. cousa tão ex
travagante. tão disparatada. tão dcsal•ra
zoa.da., que . de repente, orientada. a Camara 
por uma decisão tão bl'usca quão inespe
ra.da. foi forçada a rejeita.r o que dias 
antes tinha acceitado . 

0 SR. PAULA RAMOs-V. Ex. permittie 
um aparte 1 O mesmissinio facto, nas mesmas 
condições, deu·se com o projec&o que na or
dem d.o dia figurava em logar ante1•ior ao 
desse, pro,jecto refm•ente <i. apvsentu.doria dos 
emrJregados da Estrada lie Ferro Central do 
Brazíl. 

Passou em ta. e em2a. discussão sem debate, 
sem uma YOZ contra.ria, ao passo que em 3a. a 
Camara o rejeitou. (Apoiados.) 

0 SR. BARBOSA LDIA-Y!Uito bem. Então 
o mal tende a ser chronico. Não é, portanto, 
tão simple:~ como eu suppunha. Co.'lü~sso com 
toda . a ingenuidade, com toda a simpleza. 
acreJ.ito que nesta arena nó.~ nosencont1•amos 
para as I netas da política esclarecida, e nunca 
pn.rn. as emboscadas do silencio (apoiatlos);que 
nós aqui estamos para debator com o devido 
respeito as leis de uma Republica,Unicamente 
pa.m isso G quo aqui estamos reunhlos,porque 
si o contrario fosse verJade seria para appli· 
car a sentença ·. do velho JuvC;"nal: · Sit 1)1·o 
1·ationc 1:oluntas. 

Assevero á. Camara, pois, que nã.o foi um 
movimento de colern. pueril que me levou 
<'t tl'ibuna a adoptar a a.ttiturle que julgu~i 
do meu dever impor-me a mim mesmo; foi 
a.ntes um sentimento de magoa pelas condi
ções em que me parecia ftcn.r a corpora.ção a 
que pe1•tenço, po1• um lado, pelo descaso 
como era tru.tado um a.ssumpto, a meu ver, 
visceralmente republicano,em consequencia 
do um modo de conduzir os trabalhos parla
mentares, salvo o devido respeito pessoal a. 
cada um de meus dignos collegas, nada. de 
accordo com as cx.igencias primaciaes da 
nossa proprht dignidade collectiva.. 



CarT!ara dOS Depliados- I mp-essa em 2210512015 13:54- Página 6 de 24 

SESS.\.0 E;>.[ 27 DB :\0Vl.D!l3l\O DE 190:} 9-· IOJ 

Rcintegt•a.do no seio <los meus p;tres. hoje, Nií.o sa irata, pois, ue ir .w seio d~s om-
·&1io os meus sentimentos os mesmos qúc cinas particulares, para. impot• a.os patrões 
erlLm. hontem- os de system:~tico aaa,ta, mn regime o. a. que ellcs não devam sttbor· 
monto ás deliberações da. corpora.çã.o a. que dina.r·Se. Abso1ut:1mco:;e nunca ro tratou 
··pertenço. Qn<l.lquer idéa. que propugno, disso . 
·qun.lquel' pro.iecto que apresento, qualquer O projecto diz com cla.rez:t - officinus 
questão que defendo 6 IICmpre na. J:1Bl'3nasão publicas : empt·ogados do qua.d.N e jorna.· 
.te que estoucumpl'indo o meu 1lovel' dc:lc- lciros, o~ re~rti~ões a. cargo do .Estado. 
·cordo com as minhas convicçõos. Port:1nto, t!':tta·se unicamente de re<>ula.t• 

A contra.dicta. opposta. po!.' qualquer col se1•viç(ls publicos est ipeudia<los por v~rlm~ 
le;:ll. é sempre motivo de prazer para mim, constant!'.s dos nossos orç.amentos. 
representa, em primcir•o logar. uma pt•ova Em se;:uodo logat•, ficon dcmonstra<\o isto: 
dn apreço ás idéa.s que hoi levantado, em que a que~tão nüo é umn. dessas que houves· 

. sogu.ndo·logltt', um .c!emento o. ma.is p:u':t sem n:~sc1do. em meu bumih.tc cspil•ito corno 
CJ.UC cu lu:tja. do DO\"J.meatc rcflectir c pon· uma. phanta.'>la. de sonb:~do!'. como nm:~ p:·eoc• 
da1•ar o u.ssumpto que me trouxe á tl·ibuna.. cupa.ç:to tle tloutt'inll.rio indisd pli na.U.o que 
Nunca cnca.rai como um:~. desconsideração cntenuc,se tr:Lnspm·~a.r pai':.t a pratica tudo 
pesso:tl -s~ria. um verda.dei:-o dospa.uterio- quar,.to íi>ssc problema quo houve~ lido 
o fa.cto de IICl' rejoitnda. de não ser :teceit:J. a em llvro:; de sociologia e de historü1. 
id6a como qualquer ontra. que levantasse Nã.o, o p1·oblcrna v l'!m sendo discutido · 
dcs~o. tt'ibuoa. desdc o ternpo da Constituinte e por indivi-

Toda. íd<!a. tom o seu a.postola.do. tem a duu.lhl:.tdcs politicas, enjos norncs :~~bo de 
sua. phasa do pl'Opa.ganda, a. ~ua época de recorda.1· ti. Cam<J.ra. como de :~l(l'tt~m que vala 
predica. indispcn~avel. O que me tloíi!. é que myri<Lde~ de veze;; mais do que pnuesse v.tlcr 
se f,JCha.s.se, pvr aquello. fól'ma. eJ~:quisitis· o d:1.4nelle cpte se iez ~ohl<~o dcss~ pha-
sima.. o accosso á. propaganda; o dit·eito á l:~oge glol'iosa.. · 
.Predica, o trabalho de propugnaçií.o, que se E:n tel'cciro logm·, estou no mesmo ].losto 
nos eolloc:J.ssc em uma verda.deir:t ca.ilm de em que me achei qu .. nuo tlGfeodi estes trc~ 
incondiciona.lismo cuja. tampa está a. todo outros pontos· a c1ue me vou rofo;·ir, subor
momcnto a desabar sobre nós, em virtude din:1.uu ,<i mesma o1:ientação: l•, a <l,UC$tãO 
da prcssao da.quel!e but3.o electrico, a que dos arttftces de marmh:~; :!." , a questao dos 
mo referi ha. pouco. · mcnorc.~ <tprcndizes du m<~.l'inha; :::•, a ques-

tão da Casa da Moe!la. · 
E'· bem de \'er que eu tenho commlgo o Esttt 6 dos no;;sos dias, é t•ecante. o Go· 

eompromisso do· resta.belecor na proxtm::~ vel'no ,julgou dover reor~:u.niza.r acznella re
sessw o projecto tal qual o apresentei na. pa.rtiç:'to publica, e para ísso :tpresentou um 
legislaturu pa.ssad:~o. o projecto que é , como pliLDO em qne se a.ngmentav:~ o numero de 
.se 'Vê, um legado sagr11do do meu beoome- cmprng~tdos e os vencimentos de cada um 
rito chefe, do incsqueclvel ropublico Dr. des~ • 
. Julio de Castilhos, Ct\ja .obra ert nã.o jurei A. Casa. da. Mol!Ja. tem empregados do 
11ypocl"itnmente detender desta tl'ibuna, desta. quaúro o jut·na.teü·o~. qual' diztJr toro func
ou de quu.lquer outra. pa.r:1. onde me leve a cionarios pubbcos quo tt>abalham n:~. banca. 
minllo. o.etivida.de politlca, ·sob. o infi~lW tl<i. e funccion:u·hls public(ls oue tra.balb:Lm na. 
·lea.lda.de lJO.l'a com .o gr~ntie .a?llgQ' CUJtt obra forja.; uos quu fazem o t ra.b:1lho tle pcum~ 
é _p~.ra. m1m o ma.xtmo de llllllll:l.S preoccupa.· e ou~:·os c1 ue f<tz;em o bra :•~t; opcr:1r ios c 
çoes. l'ontls ele c ui r ou burocr;tta.s, ama.aucnses, 

E' bem do ver que eu :1!ímento a. con~o-~ escriptlt:·arios, etc. . 
·Iadorn. espora.nça. que os meus di~ no~ pa.ras, Ainda. :1hi :t dis tincçã o app.:treceu ma.is 
quo n:Lo estão de accordo, venham comba.ter I um::. vez, distincção que eu, sem qucbt'<l do 

·a. doutrina. que propugno, \-enha.m mostrar respeito 11 opiuíiío dos que peosam de modo 
seus inconvenientee : ou me convencerei coutra.rio, coatin•lo a CJ.uulificar llc infeliz, 
delles, e ingenna. e boarada.mente dírCti, si quanüo não de iniq:1:t o odio~a . . 
-a.s~lm tôt· ; ou trarei r:~zões para. contrapor Os empr•o)fJ.tlos d:t Ca$a da. : ·toeda. ficn.ram 
àquellas que fvrem a.prosentn.da.s em seutido assim tliviuidos em dous grupos, como o~ 
·contr:u·io 11 idúa. que aerendo. I da. lmprousa. Nacional, outra. l'epartição pu· 

Em qu:~lqucr caso, porém, esses dous pon- blica ; fica.1•am clividít!os t:LDibcrn em dous 
"tos ficam <l.S''ignala.dos : primeiro, não se grupos, typogra.phos, ope1oarios, homous e 
tra.ta., come 11.tê al~uns a.migos suppozera.m e I senhol'.:\S, pobres mulheres, mulhoros que a mim Jizero.m sa.oet'. de intervir ind.iscre· passam hor<ts o.ma.rgo.s do um trt~balho pe· 
tamon'te entre patrões. e opern.rios pa.ra. t·e-~ noso para haurir um cstipeodio iosigni!ioant.e 
gul11.r as relações existentes entre p;~trües o e misera.vel; e do outro la.do, runccionu.rios 
·:tt•J.\Jalhadore~. que entram às O e sahcm ás 3 bvras, com o 
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tempo necessario pa.ra lazer.es, destinados a ·] chefe das casas de commercio em época de . 
accumular rumas de papeis, em que as crise, fica com tres caixeiros em logar de · 
p:wtes esperam em vã.o por dcspa.chos inde-~ cineo e com os tres faz o serviço. 
:tinidos, emquanto que de oatro la.do leem . A Camara a.ssim entendeu, e em um mo
paginas erotícas de Gu~- de M<mpassant ·ou vimento de equida.de votou o augmento para 
de Lorenzo Stechetti. uns e outros. 

Não são arguições acalora.das e filhas de Assim mostro quanto era. fundada a con-
uma inspiração de momento; não, valem fiança que eu tinha e que alimento ainda, 
por um depoimento de quem jú. tove, apezar nos sentimentos de justiça e equidade da 
de Deputado, um requedmento perdido na Camara para ver opportunamente app!•o
alluvião de papeis que dormem no pó dJs vado o meu pro,jecto do lei. 
seculos naquella « selvcr. sel ca,r;!a ed aspya Em segundo logar, tem se feito uma por
e fo;·te }> do Thesouro Federal, á. espera de çã.o de reformas aqui pttra o fim de collocar · 
um novo Virgilio que os conduza. a.tê o as nos;;u.s rep~u·tições em condições mais de 
paraizo do deferimento. . a.ccordo com a situação do Thesouro. Raro ê 

Essa aristocr:1cia., de um . lado. e esse o anno em que não votamos em cada lei 
desdenhoso descaso pelo outro é que eu orçamenta.1•ia uma autorização : o Governo 
reputei uma linha d1visor~a tão pouco re- fie <~ autorizado u. refot•mar as repartições 
publicana quanto amarga e orliosa. deste Ministerio, comtanto que não haja au-

Por isso,quo.ndo um digno Deputado pelaCa- gmonto de despez:.t » ; no a.nno seguint;) vem 
pitai Federal ap:.·esentou emenda, estendendo a mesma causa. 
a indulgencla planaria, o jubileu Jo augmento E assim tem acontecido em todos os annos .. 
de vencimentos dos empregados do quadro em que tenho tido a honra de fazer parte 
aos jornaleiros da Casa da Moeda, eu. subot•- de::;ta Casa; sempre tenho encontrado, ora 
dinado á mesma ·orientação que me tem em um ministerio, ora em outro, muitas·
agort\ na. . tribuna, me levantei para pedh· á vezes em todos, autorizações para reforma. 
Camara que se dignasse de considerar que, de repartições que no anno seguinte são de · 
ou o ero.rio publico está. em condições de novo reformadas. 
dar a.ugmento ·de vencimentos ou não está. Nestas reformas, a preoc~upação capital, . 

Si não está. em condi<:ões de dar augmento naturalmente pa.ra. quem vinha de uma si
de vencimentos não dá a ninguem ; si está tua.ção creada pelo funding, a. preoccupação 
em condição de melhoral' as condições de capital era de filzer economias. 
cada chefe de familia., pois que não se Como e1•am feitas essas economias ~ 
t.L·a.ta. das condições especia.es de cada in di- As economias eram com os pequenos ; . 
viduo, si está ein condições de reagir sobre com os grandes eram as vantagens augmen
a felicidade de cada lar. sobre o bem estar I tn.das ! 
de cada casa d;. pobre · ~ ~sslm. até facilita:-· 0 SR. p AULA. RAMos-Neste ponto, v. ·Ex. 
a. ta.refa da hy :61ene, por q t.e la~ onue ha. dr- tem toda a. razão · 
nhe1ro ha. bem estar. ha asse10, e todas as · ' • 
condições indispensneis á existencia. · da O SR. BARBOSA Ln.rA-E' ou não verdade '?· 
saude; ou o erario está. em condição de Vamos ver os factos: não vou cital' todos, 
fazer isto ou não : si está., qua ·se entregue porque são milheiros ; mas vejamos a.lguns. 
a um trabalho preliminar de verificar quem Tal funccionario ha que ganha um conto 
deve tor ou quem niio deve ter. e quinhentos - ê bispo- em uma repar-

Então o amn.nuense deve ter um augmen- tição dessas. 
to e o opera.rio não deve ter ?- Pois, muito bem; no fim de vinte annos. 

Porque ?- Porque o operario osiiú. bem -de vinte annos ! - conquistou o direito de 
pago e o amanuense está. ma.t pago?- se aposentar com todos os vencimentos. 

Haverá quem diga isto ? Que o operaria Quer .dizer : é 4° escripturario de Fazenda. 
(e to1•no a. repetir que não estou especulando com vinte annos, causa muito · possível, e 
com o proletariado universal, não me di- que se dá nas nossas repartições de Fazenda, 
rijo · ao opera.l'ia.do das officinas particulares, com 40 annos, quando entra. em plena virili
mas aos das officinas publicas) não póde ter dade, quando está mais capaz de prestar os 
esse beneficio e o empregado de banc:.t póde melhores serviços. ·pela experiencia adqui- · 
ter ~ rida no exercicio de sua. funcção, fica com o 

Não me parecia regular;ou votaria primeiro di1·eito de se aposenta,· com a totaUdade dos 
para que se não désse a nenhum, tal é o meu 'l:encimentos. 
acatamento ás considerações que se filiam Este ê bispo, repito, bispo do Thesouro, 
~i, situação precariaem qne se encontram os ministro do Tribunal de Contas. 
cofres publicos; quem estú. se cozendo com as Out.ra: os ministros do Supremo Tribunal 
.linhas que nós sabomo.s, não dtt augmento a Federal tiveram seus vencimentos elevados . 
ninguem ; a.dopti.t n. mo~mn. thcoria. que o t\ 24:000$; ma.s dccln.rou a. Camara, em um .. 
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movimento de circumspccção cconomica, ficaçao tJ panz qt~ando eUc t1·u/JaFw, 11<2'0 é 
como quem tom :l vista, :;obre o erario, de- justo gHc se llle da. 
clarou a Gama.l."ll. c:J.ntolosa. qual um bom pae Muito bem, perrcitn.mcote; ficam multo 
de famili<J., que olha pilra o dia de amanhã.: bem esses sentimentos aos nobre; padres 

. Esses 24:000$ não hilo de ser computados cooscl'iptos. 
no. aposl}ntado:ri:;r,. siniio teremos uma leva Mu.s quae-s foram os sentimentos que. no 
de aposentados ás duzia'<!, pois que, a con- outro dia, lhes serviram de orientação em 
descendencia. clinica. para osscs ca...o:os é muito relação a um mlni~tro do Supremo T!:'ibunal 1 
fa.eíl de se cncontrin· por abi a.tgures. Só Foi concedor-lhc licença com todos os venci· 
.se pode comput:tr na ap~sMtadoria o un- roeotos ! 
gmento de vencimentos agora dado·. pa.ra 0 p 
Ú,(ltteUes <ltte se a.pos<mta.rcm daqui n. 10 SR. At:r.A RA~ros- Ist•J ê facto . 
annos. O Sa. BARBOSA Lm.\ - E a.ssim por 

Muito bom;passa.r:tm·S() dous ou tres annos deante. 
e a Caniara voltou a.traz.. . Confesso o rueu pccc::.do. mau:enho·m:! im· 

R ., d penitente. · 
O Sn.. PAüLA •A~ros- i· Ex. tom ain a Essa.s cuusa.s me trazem ti. tr ibuna.. muita.3 

toda a razi·J, vezes ern um movímeuto de imp:t.cicncb, 
O Sa. lh.R130U Lm.l.. - •.. fazendó essa. para. protesfu.r e sobretudo pura leval ·as ao 

nova. concessão aos homens que teern cs conhecimento elos meus honrados pares. a. 
maiores vancimentos-os ca.rdeaes ~ cujos santimentos de equida.dc e de justiça. 

O perigo est.í. é 11os pequenos ! Alli, é pro· cootumo d:tr as provas do devido acatamento. 
ciso cortar, porque cs~:l tiririca úesaggrega. Fc~·Se a. refurma. om um;~ rcpar~tção de 
todo o ter1·eno sobre o qu~l repousa a. Ro· m:tt>inha, cortou-se, ramod.olou-sc. creara,m. 
publica; ! se novos cn.rgos; supp;·imiranl-Se outros. ruo-

Ahi, li preciso apara.r cc1•cc e valente- dific..'l.ram·se vencimentos; somma wtal. re· 
mçmto. dando prov:u; de cncr.:l'ia. c de :ú'ctl'D sul to.~ definitivo : os cak'l.fa.tcs, o~ c:~.rv in· 
aos dicturoes da oconoroia publica. ! icit'OS a OU,l'QS <'mpNgados dcss.1. ca.tE.')!'ot lô/,, 

o SR , p,\'CLA RA~tos _ .E os vencimentos os :~rtifices i'oram J•eduzido~! Ah! Fora:n re
de~ses ministros sllo intangivcis : <l tnda duziuos nos seus po.rcos vGncin:wntos. 
a®ra, a. Coromissão de · orçamcn~o !leu pa· Havia t·res classes...,...artiticc de 1". de 2• c 
recer contra. emenda. minha, mandando su· de :1 .. classe - com venci:ne~ttos cl-e~cout~s; 
jeital-us ao pagamento de impostos ! · roduzir<~.m a duas cl.ussos, poda.~·am po:- ·~ima. 

o SR . BARBOSA LnrA. _Outro caso: cer to o fez-se então uma economia, no !11ir.latP.l'io 
fuuccioro.rio humilde obtem um logo.r· no d:.t. };Iarinhn. gt•ar;as á. qun.l tomos recursos 
Observatorlo Astt·onoroico, e isto por con- para construir novos Tt.!nWnf7<wc's. que tt 
curso, rcvelaodo competeocia :;ão vulga.r; vervo <!e nos;.os emb:.tre:J.di~os cham:J. uma 

Candclaria fim à c sec'l.l.lo. 
vem a, revolta, esl& pobre patricia é vict ima. Uma cousa pbanta.stic:~ com que 60 gn,s~a 
de um::. intriga e domittido. Passam-se os dinhch•o ~m ~omma t..'1.l, que pertir as provas 
tempos. occorrem reíntcgra.çõcs em ma.:;sas, d & d" r d • · 
elle p leitea seu direito, nã.o consegue sinão cs a pro tga 1 aue valeria. por nma. ma.m-
sm•renomeado,não r eiutogt•ado; nomeiam-no f·rstaçu.o do opposicioni~mo irl'equieto e pe
de no•·o, som diraitu a vu.nta.gem:atguma.. rl:;uso muito da ser cortado por uma des~as 

d I ed d votações quo deb:am os autores de requori-
Cégo, a.n a aqui pe os corr ores a CJ.ma.ra. mentos toos t•eduzidos á condoscendencia do 
pedindo licença. pa1~.1 tratamento de urna. um o. meia duzia. de collel!M. 
s:~.ude em condições taes que bom se póde -
ter certeza de que olle não volta.r:í. :s. seu Outl•a. Augusto SevGro. de saudosissimt~. 
loga.r. Estive pesson.lmento a. mostra.l·o a. memoria, patriciq quo subiu. gmça.s c.o sou 
a lguns collegn.s, e a. hoori.\d .. ~ cu.mmiss~o de esforco proprio. amol' ao trabalho (apo iados) 
Pensões o Contu.s, pelo orgiio do digno e lotelligeMi:~ e que deixou aqui, entro nõs, 
Deputado do Rio Grando do ~orte, Sl'. Ta· as mais funllas S3.udades ((lpoindos). Augus;o 
vares do Lyra., deu p:Lrocer no sentido de Sovero propoz um dia, no Orçamento da Ma.· 
sar concedida. a. esse funccionario. ero con· rinha., a seguinte emenda que :;. Cn.mara 
tliçücs t !lo precarin.s, o. licença com todos os adoptou o que o Senado a.pl)rovou e que ê 
vencimentos. artigo de lei nli.o cumprido nunca : «0 Go. 

vcrno matriculará. na. Kscoln. 1'\avtl.l os cinco 
· Chama-se Dionysio Meira.. aprem.lizcs m:;r,l'ioheiros quo ma.is S'3 bou· 
Foi a licença :.ssim concedida.. verem distinguido na.s Escola.s que a. R.epu· 
O Senado, cioso da lea.lda.de n.os regula· blica ma.ntêm em v a rios Estados do li tkm~L» 

mantos que, felizmente, nos regem, cortou, Pa.reee que não tem gra.nílc impo~t:mci:t 
disse-a gratificaçtt.o pro lahore, »!TO ; swati· a medida. ; cntreta.nto, ella, e. nem mn.is 

Vol. \'ll i23 
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nem menos, do q_ue ·o accesso ao oftlcialato 
da arma.d~ ás classes pobres. 

0 SR. PAULA RAMOS- A' democratizaçü.o 
da arruada. 

o SR. BARBosa Lua- A' democratização 
da armad:~, á extincção dess~ e~q_uisita e 
condcmnn.vel solução de contmmdade. em 
virtude da qual um marinheiro não póde as
pirar a ser official. 

O official nunca foi marinheiro ; ha de en
trar para a Escoln. N~vaf, si ':ier . da hur
guezía apatacada, s1 tive~ ~mhe1.ro para 
pagar o enxoval luxuoso, p~ns ~mpo~ta, Rem 
mais. nem menos, na pr1merra mves~1da, 
em cerca de 1 : 000$000 . . 

Si nã.o tiver isto. e mms, o nec3ssar1o para 
todas as exigcncias de enxoval dura,nte os 
tres tmnos do cm•so, não entra na Escola 
Naval. . 

Os outros veem das classes mais hum1ldcs 
da nossa população ; era aprendiz mari
nheiro, fez ahi o curso mais brilhante, obtem 
o maximo das melhores notas que o regula
mento respectivo póde dar; não póde nunca, 
si não tiv-er dinheiro, si não se aristocra· 
tizai', ao menos por al.~um pu.drinho, não 
pôde nunca entra.r na ~scol:.t Na,val! . 

AuO'u.::to Sev-ero vem acabar com 1sto; 
veiu d~•r o primeiro passo, inspirando-se em 
nobre Men::;agem do Marechal Floriano. 

Os cinco primeiros aprendizes marinheil•os 
tenhão ou não dinheil•o, que entrem para a 
Escola Nav-al: o Governo lhes da1•:1 o farda
mento como nas escolaR do ex(lrci to dá 
f<.trda~ento a ·todo o mundo que alli assenta 
praca. pot• tal maneira que o pat1•icio, por 
mais humilde e obscuro pôde ser um ca.m
ponio da P;.trahyba, , e vem a ser mais tarde 
o benemerito marechal Almeida. Ba1•roto. 

0 SR. Tuo~IAZ CAVALCANTI - Apoiado; 
muito bem. 

0 SR.. BARBOSA LIMA-Por que razão não 
pô~le o c<tipira, o tabar:é?, o mn:tuto •. o mais 
humilde dos nossos p:~tl'ICIOS do mterlor, por 
pobre que se,ja,, tendo sido marinheir?, tendo 
calejado as mãos no remo. ter mats tarde 
nos punhos o bordado de almirante 1 

Si nas proprias escolas elementares clle 
pôde demonstrar que tem a capacidade te
chuica indispensn.vel para a assimillaç.:1-o de 
todo o ensino que se dá na. Escola Naval~ 

Porque? 
Pois, bem, isto é lei ; não foi cumprida t 
Pm•que? 
Porque a Republica, digamos, está em la· 

borioso trabalho de parto, o qual acabará 
não sei quando, para que ella seja .•• 
:' 0 SR. ALVES BARBOSA-Eu não desejo in
terromper a V. Ex., mas, neste ponto, sou 

obrigado a dar-lhe um aparte: esta medida. 
do Sr. Augusto Severo era simplesmente im
praticavel. porque não se pOde tirar um 
aprendiz de uma escola de aprendizes mari
nheiros. para a Escola Nav-al, não teem pre
paro. 

0 SR.. BARBOSA. LI:\:IA. - V. Ex. esclarece 
ainr!a mais a, minha argumentação. O Estado, 
a H.epublica mantem p:tra o exercito escolas, 
elementares, onde todo o mundo. nas condi
çõas em que se acba,m ~sses. appendizes ~ari
nhciros aprende as noçoes mdispensavOis ao 
acces.~o nas academias superiores. 

Por q_ue razão. nessas escolas elementares 
d.e aprendizes marinheiros, se mantem este 
ensino tão descontínuo em relaç·ão aos cursos 
suneriores, se não exactu.mente porque esse 
ensino ê organizado em obetliencia a tal 
sentimento? 

Pois, si a ol)jecção prevalecesse, no ponto 
de vista que defendo, nessas escolas elemen
tares, esses pobres pa tricios I'ece bm•iam, como 
nas escolas do exercito, o ensino elementilr 
necessario. 

0 SR.. ALVES BARBOSA - Era preciso uma 
reforma profunda, era preciso preparar 
ap1·endizes marinheiros para serem offi
ciaes. 

0 SR. BARBOSA LDIA-Não vejo por que O 
ap1•endiz marinheiro não póde ::tprender, 
desde que pa1•a admissão na Escola Naval são 
n.penas de necessidade noções de línguas, do 
francez e inglez, o que ha de ma.is vul
aar Beatttes de Chateaubi·iand e Jlforceaux 
Chaisis, e nas noções de aritbmetica, geo
metr·ia elementar. meia dnzia de factos con· 
densados em um :pequeno v-olume a que dão 
o nome de historia. universal, noções de 
geographia. 

Quasi todos esses elementos pode ter 
qualqum• escolar para os quaes está aberta 
a pol'ta larga do exame, desde que tenha os 
recursos indispensa v-ois pn.ra passu.r pela. 
casa do sirgueiro com o respectivo enxoval. 

Em summa é ir:;to: 
O alumno da Escola 1-.Iilit::tl', um patricia 

qualquer frequenta a Escola da Praia Ver· 
mellKt, do exercito. E' reprovado, volta. para 
as tileh·as, para fazer faxina, vae fazer 
todos os sePviços de soldado, porque não ha 
serviço indigno, uma vez que se trata de 
serviço publico, e ahi presta. os seus ser
viços á. Republica. e ahi fica até que possa 
v-oltar pllora a Escoln. Militar, pois a fileira é 
um degeCto natural para os bancos escolares. 
O alumno sahe destes e vae para o batalhão 
ou sahe do batalhão e vao para os bancos 
escolu.res. 

Na Escola Naval, o nosso patrici.osinho, 
muito bem pttl'amentado, muito lJem sacra-
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montado. com todos essas ::tcogruphias e menie os seus companheiros, então o dever . 
:franccz de exame, e reprovado no fim do da autoridade é man~er a. ordem reprimindo 
anoo, Porquo não se arra.njou bem com a a tut•àuloncia a;?g-ressiva.. ("lpoiados. Muito 

. . geometria. analytioa ou com o ci\lculo ditfe- bem ; muito bem.) · . 
l'encial. · · Parece-me que oe~ta.s condic1!cs nús. po· 

P(l.t•n. onde va.e? O Est.'ldo pagou os pro- demos contempla.r soccga.damentc esses ya,. 
fessores, p::~gou al'mcnr.a.ções, pagou os os· rios problomas e resolvei-os sem vrios re
tudos desse o osso patriciosinho a.bas~aclo. ccios do · 1\fiootauro das mui tidõos assn.

Como indemniza elle o Estaflo1 Fazendo os nhadas, nem me.-;mo das a.mc:tças de um ca
. ·serviços nus fileiras? Não. Pois cntlio olle pita.lismo, muitas vezes cego, porque nem 

ho. de it• remar misturado com os impeJ•iaos sabe oque lho mals convúm, :í. fu.tu llc ge
marinhciros 1 ncrostdadc c amor ú. j ustiça (Jl<~ito bem ; 

o sa; ALVES BARDOSA - Neste ponto nwilo vom. o Ol'GdOI' J (elioitado.) 
apoia.do. · Compa.rcccro mais os sonho1·~s : Aurelio 

o sn. BAnuosA LIMA.-Cha.mam a isso de Amorim, Ca.rlos de Xovaes, Rogerio de ~H-
randn. , lndio do E1·azil, Antonio Bastos. Josú 

cousa. feia. Feia porque? E' porque na. fileira Euzcbio. Urbano S3.ntos, Bc~orril Fontcnolle, 
1em muitos patrlclos de côr, (t1poiadog.) .1. . A 
Aiad:~. é esse U(!l dos dcsg1·açados legados da. Virg110 Bl'lgi,lo, Francisco s... Fr.ederico 
h · - t t Bvrges, Edu1u•do Studart , Sergio Sahoya, 
orrivol ms\ituicao que, por a.n ° tempo, Gonçalo Souto, Paula e Silva., Tl'inllado, Tei· 

nos maculou. b t ::mira. ue S;l, Celso de · Sou1.a., .João Vieir a , 
Ora.. a. emenda. do enemeri 0 pa.tr·icio, 0 ~Ial;lqui;~s Gon{'.alves. Esmeraldioo Bandeira, 

Sr. Sovcro, procurava. a.cabar• com este es- Julio de MeU<>, Rodri.!tues Dorla, To~ta. Fe
tado de cousa.s. isto e, procurava. fazer a. re- Jix r.nspa.r. Ga.1-cia. Pires, Satyro Di:\s, Alves 
publica.niza.ção da Ropublica.. · B IJ R d · · 1\! Ao terminar devo referir-mo ainda. a um <LI' o~m., o l'lguc.~ Lnna., .Josú 1· onja.rdim, 

· ·d Galdino Lot·eto, :l!ello ~Ia.ttos, Augusto de 
ponto nesb questão elicarla., neste pro- Vasconcellos .. S:i Freil'e. Americo de .A!btt· 
blema que toma o feHio do lcnd.ario CS· qum·,1ue_ Erico Coelho, Bolíz:.1rio do Sou~1.. 
phingc. forçando-nos a resolvel·o ou <\ dei- Juliu Santos. Hem·ique Borges, Oliveh·a. Fi-
:s:a.r-nos devor::.r por o lle. d · d 

Nesta questão de distiaccã.o entre ca· gue:ro o, Vtria.to ~Ia.scare.nlHLS, Hcr nar o 
d Monteiro, .ros1 Bvnira.cio, Gastão da. Cunha, 

:pital e trabalho evo pt•onunciar·mc ainda Francisco Bcrnal'dino. Adatbet·to Fer1·az, 
· em rolaecão ás !/l'e'l!es, ás. paredes de cpora- Heut·iquc Salles, C.:dogcr n,s, Cat·los Ottoni, 
rios. ·' h p d d Muita. reate animad:l. dos rnelhol'es senti- Rollolp o ttixlio . Bel'a<tl' o o Camp;.~s , Re-

bOU{'<IS de C:uvalho. Ferreiro Braga, José· 
men~os, o amor á. pa.z e ~~ ordem, a.la.rroa.-sc b d d ,, · II d 
e doixa-se . inuiscreta.mente leva.l' pot• uma · Lo 0 • Ca.n i 0 Ro ... r L;:!UCS, · orrnenc;;ildo c 

:\tot~ws Fllllo, Costa. Netto; H1modicV> do Sou· 
.Preoooupa~.ã.o perigos:~.. e doentia que con'll za, Liouoipho Serra, Candido de A~1rou. Ju· 
sisto em ex:gir doa poderes publicas um- venal Miller. !\!:trça.l J~coba.t•, GOl;mano 
repressão sovara e aspera desse movimento Ha.sstochor, Angelo Pinheirv e Alfroclo Va-
~umultuD.rio,- a greve. rola. · 

:-<5o ó assim. A gre,·o é um conflicto deli-
cadisstmo, ê uma ct•.so que exige circum- Dei~a.m de comp:n·ecot' com causa. p:.wti· 
specção, hom scn~o c elovaçii.o de vistas e cíp:1da. os Srs. S:i P>Jixo;.n. Eoéas Mar tins, 
sontiracntos po\' pa.rto dn.queliGs quo gvve!'- R.aymun,lo Ne~·y. Ho:s:~nna!l do Oliveira. 
na.m o mantecm a. ordem. A greve nã.o nos Ar•lmr Lemos. Rotil·igues Fernandes. Gue
dovo abso lumm~nte deilta.r arra.st:t.r para a.s dclhn. :">Ioul'ão, Dias Vioirc\, · ltaymundo 
coudiçõcs em quo se collocara.ru os aristo· Ar úll.Ul', João G:~.yoso. Joaquim Pires, W:\l· 
cra.ta.s cégos uu velha. Fr,mça. e que a. sacrifi- freuo Leal. Sou.re.; Neiva .• MorcírJ. Alves, 
caram aos Calonne o Lomenie do Brienne, Gornelio da Fon8ec<:.. Pe1h•o Pet·n~mbuco. 
desprezados os conselhos de Turgot. Elpidi<> Figucirmlo. Epaminondas Gracindo, 

A greve é d iroito ina.missivel por pa.rto R<~ymundo de IVlh·<uHla. Oiiveit•o. Yalladão, 
de quem tra.ba.tha c nega o seu concurso Netv:l., Loovigildo Filgueh·as, l\:Iitton, Ve<·· 
toda a vez que ns condições de ·paga. nõ.o goo do Abreu, Pinto Dautas. Edua.1·do Ra · 
&~tisfazom. Atú ahi o dover• das autoridades mos, ;>..I;:r.-colino ~loura., Conai:~ Dut1•a, 
é esperar não _se pondo absol~tament~ a. s.ilvt\ Castro, Beza.ma.t, !."oreh•D. Lima . . P~u
reboque dopo.troes e . emprclteu·os cup1dos hno de . Souz<~., E~tcva.o Lobo, Rtbmro 
p:tra fazerom a obl"J. da su:l voracida.{le. Junqueir<t, Bueno (le Paiv<1., LcC'nol Filho. 

Agor[),, to<it\ a vez que a ~t·eve degonora Bel·~arde3. de Faria. :Manoel Fulgencio,_ · No
em um ffi)Vimeuto subvcrstvo, em que o I guen·:\, Lrodolpho C:1.elano. Eduardv Punen
trabalba.Uor não se cinge ti. simples nega- tel. Jesuíno Ca1•ilo...<:O, Domiugacs do Cam 'O, 
tiva do seu concUl'SO par:\ coagir violent..'\- Valois do Castro, Al'twlpbo Azevedo. Azn-
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vedo Marques, Rodolpho Miranda, Bernardo 
Antonio, La.menha Lins. Francisco Toleotioo, 
.Abdon Baptista, Xavier do V~tUe e Víctorino 
.Monteiro. 

E sem cn.us:.t., os Srs. Passos Mirttnda, 
Aniziode Abreu, João Lopes. Abdon Milancz, 
.Josú Ma.rcellino. Pereira de Lyra, A1·thnr 
Orlando. Castro Rcbello, Augusto de Froiw 
tas. Fidelis Alves, João B:tptist:.t, Carneiro 
de Rezende. Antonio Zacaria.s, Lamounier 
Godofredo, Sahino Barroso, Padua Rezende, 
Galeão Cm·va.lllal, Amara.l Cesa.r, Eloy 
Chaves, Leite de SoUí~:J, , Pa.ulino Carlos, 
Francisco Malta, Alvaro de Carvalho. Elyseu 
Guilherme, Soa1·es dos Santos, .Tames D:1rcy 
c Domingos Ma.sc~Lrenha.s. 

O Sr. President:e - Cor:tinrta a 21
\ 

discussão do projccto n. 304 A, de 1003. com 
o parecer sobre as emendas apresentadt\s na 
2:!. discussão Jo projecto . n. 304. de.ste anno, 
q na fixa a dospeza. do Ministerio da Faz~nda. 
para o oxercicio de 1904. 

Tem a palavra o Sr. C1•uvello Cttvalcan i.i. 

O Sr. Oruvello Cavalcanti
Sr. Presidente. é na.tur<Ll o meu a.canhu.men· 
to tendo de contrari:.tr• opiniões da honrada 
Comrnissão do. Fa.zenda • . representada pelo 
nosso nobre o distincto collega delln. rela.tor. 

E' sabido quanto S. Ex. procura a.lliar o 
cumprimento de~:se penoso dever ao de
sejo do agradar aos collegas que procuram 
com S. Ex. collaboi'::tr na confecção do Orça
mento da Fazenda. 

Mas S. Ex. não ha de exigir que a razão 
esteja serr. pre do seu lado. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA -Absolutamentet 
não. 

0 SR. CRUVET.LO CAVALCANTI -S. Ex., 
como qualquer de nós, está sujeito a equivo· 
cos e não levar:.i. a mal que o mais humildo de 
seus collegas venha. faze1• algumas observa
ções sobre a opinião emittida nas emendas 
apresentadas ao seu trabalho. 

Tratarei em primeiro Ioga1• da. emenda 
que regula a porcentagem distribuída aos 
collectores federaes. Essa classe de . fun.ccio
narios. á.bo!ida por algum tempo e t•esta
beleoido. ultimamente. foi considerada.. na 
phrase de um illustre ·ex-Ministro da. Fazen
da. como a guarda nacional do Ministorio 
da Fazenda. 

A primeira. tabella pelo Thesouro confec
cionada para a distribuição da porcentagem 
a esses fnnccionarios não obedeceu, nem 
podia obedecer, a um criterio qualC}uer de 
contabilidade, porquo se tratava de uma 
classe nova á qual se ia distribuir :po1•conta-

O'em sobre ronda tambem nova e cujo 
~omputo não era ainda conhecido. _ 

Entã.o o que s:J fez? Attendou-se na.o· 
complet~mente ú. probabilidade da renda • 
que poderia arrecadat· esta ou aqu~lla colw 
Iectoria e sim á ronda que deveria ter o 
cidadão' que tivesso de ser provido nesse 
emprego. . . 

Não vac no que estou d1zendo nenhuma. 
censura ás a.utorldade:l que para isso con
tribuíram, porque, já disse e repito, não 
houve um criterio anterior que pudesse 
servir do base á organização de semelh:1nte 
tralmlho. 

Tabella foi essa, St•. Presidente, que em 
relação ao meu Estado, que ~ do que eu pos.,o 
tratar com melhor connecimonto, deu o se
O'Uinte resultado no anno quo findou; ao lado 
de uns que tinham porcon~agon.~ mais ou 
menos elevadas, outros havttt cu.1a porcen.
tacrem era annua.lmento do 179$100, como a 
coitecto1·ia de Saquarema, 518$, como a. de 
S. Sebast.ião do Alto. etc. 

Ora quo dirá a isso o meu distincto coi:.. 
l t~ga r~.latot• drt Commis.são ?. Pois isto não e 
iri·isorio ? Pôde-se comprohunder um chefe 
rlo ropartiçoão, um funccionario obt•igado a 
ta.l ou qual · I'epresentacão n ·t localidade em 
que reside, um representante da Fazenda 
Federal que possa . clesemp~nhar bem as suas 
funcções com vencimentos de • i9$ por anno ?· 
Por certo que não. 

Organizei então um projecto sobre tal as
sumpto e confesso a V. Ex. que, para fazel·o 
ouvi as autoridades competentes, não confiei 
unicamente no pouco quo sei sobre tal . as
sumpto •. é. pot•ta.nto, tal pro.iecto, que aqui 
esUL, feito de accordo com as vistas da ad
ministração publica, e por sua collaboração. 
eu podia affirmar que era um projecto dê 
origem semi-ofilcial. 

~~· certo que o nosso distincto collega, · re· 
!ator do orçamento, não o ropnllc in lim~ne. 
s. E:t. de me1·itis delle nã.o tratou, e limita.-se 
a dizer o seguinte : 

« As disposições constantes d2sta emPnd<t 
constituem objecto de um projecto sujeito 
á Commissão do Orçamanto que o está estu
dando paru, promove1• o seu andamento. Par.:1. 
mclhol' esclarecer-se, :~ Commissão pediu in
formações ao Governo. que mandou ouvir 
altos funccionarios do Thesouro,estando tamw 
bem interessado na reforma p1•oposta. Estê.,, 
porêm, deve ser ponderada e feita em lei es
pecial, pelo que é a Commis~iio de pa
recer etc.,. 

Peoo licenoa a S. Ex. pn.ra começar decla
rando que bem ponderei quando redigi este 
projecto, e tão ponderado foi elle que essas 
autoridades, que estão sendo ouvidas so@re o 
projecto, o foram por mim, e us inro1•mações 
já por mim lidns apenas divergem na divi-
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silo da pol'ccnta.:;cm; no final, .onde diz- O Sr. Dr. &lrzcdcllo Corl'ó.'l., quM do Mi-
2 •f., cu accrnseentui-1/ 2. quando ;~ :trrec:l- nistro da. F:ucnda., disse em seu relatorio d•J 
daçfto nii.o cxceüessc de G50:000s c no fim 1892 que esse immovcl t\ccnsa.vn, uma. re
quamlo diz-1-digo-2- <iu:Lndoéxceder de ceita r!o 112:000S, com uma. dcsp'l7.a de 
õ50:000$000. 42:000$, ha.veodrJ, 'pois, um sai.Jo de quusl 

Ct•eio que não !la colloctol'h algu!ll.'t no iü: 0008001). 
E;-tado Que a.rrc<J.:Lde isso; nã.o :lltern.m, pot·- Isto ·em 1892, quar dizer, ba :tpr.na.s 
tanto. it snbst:tncia do projccto. · 10 n,nnos. 

Qua.nto cl. opportunida.de, 11iio conheço quo Polus r!adn.~ do Tltesonro, entretanto, i.>t, 
outl':l. seja. me!bor, accroscento ;tt é, é este ú, pa!os bahnoos, se vê quo esse immo"l"'el 
o momento psychologico. a.ccu;a.va, em ·1899. uma l'ccoit..'l. de ~1:000$ 

Trata-se de um p t•ojocto cujo assumpto e uma de~!X)za. J.o 2G :ClúQS; já em 1900. descia. 
d~pe1de de revisão a onuuJ, pot•que quem a. l'eccib :~. 52: 000$ com a despeu.t de 25:000$; 
dJ.Z-;-POl'ceotagem- diz . l'e,·isão perioJJca, em 1901, de~c!a ainda. n, receita. a. 27:000$ 
p~r ~~~o . que n rcn<ln. pcHc $Ubir ou descer o para uma. despeza. r~o 29:000~; <l iU 1902, fui a. 
na o 1.! JUSto que, pasSMll) mn anno, :~ l'ec~ita. de 37: QOO.o;;, montando a. del!peza a 
n.áministra.ção, vendo que uma estação de 29:00C.~; no correo~ anno de 1003, a té ou
n.rrcc.l~Ç3.o cuja. l'Oild !t c r;_\ orç.ada em I tubro, pelo a.p:J.o!mmento que fiz nos bala.n-
10:~ o arrec:ula 100:00(].:;; quo um:t oot es. houve uma receita. de 29:00~ e uma 
outra. arrecade 50:000.S qu:tndo· a rend:1. or- despe7.a de 19:000$. desprezadôl.S as·rracçi3es 
ç:ul::l. ora do 100:000*, concol'de em fazet• quanto n. todns esses algarism:;s. 
P:)<•durar l\ mesma. dhislio. Vê v. Ex., Sr. Pl'csidente. Que i~to é um 

A :1dministra.cã.o deve eor:l.'igil-.tt P:l.l'<\ perfeilo desco.lo.bro, r;J.Zão por c1uo di;:o que 
est::tbelocer o Cêlu.ilibl'lo, nU.O só em ftwot· é preci;o <.JI;c o Sr. Ministro . d<~ Fazenda oã.o 
da. i~ualúa.dc. rt>la.~ivn. á. remunara<;ã.o consinta. qúe de S. Ex. f<.tçam COJ.pitã.o do ba.n

. entro os funcciona.rios, como om favor do deira. no comm:\ndo desse na.vio, presi.Jindo 
c::ario publico, o qual ~r dever civico apena.s a :nesa. do rancho . 
d~fendo com cert..1. in~ro.nst~ooci:t. lia. p:mcos dias li no Dia~io Otficial :1. de-

E', porr.anto, osso um projocto cujo assum- missiío do cobrado!' de fôros dessa f:l.zcnda.. 
pto é de natureza. a sofrrer uma. revisão I E lcndo·SC nos jornaes a dem!ssãn de um co
u.nnual; nã.o conheço, portll.nto, occn.sii'i.o ma,ig brador. occorrc logo a idé:J. de desfalque n :J. 
oppot•ttttl:t do que a. lei de orçamento e na. 1'u· arrec:tdaçã.o das reaéla.s. t~nto rno.is qun.nto 
;ura. prop~!>"ta o Governo pedit•ú. ou a consJr · o desfalque, como se sa.be. é hoje u. ordem 

. V~O des;ag ta.bell:tS Oll a. Sllil. alteraçãO, fa.• do dia qua.nuo SIJ k.:.ta. d<:! o.rraca.da.çil.o do 
czendo desappa.recer de.;do j<í. o incon venientu renda.-;. 
que apo.nwi do. dosigualdo.do <J.Ua ha. entre Com p:~smo, pol'i!m, ll din.s dopeis, no Jo t·
cu!tect'.ll'es, ni1o recebendo a.lguns porcenta.· nal do Commerc~o. um arti;..:o sub:;cr ipto por 
gem sufficiente nem·pa.r a. pa.ga.r o aluguel da. esse funcclo:Ja.l'in demit ti!lo, no qual t ra.n•· 
-oa.sa. em quo funceiona a ropa.rtição. . crevia. .elle o officio do cbeCe d<L 1'cp :1r~içiío, 

O projccto em separado ê tambom subs:·.:ri- dirigido a.o Sr . Ministro da. Fa.zendu., e no 
pto polo humilde Ol'adot• o foi attendendo á. qua.l se dizia. que . no ,da lm1nodia.to ao d<~. 
neoessidade urgente quo tem a a.dministl'tl.çfio demissão esse ruuccion:~ot•io se apresenta.ra e 
.publica. desta lei qu~ a.presontei,como emenda., prestara. todas a.<:< sua.s coot:l.9. como sempre 
:!4ttillo que o.liá.s con.;ta.Ya do pt'ojccto. fez, nada. del'cndo á. Fazenda. N:J.ciona.l e 

C1-eio, Sr. Presidente, ter l'espondido ao tendo direito a. Iev<~.nt~~r a. su:1 fiança. . 
meu distincto collcga. Íla parte que SB l'oi'ere Fiquei perpte:co ! Porque torlt\ sido ue-
a esta. emenda., e, po.rec<i·me, ta.l a disposi- mittido eS$e funccíonario ?- ! 
pão de U-nimo de s. E~ •• que o com·enci Si esse chefa, a quom inca mbia. propor a. 
de que a raz..'i.o cst[J. de meu lado e S, Ex. dcmissãú a. que me rcfi t•o, dirlg!u ao Sr . ui
raconsidal-:trá. a opiuifw qtto e1nittiu sobro rcctorda.s R.onclas: um officio, como es>e que 
tul a.ssumpto, concorre::tdo para. a. .sua. a.p· .li tnnsoripto, na. dofc::lll. do fttncoion:\rio. ao 
provação. · que devertlmos a ttl'ibuir o a.cto do St·. Mi· 

Apt•esentei i:!.mbem a. emenda. sob n. 25, a nistro da. !"(l.2enda.. qu:tndo sabemos qua.nto ô 
qual, como todas por mim subscriptas. é S. Ex. ponderado em suas deliberações ? 
emond<L de a.dministracão, de auxilio ao Go· Longa tem sido a legisla.çã.o do Congresso 
verno. em rel!'.çõ:o a. e~so o...<:Sumpto . A histol'ia des· 

Tra.ta. essa. emenda., S1•. P1•asidente, tla. Fa.- so immovel nlio é conllecid~ por t>sta Ct\· 
zentla Nacional de Sant<~. Crut, o aproveito ma.rn., por is~o abusa.rei do. sm\ bcoevolcnci:t, 
o ense,io de estar na. tribuna. pa.ra. cha.mo.r a. 1'a.zct\do~n.em largos: t1•:~ços; estava. eUo,como 
-3Uenção do Sr. Ministro !la Fa.zendo. p a.r a outros bens do Estado, em usoíructo d:\ 
. .esse propl'io naciona.l, ondo parece que quo· corôa., sondo devolviúo ã n.dmlnistra.ção l lU• 
··l'Gtn titzer de S. Ex. ca.pUii.o de ba.ndeil•a.... blica. a. pós a J?roclamt~ç;\o d:1 Republica. 
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E' facil imaginar-se, attenta á grandeza de Não é co usa nova . o assumpto desta emenda . 
coração e á bonhomia proYerbial do ex- que pelo illustre l'elator foi accoita, dando
imparador,qun.I o estado de.anarchia em que lhe a fórma de autorização, em vez de im-
se achava a sua administração. per•ativa, como eu a havia redigido. 

As terras eram concedidas por arrenda· .Já ·O art. 10 da lei n. 360, de 30 de de· 
montas a baixo preço ; o gado c outros zembro de 1895, quando transformou os 
bens semoventes tinham dcs:.tl)J.lar>ecido com- arrendatarlos em foreiros, disse: «ficam 
pletamente e mais se n.ccentuou isto nos pri- desde jú. transformaQ.os em aforamentos os · 
meiros din.s da Republícà. arrendamentos de terras da .Fazenda Santa 

Organizado esse immovel e oxpedido pelo Cruz. 
Sr• harão de Lucena o respectivo regula- Aos actuaes arrendatarios serà concedida a 
manto, o mesmo que ainda hoje vigom em remissão de fôro.» · · 
quasi todas as suas partes, deu ú. re~pectiva Portanto, Sr. Presidente, eu não innovei; 
adnünistração o caracter deuma repartição entretanto, acceito a alteração que S.Ex. 
publica, sujeita ás leis que regulam todas propõe. 
as demais ropal'tições da União. O SR. FRANcrsco VEIGA- Que em nada 

Por um a1·tigo . desse regulamento. foi de- prejudica a idéa de v. Ex. 
marcada uma área, cu.io centro é, mais ou 
menos, o Curato de Santa Cruz, afim de se
rem aforados os terrenos em lotes de 22 
metros. 

0 . Sn.. CRUYELLO CAVALCANTI - Não pre
judica ; tão certo estou eu de que o Governo 
ri. usará logo, por ser isso de seu interesse. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- Perfeitamente. 
OSa. CRUVELLO CAVALCANTI-Mas S. Ex., 

que foi tão generoso · em relação a esta 
emenda ••• 

O fim .. que teve em vist::t. . o Gove1•no foi 
resalvar os interesses daquolles que, de 
boa fê, con:fiaram nas concessões e contractos 
(apoiados do 81·. Sd F1·eire)feitos com o ex
Imperante, despendendo capita.es em cun-
strucções mais ou menos confortaveis, em Q Sn. FnANcrsco VEIGA ...... Não, senhor ; 
estabelecimentos commerciaese de lavoura. procurei se1• jusiio e nada mais. 

Delimitada essa ZOB:;t, não SB fizeram OS· O SR. CRUYELLO CAVALCANTI- .•• diz 
JlOl'ttl' os pretendentes aos aforumentos, e mais adeante_;,accrescente-so: que essas me
alies se fizeram em larga escala, e o Cu rato 
de Santa Cruz seria hoje uma grande fonte dições serão pagas pelos foreiros. · · . 
de renda . para a União, · si para. sua &.dmi• Vou dar a S. Ex. a ru.zã.o por que não in-

. t - 1 d d clui semelhante disposição. · 
ms raçao vo vesse . e vez em quan o o Go- 0 re!!ulamento que re!!e a materi:.t diz que 
verno suas vistas fisclllizodoras. ~ ~ um Ministro da Fazenda houve, Sr. Presi· os engenheiros perceberão os seguintes amo-
dente, dentro todos que tec:~1 occupado essa lumentos: . . - . d 
pasta .que conheceu ai~nporta.ncia. desse im- . ~<Pela_ med1ça?- de .terre~os afo~a os par~ 
movei, e qual a legislaçav a elle adequada; ed1~caçao, 20 ré1s por metro quadr.ado e, sr 
e cu·não me sinto constra.ngido em citar 0 ; 'tae~ terrenos forem de .ravoura,r20$ por ai
nome do. actual illustre Sr. Presidente da queira m'lde 100 braça.:;, 1_)or 10.) braças ou 
R bl' · • 11 1\I' · .s. · 48.400 . e pu Ica, ~018 e e e 0 " · I DI Soro a q uom me s 2 o Por ·conta do foreiro ou arrendatario quero refcrrr s • . · . . . . 

· • . . correrá a despeza com o pessoal necessar1o 
O SR. Sá FREIRE - Isso é uma questão para, a. medição.» 

de justiç-a. que V. Ex. ef:>tú. fazendo. · Desde que estava em loi, eu não precjsavn. 
o SR. c1wvELLO CA YALCANTI _._ E' uma repetir ; acceito tambem esse accrescüuo 

questão do justiça, mas que pôde não ser pelo principio do quod abundat non nocet. 
assim interpretada. Vê S. Ex., portanto, como eu estou accei-

O SR. Sá FREIRE- Mas deve ser. 
0 Srt. GRUYELLO CAVALCANTI- Quando 

redigi essa emenda, ou, · ·como ,jú. . disse ha 
pouco, que fui durante um periodo de 30 
<:mnos au~iliar da administração publica, e 
ainda me resinto de alguns prejuizos d::t. 
profissão, que, como é sabido, se apodera 
mais ou menos da natureza. do . jndividuo, 
procm·ei conversar com S.Ex.a esse respeito; 
e S. Ex., que conhece melhor o assumpto do 
que eu, concordou que tu.l .emenda era pro· 
'Veitosu, á administração. 

tando tudo. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA - .V. Ex. é quem 

deve ver como fui justo. 
0 SR.. CRUVELLO CA YALCANTI -:- Confesso 

que V. E~. procura sempre se1• justo; póde, 
porém, equivocarMse, e, nesse caso, tambem . 
é justo ceder. 

Como V. Ex. vê, eu li a disposição da lei 
de 30 de dezembro .. de 1895 . que ordenou o 
Governo a rosol ver a quesiião. 

Devo declarar a V •. Ex. que .esse regula
mento foi obra do humilde orador· que oc-·· 
cupa a attenção da Casn.. 
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Tratando de uma. cousa. D0\(1. c não conhe- ml\DOI' de tres annos· e . acspci.'l. supohor a 
cando bem ei>ll<l~ . ta.boll<\S de mediçãu de 00:000$, para. o que S. Ex. não tinha. credito. 
terras (devo confossa.t' o meu pecc:\do ue ·ba. · Respondeu S. E~.: «'}ua.ndo elle ter,uina.r. · 
lO annos atrá.s), eopiei a · que a.compn.nlta a. devo t et• o credito. porq_ue hei de pcdil-o; o 
lei Tol' t-ens som me lembr:tr que ;J.lli se tro.ttL- ser· viço é neces>n,rio, ~umpra.-so a. ordem» . 
va de terrenos ilc sertão c :\qui de tcr1•enos O engenheiro cumpriu a ordem do Mi-s 
lavrados pouco~ e ala.gadiços quasl ;;,,Jos, de oistro d:.~.Fazonda o Br. cooselhçlro Rodr igue 
fórma. a ficar alJsorviJ.o qtw.si o seu valot• AlYes ;· hoje, todos aquollcs, inclusiv o o 
pela dcspeza de medlç-i'io~ · · ora.dol', que so oppuzeram a os~e ac:to de 

O Sn,. FRA!"Cisco VBIGA- Correndo a dos- S. E~<. o·· Louvam porque reconhecem quo.nto 
·. pcza por conta .dos p:lrticuhtrcs . ; • foi sens:no c p ruveitoso, 

o sa. Cat,-vELLo CAYALc.~:-;ri _ Da a eco r- No · JMI'iodo de t res ano os· o · ongen J;dro, 
dv quauto 3 essa parte; quanto ao preço, deixou do perceber braçagens, porque fo ram 
pot'ém, nomoando 0 Go•eroo 0 engenheiro. suspen~os todos os arrenda.ruentos e a.fcra
torna.-se 0 ·l'esponsa.vel, ou antes 0 fiador meritos, t<tntos foram os que elle ;;:~.Stou no· 
:pelo pagnmcnto e tanto assim é r1ue. pelu lcva.ntu.mento da planta, que ú digul!. de ser 
artigo dt~do . . exige que os.;e p:tgmnento examin:~da por lJL'ofissionõJ.es c está. no .Thc· 
sej:J;!oltd no Thesouro e por este eutregue souro Nacional. serviudo p::,rq, os afot·amcn
ao engonhe\ro,d.epois de exumina.tla e acceita tos actuues. a.uforinuo o Esto.<.lo ronda., não 

t obstante não ter sido pa.g~L . 
a Pl<~U :l.. O Thesouro infoL'mou que, a.ttondendo :>. 

Eu comprehcndi o a!caMc da suppr essão que o engenheiro, tlur~.ntc o tempo em que 
que V. BK. quer fazer; mas é que Y. Ex. ;t . organ izou. uad1~ r ecebeu de \ml.çu.gcm, 
nã.o conhoc.ia csto regulamento sohre o caso; devit~ se1• pu.go da qua.uti:>. do 10:000$000. 
eu não innovei: quil'l apenas 1itzcr um._'), . l~e- Esse pagamento ·:.~.tê hoje · não foi eJrco;tuado • 

. tlucçlto na bmçn.gom em 1\.Lvor . do rn,n·a.dor. ConYido o illustrc relato:• a lor esses papeis 
Agora chego no § 2•, que V. Ex. i:lii.o a.ccci- no ga.bJnet.c do )[in!stroda Fazenda.. Si o fizer, 

tou in tott,m ; dizendo : . s . Ex.· ver;J. que nKo lla uma opinião divcr-
« Quanto.<i. disposiçã.o do § 2". a Commissào gcnto, pois toJas as inform:~.çõcs dizem qua 

não a accoita :Pür jul;,:<\1' pelo menos inoppol'· 'J Ü'<Lb:tlho .ê ·digno de quem o fez, e devie 
tuna. ser rGmunerado. 

Si o Governo mandou fawr o sel'Yiço e o Aié agora. porém, esse eogonheiro não 
ost;i uoveudó, certo PL'ovidellcha·á sobre o conseguiu q11e s::> lhe fizesse o pa.ga.me.Mo do 
seu. po.ga.mcnto, etc; » seu \raba.lho e nem ~o m~nos iudemuizal-o 

Vou expor a. V. Ex. a <1 ues t.ãu. -das rlcispe:úw f.:it:J.s . · 
O Ministro d~; Fazenda. de então. o :tctual · E' c.'sa. a ca·usa do §2• d~ emenda: 

Sr. Prcslueoto ·da Republlc,1., ·veudo que o .,0 Gover no p·•<>a.l~J. 0 que for arbitrada 
regulamento mandava que na ;J.rca do · foro ...., 
do Dist ricto Federal' se . fizes~-em aforamen- pelo 'Thesourú e o indcmniza.r<t da. d~peza. · 
ios em lotes de 22 m etros pn.ra provocar 0 feit a., despeza fiscalizada pelo Thesou!·o. '> 
povoamento da Ioe:tlidade e, p(n•ta.nto, a Vil.- A administ!·açio fica <!ofendida; nii.o a 
lorizaçã.o dos terrenos, entendeu, ·.c onten- deixo <i mercê do CL'edor. 
deu muito bem, que o serviço não estll.V(l. O illustre rcla.tol' disso, e é. a unica parte 
sendo fei•o convenientemente, isto é, t'!i.zendo- da emenda.. a quo S. Ex. se oppoz: cO Mi-
se afor;~mcntos á formiga, <í pl'oporç1lo <rue nistro pedirá credito~>. . . 
se apresenta.vu.m os pretendentes, o que ~ias o nobre Oeputado deva comp1·ebon· 
il.arla em resultado, cão um povoado regular, der que . isso e mais diillcil , ta.nto mais 

. com ruas · cortadas com symetl•it\. e sim um uatito estli. est;&be!ecidó como duutrina, 
· amontoado de casas insa!ubr~. qo!o Tribunal de. Contas, além · do disposto 

Ordonou então s. EJ>., por desoa.cho de 30 m duas ieis que, quando o congresso de.· 
de jull!o de .1896, que, pelo engenheiro da. ·Ttret:l. o pa.g:unento, ipso-'{acto, está. aberto o 
Fazenda., . que tinha. sómen to como rem une• eretli to · · 
ração a br ucagem de 20 réis por metro qua- A despeza. já. ê conhecid:i, porque o The
drado pela medição dos terrenos . pretendiílos, souro j <\ .foi ouvido e depende unicament e do 
foss(l lovantada. a planta. cadastral daq uella. Min_i3tro da Fa~eoda lanç-ar o despacho·. . 
zona. Ja vê V. Ex . ·o interessa que tenbQ, t or· 

Os· meus illustre.;; collegas bem sabem 0 n:1.ndo-me o.tê importuno para co::n. os meus 
que soja uma planta cadastral. o engenheiro co!l.ega.s. (ncro ·apo-~ados), ·e fallando do mais 
reclamou, fazendo ver a s. Ex. a difficuldado sobl'e o. assi:unpto. só mente para esclarecer. 
edispendio com o levàntamento dessa plantas o Srt' SA FReiRE- Está.fa.llando brilha.n
precisando pa.ra isso de um prazo nunc, temente. 
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0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Obrigado. 
Eis porque disse em principio que todas a.s 
minhas emendas eram de administração. 

Além dessa,·ha ainda·uma. outra emenda, 
que diz<{ Contimla em vigo1• o disposto . no 
art. 29 da lei 957,de 30 de dezembro de 1902». 

Essa disposição foi pedida .·pelo Sr. Mi
nistro da Fazenda em sua proposta de orça· 
mento. 

0 SR .. FRA.~CISCO VEIGA- 0 Ministro está. 
satisfeito com o qne fez a Commissã.o. Si 
V. Ex. o está defendendo ..• 

0 SR. CRUVELI,O CAVALCANTI-Si estft sa· 
tisfeito, não está. no seu papel de Ministro 
Fazenda. Vou mostl'ar que elle não póde 
esta1• satisfeito, e. si est(t, não está.· cum
prindo com o seu dever de Ministro. 

Vou. demonstral-o. 
O Tribunal de Contas divergiu do The

souro quanto ao abono da gratificação do:; 
i'unccionarios . quando substituindo.·· outros 
de c:.'"tegoria superior. Estou fallando mt 
p1•esença de dous mestres .... ( Refe,·indo-se 
áos Srs. F1·ancisco Veiga e David Cantpista.( 

0 S:r... FRANCISCO VEIGA- Não apoiado. 
Sou discípulo de V. Ex. 

O SR. DAVID CA)!PISTA dá um aparte. 
0 SR. 0RUVJ~LLO CAVALCANTI - .•• em 

presenç::t do illustre 1•op1'e$entante de Mina.s, 
cujos rela.torios ha. muitos annos leio e con
sulto com cuidado .•. 

O SR. DAVID CA'~IPISTA.-E' muito honroso 
p2.ra mim. 

0 SR. CRUVELLO' CAVALCANTI- ... e do 
illustre rel~ttor da. Fa.zenda, cuja, a.ttençiio, 
peço, não que eu a me:..·eça., mas po1•que o 
:.tssumpto ~·~ pede. 

0 SP.. FRANCISCO VEIGA-Estou prestando 
to~la. 

0 S:a. CRUVELLO CAVALCANTI-O Tribunal 
de Contas entrou em divergencia com o The
souro. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-V. Ex. quer 
SJ,ber: 3, sua, emenda é nmito boa. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI-Mas O Mi· 
nistro da. Fazenda não póde estí1r sa,tisfoito 
com. o que V. Ex. fez, e é o que quero de
moostra.r. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-E' inutil O tra
balho que va,e ter, porque :t disposição ,j<L 
est~ incluid~t em projecto de lei perma
nente. 

O SR. Ca'UvELLO CA.YALCANTI-Vou ter 
l<L. 

V. Ex. aftlrma que est:L em. projecto de 
lei permn,ncnte, mas sa,be que pclu, du,t.."t em 

que estamos esse projecto não tem proba
biliu:tde de passai' e vae ter a mesma so1·te 
que o da hygiene. V. Ex. sabe diBto. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- Não sei, V.Ex. 
communica-me agoi'a. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCA~TI- Por isto, 
digo quo o Ministro não pôde estar satis
feito. 

0 SR. Fn.AXCISCO VEIGA -N~o ha conve
niencia em repetir. Quero fi.tzcr u.ccummo
du,ção com V. Ex. 

0 SR. CRUVELLO C,\VALCANTI -Nem eu 
quet•o outra cousa, sinão accommoduções com 
V. Ex., e. si estou na tribuna, é provocc:.,ndo 
a sua boa. vontade. Pois me suppõ~ tão in
gonuo que vá dar murros em f<.tca de ponta? 
Quero ter a.. sua sympathia, não só neste, 
como em qualquer outro assumpto. 

0 SR. FRAXCISCO VEIGA- V. Ex. sabe 
que a Commil:s5.o é condescendente e deseja 
sempre estar ele accordo. 

O SR. CRUYELLO 0.\.VALCA~TI- V. Ex. 
tem estado de accordo commigo em. tudo, 
tanto que. po1• occasião da votação, não pro· 
tendo. encaminhai-a. 

Estou satisfeitissimo o espero até ·que, 
ua occasião da votação, o nobre relator se 
<"tlcarregará ·de encaminhar as minhas 
emendas. 

O Sn.. Fn.A~crsco .Vl~IGA dá um aparte. 
0 SR. CRUVELLO CA.VALCA.NTI;.._Desde que 

V. Ex. isso diz, nada mais tenho que a.ccres
centar; quando· um não quer dons. não briw 
gam. 

Sr. Presidente, ao terminar estas desa
linhavadas observa,ções ·(nao apoiados) sobre 
ns emendas pn• mim -apresentadas, V. Ex. 
ha de permitUr que cu me felicite por ver 
a meu lado o iHustre relator da Fazenda, 
que acaba de concorda1• commig-o para o 
fim de se encat•regar de ·dirigir. a votaçã,o, 
fazendo llassar todas as minhas emendas, 
sem suppre.ssão de palavras. 

Felicii;o-me por isso e sento-me, não que· 
rendo tornar mais tempo á. Camara. (Muito 
bem; muito úem .. ) 

O Sr. Francigco Veiga- S1•. 
Presidente, comprehendo :.t justa anciedade 
da Oamttra. para ver, quu,nto antes, encer
rado o presente debate, mas julgo mn dever 
de cortezia para meus Ulustres collegas dar 
uma breve . resposta ás considerações com 
9.ue se dignara,m .illustra,r o debate do p1·o· 
Jocto em discussão. 

Dwo ao illustra Deputado por S. Paulo, 
o primeiro que fallou, uma explicação re· 
la.tiva, aos motivos quo ::L Commissã.o pare-



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 221051201 5 13:54. Página 16 de 24 

SES.Si\.0 E:O.!. 27 DE NOVE:\fBRO Dl> 1903 

coram pondero.sos e em. virtude . dos qu.1es 
nii.o poude acceit:J.r a cmonda :1sslgnada pela, 
i.llus Lre bancada. paulista. .. 

·o. meu princlpaL . empenho, Sr. Prosi· 
dcn~e. (! g:~rantir aos illust1·cs · slgna.ta.rios 
dest:t emenda.. que pelo meu cspil'ito, como 
pelo do todos os meus dignos collcgn.~ do 
Commi>s1io, j<i.mais passou a íil~a úe dnviu:uo, 
de !ovo slqner, da veraeidad<l, da exact.idiío 
do que SS. E~x. affirmam. (Ap•t>'tll3,) . 
· As razões, Sr, Prcsidcn te, por quo a. Com· 
missão nã.o acccitou <lo um .modo ta.xa.ti v o c 
imperativo a Yerba de seis mil e tantos 
contos, dcstína.da Olt emenda., para. ser pagO: 
ao Estado do S. Paulo, foi porque, p::llt J>t'••· 
pri.1. r'cda.cç.'io dessa. emenda e m:l.ís arnd•t 
cont!rmadlL pel:.ts pahtvras do hunrado Dc:pn
ta,do q,ue :i. defendeu. ficou claro que são os 
proprzos signa.ta.rios d:~ emenda. que nii.o 
teem segurança.. . . · . · 

O Sa. ·OLIVEIRA . FÚ::tiEIREoo-Não a.poitulo. 

O SR. CauvELLO CAYALCAN'Í'I dá. um 
. {l.]lat·te. 

O SR . 'FRANCisco Vf:IGA - .Como diz o 
nobre Deputado, no np~rte . com que ·me 

-. honra., estou, por emquanto. trautndo !In. 
emenda da. bu.ncada pauli~ta. c não d:.t dó Ulo 
de J::~.neíro. - · 
· Aqui está, Sr. Presidente : . respondo :'ts 
contestações dos nobres Deputados com a. loi~ 

· tura d'~ propria emf'-nda, a qual diz que o 
governo ó autorizado «a. mandar p t\ga.r a.o 
il:st:ldo ue S. Pa.ulo a.tCla quq.ntia de.scis mil 
e tantos contos." 

Ol·a, si os nobres Deputados tive..<.~om, cll'o· 
. etivamentc, plena. e completa. scguraoç'l. 

qua.oto â hnpor'tancia real e precisa. <lo de· 
bíto da União para coin S. Paulo, não . di· 

·ri:Lm - ale t~1tto - e sim · diril\m, positiva· 
mente, como o~ honrados repr~sentantas do 
R.io de. Ja.neiro - ~ o go"DerM cuto1·i:ado a 

· tJaga!' tanto. 
o sa. MoR. ErRA DA sn .. "..,..;.:.v. Ex. admitio 

um 3.p:u'te ~ Eu explico. 
· O Sp,, FÚ~ciSCO VEIGA - E~ti. explicado 

polo prim<iiro sign:~.ta.rio, e vou· ler essa. ex
plicaçM, que taLvez dispense o nobre Depu· 
ta.do... · 

O Sn. .. 2>Ion.1mtA DA SILVA- Pe1·mitte um 
a.par.te? . 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - ÜUYiref com 
. muito pro.zer a. Y. Es:. · 

Si, .entretanto, !Jou'l'er nova liquidaÇão de . 
contas. tenho eel'wzn. . do .. quo se 'I'Crilbar:l. 
que o Eshdo tem dírotto a. ma.ior quantia que 
u. pedida; m~. par& que se cão desconfie de 
que o mesmo &;tado pede •1uantia. mais ale.- . 
va.da, declara-se quo ellc se satisfaz com a 
importanoia. da.li•.1uida()iio já. feita, isto e, a.t~. 
sílis mil e ta.ntos contos. · 

O SR. FnA:-;crsno VEIG.\"""A cxplica.ç[o que 
o meu nobre :tmigo D,():J.ba de dar do m·ouo 
algum modifica. as considerações que vou · 
l'n.zeodo. 

Ha cngal10 na~ e:~:prassi'i !'l~ de meu hcnràdo 
coHega. como nas expi·c~sões de quo mou o 
nos,;o uistincto companheiro. rapr"$Cl!ltan~c 
de S. Paulu, cuj<\ auscncia. neste .monionto 
cu deploro. 

Senhores. oã.o ha·o reconhecimento d:~ <!i· 
vid :.~ como os nobi·cs Dcput:J.do.> cst.'í•J <t!fir
ma.nllo. por eng<mo ou ilupl'Oprieda.•.lo da:; 
cxp:·essõc,;. · 

E-' vcrila.de quo houYc uma ccnúnissii.o 
mixta .. noinc1!.da pelo goYerno fedcr:;l e pelo 
governo esttidaal, para proccdf!r á$ diligen
cias preliminares úo rccorihecimílnto ; e :t 
pt•ova..do que e:>te não e:tlst,!, não wn cu 
q ucm a; .dá, ma.::, sim. a. dou o hom•:ulo Depu
tado por S. Paulo, St'. Cant!i.do Rodt·igoes , 
cuja a.usencb já l•~~ti1nei e m:ds uma vez 
la.~tin:io, com ·:.1o loi~uru. de um docllmcnto 
otfici:.l.! o autheni;ico. que S. Ex. aqui a.pre· 
sen tou e •ovc u. gentiieza de me confl.u.r. 

E' um offici•J do gvvct•no de S. Paulo, dirf· 
gLdo n.u Ministro de~ F:.tzo:lda, no qu:1l diz: 
«'ESso !l!inisterio ... "• o ~fioi~terlo d:L .Fa.· 
zeo<l<~. « . .. em respost:t ao officio de 14 do 
novcm~n'.:> do n.ono passauo, dccl:J.ro11 a.cccit:J.r 
:~ propost:t, pomler~tnd•) que :t.· dita. Cuinmis· 
são ... » isto 1!, a Commi.<são )!ixf.lt , « .•• tcri::o. 
u.peoas a incu:nh!!ncia. de ostudr~r o :i..-.sumpto, 
cabendo-ao goYcrno da. Unifi.O c do ·Estado a 
fixa.ç5.o du qtc(1nlttm d:1 rospoosa.bilid~l.de, <~ 
vista do resultado do estudo . .,. 

0 SR. ):!OR'::l!U D,t Srr..V.\-De quem é·oste 
officlo. ~ 

· O SR. Ftt.I..'\C!sco V};rGA...:.Do Sr. sccr(liKtrio 
das FirÍ:1oç.:i.s de S. Paulo. :.ccrcSoont~.ndo 
que, por suo. vez. « c.<tc socrota.ria.do " isto 
6, a. Secrct::,r ia. lias Finanç-as do Estado de 
S. Pn.ulo, « 1:or ofllcio de 11 do mesmo mcz 
c anuo respondeu accoitar a. fúrm.1 suggc· 
riJ.a. para a fixação do dehito.~ 

0 SR.• MOREiltA DA SILVA- 0 Esto.do de 
S, Paulo fez um aceordo com o Governo F o· 
deru.l, afim de liq uid8J.· o credito do mesmo 
Estado. O Governo Federal, fazendo muitos 
córtes, íliuda. assim deixou ao Estado seis mil 
·e tantos contos, qua é a quantia. pedido., 

. E isso nã.o era. Pl'eciso quo constasse de 
officio. como estou mos&r:wdo quo · consta : 
a boa ra.zã.o diz que empregados subalternos 
do Estado tio s. Paulo, cJm empregados 
subalternos da. União ... 

o sit. MOREIRA. nA. Sa,Y,\. - Dous dli. 
União c um do E~ta.do. 

\'oi, vu 
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0 Sn.. FRANCISCO VEIGA. :-- Um, OU dous, 
ou tres~ não tem ímportn,ncia para o caso. 
O facto é que não era de boa razão . que em
pregados fed.eraes subalternos, unidos a 
um, · ou dous,ou mais emprogn.dos estadua.es, 
t:.tmhem . subalternos. fossem competentes 
para o l'econhecimcnto de divida tão aYul
tada. 
O Su.. lo.'IOREIR.( DA SILVA--' Não se tratar 
da reconhecimento de divida, porque não ha 
uividn. que a Uniã.o deve :.t S. Paulo : 
trata~se apenas de verificar o q~umtttm da 
vida.. 

A Commissão foi . incumbida só c simples~ 
mente disto. 

0 SR. F'RAXCISCO VEIGA - Accoito a cor
recçâo de V. Ex. ; dil•ei 1·econhecer o quanto 
da, diYÍLL:.. 

o SR.. 1\IORJSIRA DA. s'rLVA- Verificar ·o 
quanturn dn, divida. 

O SR. Fr:.A.!\crsco .. VEIGA- Bem ; verificar 

e este pôde ser menos ou mais do que está 
na emenda. 

Oru., que fez a. Commissão ?- Delegou ao 
Governo . ou recommendou-lhe que verifi
casse qual esse quanlwn e . que · providen
ciasse . quanto ao sem pagamento. 

Não podia . absolutamente ser censurado 
ess5. procedimento. 

Notou o íllustre e honrado Depuhdo por 
S. Paulo que a Commíssão ·generalizasse a 
medidll., quando havln, apenas a emenda do 
digno representante do Estado de S. Paulo 
e a dos não menos dignos representantes ·do 
Estado do Rio de .Janeiro. 

Mas, no seio da Commissão, discutindo-se 
o a.ssumpto,. foi lemb1•ado . por alguns dos 
seus membros que não são estes os unicos 
Estados que . se dizem credores · da União e 
como se poderi:.t concluil• . que a Commissão 
manda.sse liquluar divida,s com dons deter
minados ·Estados, porque .•• 

o quantwn du. divitü". 
~i V. Ex. quizer mais 

fa,ço ; já. fiz duas~ 

0 Sn.. MOREIRA DA SILVA.- P01•que SÓ 
dous,pelos seus representantes, petlir:.tm essa. 

alguma COl'recçlio, liquídttçã.o. 
0 Sn,, FRANCISCO VEIGA-Mas, desde que· 

s~ n.U~gou (o proprio presidente da Com
missão observou !!J.ue o seu Estado . tamlJem 
era credor c eu declaro a.goru. que o · meu 
tambem o é), m<l.S, dizia eu, desde que se 
allegou que havia out1•os Estados em condi.;; 
çõos identicas, parecia-me que não havia 
inconveniente algum em generalizar a me-

Mas o l'econhecimento da . divida. noss:1 
importancia. é que ambos os governos reser
va,ram para si e, digo eu, .. não era preciso 
que o tivessem reservado ; a natureza. dn.s 
cousas tinha reservado para elles esse re· 
conhecimento. 

Os outros eram n.uxilíar.es. pratica.vn.m as 
diligencias possiveis, para qi.le os . que teem 
respom;abiiidatlo do Governo e!fectivamente 
reconheces$em o debito. 

V. Ex. comprehemle que não se podh de· 
legar a empregn.dos subalternos este 1:eco· 
nhecimento. 

O meu intuito fn.zendo e8ttts consider:!,ções 
é só m\Jstrar que a Cummi~siio não fez mai~ 
do que n:.tvcgar uas aguas du illustl'(~ l., hón· 
l'ada administração de S. Ptmlo e s1 fosse 
preciso dar alguma. :prova da . sinceridade de 
meus sentimentos e dos meus intuitos, o no
bre Deputado mesmo seria uma da5; teste-:
munbas que eu invocaria, para, · attestar si 
me podia. pu.ssar pelo espirito qualquer du
vicl.v, que importa,sse vacillações da minha 
parto em · acceit.ar como verdade tudo 
aquillo que . os dignos Deputados · affirmaram. 

0 SR, MOREIRA DA SILYA~Nãohn. duvida. 
0 SR. · FRANCISCO . VEIGA-~Ias não foi isto 

que a,. Commissão fez. A Commissão, á vista 
de documentos, quaes a,quelles quo tenho em 
mãos, verificou que ainda não está reconhe ... 
cido por quem de .. direito, como disse · o 
Sr. Secretario das Finanças de S. Paulo e 
como eu affirmo, informado . pelo ·Governo 
Federal, ainda. não está reconhecido o di
reito creditorio do S. Paulo a. este quantum, 

dilia. · 
Emque poderã esta providencia, genera

lizada peh:t Commissão, prejudicar ao Estado 
de S. · Paulo ou ao Estado do Rio de . J:.t
neiro? 

VOZES.,-Apoiados. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA~ Dcma,is, deve
mos :tcreditar ·que esta autorização o Go
verno a tem pe1•manentemente, como i;odo o · 
cidadão que quer liquidal' suas dividas. 

Os nobres Deputados querem uma auto· 
rização especial. •• demol-a. Não h:t inconve
niente. 

Disse mais o nobre Deputado por S. Paulo, 
e neste ponto, respondendo a S. Ex., re
spondo ta.mhem·n.o meu venerando e prezado 
a.migo Sr. Oliveira. Figueiredo, que me faz 
a honra de ouvir; disse o nobre Deputado 
pol' S. Paulo quo o Governo tomou em con
sideração . o pedido, mas não autorisou. a 
abertura. do credito e que, por consequencia., 
isto 6 ·uma burla. 

Peco liBcnça a.os nobres Deputados .· para. 
lembrar que a Commissão, ·. autorizando a 
de::>peza, conforme a · legislação vigente, 
legislação que aliás não aclio a melhor, mas. 
que é a vigente, como ainda ha pouco ti-
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vemos prova.s pela intelligeueta dad;t pelo · no Imperio, quanto a (Jl!tc p:J.gamento,. lm 
! rHmnal de Contas,., t<utto tempo reclamado;· 
. o S~t . Or.rv8 nu FIGUEIRE!lo-C~rn ur.l. ·,-0~0 Vciu a. Republica., e a Republic<J. começou 

d t · pelo Govo1·no Provísorio ; e1t creio que. nrio 
. !vergen e. preciso lembrar ú. C;~.ma.r::. a generosidu.dc, 

O SR. Fr:.A.:\CLsco VEIG.'1.-Um voto di;er- lal 'gueza o facilidade com que se hoave esse 
gentil niio 1·ovoga. :l. lei. Governo em tudo qu:mto era. relativo a. I~e -

O Sr.. c:wYELLO CAVALCA:'\Tr - lia duas conhecer dil·eitos . embora PD.l'<~ is~i i'osse 
lc!s , mistGt· abril' os cofres. 

Não obstante. o Esta.do do Rio de .Janeiro 
O Sa. FRAXCI~co VE!GA~Ha dun.s lei$: ha· nfio coi:!Eeguiu do Governo Provisorio o paga· 

a de 25 tle .:tgosto cie l8i3 c uma outra, esta- monto !l<~ divida. c for~m Pre.~idcDtcs desse 
belccendo amba.s que não é preciso autori- Eslado divssvs cida.dios quo tinllam gt•ando 
:za.ção especial põ!ra. abC!rtur-<1 de c redito. t · · · 
de.~de . que ·na. lei de orçamento se a.ut.ori7.a a. pres ig lO · · . · 
despeza.. O r;~, todoots Go\;oroos que so f;<lem seguido 

to~m trazido ambcm algumas objecçõos, toem 
. !lias e•.r qUi!r n mostrar a. cordura, a sin!)e· ta.mbem te,·aotu.do·a.Ignm ..s duvi<l<..s ao pa

r idade, :t lealdade com ·que :l. . Commissão gamcot o odess.• divida e. p or tanto, . cumpre 
procedeu . e podsso declaro que n 5.o ponho · · t .... · t 
duvida alguma. em a.cceiiar, em 3• discu!'sli.o , examtoar e os uu:.I· o a.:;sump o. 
uma snb-eroenda. no sentido d o accreocon- O SP.. CRUVELLo CA.vAüaNTI-IsM a.p ' . 
tat·-se é. ~ubsiituth·a. . qiie n.pt•esentei: i.ls dos plica.-sc ta.ml1cm ao Estado de S. Paulo. 
nobres Deputu.dos pelo H .io dé Janeiro e São oS&, FRANCisco. YEIGA...:..Applica-sc .. 
Pa.ulo. as palav~·as-abr;ndo-sn p<~.m isso o 
preciso cr edito. _ O .Sn. . CRliVELLO CAV.\LCAXTl-0 quo eu: . 
. Estoúeonvencido de quo é snfficii:mte o que QUC1'0 ú a. h omogcueida,le • 
. est~ ; ma.s, <l~sdc que a SS. EE:c parece q_ue o Si:.. Fn.\:xcrsco VEIG.t:......Sem iluvidn.; a 
tts~tm ú o ma1s seguro, decl~ro que acc01to Comniissão tomou um:• medida gel·al, qtie 
em 3•·. discus-;ão essa declaração; ~ uiua não .repousa. sobre um-idas, subre vacillação 
questão de l'Odacção. . uenllu ma ds su:l. parte; ~·epons:\ sollê'O o de-. 
·· Por cúnscguint(), nca.m respondiilas as ou- sejo que nos é commum, a nõs roprosouta.n
sel.,ações dos n obres Deputados, c sa~1sreito tes d1) tod.os os Esta.dos. quo o Governo d<1. 
.o meu maior empenho, que era garantir a Uniio procod::~. de accordo com os principies 
ss .. EEx. que. por forma alguma, va.clllamos da ,ju;tiça o com os direitos prova\lus. dos 
em a.crcJita.r, em ter como exa.ctas toua.s as !Sstados. 

· suo.s allega.ções. Nestas con<llçõos, a Comnlissã.o andou bem 
·. O que . não podemos é il'ansporhr para. d:J.odo samolh:1.nte a.11torisaçib, ist.o ü. auto • 
a. lei disposições btlS:!adas sóméote em atllr- r isa.ção para o Govel'no pa~a.1· o qua for 
mações, embora. m uitissitno respeitaveis, mas devido·. 
de ordem prtrticnla.r, de caracter privado. u~rA \'ox- Nã:o apoiado. · 

o. SR.. · OLI'I'EIP;:I. FIGUEIREDO - As noss;ts, 
não ; teem dua;; leis reconhecendo :a di-
vida. · 

0 SR • . FRANCISCO VEIGA.....; Sim , senhor; 
teem ~ duas leis; eu ür. responder · agora a 
V. Jo:x. . · 

O Sa . FaAi'õCisco VErGA- Que diz ·a Sllb
emenda. d:l. Comuiissã.o 1 autorisa o Govcr·no a. 
manuar pagar a quem tivm· dh"Oit.o. 

O SR. ·Josí: BoNIFACIO - Procedeu muito 
bem. · · 

A divida do ·Estu.do do Rio de Janeiro; · 0 SR. FRANCISCO VEIG,\-A regro é com-
como o lwnmuo Deputado hontem aqul nos m um . ·. . 
expoz, é de muitos a nnos, á do tempo · do A süb-emcnd:t que cu apresentcl tanto 
Impet•io ; de modo que a Coromiss..'io t em aproveita ;J.O Est...1.uo do Rio de Janeiro, como . 
.fundadas razões para. desejar que h<\ia por aos do S. Paulo, Rio Grande e Mina$. Não h().. 
pot• po.1•te · do Governo ~tudo minucioso. da preferonoi:1. ;~.lgunm, é justa.. . · 
procadoncht dfJsto. divida. Ao nob1•e DepLtt;J.do por S. Pnulo seguiu-se 

A antigo. Pl'oYíncia. do Rio de Ja.neiro, que, na. tribuna, S1•. Presidente, o digno ropre
jú. · peln. Yisinhn.nça., jU. pela. p'·opria impor- · soot;~.ote do Ce."!.l'ú., o nosso distincto collega 
ta.ncia e peln. de seus Presidentes, j:.i pelas Sr, Sergio Saboy<t. 
reto.cees dia.rio.s e conti1;tuo.s que estes tinho.tn Em relação à emend..• de S. Ex., omen4a 
com os cltefes d<\ política. brazileira, esta. v o. quo julguei justa, com a qu:Ll estu.mos de 
·em condições excepciona.es de favor e de be- ;LCcordo, uma ve~ que está. provada. a n~c~- · 
nevoleocia., não sei pol'llue na.da conseguiu sidad.e d;\ obl':J. a que ell1.lo so refet•e, po1s Já 
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C!:':ti.t ella ·iniciada c muito adeant~tda, con
·vem terminal-tt. 

E' um· melhol·:.tmento importttnte e de que 
muito precisa a alflmdegn. do Ceat•á.. 

0 SR. SERGIO SADOYA dá. UlU aparte. 
0 Sn.. FRANCISCO VEIGA- Não h:t duvida 

aiguma que são indispensaveis as obras de 
·q_ue S. Ex. cogita; é do grande necessidade :.t 
tel'mina.çãú e complemento desta ponte, e foi 
por esta 1•azão que a Commissão apresuntou 
uma sub-emenda maudtmdo que a. despeza a 
se fazeL· com semelhanGe obra seja iocluiíln. 
nos 500:000$ quo a Commissão propoz sejam 
dados . ao Governo p~n·a · a.ttencler a esses e 
outros serviços de a.lfandega. 

E, para maior chtrezn, e garani;ia do nobre 
Deput:,,do, ft~rei em 3B discussão o que S. Ex. 
deseja, propondo que naquella verba seja 
incluida tax:~tivamente a quantia necess~tria 
pat'a o complemento das obras da ponte da 
Alfandega do Ceat'á. 

0 Sn.. SERGIO SADOYA.-Agradecido. 
0 SR.. FRANCISCO VEIGA-AO nobt•e Depn· 

tado pelo Ceará seguiu-s:J o meu distincto 
amigo Sr. Pa.ula Ramos. 

O digno represou tan te de Santa. Ca.tha.1•ina 
começou declarando que não vinha, pl'opria
mente, discutir o Orçamento da Fazenda, 
mas expor algumas duvidas que lhe ttssal
tarttm o cspirito, lendo o relatorio do respe
ctivo Ministro. Embora não sa trate, n:) pt·o
jecto em discussão, da mataria sobre que 
versam as duvidas de S. Ex., petle licença 
para. dizm·-lhe que o Governo, n.dquirindo os 
direitos creditorios dos credo1•cs allemães da 
Estrada de Ferro Oeste de Mintts c dando em 
pagamento ,ç:_ 6.20.000 em Recission Bonds, 
não emittiuestes títulos para tal fim. 

EUes haviam·sido emittidos p~lo Governo 
pa.ra pa.gamonto das· enca.mpaçõos dos es
trada.s d~ ferro e jú. pertenciam ao The
souro, que os havia rocubido como accionista 
que era da Estt·ada de Ferro do Recife a. Sã.o 
Francisco, e por outro~ titulas. 

Quanto ao credito ·aborto pelo decreto 
n. 4.893, da 18 de julho.de 1903, na impor· 
tancia de 15.662:500$, foi, como proviu o 
nobre Deputado por Santa Catharina, para 
regula.l'izar a escripturação. 

A despeza feita com a acqulsição do acervo 
da companhia tinha de ser escripturada, 
assim como a importancia desse credito pre
cisava tambem sor escriptur<~da como inde
mnizaçãodo debito da. companhia para·com 
o Thesouro. 

de 30 de dezembro do anno passado, que• 
fu.llando em propriedades, em geral, incluiu 
na autorização quaesqucr immoveis. O facto 
do Ministerio da Industria. ter ntt mensa
gem, a. que se referiu o nobee Deputado, 
capitulado a acquisição no ar1i. 22, n. 25 da 
lei de orçamento, parece carecer. de impor
tancia, pois ambas. as auto1•izaçõcs eram 
dadas ao Presidente . da Republica e nada 
impede que o Ministro da Fazenda, antes é 
o regular, realizo operações de credito. 
mesmo quando a autorizt~ção para ella figura. 
em orçamento ou lei rela.tiva a. outro mi
nistcrio. 

O digno e honrado Sr. Ministro da Fa
zenda realizou as negocíat;ões da, Melhora
mentos em boas· condições, bastando lembrar 
que, tendo sitio orçado em 17.300:000$ o 
prc•;o das encampações ·para as obras do 
porto do Rio de Janeiro, S. Ex. fez essas 
encJ.mpaçõcs adquiriu propriedades e a 
estrada · de ferro • despendendo apenas 
21.000:000$, ficando, portanto, a estrada por 
3. 700:008$, quando seu primitivo valol' e1•a 
de l7.00J:000$000. 

Não concordo tambem com o nohre Depu
tado quanto á.. suppressão da repn.rtição de 
Estatistica, que já tem prestado bons ser· 
viços, e melhores ainda os prestarâ, depois 
de convenientemente 1'efo1•ma.da, cJmo é 
peni:lamcuto do illnstre St•. Ministro, que 
nessa· rcfo1•ma providencial'<.t, como convêm, 
para ampliar e aperteiçoar os importantes 
serviços que co1•rem .pol' essa repartição. 

Accrescentou o nobre Deputado quo o orça
mento em discussão autoriza a. · encampação 
feita pelo :tvlinist1•o da Fazenda, a~ passo que 
no Orç::tm~nt:.> da Viação, de que foi relator 
o meu illllstro patri~io, l'cpresentante do 
Ceará, esta autorizaç:t·o é dada ao Ministro 
respectivo com dete1•mina:las condições ou 
rastricções. S. Ex. pretendeu ver nisto uma 
contradicção da Commissão. Não ha tal. 

A auto1•ização dada ao Ministro da. Fazenda 
não é outt·a sinão a. renovação d.a que foi 
dada. na lei vigente, em vista. da. quu.L o Mi· 
nistro da Fazenda entl'oU em ·negociações 
para. a. enc:.tmpação do doze ostra.da.s. Dessa$ 
doze estradas fo1·am encampadas dez; daas . 
ainda. estão em negociações. Ora, era pre· 
ciso que continuasse a :.tutorização ao Mi· 
nistro da Fazenda nos termos em quo estava. 
jâ concedida e de que elle usou. 

0 SR. FRANCI~CO SÁ-Aliás, :1, autorização 
é da.da ao Presidente da. Republica.. 

Em relação ao que S. Ex. expoz sobre a 
acguisição da Melhoramentos, a despcza Mm 
ella feita, que. não foi impugnada. pelo Tri· 
buna.l de Contas, cabe perfeitamente na au· 
toriza.ção do art. 2o, n. 15, da lei u. 957, 

0 SR.. FRANCISCO VEIGA-Apoiado. Como 
já. disse, o Presiúente. é :t entidade unica 
a. quem da.mos autorizações. A autorizn.
ção incluída no .·orçamento, iniciativa do 
meu illustre patricio,representa.nte do Ceará, 
não otrerece contradicç5.o, esta.beleco certas 
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c dnterm!nadas condiçiies, ([UO outras não • é, qao cst:t sondo examinada regularmente; 
. são ·si não. a.quellas qu!l o pt·oprío Governo' para. ser decíuüla como for da justiça. 
já, applicou. quanúo se utilizou da loi vi- o s1t. CJWYI>LLO CAVALGA:\TI-Eu. com a 
gonto. De !ll!LDeirE- que .ll:l. a:1tcs a not:.n· responsabilidade do Deputado. decla.r~ i ú ::~. 
uma. harmoma, nao mm~o commum nas tribuna a y, Ex; quo esse ko,balllo foi mn.n
nossas cousa~. . dadú f;.~.zer pelo Sr. Mini~tro ·da Fa.ze!lda de 

A ~u~ol'Ízação tlo projocto de Orçamento ent..'Lo. a.ctua.l Presidente dw Ropublica.; que 
da VuJ.çao é co.le;a~a sub1•e o moU.o por que o tl'a1Ja.lho o~t:l feito ; ftJi a.V:<1liad.o pelo. Tlle· 
o ~ovcrao se ut1ilzou para fa.ze1· as onctun som•o, quo deile está .~e servíuclo pat'<~. faze1• 
paçucs. _ . . . nrornmunto e eonseguintcmeuto auf~l'il' rcn-

N?s, na.o Q.Utnriza~os o rmms~ro A ~u u:~s. s!lm r1no haja ucsp:1e lm do Ministro para 
o rom1~tro B; autor1:.:amos o Presldent\l u.a. o paga,mento. Dcel<1t•ci isso com a rcspon· 
RepublJC:.. sn.bilidatlede Depu tudo, da q ual, eroio,V. Ex., 

o Sn,_ CAL!Jc.D~As-Embot•a fosse incli1ida gentil e bcnevo!o como c, não duviual'{l. 
no 2-Enistm•io da. Vh~Ç!ão, Cl'll pr1lci~o 1ncluil-a .o SR. CALOGEP..As -Quor dizer que" C;•.-
no Mlnistet·io da. l'a~cnda. mar:1. I) 11uo tem do !lar dospacho. 

o SR. FR.A.NGISGO VEIGA- o aparto d~ 6 sP.. Fr.A:-:ClSCoVErGA.- o n obl'll Depu
nobre Deputado L'esponde perfeítn.ment~. t.ado, com 0 snu luogo aparte. justificou v. 
pol'Cplc a parte fiD<J.ncoim du. opet•ac;li.o tem com missão. Pela nossa. organi:z.açã.o e polu. 
8empt'e de oorre1· pelo Ministcl'icl d.a Fa- organisaçã.o dos po,·os cultos, que conheço, o 
zenda. . · Cong1·osso não é tl'il.tuna.l de recurso .. O 

Ao honr.'1(1o Deputado Sr. Paub Il:m1os Poder Leg.i~lativo não púdo estar danLiO dos
seguiu-~e um üístiucto z•cpresoDtllnto do Rio pacl1us em quo~tiio de mera admíoisLeaçi'i.o. 
GJ·ande do Sul, o Sr. Ba.rbosn., Lima., que, Si o pa,"11mcnto está requerido o cst;t st>ndo 
como a. C~.mara. acaba. do ou vil·. pronunciou processado o pedido l'Úspectivo. mo.s não teYc 
uma dn.que!Ias omçüos brilhantes a ;1ue ainrla. despacho a nós tomamos eonhccirnento 
S. Ex' jtl. nos tem o.oostumailo. mas que. dellc, pol' oss:J. l'azão aman ltã. se nos vi1·;i. 
em relo.Q5o a este 01•ça.mcnto, só na primeü·a podh· <tttc decidamos u.l;mmtl cama ,1uo 
parte pronuociou algumas p1!.l:LVl'a;;; a que e8t l.lja. lhmorada 010 ,1uar,1uet' outrl~ l'ep:tr
a, Commissão osttí. muito gt·ata, po1'q,ue ., 1 S. Ex. declm•ou acoeit:\r como correc~a. c lçfio ou t.r!uuna • 
verdadeü•a. a opir:tiiío dt\ CQmmissU.o quando O s~. CRtJVEr,r.o CAYALCA:\TI - Qne in· 
diz que não pôde acceita.1· '' sua. emenda, justiça V. E li:. me faz ! 
relativa . á. ma.terl:t j<t recu~ad~. pnln. C<J.- · V . Ex. u.ch:t h• <ncsto qnc o Govemo rnand(} 
mam; d:tudo desta :n·ta testemunho iDegui- fáZCJ1' um trn.b:1lllo, dcUo se mili:w o ni'to 
voco Li.:t sincel•idade de sua obedieneia. a.os pague '/ 
preceitos coustltucionaes. · · · 0 SR. FltA:\ClSCo VnG,\-Nir.gucm uiz qnc 

l!.'m .rclaçã.o :1,0 hom•a.do Deput:\do que niio seja pago. 
acaba. do sentar -se, são til o . recentns n.s pa- Si o no brc Depu hdo disso quo o pl'ocesso 
lavras :pronunciadas por S. Ex. o os apa.J.•tes est:i. segnindo seus tramites, que ha in for· 
q,ue tive a honra.· de dar •. responden11o-lhe. m~çõe~ favoravois. por quo pre\'Cl' •!UO ha ~e 
qtto me paroce ílesnecessarw renovaras de· ser in:.leferido 'I Que o p:!.gamen1;o se nao 
eJn.raçücs que fi~. farú. ~ 

Não pos~o por mim, e muif.o menos pela 
Commissão,declarar qu() aoceito tudo quanto O SR. Cn.UYt:r,r.o CA.VAJ, CANTI - Nem eu 
que1· o nobre Deputado; mas j:l aoceitaruos previ· . 
tanta causa que S. Ex. devo csta.r mai~ quo o Sa; Fn.Axcrsco 'VI•r<>A-Nem ost.a, razão 
satisfeito com n> concessões da Gommisslí.o . ap1·oveita ao nobt•c Daputa.do. S. Ex: . cst<t 

Nós ~óinsistimos na.quelle ponto em que, confessando que niio tem razi'ío pa:'ll. esperai' 
paroce-mc, S. Ex. não tem absolutamente indcfel'imcnto; S. E:~:. aill1·ma. QUO as in for· 
razão, aqualle em que S. E:t. ma.nda, pag<J.r a m:1.Qões ~ão fctvoraveis; mas, a C:tmam não 
um engenheiro o $Otviço do l ovantameuto pó:le commetter um erro de oflicio inter· 
de :Plant::~s na fazenda do S:l.nta Cruz. vindo em processo dcsso. ordem. só pelo de-

A Comm. issã.o niio contesta, nem tem ba..se sojo de ser o peticiont~rio attendido mltis ow 
menos rn.pidn.mente. 

para. o fazer, o direito CJ.UO p~sa ter esse E' ina.cccit:i.vel D. emenda. 
illustr~ engenheiro a. q~cm • nao co~lwço: A Com missão repete· 0 que disse no ptl· 
mas nao acha regulll,r o nao :pude abr1r um r 
precedente quepódetcrconsequencias funos· cccl'. 
tltS, ron.nda.r o GO\'(ll.'no. pagar uma. diVida. I 0 SR. CRUYI~Lr.o CAYAT,CA:o.'Tt - Peço a 
que está. sondo l)rocossa.da no Thesouro, .isto V. Ex .. que nli.o pros;ga . Es.:ou de accordo· 
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com v. Ex. Acceito o p: .. trecer da. Com- ·I O. projecto pro. põe a v·m.·l.Ja de .375:0. 00 .. $ 
missão. para pagamento da ponto construída na praia 

O S F 
· v A' . t · d · . do Fla.mengo, em frente ao palacio do Cat-

. R. •a,~NC!SCO EIGA- VIS a O mo- tete. 
v1monto de JUSt19a que se apoderou do nobre s. Ex. não tinha autorização do Peder 
D~pu~ado, acceltando o parece~ da Com· Legislativo para realizar a obra.· Entre as 
missa.o .n~sta pa.rte, nada. mais me . cabe attribuiçÕC$ do Poder Executivo não figura 
fazer, Sll_l~o ag~adecel' a S. ~x.: Nos pontos na. constituição essa violentada de todas as 
em quo fui· poss1vel, a Comm1ssao cedeu. ao horas. a. de promover a construcç~ão de obras 
nobre Deputado, conc~rdando com aqulllo I não :mtorizadas pelo congre.sso. 
que era razoavel. . I Ao contrtwio, a <mtorizr1çã.o da despeza. 

Neste, porém, não pôde ceder, não só por- como bem o estabelece o at·t. 34, compete 
que nKo tem base para conhecer a proce- pt'ivl1.tivamente ao Congresso Nacional. 
dencia do pedido como porque importaria na Logo,o Sr.Campos Salles usurpou as attri-
inversão du.s nossas normas de Governo. buiçõe$ de outro pcder. 

Creio terrcsponuido, com a brevidade que S. Ex po~eria ter p~·omovido o an~n.mento 
a urO'encia do tempo reclama ás objecções de um Pl'OJccto . consignando a medida. ; 
com bque mo hom•u.ru.m os. disti~ctos collcga.s, ~er-lhe-ia facll obtet·. :1 passag~m raplda, 
aos quaes, terminando, agrn.dec;o a benevo· lev~üo em conta .o dediCado apoio que lhe 
lencia c gentilezas que dispensaram a.o hu- votava.1~ seus mmg~s do ~arla.mento: ·. 
milde relator do projecto em discussão. Preth:Iu,por§m, po~ em Jogo a sua vaidade 
(.Uuito bem; ntuitobem.) e achou quenao valia a pena obedece~· a 

N. · . d' d . 1 . formalidades legacs, mandando. constru1r a 
1 m~uc~ ~~~s ?,~ 10 o a pêL :'tvra, _e en~cr- ponte. · . . 

rado l,m 2 du:>~ussa9 o art. 1 . e success1va- Poderia assim viajar no marcam m:11s fa
mente os dernats art1gos do proJcc.to. n. 394A! cilid::tde sem 0 incommodo de um trajecto 
d~ .190:3, fi~~ndo a.desp~za, do Mm1stet•Iu da inicial pelas esburacadas ruas da_ cidade ... 
Fa~enda pa.ra _o excrCic.o de 1904, ficando Realizn.cla a obra foram expedidos ao ~Il-
admda a vot~~çao. niste:·io. da Fazenda avisos soiicitu,ndo o pu.-

E' aununcil1da a 2o. discussão do projecto O'amento. 
n. 315. do 1903, nutorizando o Presidente da ~=> o Tribunal de Contas, porém, deixou de 
Rcpu~lie<1 a ab~ir ao Ministe~io da Ju~tiça e registrar a dcspeza pOl' motivos que mais 
Ncgocws Intoi'lOl'es o credito espec1at de ta1·de serão apontados. 
375:000$, parn. ·. pagn.mento da ponte con- A' vista. do occorrido, tornou-se necessario 
struid<L na praia do Flamengo. solidt<w llo Congresso Xu.cional a concessão 

rlo credito especiãl de 375:0008000. 
O Sr. Bricio Filho..:..- Peço a pa- A aommissão de Orçamento, tã.o solicita 

lu.vra. em se d.esempenlutl' dos trabalhos que lhe 
são n1Toctos, demorou cerca de um anuo 

O Sr. PJ."esidentte- Tem a pu.la,- para elaborat• o seu pal'eccn·. 
vra o nobre De1mtado. Os papeis andaram de mão em mão. ora 

O §r.Drieio Filho diz quo durante 
o :pcriouo do Governo passado accuson o 
Sr. Campos Sallcs de dissiprn· os dinheiros 
publicas. lle agir fóra ua lei. de não consul
tar os interesses nu.cionaos o de collocar <.t 
sna von ta le acima, de todos os :poderes du, 
Repu lJlic<~.. 

Nã.o se refereria á administração de S. Ex., 
uma vez quo nã.o estti. mais ú. .frente <la 
NaçKo. sinão tivesse de exercer sua acçKo 
de representa,nte do povo em face de um 
credito. motivado por uma das muitas ille· 
galidades que pl'aticou. 

Infeli7.mcnto os males do sou triste quatt•i
ennio não si limitaram âquello espaço de 
tempo ; alü estão perdurando e concorrendo 
pat•tt as nossn.s desgraças. 

O credito n.gora em debate é uma das pro
vas da affirmação que aco.ba de ser. formu
lada. 

do~ignado um l'ela.tor, ora outt·o até que 
cu.hiram sob as vist·.•s de um illustre membro 
que tomou o encn.rgo de relat<.tr a materia. 

Foram requisitadas inform1tções ao Go
ve:t·no e oste só duas poude enviar. 

Um:.t dizia rcspr.dto ú. p1•oposta da fil'mr.t 
Lage & Irmãos, ofl'el'ecendo-se 1nra. con
st1·uir a ponte de accordo com umas ~antas 
clu.ustl'las, e orçando o trRb:1ll1o m\ quantia de 
375 inscrioções da divida publica emittidas 
pelo Bn.ncô da Republica do Brazilcdo valor 
de 1:000$ ca.da umn., em . tros prestações. uma 
de 100 inscl'ipçõos ao ser iniciada a ob1·a. 
out1•a de 200 inscripções ao esta::.· a obra em 
metade e a restante de 75 insc1·i.pçõcs por 
occasião da entrega da ponte. 

A outt·<~ informação que o Govemo co_t~
soguin colhe:t· vet•sn.va sobre o examo fe1to 
na uonte pelo engenheiro do Minister.io da 
Justiça e Neg-ocios Interiores, sonJ.o pa.1•a 
nota1· ·quo aquelle funcc.ionario cousidorn.vi1 
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· terminatla a. construcção, quando entretanto Julg:t. o orador ha.ver demonstrado suffl-
falta.va. ainda. concluir alguma causa. . cientemente <L illegalidade .do ucto . Mesmo 
. Nàda. tem a a.llcga.r contra a firma. Lagc & quo u. coost rucç..'\o 'd!L oln-:1 fosse ra:tliz.ula 

.Irmãos. Sabo ct.tte os membros da. mesm::~, :são em . virtude de :LUtoriza.çiio l Jg-J.l. o pro
homens tr::tbalhadores e as officlna.s monta· jecto scri11 ímpugnavel pela cxorbit:Lncin. 
d:ts na ilha. do . Vi(l.ona honram o trabalho d<t somma nelle consign<.ld<L, · 
brazileit•o. J:l. teve occasiiio de v!sitetr · o Preicndc-se dar mais uo que o" exigido. 
estabelecimento e só tem elogios a formulai' Ao passo i1ue os constructores decla.ra.ram . 
dea.ute do .que :poudo observar; o 'q>:e oãó na propost<l que receberiam o p<~g:~mc.oto em 
póde ê consentir n9 pagamento de quantia ioscripcõcs da divid~. P!lblica cmittidas pelo 
tã.o a.vultada. c.rn vista. de. uma proposta. Banco <b Republica.. o projecto maod:1. pagar 
feita sem um dispositivo de lei quo a . :1u- :~75:000:1;, sem se. r<JfCl' Íl' a. 033CS timlus. 
torizassc . . Ora, as ins!:ripcões estão a monos de conto 

Ao. so licita.r o registro do credito o Go· réis c .ser i:~ 1'acil obter uma boa · r oducção 
verno precisava cita.r urna. disposição ·dc loi ila. impo!'i.anci:J. a. entt•cgar, d.~sue flu.e se pa.-
que pudes$<J justificar a. dcspeza. Entlio, :lPc-' g •1sse .por meio dellas. . 

.gou-sc .ao·§ 2", do art. 31 , dn. lei n. 8:34, A hnn ra.da commissão para jusllfica.r · :L 
de 30 ele dezombro de 1901. concessão do ·credi\o só eucontrOll este:; elo-

Va9 ler o q nê diz esse .. dispositivo para m~nt.os escla.recedol'os . 
que a Ca.mara admiro o desombará.ço do Go~ 
vo1•no do sr. campos Salles : «Estan do a reforida ponte. feita. d~ accordo 

«Fica. o Govot•oo ~utoriz::tdo o despender, com a pt·oposb e ex<J.mina.da. polo ro;pectivo 
da quantia que tiver de receber do Ba.nco da. fiscal , e a. Commíssã.o de 01•ça,mento de pl!.
Repub\ica em pagamento de sua divida, a recer que seja submettido .a deliberação da 
1mporta.ncia. n eces..--a.riu. · p.l1'3. adquú·ir, por Ca.m:m~ do Deputwlos o S;!guinte projécto 
compra ou construcç5.o, predios neees.>arios de lei : 
pal-a serviÇÇ> federal e objectos de ,·a.Ior n.l·- Artigo unico- Fica. o Presidente da Repu 
tistíco par1l. a Ac<ldemia do Bellas Arte.s~ ;> · blica autorizado ·:r, a.bi•il• ao i\Iinisterio da. 

Eis ahi um:J. grande novlda.de ! Uma ponte Justiça e Negocios Interioi·es o credito espe~ 
entre estas dua.s pon~s do dilorom1l. : ou <! ci~! de 375:000$ parn. .pagamento tla ponte 
um p rpdio ou é um ob,jecto artístico. (Riso.) const·uida na pra ia. do Flatnengo; r evoga.d:ts 

·.Quanto mais se vive m a.is se apt•eodc. . as disposições em cuutra.ri•J». . 
Quem não esteve pelos autos foi o -Tribu· E' para. .l a.mentar que tendo tão p Gucos 

na. I de Cont::s que se 1•ecusou a registrar a documentos· a. com pulsar niio perco ~Jesse a. 
despez.1, visto- referir-se a CJ;:crcicio enc3:'· Cummissã.o em um delles- a p!•oposta.-a 
rado e não poder ser computada na disposicã.o clausula de q ne 0 paga.mento ser b olrectuado 
do art. 31 § 2v da. lei n . 83<:1, de 30 de do' p or meio de inscri"""'os .. 
zernbro ·de 19GI. ~y 

O orador pondera que a · ponto orç:~da. em Natura.lmen"te, apozar de. toda.s essas eua-
quantia. tão e l!!\'atla. ,poacos serviços terá sidor<J.ções, o credito vae ser approvudo. Se
ainda a preshr. s~r!'l. removida p o1• acca rão invocados sentimentos de ge:Jet•.osidade. 
siio da construcção. do c<tes, e assim não allegaudo·se que os coustructores não davem 
p restara serviços nem por meia. duzla de ser prejudiea.Uos. · 
annos, apcza.r do custar tanto dinhei-ro. o orador · observa que o paga.mcnt o n5.o 

Sempre deseja. ver em que legar vão col- colhé, porque o pl'op ononto bem s.:J.bia que 
·local-a na Aca1lemia de Beltas Artes; pro- f1~lto.Ya dispo.>ição de lei autiirizantlo a cun- . 

· ·va.velmcnte :w la.do ·do Oltristo e a Ai.lullem st1·ucção e depois não houre um con tracto .· 
ou da · l'acci1·a, do gro.nde Rernardelli. ou assig-nndo parn a l'eatizaç l'io da.s o bras. Houve 
junto de algum quadt·o· de Victol' Meircllcs; apenas uma propost~. 
Pedro Amcrlco, etc. (Riso.)' Não, o melhor· Appro><~.r 0 IJro;ecto em tlebate·ú ooncot•-
ê levai-a para. o Muscll. · J d 

Negado 0 1·egis~ro p elo Tribuon.l de Conta~ ror pa.ra um a.cto que ~erâ invoca o como 
recorreu·se ao congresso, mas ahi j á. a. precedente om éasos semelhantes. . . 
despeza. · figura como firlllada. em outro dis· De;do qt:e o Sr. Campos Salles ma.ndou 
'OoSitivo do !oi. no n. 8 tio al't, :::9 da.loi constrnir a. ponte. sem lei que o a.uto1·izasse 
n.i46,do29dedozembrodel900.. . afazel·o, a S.Ex. compcteindemnizar a 

A escolha não foi · roolbor, pols o o. S do firma. oonstructora. O Congresso . . esse G qne 
art. 29 dtl c itnua lei autoriz:l. a. acqulsição nfio púJ.e airosa.mo:1te snncciona.r o n.cto. E, 
de propriedades necossaria.s a.o sorviço re. si o .fizer, como parece, mercceráju;ta,s, se
dera! e acquisicão do tarreno eontiguo á Es· veras o impla.ca.vois censuras da. opinião . PU: 
t..1.cã.o :IIIaritima da. Estrada de Ferro Ccntm l blica .. (Muito bem ; muito l!cm . O o•·adol' c 
do Bra.zil. contlJrüucn.tado. ) 
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O Sr. Presidente ..;_. Contint1a a mcntos n,os dos n,ctu:1es 4°~ eseriptlira.rios da. 
discussão. Si não ha quem peça a pala- mesma alfandega.- A' Commissão de Orça-
vra... mento. 

O Sr. l\lorcira da Silva-Peço 
a. palavra.. 

O Sr. Presidei1te- Ficn. a. <lis· 
cnssão adiada pela ho1·a. e com a palavra o 
nohre Deputado. 

Fjca a. discussão adiada pol~ Iwra; 
· · Passa.-se ;I. hora destinada ao . expedtcnte. 

O Sr. 'Vnnderley de 1\-len
donça (.'3° Sec1·ctal"io, se1·dndo de 1°) 1)1'0• 
cede Ct leitura do seguinte 

EXPEDmNTE 

Officios .: 
Do Sr. ·1 o Secr·etario do Senado. de 213 do 

corrente, communicando que o Senado, ne.;;sa 
d<Lta, . appt•avou e enviou á s:1ncção presi
denci:ll .a proposiç:í.o desta Garoara, autod
zando a abertura do credito de 792:998~875. 
supplerí:lentn.r ao art. 113 da. lein. 957, de 30 
de dezembro do 1902.-Inteiradn.. 

Do mesmo · senhor, de 27 do corrente. com
munic<tndo que, nes.~a dat<L, o Senado enviou 
ao Exm. Sr. Presidente da Repub1ica, para 
a formalitlado da . publicação, o ·decreto do 
Congresso Nacional prorogando nJvam&lnte 
a actuaJ sessão Jegislativn, até 30 do dezem
bro do corrente anno.-Intei.radil.. 

Do mesmo senhor, de igun,l data~ tl•ans
mittindo a emenda do Senado á. proposição 
desta Camara ·que . concctl.e oito . mozcs de 
licença uo Dr. Rodolpho de P<wla Lopes, 
professo e de historia natural do . Gymnn,sio 
Nacional.-A' Commissõ.o de Petições e Po
deres. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte· 
riores, de 26 do corrente, satisfazendo a re
quisição desta Cn,ma1•a no offi.cio n. 411, de 
21 do corrente.- A quem fez a requisição. 
(A Commissão de Orçamento.) 

Do Ministerio da Marinhn,, de 25 do col·
rente, transmittindo, devidamente sanccio· 
na.dos, dous <los autogra.phos da resolução 
do Congresso Nv cional · mand:1ndo conceder 
ao pharmaceutico pratico da armada, 1 o te
nente honor:1rio Antonio Candido da Silvn, 
Pimentel, quando se invalidn.t•, aposentado· 
ria correspondente á dos funccjonarios da 
Contadoria do Marinha que por sua c:t· 
tegori<t toem a graduação daquclle posto.
lnteirada, enviando-se . um dos autogra.phos 
aoScnn.do. 

Rcquer·imcnto de Mn.noel Josê Loy e ou· 
tros, contínuos dn. AlfandegtL de Pcrna.m· 
buco, pedindo equipa.raçã.o dos sons Yenci· 

O Sr. Gastiio da Ounha -.,. 
Sr. PJ•esidente. meu illustre . n,migo, o Sr • . 
Dr. Scrzedcllo Corrêa, que era o Ministro da 
Fazenda ao tempo em que celebl'OU o con
tracto com o Governo · Federn,l a Oeste de 
Minas · a. que me referi no discurso . de . 
24, sobre o o1•çamento da Viação, · fez inserir 
no Jomat do Comme;·cio de hoje o seguinte 
communica.do: 

«0 discurso do . meu illnstre . n,migo Sr. 
Dr. Gastã,o da Cunha necessita. de umas ex .. 
plicações na parte referente ao emprestimo 
feito sob garanti •, e responsabilidade do The· . 
souro, por conta. da. Oeste de . Minas em · 
1895. . 

S. Ex. diz que f vi um negocio mara.vilhoso· 
pa.1•a o Tl1esom·o, . e para dizer bem o que 
queri:.~, citn, a seguinte opinião extrabida, 
m•eio eu, da decada. republicana: 

«Não podendo contrahir directamente um 
emprestimo, o Ministro da Fazenda conse
guiu ,_c 3.700.000 Jeva.nto,das pela · Compa· 
nhia Oeste . de Minas, sob a ga.rantia da 
União e a ~ondiçã.o de que · aquella somma. 
entraria · pn.ru. a Delegacia do . Thc~ouro em, 
Londres. afim de ser entrogue aqm . pn.rcel
ladamente. á proporção das necessidades da 
rerer!da emp1•eza,. 

Bom negocjo, em verdade! Tendo sido o 
emprestimo cclebr:1do ao ca.mbio de 12 1/2, 
obrigou-se o Gov-erno a restHuir aos poucos 
oque embol.~a.ra, mas a taxa de 20, alapar.; 
dando-se com a di!ferenca de ·r; 1 . Oi!. 000, 
em quo a Oesto ficou prejudicada.>) 

I-Ia aqui inuita inverdade: 
« Ntro po~lendo cont1·altir di,·ectmnenle um. 

emp1·estimo • •• » -
O Ministro da Fazenda de então era eu, 

e fui eu quem effectuou a opemção, não por
que della necessitasse, não porque tivesse 
procurado · o1Jter qualquer emprcstimo e não 
o pudess~ conseguir. Fui procurado pelo 
então presidente un. Oeste de Minas, que. me 
fôra apresentado pelo Exm. Sr. Dr. Rodrigues 
Alves, · hoje PNsidente da Republica, em 
carta. S. S. fazia todo o empenho em con
trahit• um emprestímo . externo para. salvar
a. companhia, e regulariz:11• os seus negocias; 
mas era impossivel obtel-o sem · a. garantia 
do Thesouro. 

Estudei o assumpto e entendi-mo com o 
Sr. R.otschild, obtendo a declaração de que 
só ora possivol o typo de 80. Nossa época. 
havia rahontado a revolução no Sul e dia~ 
riam ente . eram enviados telegra.mmas para 
a. · Eu1•opa, ·de tomad:t do cid<tdcs e · derrota. 
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das forças federa.e~ . . Não tendo o Thesouro eminente · DBputado o Sr. Barbosa Lima, foi 
necessidn.de .de emprestimo, o sendo pessima interrompido pelo seguinte aparte de 
a occasm.o, só par:~. .attendor á situaçã:o .da S. Ex.: cTambem V. Ex.' j:l. defendeu aqui. 
estra.da. consenti er!l e:1tr ar em negociações· na quest<"io do Acre, o outro Ministro do Ex· 

Oónvindo o typó do ernprestimo, a emprozu. ~orior o Sl'. Dr. Olyotho de Mn.g:1.lhães."' 
disse :J.o seu presiden;e: o Thesouro é o re- Sr. Pt•esidente,nã.o OLtVi este aparte. e nem 
sponsavel pelo serviç·o do cn:iprestimo,e como cllc esta nas notas tachygraphicas. · 
a estrada tem . t fdo m:ios negucias e má di· o s:a. B.\R.IlOB LmA:-Porquc não 0 pro· 
recçã.o eu preciso garantir o.futuro. t'e!'i. . . . · . 

:Nessas con:lições , o Thesouro ftcaril com o 
deposito em Londres e p:~.~ar:l;í. umpr<iza em O SR.. GASTÃO DA CU:\'.HA-"\caba de ueda
:pa.pel·moeda o cquiYalente, feit o o calculo rar o meu illustre amigo, o honrado rcpre· 
ao ca.muio de 20. · sentante do Rio Grande do Sul que não · 

S. S. achon rr.uito alto o ca.mbio. mas eu o proferiu. · · 
·tiz-lhe vêr que o lúcL'O quo tinh:l. o Thescuro Ten!lo concluido. 
correspondia · a · f;~zer elle o ernprestima a · 
cerca do·85; QUe :J.iada era typo b:.t.ixo, e que, O Sr. Presidente-Não h:~.>endo 
não tendo eu necessidade do emp1-estimo, não :!::ui;:. P.X.tis :t tra.tar, designo para amanhã ;1 
podia; sujcitár o Thesour·o a ;<ssumir rcspon· seguinte ot•dom t!u din.: . 
sa.bilidade de um erepresthuo ;dypo de S•d \'otaçlo do projecto n. 198 A, de 1903 
·quando eu não til:Ll::t a. uso luta. ce:-teza isct<t·mdo à e · qua.lquer imposto as eta.pu.t 
que a. companhia se tl.CsvlJrigari<l. pootaat- vencidas llelos officíacs d:J. urigad:~ policia., 
mente do serviço. · e do corpo de bombeiros d:~ Capital Fedel".:.l . 

Isso foi acccito e sú depois uc contra.d ado (3' discussão) ; · 
· .é que autorizei~ refe .. iclo emprcstimo; roas 

foi consitlera.do tã.o bom serviço quo, si nã.o Votação das emeod:1.s do · Scn:.tdo . .10 proje
me falha. a. memoria.. a. a.ssemblêa. gerJ.l de cto n . 185 D, 158 E deste :~.mio, que fixa.. u. 
:::.eeionista.s premiou esse presidente pelos despez;L do Ministorio das· Relações Exterio· 
serviços prestados <i. companhia. com cen:. l'OS p:tm o exercício de 1904 (discussão 
·contos de réis. uuica) ; 
· Que· riü.o tinha. o Thesouro necessidade . Votação da ·emenda !lo Senado aos projc. 
dessn omprestimo, a . ·prova está. · em Qll:C o otos ns . . 37 G, de 1902, e 30i, de 190:~. que 
deixei intado, nunca tendo sacado sobre reorganizam o Corpo de Com.iS.."-.'It'ios M. · t.r-
elle, e j!L est~ publicado o bakr.nço definitivo m~,d<t (discussfLo unica) ; · · . 
desse anno em que. geri a fazenda publica, o . · · 
qual accusa. um saldo real e eJiectivo de mais Votação do projecto ri. 304, de 1903, que 
de 15 m!l cautos. · lixa :1. despczn. do Ministerio da Fn.zenda p[tra, 
. Eu.peuirei, poi<:, ao meu amigo Dr. Gastão .o exerCicio de 1904 (2• disoussi'io); · 

uo. Cunha que addicione estas lioh:J.s ·a. seu . Discussão uoica do parecer n . 289 A, do 
discurso.l> · ·· lGO:l, Sl>bl'e a emenda ·otrerecida na 2• dis·· 

Sr. Presidente, com summo prazer corro cus•ão do projecto· n ; 289, deste ao.no, que 
pressuroso a. sat isf::ze•· .os desejos úe S. Ex. crea os logares do contador a procura.dor 
e da melho1· fó rm:z. .que me~ possi>el. Lendo fiscal e restabelece as juntas admiuistra.tivas 
sua.s palavras desta. ti:ibuna,da qua.llamento, da Fazenda Fede1•a.l em cada uma. das dele-

. com~ ~uem mais,. >e.•• a.rastado C? illum·e gacüts 1iscaes da Republica.; 
brazlleJ.ro; forneço ~t S. Ex.. o me10 de tigu- . 2~ discussão do projecto n. 303, . de.1903, 
1-arem ella.s ·nos A,;;;etel'. ao l:~.do do discurso autorizando o Governo <~.abrir n.o Ministe
que ontãu prureri. · · rio da. Jtistlç~\ o Negocias Interiores o credito 

A rectifi.cação de S. Ex. refere-se .á. cir- de i2D: 130$, supplementa.r á. >erba -'-Obra.ll 
· cumsta.nein. de estar ou nilo autorizado, pa.ra. ...,.desse Minlstorio e para as insta.llaçõss, 1·~· 
contrahir o emprestimo externo;.· o Ministro paros e outr:J.S despGzas com o Hospicio e 
da Fazenda de cntã.o; · Colonia.a de Alienados (com · parecerB!l das 

Para. o desenvolvimento da. argumentação commissõcs de Constituição, Legisln.ção e 
roinhu.. este ponto li somenos ;. eu quiz apenas .Tustiça e do Ol•çamento); · 
acoontull.r o prajuizo quo a Oeste so.fl.'reu e 
essa lesio não est:L contestada pelo meu .. 2~ discussão do projeeto n. 316; do 1~03, 
illnstre amigo o Sr. Serzedello Corrêa. reorganizando a Assistenein. a Aliel)a.dos 

Agorll., Sr. Presidente, uma olJscn'ação (com p.weccres das Commissões de Inst.ru· 
. final sobre causa diveL·sa. .. cção e Sa.ucle Publica, de CoosUtui!.'il.o, Legis· 

Um dos ,jornaes de hoje notici:l. que o l!U· la.çãp e Justiça. a de Orçamento); 
mildc Deputado. que ora occupn. a . attençã.o ·. Discussão uoic:~. do parecer n. 91. do 1~03, 
da Casa, ao responder ·hoatcm a.o dlscurso do julgac.do que deve. ser ~rchi>àda :t. petição 

Yol, Yll 1~5 
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em quo .1~!!(~_Fe!ix Bandeira p_ed~ relcvaç!ã.O. llor.orJ.:io do r.xorcito José !)ias tlc Almeida · 
de presc;rl!J\~!.0 para J'CCClJCl' tlmrms a que SC SO!icit:t uma p:msão ; 
julga. com di:.-eito, por ter sPrvido na com- Dh;cus~:io unlca. do parecer n. 115, de 1903, 
mis~fio e<.>nst:·ur:t.or·n. de linlws telegraphicJ.s indete~:indoa petio:to em que o caLo de os
de Cuy:~bá tl. Co;.·umh:.l; q u:.:.d·~·a Luiz Raymundo de Lim<L ::o licita uma. 

Discus::;;ko tr:ü.~a. do p:wecer n ~ 92, de 1913. pensão ; 
indef:lrindo o~rcqum•im1:?nt.usem quo pra.ti· · Di~cmisão un:ca do .P<1rece1• n. 116, de 
cantes ue :2° cl:1.s-:c o carteiros r! o ::l• cla~sc de H:Jt.J;;, !ndol'ct•indu a. pctit~ão e:n que D. Rosa 
divcr~:as:J,tlm~ni~trnçií ::·spostn.üsrln, Rcpu!Jlil!a. Ur.;~. :,rn.l'ia. de .losns. viuva do ten~nte hono 
pe.dem :1.\Jgmemo de Sl'us vencimento~; :.·a:·io (!o exereito .Joã:o Jos•j .·ilves de Rezende, 

Di.~cassfi ..... n:1i.:::1. dó p U'i!CC!' n • . W·1. dn 19il3. ~,:_tlf.:·!t<t ul; n pen,.;ão ; ·. .. .··.· 
i!ltbiin' ir.!: :; ::. pe;irJio ~;m que (IS fiei~ da P;:.·l Tl:seussã:.J ünica do parecer n. 1.:'?2. do 1903. 
g·aJ;~;.::i;l. (~,:..· Tl:e~o:n·o Fctle~·a.l Fro.i:wi~o .Jnll:J ~.:.;;lef('~·i:Jt!o o 1:equerimentv l:l.:ll 9110 Ber'~ardo 
da. ;:,:;.V<~ !:·;~::.::ueH·~~cLnonn.l·rl•.l f!onru:11r~ na. l ·'<t..ü~. e:1f~I'lGOU'O da. Cas::. ü'~ ;.;.'ol·recç;ao Ui.!. 
co.~t<t z·~ett,~' p(:dcm i~crH;[o da rc:;p:.msa.bii:·! C.:,.pi~ai F~úm·~d. pode a equipa:.:·:.t.çã.o d.e seu~ 
rlade de i n;:r~mniza.r a. Fazenda. N'acion:tl de vencirneutus aos do í'uneciou ,~:·io congenere 
5:SOOS7GG. c:~\!C :pa~a.l'<l.m intloYidamcntc; •h Ca.~:.~ de Dctcn~.ãú; 

Di::mu~s[ir) nnicn. do p::trecer n. 105, <l(~ Dis~:.t :.ís5:o unic:.t do pa.1•cce:• n. 120. do 1903, 
1903, indohd:Ir!o a -pctir,ã.o em que os bc(lf;is . fnde:f'e1·indo a. pntição em qn•) o <1lf"et•üs hono· 
d.· •:.. Fa.culda. (~ü de ~r,~a. ' .icina. d:.t Ba.ltia pe<'it:. rn ·j ra.:::::.o rlu e.Jxr·!rct~o . Antonio Mt> .• :·la de P·. assos 
au;;me:l~o ne vc:JCuncntos ; P'!G~ u:·n~ pensao ; 

Di:~cussi'i.J ;:r.lca.dopn.rcce1·n. IOfl.dcl!JO~ •.. ~' i ;ci.~Ssã.J unic<:~o parcce:c.,.n.,l.Si,.de 190?. 
~nd(~re~·inJo c! peti~ão em 11ne o~ Jnli<L Ba~tos . ll:·~.u~.~~rludo u. pettc .• ~é~O em que.~~. :.t.nl.·lt·ea. Sa.bo. Ht 

I)nd~ uma n~n~"o. · ü~ ... LJ:U1uerque, VlU\'a. do ax~Sen:.tdOl' federal 
- . .~: .. ·--- ' . . :VbnnclBezcrr·a do All.tuquel·c~~.te, pede uma 
Discussão ;,micado pn.rccorn. J lO, d.-~ 19ü3, I pcu~.ãJ; 

iD:defm:il~.<l'} _::, .Petição c~ que D." Augu .~ta. !:li~ca~~r;o nn1ca. U.o parece:• n. 1~8. de 1903, 
Vlcc~Cli'!. . T!):;,~.;u·a. cl'? r<:relta.s. filll~~ do con- l!'Hh~!'erindo a. r~q· ueriment.o e;lli:ue DD . • Ann.í1 
~clb0lTO ... ····u----·' r··'l'"''ll"' C!1C F 'Cl1 ·•.:: p·,dc . . . ~ 
• v . ,:~~·-:: ·-'~"' "'••·" '" ~ '""~' -~ Isa.bel de L&cerJ.a. \:Vet·neck o Estephania. 
uma per::..:,~v' . . . . Augu-;tn. <lo L:~ccrdu. \Verncck pedem uma 

Discnss5.o unica. do parecer n. 111, (LO 1903, pensão ·; 
indeferindo n. potic;-ã.o em que r ... raria Olympia. D~s~-:.tssllo m::ica. do p:1.rec:!rn. 1.20, de 1903, 
do Oliveira. Cyrlllo e Anna Rufina de Oll\·eira. !ndeft:1·lndo o r.3querir.aento em que D. Mn,ria 
Alves p~dem uma pensão ~ . . r.uiz<t . T•:)ixeit·u. Ha.stos B:uc3 pede umn, 

Discussri.o unic.:. doparecor n. 112, de 190'=:. pen~:fLa ; 
indoforindo a. petição em que D. Rosa d:1 Con7Sntt<lr;ão us. 2" dü~ct::ssão do projecto 
Costu. Ferreh·a pede uma pensão ; n. 315, de. lt,03, autorizando o Presidente da. 

Discussão urüca. do parecer n.ll3, de · Jso·:;~ Repablica a. abrir . ao Ministerio da. Justiça e 
jul<,.ando <J_ue deve ser indef'eridn. a pet.içã.o Ne!.rocios Interiores .o creclito especial do 
em.t>qu·e· A.delt..ide ... Rita. d.os .S.ant0s Dia~ pe\i.e 1:::75:0UG$, .. par:.L.pa.gam!m.·t.oda.. pouGa constt.·.ui-. 
urua. pensã.o ; da. nn. pra.m do Flamengo. 

Discussi':o nnicn. do pn.1·ecer . n. 114. àe 
1 

Lcvant~.·~.n u. ses~i'i.o . ú.s 4 'bo:-as e 10 minu· 
1903, inders~·:r~do u. pet.iç·~o em quo o tommt~ 1 -.;os du, t~r{<!. . 

Ao mG:.c·t1i:1 }il'occdc.:..se á chamn.da. :t que I Luiz Domingues, Chi'istlno C1·uz, Thomaz 
respondem o:-; Sr·~. Pmtla Guim:nii.cs, Alcnca.~· Ca.va!c:~n;.i, ~:duu.rdo Studc.1.rt, Sergio Saboya.. 
Guimarães, Thomaz Accioly, \V:mderlc:\· cl.c Gonç.::.!o Souto~ Tavares de Lyra, Eloy de 
Mendonça, Eug~?:nio Tourinho, ~á Pcixor.o, I ~ouza.1 Pel'eiru. Reis, Paula c Silva, Ermirio 
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f'ont ini10, Bricio Filho, João Vieira; Julio de 
Mello. Jovinia.no de Ca.l'valho, Felisbello 
Freire, Domingos Guimarães, Garcia Pires,
Sa;ty!'o Dia~. Alves Barbosa, Paranhos Mon

. tenc!;•·o. Bernardo Hort:\,- Moreira. Gomes, 
J,::c.-llo ~Iatto~. Ame1•ico de Albuqnorquc, Gal
:vão B:!.ptist:a.. Cruvello C:mt1canti, Mauricio 
tlo AlH•cu. Olivoit•a. Figuoii'O•lo Cu.rlos Tci
%Cira B!'<l.!ld5.o, Franciséo Veiga, Jo?io Luiz. 
G::.stiio tla -Cunh:t, Anthero Buto1ho, · .João 
Luiz .:\1vc.;, Ada.!berto ForJ•az. · Calogeras. 
Car! o~ Ottoni, Carvalho Bt•itto, Ole,::a.rio 
;\lMiel, Gale.'io C;~rvalhal, Mot·eira. da. Silv<t, 
;-;ct•oa!•!lo de Camp()S, Alva:•o tio · CarvalhO, 
Candiúo RodrigueS, Hormene . .:rir.lo elo Moraes 
Filho, Joaquim Teixeira Bra.nJã.o, Aquino 
Ribeiro. Carlos Cavalcs.nti, Paula Ramos, 
Ca.ssiauo do . Nascimento, V!lspasia.no de 
Albuquerque, Alfred.o Va.t·ela; Diogo Fortuua. 

· e Campos C::.rtier. · 
·. Abt•c-se a. ses~~~. 

E' lid:i. e sem debate :~.ppro;;ad;J. :i. actn. da. 
scssio antecedente. . · 

Pru>'3a.-~e :to el'.pediento._ 

O Sr. Alenca;r Guhnsra:i.es 
(2° & cre rm·io) <lecla.rrt que n~o ha expediente 

. ~o·o:•c 

ORDEYI DO DIA 

O Sr. Presidente- Não lmven<lo 
numero logal· para. se proce,l ol' á..<> votaçõ_es 
dns matcria.s constantes ela orJem do dia., 
:passa-se á ma. teria. em discussão. 

'E' a.nounciada a. discussão unica do pn.recer 
ll. 289 A, do 1903, sobre a. emenda orre:recida. 
na 2> discussão do pr()jClCto n. 289, deste 
<1.nno. quo crea os legares de contador e pro· 
.curador fisoal e restn.beloce ns juntas a.d.mi· 

. nistr:i.tiva.s du. Fazenda Federal em cada uma 
· d().s delegacias fiscaes d:~o Republica.. 

Ninguempedindo a palll.vra, G encerrada 
a. discu~ e adiada a. votação. · · 

São sliccess.iva.mentc som debate encerra
eles em 2& discussão oú~rts. I• e 2o do pro· 
jooto u. 303, de 1903, autorizando o Gover
no a abrir ao Ministerio da .Justiça e Nego
cios Interiores o credito do 729:130$, supple· 
menta.r â verba- Obras- desse Ministerio, 
po.r:l. as insta.lla<;õos. reparos o outrns 

. d!~spezas com o Hosplcio e Colonias de Alia
nados ( com pareceres das CommiS:Sões de· 
Constituição, . Logislaçlto e Justiça e Orça.· 
mcuto), ficando :~odiada a vota.çio. 

São successi. vamente som debate encerra.· 
dos em 2• discussão os o.r\S. 1•, 2", 3•, 4•. 
'5•>, G0, 7•, So; 9", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, li, 
18, "liJ, 20, 21, 22 e 23 !lo projccto n. 31/l, do 

1903, reor~<~.niza.nuo :J. As~s tencia. a··Alíe:i.a
dos (com pareceres das Commissõas de ro
struccão c Saude Publica, de Constit,uição, 
Lc~isla.oiio e .Justica c de Orçamento), ficando 
adta.da. a votacão . 

E' a.onunciad:~ a di;;cussã.o · uolca do pare
cer n. 9l, tle 190.1, julg:~ntln quol olen~ s~r 
:~.rcbi vada. a pctiçii.o em quo Jos6 F e li:: Brcn
deira pede rolevação de pt·oscl'ipcão p:J.<':>. 
roceber diu,rias a. que s:> julga com dircit(); 
per tel' servido na commi~siío con,;tructQra, 
do lioha.s tclcgt'<~plú:t.S de Cuyabt~ a Co-
rumbú. · . · · . . . 

Nillg"UI}m pel}inrlo a pa.tn.,·ra, G encerrada a. 
diso.us:;ão o a.cli:lda a. Yota.çã.o. 

E' ammnciudu aulscuss5.o unica do parecer 
n. 92, de W03. indef~rittdo os rcquerlmen· 
tos enl" quo pt•a.ticuntcs de 2·• cl~.s..~ e car&c.:-
1'09 de 3~ classe de di \'Cl'Sa.S administraç\ie.s 
posbes · da U.opllblico. pedem augmcnto · de 
seus vencime:J.r.os. 

Niogucm pedinJo a p:tlavra., é encerr:uln. 
a. discussão e :1.lüuJ.a. o. votaçio. . ·· 

E' a.nnuoci:lda a cliscussao unic:\do pa,rocer 
n. 104. ue 190:~. indeferinllo a. petiçã<.l em 
rtue os ttcls da p,_gadoJl'ia do Tlli.'souro Fe· 
deral Frederico Julio d:t .Silva Tra.uquGirn. 
e Leonardo Hcn~ique dr~ Cost:l. Nett<.l. pooem 
ls!lnção !la; Nspon~•lbllioln.llo rl!l indemni~:;,.:o 
a ·razend. fNacional de 5:800:;7136, quD pa-
ga.ram ind!lviol"mente. · ._ 
. Ninguem·pedindo .· a. palavra. é encerr.,da 
a discussão e adiada. o. Yotnção. 

· E' anuunciadn. a di~cussão unica. do p:1.rccer 
n ~ 105, ~o 1903, indeferindo a petição em 
,1uo ·todos os bedeis da Fo.cu1,lade do Medi
cina da Ba.hia. pedem augmcnto de venci-
mentos. · 
Nin.~uem pooindo o. pn.l:t\·ra, é encerra.d.:J. 

a. disouss.1o o n.dio.U.n. <t voto.ção. 
E' a.onúncia.ua. a discussão unica. do pnre.

cer n. 109. do 190:3, ind!lferindo a peti~.1i:o 
em quo D .• Jrilia. Bastos pede uma pensão; · 

:'\lnguem pedindo 11. pal:~.vra., é encerra.da · 
a disoussii.o o adia.do. a votação. . 

E' a.ununciada. a discussão unica do parecer 
n. 110, de 1903, indeferindo a petição em 
qu:J D.Augusta. Vicencia. Taixeira de Freita.s. 
tUba do conselheiro Augusto Teixeira de 
Freit!l.S, pode uma. pensio. 

Niuguem pedindo a. pa.lana, G encerrada 
discuss..i.o e il.di:1.da a ,·ota.çli.o. · · · 
- E' annunciad.a a cliscussl\o unica. do pa.
rccor n. 111. de 1903, indeferindo a petição 
em qne Maria. Olrmpi:l. de Olivoirt\ Crrillo e 
Anna R.ttfina de Oli,·oira. Alves podem uma. 
pensão. 
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Ninguem pedindo a pala Vl\\ é encerl'ada 
~t discussão e adiada [L votação. 

E' annunciada a discussão unica do pa
recer n. 112, de 1903, indefer•indo a petição 
em que D.Ro:3a da Costa Ferreira pede uma 
pensão. 

Ninguem pedindo a palavi·a, ·é cncarrada 
a djscu~são e adiada a votação. 

E' .a.nnunciada a discussão unica do pa
l'ocer n. 113, de 1903, ,julgando que deve ser 
indeferida. a petição em que Adehtide Rita 
dos Santos Dias pode uma penslo. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a 
discussão e tt(.liat.la a votação, 

E' annunciada a discm:são unica do J)a· 
recer n. 114, de 1903. indeferindo a petição 
em que o tenente honorario do exercito José 
Dias de Almeida solicita uma pensão. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votaç:ão. 

E' · annunciada a· discussio unica do . pa .. 
recer n. 129, de 1903, in<leferi:ildo o requeri
mento · em que DD. Anna Isabel de · Lacerda. 
'\Verneck e · Estophania Augusta de Lacerda. 
\Vel'neck pedem uma pensão. 

Ninguem · pedindo a p:1lavra, é encerrada 
a discussão c adiada a votacão . . 

E" a,nnuneiada a discussão uoica do pare~ 
cer n. 129, de 1903. indeferindo· o reque1•i- 
mento em que D. Maria. Luiza. Teixeira Ba.s
tos Bruce pede uma pensão. 

Ninguem pedindo a palavra. é . encerrada 
a discussão c adia,da a votação. 

E' a.nnunciada a.. continuação da 2a. dis
cussão do pr~jecto n. 315, de IG03, autori- · 
za,ndo o Presidente da, Repuhllca a. ·abril· ao · 
Ministerio da. Justiça e Nogocios Intoriores o 
credito especial de 3i5:000$. para po.ga- · 
mento da ponte construída na :praia do Fb- -
mengo. 

O Sr. Presideu.t.e- Tem a pala-
E' a.nnunciada a dis.cussão unic::~. do pa- vra. o Sr. Moreira da Silva. 

roce r n. 115. de 1903, indeferindo a petição 
em que o cabo de esquadra Luiz Raymundo 
de Lima solicita uma pensão. 

Ningue:m pedindo a pala.vrn,, é encerrada 
a discussão e adiada a. votação. 

E' anl1unc-iada .a. discussão unica do pare
cer n. 116, de 1903, indefe1•indo ~~ . petição 
em qucrD. Rosalina Maria Je Jesus; viuva do 
tenente honorario do exercito João José AI· 
ves de Rezende, solicita. uma pensão. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada. a discussão unica do pa.re~ 
cer n. 122, de 1903, indeferindo o requeri
mento em que Bernardo Paes, enfermeiro 
da Casa de Correcção da CapitaL Federal, 
pede a equiparação de seus vencimentos 
aos do funccionario congenere da Casa de 
Detenção. · · 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
· a discussão e adiada a v-otação. 

E' annunciada a discussão uni e::~. . do parecer 
n. 126, de 1903, indeferindo a . petição em 
quo c alferes honorario do exercito Antonio 
Maria de Passos pede uma pensão. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. 
a discussão. e adin.da a votu.ção. 

E' 3.nnunciu.dn, a discussão unica do pare
cer n. 12i ~ de 1903, indefe1•indo a petição .em 
que D. Andréa Saboia de Albuquerque, 
-viuva do ex-Sen:1tl.o1' fedora.lManoel Bezerra 
de Albuquerque, pede umu. pensão. 

Ninguein pedindo a palavrn., ~ oncCrl'.!1.da. a. 
discussão c ~l.dia.da, u. Yotação. 

O Sr. Moreira dn Silva- Sr. 
Presidente, hontem mais uma vez contra
riei~me com a palavra esbraseada do Sr. 
Deputado Bricio Filho, contra. a reputação -
impolluta · do ex-Presidente da Republica 
Sr. Dr. Campos Salles. 

S. Ex. o Sr. Deputado BricioFilho tentou 
queimar e, quem su.be, . tisnar a correcção 
com que o Sr. Dr. Campos Salles desempe
nhou a alta missão politica que lhe · foi dada· 
pelo voto nacional. 

0 SR. BRICIO FILHO- Exa.mineio projecto · 
de credito com a faculdade que pa1•a ·· isso te
nllo, como representante d::~. Nação~ que sou. 

0 SR. MOREIRA DA. SILYA.- Não contesto-
nem contestarei a S. Ex. o direito . de ex
aminar qualquer p1•ojecto submettido ao co
nhecimento · ou deliberação da Camara; é o
seu direito e eu respeito todas as opiniões; 
o que eu contesto e contestarei sempre a. 
S. Ex. é o excesso na apreciação, é o abuso · 
da palav1•a; mas eu tambem ·estou . no mett 
direito de pensar livremente, de dizer meu 
pensamento pela fó1•ma que julgo mais con
veniente e em complettt divergencia com , 
S. Ex. 

0 SR. BRICIO FILHO - Nem digo O COU • 
trario. 

0 :::h.~.MOREIRA DA SILVA::-E, como divirjO ·· 
doS. Ex., acho ... me nesta trlbunu. para . l'es
poncler-lhe na medida das minhas forças in-· 
tellectua.cs. 

o sa. Bmcro Fú .. rro-Flca tão bem a Y.Ex • . 
a dofcsu. como a mim a impttgnaç-ão do Pl'O•· 
jecto. 
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O Sa. ~IoREutA DA SILVA- Devo acreditar• rizado .•. , § 2°: «a. despender da (ruantia quo 
que N. Ex. cumprin na. tribuna a ma. .abri• tem de receber do B<Lnco da Republica. ein 
~ação ou ci>ercitou o seu direito de homem pagamonto de .sua .divida, a. importaocia. ne
publico, como en eumpro a; minha. obri~a.ção cessaria. pal'(l, a dquirir por compra ou coo-

.· . e exercito o meudireíto occupando a tr1buua strncção pradios necess:l.rios pnr~t o serviço 
neste momento; com uma. dill'eronÇa., porém, federa.! e objcctos de valor .tLl'tistlcti pa.ra :L 
c1uc reputo essencial no julgamento que ln.i:t Academia. de Bellas Arte.~.» 
ele ter o nosso p1•ocodimento: -eu defendo Lei n. 957, de 30 .de dezembro de 1902. art. 
uma. r eputação. conhecida. um nome que en- 26: «E' o Governo a.utorizado .•. XV. a de.>· 
l'iquece o patrimooio ni1<lion:tl, um homem pender da. quantia. que tem de rceehcr do 
publica que deixou do seu governo as me· Banco da Republica. em pago.m-~nto de su~~ 
lhorcs tradições... divida, n. importaocia precisa. pat·a adquiríl' 

0 SR. BRicJO FIL!l(l-Nii.o ataquei a repu- propriedades necessarias ao SCll'\it;'O federa! 
ta.ção de ning-uom. · ou pari!- adaptar ao mesmo fim propriedades 

Dccl:mli que a o.b1•a. foi construída sem an· jfi. ::.dquirídas. realizando as obras ele adapta· 
· toriza~o legá.! ;V. Ex. dh•á. provavelmente Qão pela. forro•~ qaejulga.r mais conveniente.» 

t · ~ · Como vcem · os meus lllustres coliegas. "· 
o con rarlO e provara. autorização legislativa para o Governo man~ 

O SR. :l-foREIRA DA SILVA_:_, .. e S. Ex. da.r construir e adquirir o. pootc de Flamengo 
atl\cou-o com o mesmo desabríment.o com para o serviço do Palacio Pre~iàcncial no 
que j•L se pronunciara nos ultimos tempos do. ca.ttete, po1• encontro de eontas.com o Banco 
:presideocia. passada. Permiita.'me S. Ex.: - d:t. Republica. é de ta.l modo GXPI'assa que nin· 
S . Elt . desandou no a.taque "o Sr . Dr . Cam· .guem a contestará. desde que tenlia lido a$ 

.. po.s sanes, a.o' envez de a.rgumcnta1· com dis- .disposlções ·de lei. que aca.bo de da.r a. conl:c
posições de lei contra um acto governa.· cer á Carnara pela. leitura feita. 
menta.i. Ninguem Ignora, '~ situação difficil em q_ue 

O SR. BRICIO FILHO - Agora quem Yaé csteve .o Banco da Ropublica. para. com o The· 
. andar e argumentar ú v. Ex. souro Federal. O Ba.nco daYia. e devi!l ·muito. 

o s:a. MoREIRA DA s1:Lv,~-:-Pelo menos, é e não encontraria .facilidade para sahir-se 
. esse 0 meu desejo ; peço o. v. E:~:., Sr. · Pre· bom dessa situação .. l' i não fora o Congresso 
sidente, maneJar fornecer-me um. exemplar Naciona.l ir em seu a.ul'ilio. aatoriZJ.ndo-o a. 
do Di(wio elo co,lg,·úso, de hoj ~ ; fazer a liquidação de sua divida ao Thesourv 

o nobre Deputa.do ex ad-ue,·so declarou pot· meio do processo oha.mnA.o de encontro 
d de contas. 

emphaticameotc e repetiu em to os os :;oos A firma La.ge 'Irmãos. desta pra{'.a, com-
·. que oãoha lei que :tutor.izasse 0 ex-Presi· prabeodendo a utilidade, si não necessi· 

dents da Rcpublica. a. mandar construlr a. t . 
ponte do Flamengo par:~. serventia do P ala cio dade: de l!_ma. pon ,e !J.UC ~ervtssc ~c Palacio 
do cattet2 • Quem 0 ouviu a. .fazer t al ufllr · Prestdcncl t l na pr~1a do Fla~cn,~, propoz 
mação com t.a.ma.nha;· se<vurança 0 acreditou a.o Bnnco da Repu'bllC:J. constrmr cs.a ponte, 

. Pl>Ov:welment~, si llri~ conh~e as no..<~Sn. s conf~rme o model? o plu.n,?_~ne . apresentou, 
lei~ orÇamcntal'ias ,medtante a quantia .de 3m.OO_O.:;.'OOO. . . 

Eu vou desfazer ~ cll'eito d:J.S palavras de Co!lsuHado !1 respclto. o. p~estdente d~ Rc.· 
.. s .. E:..:. no espírito daquollM que ,porventuro.. publica e ou;1dos os Mu:1st1 os do Ict~nor ~ 

o tenham a cre.dita.ilo ; e desfa.ço 0 m:l.o ef: d~ F3.zenda, .~ con.slõrucçao da ~op.tc f<Jl auto 
feHo das sua~ plllavra.s com a simples lei- r,za~n. e clla se Jez, send~ 3!' firm11. Lo.gc 
t ura. das seguintes di•posic;õe- le:tishti~as : Il'lnaos p:1.ga em tres presia.çues em mscri· 

' · • · • · "' ' pções do Banco da Republica, conforma seu 
"Lei .n. 746, de 29 de dezomb1•o de 1900~ contructo com esse estabelecimento ban-

n.rt. 29.-«E'·o Governo autorizado :-n. 8 : ca.r io. . 
«a cies:pender da. qúa.ntia. .. que tem de receber Roc.ehida. a ponte. o Ministro do . Interior 
doBaoc() da. Republico., ompo.ga.mento de sua solicitou do da Fazenda, por aYisos dJ outn• . 
·divida., a. irnporta.ncia. nocessa.rb para adqui- b~o o de novombro do anno passn.do o paga
rir }Jropried.a.des oecess.üria.s a.o serviço fe· mcnio dos 375:000$ ao Banco da. Republicn,. . 
!ler~ll o para a.cquisiç5o do terreno contíguo da accordo com o n. 31 do art . 23 da. lei 
;i. Estação Marítima. da · Eskado. de Ferro n. 834, de 30 do dezembro de 1\lOt (exarei· 
Centra.l do Bra:ül e na.S condições necessarias, cios ftndos). cla.ssiftca.ndo-se a dospeza. no ci-· 
o melhoramento rios serviços que actual · tado n. 8 do art. 2[1, (encontro da cont:l.s 
mente se fazem .naquella. esta.cã.o c ao :1.pro· com o B::t.uco da Republica. .) 

·veita.rncnto desta. p:t.ra ont1•os üns de utili· o Tribnnn.l de Corit.'l.S, porém, se oppoz ao 
da.de public::. .» registro da despeza, por 13ntender que elln. 

Lei n. 834, de SO·de dcr.embro do 1901, não ca.hiu. na verha.- exercicios findos-do 
.~rt. 2-3: «O Prasidente d:t Rspublica. ê o.uh~ orçamento vigento, de ··onde resultou a. n~ 
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ccs~ida.de do Sr. Presidente da. Republica 
dirigir :.t mensagem . cle 17 de de7.emllro do 
~.nno tiudu ao Con~1·esso Nacional. soli~i
ta.ndo o 1•cspcctívo Cl'euito, . em . att:mcão ao 
que lha expuz o Sr. :\!inistro do Interior 
ae~sa. mesma ua.ta. 

Eis, ;o;cnllor•e:i: Doput:tuos, explicada. com a 
ma.;or clarez:.~. a. r~tzão tlo credito pedido, qnc 
tã.o impnguado foi pelo Sr . . Deputado Bricio 
Fii.ho. 

Dl5'se o Sr. Dr. Bricio Filho. procuran
do · 1'azer gr•aça e ~1 nem s:tb3 mesmo ricJi
•.mla.riz;tr . o uucumento otllcia.l em deba.to : 
c)U a. ponte .é predio 011 é oh,jccto de arte. 
Pv:ne, prcdio, exclamou mais de um~t vez 
:;.Ex. : P-'i~ póute é predio ~ in:;íst,iu mu!tul:! 
vezes S.Ex. ,ri1Hlo e procurando colher o riso 
:.tlheio. L~Jvem-u·;,, p:tl'~:, o Mu~eu: par.:t cll:t 
não ha. lo.;ar n:t E~col~t de Bclbs Artes ... 

O Stt. BttiCio .FJr..ao - g onde classifica 
V. Ex. a ponto? Eut1'3 os prcdios ou ontrc 
o~ objcctosartisticos '! 

O Sn.. :\-IormmA D.\. SnvA- Eu von dizm• 
coml'l·ancpteza, bstim:•,udo :trltes que o no· 
!Jt'e Depur.auo, proposit:t.lmc1.1tc, t.:1l\·oz. .não 
8e 111ostre conhecedor d~ língua Yer:'n:.tcula; 
pelo menos S. Ex. não · revela nesta pil.rte 
ter conhecimento tlu. lingua, que :t::tlta ..• 

0 Stt .. BRICIO FILUO -Dasejo aprender, 

quer deb:tixo do sulo, c, neste sentido, é claro 
que uma. pont3 é uma. dependencia ou parte 
iotegr·ante de um predio, quando . por si Só 
não . seja, um prcdio. 

O bem de raiz, absolutn.montc irromovh·cl. 
é yerdatleiramenta o immovol; mas immovct 
ba ta.mbem por destino, como Sl'j:.tm todos 
os objactos e instrumentos neccssn.t•ios á cut
tura du solo ou ~t · sorvidfio . dos prcdios. 

Nãu forca a significação da palavra tant~J 
no ponto d.e Yista linguistico como no pontv 
de vista ,jurídico, quem atfirma. que urr •. .a 
ponte é. um predio ..• 

O Sn. PAtiLA l'L\)Ios-Xo emtanto; V. Ex. 
mlobo que hu, pontesu.loveis. 

O Sn.. :\Inrumu llA Srr.s.\..;._ Sei perfeita· 
mente, m:ts nem por isso deix•~rm de se:: 
fixas. 

O SR; P .\l.' L.\. R.\:-.ros- Xão: são moveis e 
n.té teem o ·nome de ponte::; dt.; ctt.mpa.nha. 

OSR. MOREIRA DA SILVA- Concordo em 
que a$sim seja.m moveis. mu.s . não são, nesse 
ca.so, prupdmnente pontes, ruas meios d;e 
qne se lança muo para pu.ssag:Jm uos rios. 

0 SR. PAULA R.A~IOS-A uisposü:~5.o ern que 
o GOverno se funtlon para. mandar fazer a. 
ponte nã.o tem applicação ao ettso. 

O SR. MoREIRA DA. SILVA-Ponte não é 
o SR.. MOREIR.\. ll.\. SILY.\~ •• e desmente ou uma propriedade? 

não s~ põe .na alttll\t d.os conhecimentos 0 SR. PAULA RA:-.Ios-Não é quest5 . .:> t:t.nto 
juri,.1icos quo eu s·Jmpre presumi que ti- de p1•oprieda.de; acceito a detiuiçiio lata que 
ves.se. dá da pu.lavra.-propricda.dc •. mas a~t.utori-

0 sa~ BR.Icro . Friao- Quero n.prouder zaçfLo ê l>ara fazer acqnisiçúo por enconki.i 
:H!Ui um bocatlinho. de contas com o Banco da Republica. 

O SR. MtlREilU D.\ SlLV.\ - Vou lhe O SR. MoREIRA DA SILVA-Aautorizoçü.o G-
f:.l,Zel' :1 Yont..'tde. dàfiniudo o que é predio. tanto para acquisições como para .· coo-

Os beos dividem-:i:e ~m mo,'eis e immoveis strucção. · 
ou de raiz. Moveis são todol! os . qt1e são o· p n N- • 
trausporta,veis po1• si mesmo ou uor ·meio de · SR. Aur~A ~"A:\IOS-.. ao; so pa.ra encon-
10l·ç~t quo se lho npplique. Os qtie se trans- tro de contM. · 
portam por si mesmos, os que se locomo- O SR. Bmcro FrLno-Por constrncçiio, só 
vem. chamam-se ta,mbem semovente:;; e os predios e objectos at•tisticos. 
que ~e tr.~wsporta.m pela applic~1ção da von• O Stt. MoREIRA DA SIL'\'A- Xão, senlio1•; 
tade lluman:.t são os moveis pl'op:·ia.mente ha pouco u.inda li as disposições legislativn.s 
üir.os. quo autoi•iz:.tm o Governo a despendet• da, 

Immovcis ou de l'a.iz são todas n.quellas quantin. que tem de recebei' do Banco da. 
cous~s que por sna nn.tureza são ab~oluta.- H.epublica., em pagamento da sua; divida,, u. 
mento irremovivei~. da sua. situaç:lo ou logM' import::tncia neccssarin. para ncquisicão de 
em que so acham; por exemplo. o predio prerlios.por compra ou por construcção par::~. 
rustico, isto é, o ter1•eno lavradio com os o set•Yiço federu.l e atê mesmo para paga.r 
i!Cusa.ccessorios, qne podem ser: a, casa. de p1·opriedadcs a.dquh•idt~.s e rea.liza.r as obras 
mora.da. do lavradot•, a. tulha e qua.esque1• de u.daptaçfio que julgar necessarias. 
outras bem reitorias ; por exemplo. ·. o predio A autorização legislativa. é, port~.nto, a. 
urbano. que é o tar1•eno situado dentro dn. mais lata que é pos~uvel. não tem nonhum:.t 
n.rea ul'bann. on ·de uma cidade, no qual c limitação dosde que as acquisições~ as con
soln•c o qual poitem mcistit• quacsquPI" eJi· st-rncçõ~s o as adn.ptacõos so f'acam por cn
Hcios. casas de morada. ou de recrea.ção o co.ntro de cont.a.~ com o Banco da Repu-. 
(ltt:t.c~quer ontra::J tlepend'3ncias, quet sobre blica. · 
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Sr. 'Prasidento, o nol.J1•c Deputado Sr. B;:l- O S!~. Mo:n:n:A. D.'- SlLYA.- Nã.o digo 11.'1" 
cio Fil~u. e~tou hem certo, só pot• iJnora.ncia.. o('jam esplendhl<1.s, .rnas sio do ;J.Ccordo cor..: 
para. nao dl~er pül' adio, mostrou não couhe· t• lei e com o direito. 
c~r. a nos~a lingua e umas c•}rt.:tl> nooõe> .iu· o SR. B:ucro FlL IIo-Reeonlwço a minll;:, 
r1d1cas tao communs entro nó.~; sua critic:l. 
'foi tnrri>e. lmentl3 J'ortc, sem dli nem c.ompn.i· i;tuat·aocia, ni<ts p~l· ~o de V. Ex. ella ti - a.inda. mn.iur. · 
::mo contt-a a p~·[).sidenci:t C:~:npos S:Llles. ccJn· 
firmando que odio velho 11iio c;tn.~a. qnM1lo O Sn.. ~-Ior:.1mu D.\ t~rLVA-N5:o creio n<•.· 
d.i.S'se que dovta correr por conta do Sr . Dr. slncoriuatleeom 'ltt(l V. Ex. me dirigo estd 
Campos Sa.llcn a. de~poza com a. cnnstr<icr:5.o ap;tt•te ; em tud o c<J.S•), guardo-o ; declare), 
d:~. :ponte •lo Fhmer.go. T.JOi'ém, que IJU:wdo !"allo da i"'norancia uu 

S. Ex. olevi!~ia.lenlbt·ar-so quCJ o ?~·e.ddonk• V. E:(. 6 corno !'e•~llrso pat.fi. adoçar 8. 
da ncpubliou .. J~spundenolo quuntia. niío au- 11 h:·:!:~e a~pera. qne mo,is de uma >ez me verr. 
tol'i7..:tti3. em loí, Si) púàc Slll' l'CSp01l>Jld!iEZ3.dJ ao~ l:.tbios O qnc n~O emprego por ,jul ga.~· 
pa.ri\ o cíl'ôlto de s·.:r susllenso Jo ex~<·c~''io 'Fl~ o puue tn:J.go:u·. Eu dou um esclareci
do SCI!_ C<.1rgo ou para perder 0 satl c.1rg·u, rr.wnto: en niio quero dizer que Y. Ex. coz::
mas n::.o pa.ru. pagat' :.~ imp•lrta.ncia de obr:r." ktt ~ ainJ:.t lllli~ :r.. pi•csidt;ncia. passada ê.<.J 
q_ua mandou 1i.Lw.z-. niio em bcn~ficio pe~30<tl. ~r. Camp.~s i'<J.l!M po~· odlo, odio qua vo;_, 
mas a. bom du. utilidttde ou neces.~idada pt:- :a7~o~ res.olr,:r.r. O ne~ua.l Presidente da. R.o-
1Jlte.1.. S . Ex. dG\'cr•ia lombi'<J.L'·SC que a,o; puohc·r. St·. Rod1•i;tucs Alves attto!'iZIJU, 
375:0000.$. impcrt.;.Luci;r. d:t c•Jnstrncçuo d:.t j ~:\b?·so ~~h. irnprcns:'" a a.cqui~icão de um:> 
po. n~ do l~lu.moago, e~tão ptLgo~ :Llinrw. L:tg-e l·~:;ulenca p;·e~iolcn?w.l de . verã.o eru l?e-. 
Irmuos em tl·cs -prestações, cor.l'orrnc o coa- trvpoll$ pdo mcsnH~SJ:no processo de eu
tr·acto que e;ta .. 1~J7. com 0 Bauc;) da Rcnu-~ cont.m de con~ :.Ls, p.•.lo qual se const l'uiu :1 
biica., _eminsc~li~';'ÜGs uo mc~m<J banêo 0 •Í!l•: p;nr.o .tb FJ:~T!IOtl;:o e: entretanto, V. E:-.:· 
o.cre(hto ura pr·tlulo por• mensa.gc:m pre;;:idl:::·, 'l·lC se.upt·c ,lo~ Jlr<.H'J!,lto em f~zet• requer:~ 
ela! tem por !irn :J.ocwas regnl<~.t·izu. 1· a e.<oJ!'i- monto~ t!O lllt.n•maçon~ c ma1s ataque;; ' ' 
pta do Banco d:c R~uul1iica. c :1. do Tl!e~ouro pr<JSid~ncl:.t Ct1mpos ~~\!los, a.iuda nã.o :;e 
por meio do co:-lhccldo processo- pot· encou· temb1•ou Lle lJÔl' em contl'ibuiçiio a Stlil pab
t.ro de contas. · v:·~ o.;fl•gucu.~.h conü•_, o S1•. Pl·esidente d.-

0 SR. Bnrcro FrL11o- Para. quo eni.iio o Rcpnl!lic•~ . 
c~dito, sl o negvcio C com o Ha~co du Ttop~t~ O Srt. BJ:t:;ro F;wo-Hl algum projecto de 
bllca.? . cr;!tlito ucs:,;u :;nntidu, :;ubmettldo ti. noJ>>•1 

O sn... Moa Ein.A no~. S~r.n_ - o B;l:J.co 11:1. eomiciQrttt}ii.D?. 
Repub!tca. fez o pagamenr.o err. inscl·ipç<ie~ e . , . , · . ,.. , ~ _ 
a •,o;·a vac ~c r. pa"·o pot· encontro de COiJ':•. O St-. Mohr::n, &- DA ?ll,YA-:1-i ao, s.,nho• , o 

"' , , . "., ..... , ·.- _ ~ :·lpareec quo u:~o hu.ver:t , pot•que.o·po.gamento 
O Sn . Bn.c.o F~,,.w -. S11~so .1'~ esta pa..~o oa o cnc.o~tl'O de contas se fa.<·.l. de.atro d•J 

??In~ se vc~n ,Pe~a· _creu1to parll. C;JUS11 _que e:-.:o;•cicio, 
JU. fot pagl\! hrnM \i. Ex. mesmo (jttcr d1zer 
•[UC o c redito ê üc~nacessarlo, tr:J.~il l!J.v. 
a~sim, precioso subsidio <i Cam:J.ra. 

O Sa . BRrcro Fru ro- Pais, si vier. e l!. rr.e 
pronunciil.I'á lia. mauelt•a. quo então e!!
te Jder, 

O SR. Mom:nü D.\ Sn.YA..,.... M:J.s V. Elt. 
podo•·: i llo:~d.e j:l ltwn.n ~l\t' a. q_uestõ.o por um 
rcc:ucrímentu de illt'()l'JU:r.ção. 

O S!t. Bn.tclb FlLllO- Não me levo.:J!ei 
coa tt·a osse p1•ojectv em àob11tc sinii.o n.gc.t•a.. 
•:üe cllo f'.St<L submcttido á nossa. delibera<,,:;:~ . 

0 SR. Mvl~t::!RA. DA SILVA- 0 encontro 
de contas. Sr. Prusitlen'te, estú. pcrfcitu.mf'o';L' 
explica.JI) ; nfto mo juko ·J bdgado, pÓi' is;o. 
a repisttr conwmtomente este me;;mo p<Jnto. 
A consr.t•ucç•iio rb pontn. foi m(Jsrno pag<l., 
confor·mc os docu:m~nl.os juotos u.o prnjcc~o
antes mesmo tia ut:.im:t ,ie milo rw. ponr.e . 
ultim:~ du_ mã.o quo consi~t.it• lia pintu1·a ,[,i, 
ponr.e a. p1xe e em um corrim5.•>, ~oudo cose O SR. MonEtP.A D.~ SrrxA-P:tra que con. 
pa.gu.rncuto _f., i to em con.sequencüt do p;1r~c::r tlnmw. ~Lf,igu.~do a a t>onlji.o do~ nossos c~ l
do ongenlH.lli'O f.scal que a~:coltvu ;,t. ol!r•tt. logu.s (:tuo (tpot<trJos), quando veJo que o no-
• N.- t ·. · . 

1 
• " · • . · • , I b~e Deputado St•. l:Jr• icio Filho nã o f:1z 

" •W orno . t .. cs ,\l·.,umcn~os .J:i e)<p!!!ldihOS <''Ucstã.o d:t exécuç.iío Ja. lei mas. da. p·s-.·o· 
nem mesmo subre <t. IIO';ltrrna dv Cll'P,~ah- ~~uc a c~ccut;t ? Eu posso 'dizer de~d~ \."' 
me>1.t on '\a. re~pon~ablll~U.J.c d!'l Pl'C$1uento ~illu<l. quu não est eja em posição d b'~ p':l~ · 
~n. ~llpub,lwa. ,.P?!'q;~e n~~u _ pos~o c~·<!r .:!-~'"' 'lue ucu.bei de sustcnta1·, quo não s~ ~;pv.;.,~ 
~· Ell:. o Sr. Br ~oto F tlllo S!!,JU., com•> m•Js,rn..l co1u 0 ructt voto . como t - bom r , , . . . 
1gnomntc ua hugua. e d<l.S nossas lel5 . l .. LC'I) de s· Ex 0' Sn D •. m1\ d : a.pp a~"· ':.~ 

l
. ' . . . L. l • 'i. O r.gues ,cu\ e~ 

O SR. Bmc.ro FtLHo - .Ma.s -vim aprcndel' ;uiquidndo uma. I'c~iden.cia. de -verão ou:. 
~D_l'tl. com. o~sas ('S:Plouli·l<ts c ri:ll\g:üficu..; ~etr~[Joli~ para o .Prosidonte da R!lpubii•:,: .. 
llçoes dij '-1. ~.lt. ~:.:qmmo-rue oom tanta ttifficulda!.le, c1ua 
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me convenço de estar imprudentemente (ntío 
apoiados) preoccupando a attenção dos Srs. 
Deputados. . 

Insisto, porém, em ~izer. qu~ sou smcero 
nas minhas afiirmaçoos e qmzera que o 
nobre Deputado. Sr .. Bricio Filho pudesse 
dizer o mesmo que eu digo. 

Francamente, acho que S •. Ex. mel~or 
se mostraria na . altura do compromisso 
que toma, debatendo-se contra uma medtda 
do actual Governo do que contra a pesso:.t 
daquelle que já não é Governo. (O Sr •. Bi·icio 
Filho ri-se.) 

O SR. MoREIRA DA SILYA - S. Ex .. deve 
ter a coragem precisa pa.ra arcar com a 
resposabilidé~de deum ataque contra quem 
goyerna. e não contra quem já governou. 

O SR. BRICIO FILHo-Depois dessas causas 
que V. Ex. está dizendo,eu só tenho coragem 
:para ficar· calado. 

0 SR. MOREIRA DA SILVA..:._,Jtt é bastante, 
mas, de ordinario, V. Ex. tem coragem para 
mais. 

0 SR. BRICIO FILHO-Já Vê que O discurso 
de V. Ex. teve ao menos esse fim. 

O SR. MoREIRA DA. SILVA- E eu sô devo 
louvar-me por isso. 

0 SR. BI.UCIO FILHO-Só póde receber ma· 
n ifestações por isto. 

O SR. MoREIRA DA Su.vA- E eu as agra
deco desde j<t. 

Sr. Presidente, quero tornar bem claro : 
o Sr. Bricio Filho não . tem razão, quando 
critica.· que urna ponte sej<L considerada pre· 
dia ou bem de raiz, ou simplesmente uma 
:propriedade, como diz um dos dispositivos 
da. lei por mim citada. Não tem razão. quan· 
do diz que não ha disposição legislativ·a que 
autorize a construcção da ponte do · Flamen
go, quando pretende que, por Lage Irmão~ 
estarem pagos por inscripções do Banco da 
Republica, não deva esse. banco ser pago 
por encon~ro de contas e consequente aber
tura do credjto solicitado pelo Governo. 

C1•e:a S. Ex.,o Sr. Bricio Filho,que muito 
me dóe não poder dar meus applausos á sua, 
conducta. politica nestn. questão e em to as 
que se referem á presidencia. Campos Salles, 
pois que reconheço que S. Ex. é um Depu· 
tado talentoso e dos mais trabalhado1•es. Sei 
que S. Ex. é digno da conside1•ação de todos 
nós pela. dedicação com que serve á causa 
:publica, no ponto de vista em que se colloca 
e, est<~b9lecida esta linha divisaria entre nós, 
não ponho duvida em declarar os meus sen
mentos de admiração pelo seu talento e pelo 
seu trabalho. 

Tenho concluido. ( Jlluito bem. ; muito bem .• ) 

0 SR. BRICIO FILIIO- Muito obrigado a, 
V. Ex. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é en
cerrado em 2a. discussão o artigo unico 
do projecton. :315. de 1903, fic::tndo adiada a.. 
votação. 

O Sn•.Presidente-Estão esgotadas 
as matarias da ordem do dia; não havendo 
ainda numero para proceder-se á votaç~o 
das ma terias· encerrarias, suspendo a sessao 
por 30 minutos. 

Suspende-se a sessão á 1 hora da tarde. 
Comparecem mais os Srs. Enéas Martins, 

Aurelio Amorim, Passos Miranda, Carlos de 
Novaes, Rogerio de Miranda, In~io do Bra:
zil. Antonio Bastos, José EuzebiO, Bezerrll 
Fontenelle, .João· Lopes, Teixeira de. Sá, 
Affonso Costa, Celso de Souza, Pereira de 
Lyra Esmeraldino Bandeira, Estacio Coim
bra, 'Angelo Neto, Rodrigues ·Do ria, . Castro 
Rebello, Tosta, Felix Gaspar, Augusto 
de Freitas, Rodrigues Saldanha Ma.rcolino 
~loura, José Monjardim, Galdino Loreto,, Sá 
Freire, Erico Coelho, Julio Santos, Henr1que 
BorO'es, .José Bonifacio, Astolpho Dutra. Carlos 
Pei~oto Filho, Penido Filho. David. Campista, 
Henrique Sa.lles, · Camillo Soares F ... lho, Re
boucas de Cat•valho, Costa .Junior. Fernando 
Prestes, Fer1•oira Braga, Josê Lobo. Candido 
de Abreu, Juvenal Miller, Marçal Escobar, 
Barbosa Lima, Get•mano Hasslocher, Angelo 
Pinheiro e Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecm• com cn.usa partici
paJa os Srs. Raymundo Nery, Hosannah de 
Oliveira, Arthur Lemos, Urba.no Santos, Ro
driO'ues Fernandes, Guedelhn. Mourão, Dias 
Vietra, Raymundo A1•thur, João <;Tayoso, 
Joaquim Pit•es, "\V~lfredo Leal, Trn~dade, 
So:iores Neiva, Moren·a Alves, Corneho da 
Fonseca, Pedt•o Pernambuco, Elpid1o Figuei
redo, Epaminondas Gracindo, Raymundo de 
Miranda,. Euzebio de Andrade, Arroxellas 
Galvão. Olive.ra. Valladão, Neiva, Leovigildo 
Filgueiras, Milton. Pinto Dantas. Vergne de 
Abreu, Eduardo Ramos, Corrêa Dutrü., Au
O"USto de Vasconcellos. Belisario de Souza, 
Silva Cast1•o, Bezamat. Pereira Lima, Pau· 
lino de Souza, Estevão Lobo, Vh·iato Masca
renhas. Ribeiro Junqueira. Francisco Bernar
dino. Bueno· de Paiva, Leonel Filho, Ber· 
nardes de Faria, Manoel Fulgeucio, No
gueira, Lindolpho Caetano. Eduardo Pimen· 
tel. Rodolpho .. Pah:.ão, Jesuino Cardoso, Do
n:ingues de Castro, Va.lois de Castro, Fran
cisco Romeiro, Arnolpho Azevedo, Azevedo 
Mal'ques. Rodolpho Miranda, Bel'ni.l,rdo An
tonio Costa Netto. La.menha Lins. Francisco 
Tolen'tino, Abdon Baptista, Xavier do Valle 
e Victorino Monteiro. 
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E seio. ca.u;m. os Srs. Anizio de Abreu, Vir
gílio Brigido, Francisco Sú., Frederico Bor· 
.ges. Fonseca. e Silva., Abdon Miln.oez, José 
Ma.rcellina. Ma.taquias Gonçalves. A.rtbur 
Orlando, Bulcão Via.nna, Rodrigues Uma, 
l'olentino dos S:tntos, Heredlu. de S<t, Fidelis 
.oUves, .João Baptista., Lo.urindo Pitta, Ber 
nardo ?.looteiro, a n tonio Zaéa.r!as, La
mounier Godof1·edo, Carneiro de ·R.ezen,.le. 

incorreu, para que possa receber a pensão do 
·Montepio dos Servidores do. EsÇa.ilo , a que 
ti ver direito. ·. · 
· Art. 2 .• Rcvogél.m-se as disuosiçõcis em . 
coatrar lo. · . • · . 

Sala d:J.s Commissões, ~ de novembro !le 
1903 .. -Domingos · Guimm•,7es ,-He>'llWM!)ildo 
de J/Ol' GCS. .• · 

Sa,bino Barroso, Wence~lá.o Uraz, Padun. R.e- Va.e a imprinüt· o ~eguinte 
zende, Amaral Cesa.r, Eloy ·Cb;tvos, Leite de 

PaO.IECTO · SouZa.. Pau!ino Carlos, Francisco Ma.!t..1., Be
Dedicto de Souza, Lindolpho Serra. Ellzeu · 

. Guilhe1·~e. Soares dos Santos, .Ja.mes D:n-cy e . N. 3!8 A~ 1903 
Dop:~ingos Ma.!c::a.renhn.s . • Crea umc~ .llesc< dd Renda.~ ,ze t~ m·clcm tm~ 
· .Reabre-se a sessão á. 1. hol':l. e 30 minutos Belta Yista. ntJ Estado de .1!atto G!·o,<so, 
ca. tarde. •. ' abrín:do o C:ove1·no o cnidito Jtecessario par<T. 

· O · Sr. · -Preliifdei.1:te-Estã.o esaota.
dos os 30 minutos · de espera e coot iÕ1h a 
nõ.o haver numero po,ra o votaç."i.o <las ma.· 
tcri~s encerradas. Vou, pois, levanhr a 
cessao. marcando a ordem do dia. para a 
cessão de segunda-feira, da qun,l constará 
a. 2~ discussão do Orçamento dl1 Receita, com 
o parecer s.ubre as emendas· apresentada.s . 

vão a imprimir as SQgttintes 

ll.EllACÇÕES 

N. 107 C -1903 

Novo. t•edacçil"o final do projccto · n . · 1.07, 
deste cnno, qye 1·e[orma a. loi cl-eitoi·al 
para eleiçües federaes, !lei accordo com as 
élr.tendas approvado.s na . 3" discuss«c do 

. mesmo projecto c p01' oceasit7'.o de ser dis
. C!!t_ida a redacç<to fino.[ sob n . f Oi B 

(Vide projecw~ ns. ~ o 28:/, do i002) 

(Vi<lc p:ojoc!<l "- !07 B; ~" l"':in~ ssa do presente \ 'OIU:nC) 

a sua install~ç<<o 

Pelo ·pr ojecto n. 31 8, do corrente anuo, é 
creada em Bolla Vista., Estado da Matt•> 
Grosso, urna mesa de Rendas. de ta ordem, e 
a Commissã.o de Orçamento; tendo conheci
mento, por inform[tções .de · cat•aetel' otncinl . 
e outras, de que é unia necessidade- pari a 
boa e effimtz arrecadação da$ rendas publicas: 
e diminuiçã.o do cont1·r.bando n:~.quella. regi5:o 
o e~tt1belooimcntv de uma repn.rtição fiscal, 
niis coodiç:õe> proposta.s no mencionu.do pro· 
jecto, é de parecer que o JU:Jsmo onh•e eJU 
discussão para ser appro;·aclo. . . . 

Sala das · Commissões. 28 de novembro de · 
1903. - Co.ssiano do Nascimento, Presidente; 
- Praltcisco Vei!Ja, relat.or .-.-inizio de Ab>·eu. · 
-David Campista.- f:alcuo Ca>"Mlhal. · 

N. 318-1903 

O C'ongresm Nacional decreta : 
Art. 1 .. o Fica, ct•e:W::t uma Mcs:~ do Ren<l~ 

de 1" orJ.em em Bolla Vista:; Estado de Matto 
Grosso. . 

Art. 2." O Governo abrirâ o nccossario 
cradito para a sua insta.Uação. 

Ar t . s. • Re;·o;,":tm·se as · disposições em 
N. 306 A - 1903 contrario . 

.Redacçúo final do projcCto n. 306, clcstc mtl1o, Sala dn.s SHssÕC!S, .20 de novembro ·ae 1903. 
que autori.:a o p;•t:sidcnlc da Rcpul>lica a - A quina Ribeil'o.- Benedicto d e Sou~a.
relcll!!J' a p;·as~l·ipçtTa em guc inco;·1·eH. <~ Costa Nctlo.-Li,dolpho Sel'l'l~ 
pen,s(lo do .llontepio elos Se1•vidoi·es do Es~ 
tado, qtte deixou ele ;·ecebe1· D. Jzidrn·a O 9.-. Presiden.t.e-Niio h11"1'Gndo · 
11wreí,·a da Sil'Ua, lliH'IJa do cx-{itncciona1·io nado. mais a tratar, designo prtra segunda.
daF:strada de Fim·o Celltl'tJt do -JJ1·a:it Lui:; feira., 30 do corr<.>nte, a segllinte ordem do 
Gorwrgo. Fett'cita da Silva . · ·dia.; 

Votação das cmcmd.as do Senado ao pro
o Congresso Nacional docrét~: · jeoto n. 185 o. 185 E, deste anno, que J3xa a, 
Art . 1. • Fica o P residente da. R.opublica despeza. do Ministeri(l das Relações Exter iores 

· autorizado~ re!eva1• a. D. Izidora Ferreira. para o oxorcicio de 1904 (discugsã.o unic:J.) ; 
da Silva, viuva. do e.:~fttnccionil.rio da. Es· Votação do projecto n. 304, do 1903. 
tra.•la. de Ferro Centro.l do Bra.zU Luiz Gon- quo fixa a despeza do Ministerio <la. F<tzocdà. · 
,z~:~. Ferreira. da Sil\'a, a. presct•ipção em que pa.ra o· exercicio de 1904 (2• di.~cussiio) ; · 
~m ~ 
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Votação do projocto n. 19S A, de 1903. culda.tle de Medicina da Bahi:t pedem ::tu
isentando da qualquer imposto as etapas gmento de Yencimentus (di:icussão unica) ; 
-rencidas pelos ofliciaes da Br-igad~L Policütl votaÇão do parecer n. 109, de 1903, indo ... 
ê Cor•po de Bombeiros da C:t_pital Foderal ferindo :t petição em que .. n. .Julia. Bustos 
(:3:~. di:;cm;silo) ; pede· uma pensão (discussão unica.) ; 

Votação du.s cmonda.s do Senado aos pro- Votação do pa.rccor n. 110, de 1903, iod~-
jcct.os u. :1i G,tL! W02. 0 :~07. dt~ 19W, quo ferindo a. petição em que> D •. Augusta Vr
; .. ~ol'g:tniza. o Cot•po de Commissarios <la. Ar- cencia. Teixeira. do Ft•oitas, filha. Jo conse
m~tda (tliscuss5.o unica) ; lheiro Augusto· Teixeit·a. .. do l"r·eit::l.s, ped:, 

Votan:ío <.lo pa.l'ecer n. 289 A •. de 190:~. uma. pcnsã.o(discussão uuica) ; 
so1JI•e a ·em•. nda otrcrccit!a n:L 23 lliscr::ssfio do 
":)roject.o n. 289, tlcste anno. quo crca 0~ lo- Votação do. parece!' n. 111, de 1903, inde-
:.a.res <le cnntador e procur:.Úlor :fi:.;cal 0 rc.~t:t- ferintloa pctir,~no em que Maria, Olympia .da 
hi3locc n.s junta~ n.dministra,1.jvas d:t Fazenda. Oliveil·a Gyrillo o Anna H.ufina de Olivcll'<1 
FP.deral em cada. uma da.~ delegacias tiscaos Alvos podem urna p~nsão (discussã.o unica) ; 
da Republica · (di::cussão unica); Votação do pa.r-ecer n. 112,. de 190~. inde· 

Vot:J.çã.o do projccto n .. i303, d.? _1003! a.u- 1 f;ri~t,d,.o. a P, ctiçfio em ~ue 1~: R?~'t d:~ Ço~tt~ 
t.oriz~wdo o Governo :t abrn• ao ~~Itmst.erto da l orr ...,tr.t petle uma pcn:s:.to (dtscus~:.to unte-~), 
.)ustiça. . c Negocios lnterio.t•es. o credito de Votação do parecer n. 1 I:l, do 100~;. jul-
729:130~ .. ;;:u~plomenta.r a. verba---:,.Obt•ns- gantlo que deve ser indeferida a petição em 
d•~ssc ~!!mstur10,. pa.ra as m~ta.ll:~·.~oe~,. re· que Adehtido lUta dos Sauto.~ Dias pede um<1 
p:.1.1'0S e outras rluspez·~~ com o Ho~plCIO e ponsão (tlis~ussií.o unica) ; 
Coloniu. de Aliouados (com parecere:~ das . . _ . '"' . 
Commlssõ~s de Gonsr.it.uição. Legislu.çü.u e ':' otaçn o d~ );?:trcccr n. 1 H, de W00, md~-
::ul:ltiça c de Or•ç;.tmonto (2" di:;cussão); fermdu a..pat1c:w om. quo otenent~ hono1:a~w 

.. - . . .· · Jo exerclto José Dms de Almmdn. sollclta 
V~~o:tc;ao do pro:1ecto .n. :316. r~c 1903,reol'· uma. p~nsão (discussão unica) · 

ga.mza.ndo a Asst~tencm. a Alienados (com · · . . · . · ' 
pareceres da~ Com missões. de Instrucção e Votação do p:t.rccer n. 115. de 1003, in,!e
Sa.ude Publica, de Constitui0fío, Legislrtç•ão e fel'inrlo :t pBtiçli.o em que o ~t~bo de esq_ua.dE:;. 
justiçtt e de Orç<Hnonto (~:L discm~são); Luiz Ra.ymundo do Lim:.t. soll~.nta. uma. pensao 

Votação do pr0,ject.o n. 315, de 1903. au- (discussào unica); 
torizando o Presidente da Rcpublica a ahrir Votação do pa1•ocer n. llG, de .1903, inda
ao lVIiui~terio Cla. .Justiça. e No;?ocios Intct•io- ferindo a petição e.n <lllC D. n.osalina. Marb 
:·es o c1·edito cspeci:tl de 3i5: 000.~. pa.1•n. de Jesus, viuYu do tenente honot•ario do exc::.·
pagamento tia. ponte construi-..1:1 na. lH'U.lU. J.o cito .João ,José Alve~ do Rezende, solicita uma, 
Fiamcngo (211 tliscussão); pensü.o (discussão unica); 

Vota~~ão tlo parecer n. !H, do 1903. julgan- Vota~·ã.o do parecer n. 122, de 1903, indefe 
do·quo de\'e ser archivad.a a petição em 'lue rindo o requo1·imento em que Bcrnu.rJ.o Pae:-; 
j·osê Felix Bandeira. pode l'etevuç•ã.o do pre· onfermoiro da Casa do Corrocção ria C apita. 
scripção pura rcc~bcr diaria.s a que se julga Feueral, pede cqutpara.ção de seus venci· 
com dit·eito, por tcl' servido na commissiío mcntos aos elo fnnccionario congencrc da. Cu.sa 
construct.ora de linhas telegr~\phicL-~.s tlc de Detenção (discussão unic~~); 
Cuyab~t a Cot•mubtt (lli~cussüo unica); 

Votn.çü.o do parece1· n. J2G, de 1903, indo· 
Vota.ç5'.o do 11t:Wecet• n. 92. do 1903. inde- i'érindo a poti~~ão em que 0 alL'e"L·es honurario 

ferindo os requerimentos em (tuc prtl..ticante.:~ do exercito Antonto Ma.ria do Pu.ssos pod~..~ 
d~ 2:~. cl:1sse e cart,~iros de 3u. cli1sse de diYOt'· uma pensão (discn::;são unica); 
sa.s administraQões })OSta.os da Republicn. 
p13detu au~mcnto do .SJUS vcncir..lcncos (dis· Vot:.\çã.o do parecc1• n. 1~7, de l9J3! inde-
cussão unic:t.); ferlnclo a, petição em que D. Andl't~a. S:tboi:.l. 

Votação do :pn.recer n. 10-1. 1lc 1003, indo- de Albuquorque,viuva. do cx·Senador t'eder:\l 
.ferindo n. petição em que os tioi:3 da Paga- Mtmocl Bo7.erru. de Albtt:.J.uct•quc, pede uma 
ttoria do Thcsouro 1"cderal Frclel'ico Julio pensão (discussão unica.); 
da Silva. Tru.nqueira l~ L~onardo Henrique da Votação U.o pa.rccct• n. 1.28, do 19)3, indo
Costa Netto :pedem isenção da responsabi· ferindo o req_uot'imento em que DD. Anna 
lidada de indcmuizn.r a. Fa.:~enda Na.cional I~ttbel Laccrdi.t \Vcrncck o Estephania An· 
de 5:80:J$i'GG, que pag;.tram indovld:.tmLmto gust:.~o La.c01·da \-Vet·neck pei.lem umt\ pensão 
{discussão unica) ; (discnssão unioa); 

Votação do pn.reoor n. 105. de 1003. indo- Votaçõ.o do parecer n. 129, de 1003, indc-
f•3l'indo a petiçilo em quo os bcdeis da l"a-, ferindo o requerimento em que D. Maria. 
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Ln!.za. T cixcira Bastos Bruce petle ur::.a. pensão 
(<liscrHsiio uni()u); 

. 2• i! i ocu~s;lo do projooto n . 2!l6 A. de 1903, 
cora o P::f.l'~c~r ~obre a."i cmcnd.~~~ otr.:H•cclda~ 
Jlara a 2• discu.•sãô tio pr·ojecto u, ~~\lô, desta 

n.nno, qua oroa. a. Receita Ger:tl da RepulJli c:t 
para. o c:tcrci~io. de 1V04 • 

Le"\"(l.nt::.-so a se,;são á l ho::-u..e t5 minuk~ 
do. t.tl'lia. 

t>.·;::;i(leiU.'!.1. fiM Si·$. Pw~h~ n ~r i .. ~l,').l·cí...:$ (p·n~súl:: ,-.'frJ) ,tle; t(~.'J./• G~dtll!?r1.:1S (!·) s~~'rtJia;·~:;) 
·c P'-L'!a .rhd't)~m·{7es ·{JH·csi,.fc;1! !:). 

-'•v meio-dia p~·oocde-~o á cho.m;;,da a ctne I E' a.nnunci:1d~. a. 2" diicusüo do j.P:oj~ct c\ 
l'e,;ponúom o:' Srs. PMiia. Gttinm~ies. Alon- n. 2~16 A, d•~ l!.JU3. C•)rn o p:W()CI.Jt' $ObJ·e rt3 
c;~l· Guim:Lrães. Thom<tZ··· .\cch;ly, W~<•.ndet:- eru,~nda~ <.~lf~_rec. idt\~ ll'.\l':t a. 2~ discussio (b. 
loy do :\[cadonc::l, Juaqunn Pn·e~. Eug-cmo prc~)Cct•> n. 2.lü. deste anno , 'lU C. •->l'ça. a. R<~
Toa~inhü, Aurdio Amuritn, Luiz Domingue,:. ceita Geral da ll~public :t par.:t o e ... m·~b iJ 
EU.uartlo Stad:t,·t. Sergio Stlboy:!., Gonçalo :.te HJ·)L 
Sout.o, Tava.rcs Llo Lyra, Fon~e·;a. e Silva., 
Paula. c Stl\·a. Toixeira Brant!J.c. El'!uirio O Sr. '!"';~:·oo;.i<lonte-Tem a.palav:fl 
Coutinho, Brido r'illto, l!:~tacio Cüimbt'U., Eu· o Sr. c:a~·va1ilo Bl'i ;; ~o . 
zelJio uo Andr:l!le, RodL'igucs Dorüt. Jovi-
nia.no dl3 Ca~YalllO, Fdis~lto Freire. Domin- O S1•. Crn·"·n,lho Bt•itto (mr,vic 
gog Guím:l.i·ãtH, F'elix Gnsp<J.l', lhrcia. Pi1•es, m <:nta de aUc·,~~''i'o )-St•. Presidlltlta. não rr.<J 
Augusto de Freii;<n, Ah'e8 B:J.:'h ,sn,. n.ouri- c.1bia. uso. r de. 'Oahwr:t neste momento. 
gu~s Lim:t, Tolcntino do~ S:.l.nto~. Pa:•.:~.nhos Melhor o s11.be V. Ex. : nrt ordern das in~ 
:.!ontcnr•gl·o, Be~n:1!'do Hort.a, }!oreirn. Go· scripçõas para o •lebate deste proje~to, occn
me~. Herodi.\ i!u SU.. Mello ~latt~~. c ruYello pav11. o pr·imciro logar o meu digno muigo e 
C:walcanti, Mo.u1·icio dl3 Ahreu , Ollvl'ir~~ Fi- lllustl';tdo comp'luheiro de b~~onco.da, o Sr. Ro
guoiredo, Ca.t'lvs Teixeit·a Bra.n•.l'io, Fr~ucisco dolpho Paixão, a quem UC$te mt>mento rondo 
Veiga, .Jos~ Honifl~ciu, Gastl'io da. Cnu.h>l, Pec a.s liO!MIWgens do meu· sincero reccnheci
nido Filho, Do,,·id Cnmpist;~ •. Joii.o Lttiz AI· :nento. p~ta. genme7.a. com que f>. Ex. s" des
ve~. Henrique Salle.;. Carlos Oltoni, caryalllo lo~a u no d•Jba:e, pa. ra nell<l dar-me· priori 
Britto, Rodo:pho P:üxão. :\foreira L!:t Sil· liade. 
va, Bernardo üc Cn.mpos, Costa. Junior. AI'· N:io foi obedMendo a um impulso de vAi
nol~ho Azevedo, Fer•nn.ndo Pt'DStes; Ai varo tla.t!e que desH,jei tomij.J' parte nes ta discu~3iio. 
de C~tr\·alho, C!!mlidu Rod1•lgues. .Jo:J.1uim J~,;per·ei , Sr. Presideute . com a rnrlxima 
Tei:>:eírn. Bmndüo, Ca.rlus C.:m.uc<mti. Paulu.l u.ocieJn.Je. a a.presontacão do pt•ojeoto sobre ~ 
Ramos. Juv~n;.:.i Mille r. ?>Iarçn.l J>~cob:J.r, Ger· recei~a. nfio só por lig:u• a. ma.xi1ml importrm
mn.no Ha$sloclter, Ca.ssiano r!L) Nascimento. ela. aos ;tssrunp tos qne de Ol'dtur1rlo sa.o nell» 
Vespasiano de All•uquet'qlll~, D!og-.> FQrt:tna e ventJiatlog, co rno pvrque devin set• o projêct o 
Ca.mpus Ct~rtiel', labot·ado pelo nobre Deputado p elo l>iauhy, 

\brc-se a. ·es•lio o St•. Anizio clê Abreu. que, como S(l.be t\ 
• ~ · · Camaru, co~tuma, com a. sua Yusta compaten-
E' lidn. <l ser::. cl ~i;a.t~ o.ppravo.rlJ. a. :J.ot \ da ela e llxtraordinaria opJrosirladB, "~l;!.ltur os 

~e$s5.o untccr.l~ato . as;;umptos sujeitos ao sen e~tudo e a ~lta a.na.· 

O!WEH DO DIA. 

O Sr. Presiclente- Niio !::.vendo 
numct•o le :.ral , ]);:'ll'U. se procedor ;ls ..-otttçõcs 
tla.s materia;: con~tnntos da. o~d.cm do dia.. 
passn-se ~ mate~!:~. em dt,cus~iío . 

Jyse. (Apoiw.los ,) 
De modo que, apen11s foi di.s tribuido o pro

,jccto, precedido elo parecer do illustL'ltdo r c
latOl', e11 tlz üelle u m minucioso e~trtdo. du 
qua.lresutta.ru.m para o meu espirito tMs tlu· 
vida~. que tomei a dJ!ilJernção de intervir ;;o 
tlebnt~. n\i.o p11.ra. ·ol'ieil tal·o, ml!.S para pedir :!. 
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Camara, e especialmente á honrada Commissão rlo construcção de obrn.s, estn.bJ!ecimonto ue 
de Orçamento, esclarecimentos que me hahili- pharóes, etc. 
-tem a proferir nesta questão o meu voto, de Portn.nto, não é inconstitucional a taxa os
modo a conciliar as suggestões de minha con- pecial instituída, para os serviços de melho-

·sciencia com os elevados interesses do pa.iz. ramentos do porto da Capital, mas não ha 
(Mitito bem ; 11wito brm~.) equidade na ampliaçfío aos outros po1•tos de 

Assim s~ explica, Sr. Presidente, a ousadia um onus ao qual não corresponde uma T'an
do estreiante, que vem,. na. phrase paria- tagem. (Jlluito bem.) 
mentar, 1·omper o debate sobre o proj:~cto Si fosso verdadeiro o pl'incipio da amplia
da maior relevancia, qual seja aquelle que ção a todos os portos da Republica,, do im
dá o balanço dos recursos de que a Nacão posto de 2 °/o. ouro, ou, melhor, da ·t:txa, es· 
dispõe. para occorrer ás suas necessidades. pecial para o serviço das obms do porto desta 

A primeira duvida que me suggeriu 0 pro- Capital, entã.o não seria o caso de ser am
jecto, refere-se ao imposto addicronal de 2% pliado sóm,.mte sobre os cercaes . consignados 
ouro,sobre os ns. 93,95, 96, 99 e 100 (cereaes) no n. n do a1·t. 1° do projecto da receita, 
da classe . ia. da tarifa, «salvo na Capital da roas devia ampliar-se a toda a importação 
:Repttblica». feita pelos outros portos da Republica. 

Parece-me inconstitucional esta excepção, (Apoiados, muito bem,.) 
porque dispõe O ,::trt. 8° da, Constituição ser 0 SR. CRUVELLO CAVALCANTI- Apoiado. 
vedado ao Governo FederaL . cren.r, de Muito bem :u•gumentado. 
qualquer modo, distincções e preferencia.s em 
favor dos portos de uns, contra os de outros O SR. C"\RVALHO BRITTO- Ainda mais. 
Estados. Sr. Presidente. Ao passo que á taxa especial 

Esta prohibição, diz Barbalho,destioa-se a sobre a importaçrw pelo 1)orto do Rio de .Ja,
manter uma. igualdade commercial completa neiro, c01•respondem as va,ntagens dos me
nos Estados da União. no interesse da liber- lhoramentos deste porto, a.o passo que a am
dade e desenvolvimento do trabalho interes- pliação do mesmo onus aos dema,is portos da 
ta.dual. E' uma limitação ao poder de regular Republiea não tem nenhuma. va,ntagem cor
o commercio. tirando á União 0 arbitrjo de- respondente, accresce que estes portos serão 
por impo:ição de taxas e de restricções onerados com imposto maior que a taxa cs
regulamenta.es e fiscaes, ou de qualquer pecial para o lJorto do Rio de Janeiro 
outra f'órmn., estabelecer desigualdades. (lUEl (apoiados); isto é, vou demonstrar quo n. cx
se~iam tão injustas quanto p1•ejudiciaes. cepção est:tbelecida em favor do porto do Rio 

,le Janeiro é mt~is patente quando se verificn. 
A honradaCommissão de 01•çamento pro:po, que aquelles portos soft'rerão fatalmente o 

que fosse « ampliado aos ccre:~es importados onus de 2 °j0 , ou1·o, quando para 0 porto do 
em todas as alfandegas, o imposto de 2 °/o, Rio esta é uma taxa maxima que será attin
ou~·o, percebido na: alfn.ndega do Rio de Ja- ghh ou não. (Apoiados.) 
ne1ro, para o serv1ço de melhoramento de 

.:Porto». A importação pelo porto do Rio é esti-
Mtts semelhante ampliaçãonã.o tem funda- mada pelo honrado ret:.~tor em 210.000:0008 

menta. para o fnturo exercício. Tal é a base e~ta-
A.i.axa especial, e não imposto. parJ. occor belecida, pa.ra a,.previsão do quanto pode1•á. 

rer as despezas com as 0 bras de melhora- produzir· a t~J.xa especial destinnda a.o paga
mentos do porto do Rio de Janeiro, foi insti monto do jm•o da divida contrahidn. pa1•a as 
tu,ida. tendo-se em vista a,s vanta!!ens resnl· obras do porto. 
·tantes de obras, que sómente aproveitam ao Sendo n. divida de ·.C 8.500.000. a impor-
rofer<do porto. tanch.t dos juros de 5 °/o. é de ~ 425.000. 

Não houve ppeferencia alguma pelos outros para cujo serviço, afllrmttndo o relator SBl' 
portos, em detrimento do porto da Capital jnsuffi.ciente a taxa de 1 1/2 °/o ouro. que se 
de modo que a taxa não contraria a· Consti- cobra. <:J.ctualmentc, propõe a taxa de :2 °/o· 
tuição. p l s E · er( oe-me . ~ x., mas prec1so, para ar· 

. O que o art. 81) da Constituição prohibe, gumentar. corrigil• um erro de ca.lculo que 
· d1z Ba1•bnlho, são actos le!.!'islativos e provi- se encontra no sou pa,recer. Disse s. Ex.: 
dencia,s reguln.ment::tros que omb~racem ou «A taxa de 2 o/o out•o, o1•a proposta pela 
tolham a igualdade commercial completa commissão, p1•oduzirá ouro 4.200:0008 ou 
entre os Estados. Medidas de outra, natureza, .\.: 427.382. importancia capaz de satisfazer 
porém, de que resultem vantagens para este ao comp1•omisso toma,do, que, como se viu, é 
outaquelle porto, para o porto de um ou de de '.\3 425.000. deixando um saldo de ,.s;! 2.382.» 
ouro Estado, podel!l ser e teem sido toma- Ma,s, o calculo de s. Ex. está. evidente
das, desde que estao na espllera, do Poder J mente errado. Por uma simples operação de 

.. Fede1•a1, como os cMos do alfandogaiUento,. mathematica elementar, se verific::t que a 
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taxa dc:3 °/o prodllZ DãO .\3 427.38!; G<!Í.:t:l.Orlo 
um saldo de t 2.:382, como prctaàdl.) o llon..: 
rado rel::Lto1'. m:1s .sim pruduz ~ 472.:547; 
dcix;tndo, pois, um saldo. de t 47 .547• · 

Logo, bastando a taxa de I 3/ 4 ··: . , ouro, qu e 
produz, cifra. redontln., ·.%: 43;5. 981' e. pois, u m 
saldo :Linda de ~ 10.081. ,·eriftea.-se qu.~ 
iunis gravados sã.o . os outt•o,; po!'tos •. ~a 
Republica, CJU2. sem a compens~ilo, :;em as 
vantageos, sem ós melhoramentos c1ue \':J.C 
ter o porto do Rio, soll'rerão o imposto eti.;-
ctivo ·de 2° i. out·o. . · . 

O SR. Rooot?no PArxlo- Qual : ·3/~ ''/• ! 
1 • /o chega. e ainda deixa. saldo. 

Ó Sn.. C.\1\YAL:ro Btu'l'TO - T''nto fund;:. . 
- men~o tem o meu cnl_?ulo, qu.Cl o pt'tljeçt.o da 
r ecena, no seu a.rt. ~. a utorrza. o t<on~r::~o a. 
reduzir a ta.sa. de 2 • j., sobro o vai•Jr otncinl 
da. importação pelo podo do Rio, si a.ssir:.1 
julgar conveniente. · · . 

. Ports.n to, a excepção que o p:•oject:~ !cs:t
tua em fa YOt' do pot1o do Hio de Ja.n·eíro 
viola. o u,r i. s• da. Constituição, q ue " a da as 
clistincções e preferen cins em fa.vcr da.s 

. partes de · um contrn. as de outt~os Est ;td.os 
Na hypothese, ::t. distincção é pa.tente : cre;:. 

se. em rela.çã.o a . certos productos, um i~
posto para os portos da. Repilbli~a. . co1u 
m::cepção do 1Jorto do Rio. Pretepde·de justi~ 
tic<\r a. e:-:cepçã.o com u. ampliação de um 
onus. Ma~ não só a esse onus. não cor· 
responde uma Ya.ntvgem, ma~ verific<l.-se que 
o on ns ~ aioóa. m:\ioi' t. (.llttito 'i1c>n.) · · 

Sob o punto ;.:e v ista. ccouomico, o illustta· 
elo l'ela.tor da receitu. justifiCI..' ll u · ir.lpos-: 
· com as seguintes considerações : 

« ••• o fmposto. ohri~a a Yo!m ;lo r egimcn 
d:l._p olyculm ra., cujo a'oando.np, sob t~o~ os 
p ontos de vista., nos tem stao c conttntta a. 
se1• u. fonte de ma.les inco.lcula.vcis . 

Além disso. au:,'Illenta. o noS$ O slocl< em 
·. ouro, evita a ·cmigí•aç.ão para fór:~. do paiz, 

de · somraa . considernvel , a.c~\la. .. 1à.voravel, 
mente na balança. comrnercial. valor iza. a. 
·tarra., fomenta a -pequena lavoura. e 6 ·o po 
deroso · fa.ctol' n[l, solução da crise agrícola. de 
que a monocultura foi ca.usa effic1cnte . J:i. 
em 1S9i dizia. o então Ministro da F tlzeuU.a: 

«o exclnsi>ismo da cultura creou o regimen 
da. dcpendencia ern que vivemos, obrigando
nos a impot·t:u~ do estrangeiro ·generos de 
primeira ncces~ida.de , que facilrr.ente :pode~ 
1t\os pt•oduzir pa1•a. o nosso consu mo o po.r:t 
<t lucrMiva oxporta.ção em l o.r ga. escala.. E 
esse um dos prlncipaes faotores da dePl'CS.Silo 
cambial, que bnto prejudicou o · B~u.zil . . E 
preciso reagir contm este excluol vtsmo de 
culturtt; vencendo a ohstinaçii.o ·11-c la Vl'ado
res de c<1.fé e tte cr.nna do assucar , q,ue sito os 
producl:oros d:1. ;p-.mtle proprbdê,1e. no Norte 
tl no Sul do paiz. 

A agricultm"J. foi e se!r:l a. base d:~. riqw~zn. 
p.u blica. da ost:~.bilidatle social. a pudcrosu. 
f,Y:•<;a.determin<Ltiva. do CllUilibl'ÍO OtÇ:l.IDOn• 
t01rio, mas pal'<J. i~so clla. precis<~ nio se;:uir a. 
monocultura, mas adopta.r a polycultnra, 
cultlYando os gcnoros alimentícios !Ddispen
sa.>cis :1 vidtt ... A polycultur:l. desenvolve a. . 
c irculaçlí.o monett1ria. uentro · do paiz. em
quanto quo o exclusivismo cultur:~.l impelle 
o c:lpital par<t o ostr:wgeiro, em troca. de ·· 
todos os gcmeros necessa.rios :1 vida ; capital . 
qne. de.-endo fiaar no pa.iz :~ppli_cado ao des· 
on>oh·imentu do comme1'cio o da. inclustr ia, . 
·emigt•a, conoo1·rendo p:.ra a dopt•cssão da 
taxtt C;!.T!lbial . · · . . 

Sulllos um p<liz ·conquistado em matcri:J. do 
cereaes, uois. apcza.r do fcrtil como nenhum 
ou t)•iJ, t\pto para ser o celleil•o do mundo. 
cão os produzimossiquer pttr<\ a uoss:J. nu
~riçãu . qu:1.nto m ·.is p;u•a <l:(porl'tr, levando o 
sttpertluo ao .estrangeiro. . 

Falt~m-nos dados soguros pat•a a\·aliar 
com exa.c;idã.o do projuizo colossal que n os 
tem trazido a. imporca.çã.o de cereues . · 

Segundo calculo do uma esta.tisticn. publi· · 
ca.iln. em.l808, elh~ subi;:. a cerca. de i?OO mil 
contos a.nnualmante.» 

Sr. Presidento, li de p1·oposito :l. Ca.m·a.r :~., · 
as con~iderações do o1·dom economica. com. 
que o honrado rel<Ltur procurou fundamentar 
o· :.wgtueuto· do imposto $0 bvc os cer~aes. 

Em virtude destes rundatneatus. G. claro 
que S. Ex. quiz instituir um im,posto prote· 
ccionista em üwor da. producçio de cerea.es 
dó Bra.zU, p1•ocurando evita.t• :1. emlgra.ç.'io de · 
c11.pita.cs, o !J.ne concorre p:J.ro a. depressão da. 
ta.n cambial. · . . · 

l\Ia.s, com o augmcnto . do imposto que 
propor.. S. Ex. nã.o a ttingc o_ a.tvo col!im:uio •. 
( .4powdos. ) · . . . 

Sa.lie V. Ex. , Sr. PrClSidente, c sa.be a. Ca.
ma.ra, que qnairo siio· as tat•ifas, cons.de
ra.da.s segundo a. sua. na.turczu. : liberal, fisc:t.l, 
pr otecciooista e p1·ohibitiva.. . 

Pergunt o : a. ta.xn; de 2 • f •. ouro, estabele
cida no projecto, obedece áS regras . da tn.-
r.ifa protecoionista. ? (Pausa.) · 
· O SR. JoÃo Luill Ar..vEs-Isto de protecçl'ío, 
ou se raça seriamente· ou não se faça. , porque 
do contrario é enc:1.recer os generos .sem pro- ·. 
teger a.s industrias. . . 

0 SR.. CARVALHO BrtiTTo-Respondo : . nio, 
Sr. Pl'esidente! E' tão insigilific~nte o impos
to ~ue se quer n.ugmenta.r que, sendo de cerctt 
de ~/3 a. importação pelo porto do Rio de Ja.· 
neiro e de l/3 pelos outros portos d_n. Re~ 
public<l., eHe produzir{~ a.pena.s.213:220$, uma. 
veZ' que é estiin<~da em 32.000:000$ u. impor
ta.çã.u tota.l de ceren.es no futuro exorcicio. 

O imposto ins\i tu ido pelo projeéto OO:o 
cltega siquer e. ser fiscal e para d•.1mons~ · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:56- Página 4 de 59 

A~:'<:AES DA CA::\IARA 

t1•al-o não preciso de · out1•os dados além dos 
que s1í.o for·nec idos pelo parecer Jo honl'a.do 
relator tla receita. 

Diz S. Ex. que :1 tarifa Ita.bora.hy.dc 1869. 
m.•:t- u.ccent.uarl:.Linente fiscal ; a. de 1880, do 
Francisco Beliza.rio, · cle~.rando as taxa.s a.Jua
neira.s com in1;uito~ pi•utoccionist:ts da. in· 
dustria n<Lciona,l, é reputada a. mais perfeita.. 

Pois hem. pos:so · :tcc~·escenta.r que o 
s:,~s t.mna. fisca.l. isr.o é, o quo aJmit.te :t logiti· 
rni:l:.~àe dos impostos a.daa.nciros unicamente 
eomo mnio de procurar recarsos . para o Tlm
~;ouro P11l>lico, vem a.c~ent.ua•.lo desde :L t:.Lrifa. 
Silv:::. Fet'l' êlZ, de l8GCl, em que a ta.:m pre
dominante er:t ele 30 "/o. visto que recahia. 
sobre 3. 22.5 merí!ad.oria.s da nossn. impOl'· 
ta.çofio. 

A tarifa. Itahorahy, qneo hom•ado relator 
con~ider:t. a.ccontnad:unente fiscal. o Ol'a .·de 
üwtu, sendo que nell<L ::. taxa de :10 o;, pre
ponuel'<I.V;~, gr<~vanJ.o 2.:330 productos de im
portttç.ão. 

Era fi:;ca.l a tarifa Rio B1·~~.nco, rle 
J 874, e nell:1 a taxa de 30 "Íu rccu.hia. 
~ol1re 2.634 me.rc:.tdorias. 

Fiscaes eram as · k~rilàs Affonso Celso e 
Sa:t>aiva. 

M:.ts nn. tarifa F1•anc~sco Dclizario, de 1886, 
qu-J o nol1l'C rulator consider<L pt•oteccionis
ta; qual a taxa prepond.erantc ?- (Pausa..) 

. E:·•t de 48 o;,, que recahia. sobre 1.879 
mercadorias. 

Pl'ot:3ccionist.a. er:t .. a tt"tr1fa Ruy DJ.r
hosa .• de 18\:JO, recalünJ.o a taxa de 48 o lo sobt·e 
l. i40 mercadorias . . De 50 °/o era. a t:1.X<.t pt•e
pondet•ant.e , du. i.al'ii'õt .· protecdonistu. Ber
nardino de Ca,rul10S, de 1897. 

Logo, no systema. de nossas leis aduaneiras 
sE-:o · fl~c:t'!S as taxa.s em que preclomioa. em 
:::eg-ra, a l'a!ã.o de 30 o I o. consiLlel'ando-so pro
tcccionist:t · a. taxa SU!)eL'iOI\ pela. defesa, que 
olfcrcce à, producção naciottal, ou a. taxa 
infer·ior, si se trata de imp:.~rta.ç.. :io de mater•ht 
pl'ima. rn.ra a industtohlo do P~LiZ; 

. Casos h:.t em qua é protcccionista n. isençã.o 
cmnplet:L, isto e, não se tem em vista :1 taxa. 
llbcral. Por exemplo, o ga.do importa!lo pela 
ü.·onteira do Rio Grande t!.rJ Sul entt•a livre de 
imposto. (Apm·tes.) 

Esta disposiçã.o aduaneira teve o intnilio 
de proteger :.1. industria p:1-storil . do lHo 
Grande, e ho,jc se explica peh protecção á. iu· 
clustl'ia du.s xu.rqueadas e dos açougues f'rigo
rificos. (A.pai'tes.) 

Mas, St•. PL•esidentc, desde que fl.ca esf;a.-
1)e1cciuo qual é a t~txa. que se considcr~t li
beral. qual a que é fiscu..l c qual a, que so 
ontende por proteccionist:.t, podemos . dis
cutit• si o impusto sobre os cereaes, aqui de· 
fendido pelo honru.do rclu.t,or d:t receita é 
proteccionista ou nfto é. 

Vou dcmonstr:1r qlle, com o impo:-:to in· 
stituido po1• S. Ex., o at•roz, a cevada, o fa
roHo, o reijã:o c o milho não te1•üo protecção 
aduaneira. alguma .• 

Actu:.tlmcnte o arl'C7:, .o farello e o . feijã.o 
pa.g-:.tm lO % de impor~~tç~üo, o mHho 20 ''.;, e 
a. cevada. 'l5 ·:o. · 

Suppunh:l.mos o arroz, ctr,i::, impnrtaQITo pre
pontlera. n:.:. massa d.~ importu.çfi.u d.os ce
rcaes. 

Com o n.ugmento do 2 ?:, ou:·o, e mn.is o 
a.ngmcnto l't!$lllta.nte dos dit·ehu~; <lo 2.'5 ~· • 
p;t;;Js ~m ouro, o nr1•oz nii,Q chog~tl'ú. a pag.n• 
á ra.zlio tot:1l de 15 ou 1 :; 0:,, p :tp31, -visto 
como n.ctnn.lmentc na. a.li'a,nclGga, tla. capitü.l. · 
cob1·andL1 l 1/2 % ouro, o arroz paga apenas 
com casca. 4G réis e sem casca G9 réis. sel'Jdo 
que sem os a~ldicionaes a~ t<txas sã.ode 40 o 
GO réis. 

Quant-:> ao milho, a t:txa. com todos os u.-1-
didonacs. n:J.o se elcvar<t a. 28 'Jo • 

Port mto. o imposto de 2 %. embor:.t pre
conizado paio iUm;trado relator com tão 
seductores ·fundamentos, não é protioedo
nista. 

Elle seri:1 prot.eccioni:;ta. si fosse de 50 o;o, 
o que nii.o é absurdo, . porque é a taxa pedida 
pelas commissõcs rovisoJ'a,s das tarifas 
aduaneiras quo nesta capitttl se reuniram no 
corrente anno, quot• a q11e i'unccionou sob a, 
dit·ccç~ão do Sr·. .Ministl'o u<1 Fazenda, qll(w 
a da Associação Commer·cial, que funccionóu 
sob a presidencia. do illustre ·1J1•azileiro Sr. 
sar7.edello Corrêa, sendo que votou a.s razões 
de 60 uI o para o milho e foi,jão e de 100 o í o 
para o fa.rcll o. 

Si a honrada, Commissfi.o lDu·•e.sse elevado 
os impostus sobre os cerea.es a 50 °/o. e;müo 
:1 importação calcularia ·em 32. 000:000$. o 
imposto proteccionista produziria no fumro 
exorcicio n. renúa de 16."000:000$000. 

Or•a, si esi;e movimento p~·oteccionista. se 
operasse, si produzi:;se lô.OOl):OOO$ o im~ 
posto do import:tçã.o sobre estes pr.Jductus 
u11 nossa lu.vour:t, é . claro .que não seriam 
manti.Jo~ no orçamento os impostos sohre 
divid.en<lus das cornpanhia.s ou sociedades 
a.nonymns, nem o imposto sol11·e a tt•ansmis
sã.o de apolice::: e ombat•c:.tçües, evid~ntemeot.e 
inconstiliucionaes, invasores aquellesd.a com
pot.encia. trjbutariu dos Est:.tdos, mas orcados 
a.pcnas em 1.300:000$000. 

E mais, ningucm so lembraria, de instituil· 
o imposto sobro a. rend<~, tão preconiz:.tdo 
polo I1onrado rJl:.t.tor, · embo1•a sejam elles 
da compctencia. dos Estn.dos. (.õ.Iuito bem,) 

Poderia rev-idar o honrado relator que. 
unu1r voz augmenta.do o imposto sohra ce
reaes a 50°/o, com o intuito pr.->teccionista, 
úecrosceri& a importação dc.~ses gcnoros, 
milrs, entü.o, torh.t o . pn.iz o 1 ucro resultante 
do augmento de sua. protlucçf.i.o e nfío cmi~ 
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-;;r:u·i:Lm pn,r•a, fór:t do pai?. os <lrl.pitacs para. 
:L impot•:.a.çi'io o quo tn.nto coMot·tom par:1- :t 
tlept•e,;.~fil) d(~· h~:t· Mtnbi:t[, COOl'oYt'me S'l• 
!iontou S. E,.. nu s~u luminoso p:trooet. 
(.11" i to bem.) 

){as. S l'. P:i'!'.<idon>.é, q u:wuo fo<~o protcc
cionist.:~ o impusto tlo ~ · % onro, sotn-c Os 
<;a·:·caos, to:rlw il.intl 1 ont:·o motivv. c c~t~J. o 
:na.is rclovantü de to,lo~, p:tl':t ~m· cuut.t'<tl'io· 
~ mc,UU.a. p:·opo~t.u. pelo hon~·:tdo l'c!u.tot• tia. 
:•cccita. E' o lll:lsruo motivo qwJ nw hwou a 
apl·c~en'.at• a. cmonú~ ~upp.-usst,·a. <l(! art.. 15 
àu p~o,j!.:cto. que modilieu. o.; itnl>O>to~tl·! im
l}Jrta.c;ão du~ 111()\'ei,; c da h:1nh:i. 1~· que cn-

• -~G:!do qnc·n'ín so deve. á n~1hr.:t hot·a, no 
or~a.mcnto d:t Rr;ceíta.. solJ a pt•cs~ilo dis 
u'·gcMias 1lo Thcsom·o, modiftún.r n. tui•ífa 
Qc!U[IllJil'U.. (Apoiados; m'dCo ocm.) 

As tn.:•if.os, reguln.doras 1lo commet•cio i:I
W!'ll:Wionul, •leYoru ser os:;avei~. e o e~cm' 
plo cl<t csl;ubiliuadc no: ó duU.o po:· to,!cis os 
paiz~s UO\"IIS onrlc i'~t·iamonto se COg'ita dos 
intcre~w~s ligu.dos ao seu pN)Jrio doscnvol
vimonl;o, par·ticula:·mente sob o p,nto do 
<lstu. ugdcJ!a e irrJus!r·ial. (Jiuilo /Je;:l.) 

Pa.rn. justificu.t· o meu mo•lo do pensar a 
:respeito, nfw t.cnJt.;, n ~cc~siclnde de emprcg.n:r 
m•gumonto~ mous ; bastu. c.lopta1· unu~ opi
nião muito mclltol' c rno.is ttutoriza.dtt quo a 
minbtt: eU. do 1Jropli.> relMU'l' d:L l'OCBita. 

O Sn. A:-;rr,1o DE AnnEu- O rcl:ttor dn. ro· 
ceitl~ nllu ,; qutlm RC<loita as mnendn.~. Quern 
as acoeih é u. maioria da, Co: n mi.l;s~"io. O re· 
httor constut~ o voto da Commissão. c ~i :t 
C;;.ma~·.\ repellir ns cmentla.~ da Comruissão 
<1. vencida. ser<l. esta., nii.o o rch~tot·. 

O Sa. C,uwAtno BRITTo - At~ent.a. a. rc
clumução que Ma.ha de l':tze·~· o nokc l'Clator. 
não mo r·el'cl'i1'Di de a.got•a emdou.nto as. Ex. 
~1 sim mo t\lfcrit•ci (t horn·ada. CvJ.Il iUi<~? do 
01·çamcnto, po:-qnc, oc~to c:1~o. clla. é a t·c
~ponsaYcl por estt1. nova pnlítico. que se \'UC 
J'a..:cndo orrl relação ao lllJdo uc se .Icgislilr 
sob:.-e ·. ttu•íf"'s adu<tncil·o.s. 

0 SR. ANJZ!O PE Ar.rtEU - Ha :~.lü muitas 
omenda.s sobro as qua.cs o t·clat.ol' drz p~rem· 
pto1·i:I.monte: « Nc~ta. pn.1·te, em 1·alação :t 
•JStil. emond:1. o J'ela.tot· foi vunoido, disoor
. <lando da Commíssã.u po1• isto ou JM' aquíllo.> 

0 SR. CAIWALllO B!tiTTO - ll:ntilo, a opi
nUio que YOil lcr e da Comroissli.u do Orçu.· 
monto, nO lla.rcc:ct• do V. El\:. : 

« A commis~5.o pcus~ mesmo que o nm.io1• 
·osneficio que se ródc fazer ,·, industrin. o que 
lhe sobro dhaib p:tra r~cln.m:.r-6 ma.ntsr a 
!lsi.a !Jilinado nn s pa.n tas :tdu:mei r as. 

O quo de fact':l mnis prejudica, difficulb c 
::1.normnliz<~ "' 'l'ida d:\$ llOSSlLS indnstri;..s; 
como·a do todas as nossas relações commor
cia.~~·-é a oscillaçiío cunt inua dt~s tarifas . 

::-ifio h:t r11mo J.c tra.hallto, ernpt·ego tle c.!!.
pital, ornpreza. o:J fa.ln-ica., quo pú~s:t medrar . 
tit·mat~se no súlo do um rogimun udu:J..uoir>) 
em perpctun. ruobili<l a,lo . . 

;\ in•lllstl'ia que hoje se es \tbelccc.lJnscn.nJ.c, 
a~ sua8 condiç<Jcs rle succ~.,;o e :u d ,,rla. p::.uta 
tiscJ;.Il. v•\ <Lmanltii 1illltos us seus ca.lctllo~. 
do~rn~P.tid:ts :Ls suas [H'•JVisiie~. dcs!~!c ;J. los_ 
~i não ex ~inr)!.os. o:; ~cus lucrus com a, subit:" 
t!';J.nsf-.~Pm:tçli;; .. ~u t·cgimccJsob <JllC se J'n nd:trn. 
e C!!,i:1 JhiJoz rnndan tambem :t e~,l1ecttttiV:t 
diL Sll:t 1Jl'OS[.1Cl'i•l:tdc. 

E~ o .re~ilnen d~ inc~•'tcza.. Ga. i n~'2.~!n•!l. nç~t: 
rlú· avn.n<:Ú tl~S"c~~:~hcclrlo. · que a!'ng-J nt a. o~ 
c ~pit . .lcs , qt:~ g·e:·a ~~ limH:ou~ianç·a . 

El':J. o que j:i em 1882 sa lie utava. um tlo;; 
mai~ :tntigo.; '" exh'llmn.~t.is ad.Qa;:ados do 
p~otc~cloni>:no indn~t1•ia.l. n:n·~·:1núo :~ de
eopr:ão cplo c:xpc:·irnentn r:t .urn grn.nclc in
úu:>trid c~t~ilngci:·o 'lUC, urgido :pela op
pro,;.,l'í.u cconomica. de ,-cu p:Ioiz . YiOl':J. cstudu.~ 
v cws.;o, co:n n ~:1 In i t;o 1Lc tc•:m~lYJtt.:.r-su com 
os seus opot';;:,i·ios e 1'ab1·icns. 

Mar a v ilh01l·SC J.as no•sn.s riquezas, .da< 
gr:wdes fol'• :n.~ r.a.turaes de que s~ 1mdiu. ul;i
lizar :~ indn~tria; mas, cxamina.ndo .. an te> 
<lo tmnn.rt::na :·Psoluçiio tleliu iti.\c;,, as nossa..> 
comliçõcs c~o!1onticas-mudo 11 de resolucão. 

«As nussa.~ ;;;wííh.~ dtL Alfantie:::t, disse cllc, 
slio alter~\da~ ~s" frequen t.e mont,(l. qne sel'ia. 
absurdo fundar 2.qui um:t indu~tria que lie
ma.ndc gr~mil,) cu,pit.al, lvng:l. iu,:r.a.llaç.ã.o e 
cujo~ ll!Cros ::~Ti.•J riemot·ados. !Só ne:zocios de 
prompta. liquidu.ç,n.o pmlcm se f<tZCt' em 
círcn:n>tttn~hs p!'CC<trh•s como a~ em . que, 
Yiv.cmos.» 

De fàcto .. Emqu:wto no~ outros põtizcs !!. 
em gcr:tl, tle <le;.;-no ID<Lximo-c de ciocv 
ann o~. no mínimo, o prazo da. duração du.s 
ta.dtl•$ e cstJs, sempl'e vo~ ;tuas pelo Potler 
Log:shtt.iYo. dependem de longos c m i
nucioso.> ln,tue:·i~o~. entt•e nós. póde-se •lizur, 
ellas f.oein a. ti t::•acão anuua.l do e~ercicio ft. 
nancoiro ou me•:Ós :~.inda, coul'o!'zne o on
ton<la o Gove ,'D') a quem perennc mente o 
Parhincn to investe dr~ a ttl•tb~Liç1io do modi· 
llcal-tt!» 

Est :L é n opinirio J.:~ holll'<LÜa. Corumissiio, 
que aqni p•·odu.ma as llúas norma~ e os w us 
princípios . 

No o!IItaoto, ftc:.:·se pasmo YCl'ificando que 
n. honro.d:\ Co:nruisâio, dopois 1\o co:Jdomua!' 
o :.-Y ~tc~Tl:L do l eg!slar-~c sotn·o tarifJ.s nas 
lei~ ;J.nnu·.s, t>stu.belccc um i:npo~t.o ínaonsti
tu ~iouu.l s~·~l'.J os COI'C:J.o s c, mai~ ainda. 
consign:~ :\ rovisão rvltmneit·01. no <>r t .. 15 d(l 
pt•ojCJcto sohrli o qual tive n. hum·:\ de o!rcrc· 
cor uma emen:.la suppress\va., qn~ não logron 
pal'r.o~r f:1 vura v c l, a pc~:tr de i t' r1.o rmcon tru 
uA doutrina da hom•ada Comrni~~fí.o ! 

Niio venho ne,,te momento discutir a m i
nlm cmcr.ua, 1l.c mctiii~ . Nào cntt•o ~i u5:'-' 
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na preliminar da questão, pa,ra sn.l~·a.guardar 
a boa doutrina. Entendo, e commigu est:l a 
honrada Commissiio, que a lei de tarifas 
deve ser estu,vel, não deve s:Jr alterada 
todos os · anno3, conforme as exigémcias de 
momento, do Thesouro. (.Muito bem.) 

0 SR. Arnzro DE . ABREU - Ma.s quando 
um mal é conhecido e reclama remedio m• .. 
gente, não sei porque se adiar. 

0 SR. CARVALHO BRITTO -Da esnera de 
alguns mezes . mais não resuLtar:l inal al 
gum. Estiio ahi estudando as questões sob1•e 
tarifas todas . as classes consBl'Vadoras do 
].)aiz. E' ge:·al o interesse pelo assumpto, 
pôde-se dizer que neste momento o.p:.tiz in
teiro está. se . pt•eoccupanúo com clle. Por 
consC'guinte,não h~" receio nenhum do g1•a.nde 
:prejuizo com a. demora de mezes na cor
recção do mal para o qmü V. Ex. (dii·igin 
rio-se ao Si·. Ani.::io . de . Alm:u ) . rccl<.~,ma 
remedio m·gente ; porque . nfLo se1·ú. si não de 
mezes a demora que teremos para .discutir 
nesta Camara esta importantequestão. 

Em relaçiio :1 revisão da tarifa aduaneira, o 
que constata o observador é que ha, tres cor· 
rentes difl'erentes: o interesse do commercio 
importador, que quer a tarifa liberal ; o in· 

· tcresse do industrial, que pede a tarifa pro· 
teccionista, e o do fisco, que nfLo se incom· 
moda que a tarifa seja liberal ou proteccio 
nista, não . se . preoccupa com os intuitos 
economicos:o que elle, infelizmente, quer~ 
renda para o Thesouro, mas renda prompta, 
immed.lata, conforme as suggostões elo mo-
mento. · 

Mas dentro de pouco tempo Yaeo Con
gresso tomar conhecimento .de todas as recla
mações sobre o assumpto, yae se1• o juiz, vae 
decidir quem deva ser consultado~si o fi:sco, 
si o· commercio impor~ador, si . a industria; e 
para isto, deYemos esperai-o, vae ter em 
vista os altos interesses nu.cionaes nesta 
quadra em que a reconstrucção economica 
<la Patria .. domina todos ·. os· espiri tos. (.illuito 
bem ; muito bem.) 

Si dent1•o de pouco tempo · vae o assumpto 
em toda a sua · complexidade, p1•eoccupar a 
attenção do Cong1•esso, porquehavemos que
brar a . linha do nossa directriz l~?gislando 
parcelladamente no Orçamento da H.eceita.1 

0 SR.. JoÃo LUIZ ALVES- Fazendo uma 
legislação a retalho. 

0 SR.. CARVALHO BRlTTO- Descubro, Sr. 
Presidente, um pensamento occulto ·da parte 
do honrado relator, digo, da parte da nobre 
Commissão (porque S. Ex., o hom•ado rela
tor não pcrmitte que me refira a S. Ex.). E' 
que a honrada. Commissão ê contraria :1 re
visão da.s tarifas. aduanejras. Quem o diz é 
ella 1n•opria ·no seu pa.recor. Ora, . quer .·· 3. 

estabilidade das tarifas, mas · ns . actuae~ 
são insubsistentes e só se deve desejal-as es
tavcis, para que produzam os seus eifeito~ 
economicos e 1inanceiros, ·depois de revistas; 
ora não quer a revisão, como recbmam as 
necessidades do paiz, porque a isto se . oppõs 
o fisco consorciado com o commorcio impor
tador. 

Eis o que diz a nobre Commissão de Ül'ça
mento, referindo-se aos fecundos trabalhos 
das duas Commissões que funccionari.l.m uest:1 
capital: 

« Mas - impo1•tantes e reveladoros da alt::t 
competencia dos que nelle tomaram parte~ 
como mostral'am os trabalhos e esforços das 
du:.ts Commissões. foram, todaYia, exceden
tes da especta ti.va do Congresso · . e do Go
verno. 

Agiu-se como si se tl·atasso de uma revjsJ.o 
de tarífa. 

Fosse esse o intuito do Congresso, c elle o 
toria formalmente expresso como de outras 
vezes ha feito. Demais- a tarifa de 189i
tem sido paulatinamente, f't proporção que a 
pratica e as necessidades da sua execução o 
reclamam, modificada . e alterada . . Innu
meras alterações lhe f0z, e em pontos capi
taes importantíssimos. a lei n. 651, de 22 de 
novembro do 1899. Esta lei, que a tl·ansfor
mou na essencia, convertendo-a de li"fre
camhista em francamente proteccionista da 
industria nacional, vale por uma completa 
t•evisiio. e como tal a conside1•ou o decreto 
n. 3.Gli, que a mandou observar. De Novç, 
Ta,·ifa chama-a mesmo o Ministro c1ue refe
rendou o alludido decreto. 

O intuito do Congresso não era, pois, uml 
revisão de revisão. A disposição da lei or
çamentaria que determinou a solicitação, por 
parte do. Governq, do concurso das industl'ias 
e importadores, parece ter sido motivada 
pelo reln.torio do Ministro da Fazenda de 1901 ~ 
mas ahi · declara-se expressamente que. «só
mente estavam reclamando novas mot.lifica
ções alguns dos artigos da Nova Tarifa Adua· 
neira, que, aliás, depois do ultimo trabalho 
e revisão a quefora submettida -o de 1899-
ficara expurgada de muitos dos defeitos nella. 
reconhecidas :pelas · lições da ex periencja. » 

Mais ainda: os artigos carecedores de l'C· 
visão o eram - «por contrarias . aos inte
resses do fisco e do commercjo importador, 
o .e::;tão mencionados. ·. precisados, definidos. 
No emtanto; a revisão foi ou está sendo, não 
só total, como radicalmente proteccionistcr. 
si é que a sobrecarga de onus imposta :1 im· 
po1•tação e ao contribuinte niio a tornará~ de 
facto, francamente prohibitiva. Assim, longe 
de attender aos interesses do fisco e do com· 
mercio, fim expressamente declarado como o 
que se devia attingir, mais se os desconheceu. 
e sacrificou.» 
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Portii.nt.o, Sr. Presidente. o quo so dep:•e. O Sa. CÚtV.\LHo Btun·o-Q uanto ·ao Es· 
. hande d:t leitura que <~Cabe[ de [;,tZOr é que t3do do !UO de Janeiro, a Ca.maru. develem· 
o illustrudo relator da l'eoeita ou :.1.nobro llr a.r-se doimportantissimodiscurso proferido 
Commissão de Orç:J.monto não quer a. revislio pelo presidente eleito daquel!e Estado. o 
das tarifas, ma.s a verdade flu.gi•ánte é a sa~ .Sr. Nilo Poçanllu. em um banquete oiferecido 
guinte: as tarifas vigonte.s estão positiva- ao Sr. Senador Vicente Machado. 
mentocondemoad>1s:em primeiro bg::t:-,pelo Álli. com grande desc:>r tino, o St· •. Nilo 
Poder Legisl:J.tivo, que a utoi•iz:m o Go\·~rao Pecanba declarou-se ft'aocamente proteccio
n consulta!' n.s classes conser>-a.dora.s do p::.iz, nísta, dizendo que ost:.t era a unica. política 
ao sentido _de rcvel·<~.s; em segundo lu;;J.r, que podia salvar a. Xaç-ão da. crise economica. 
pelo Pode1• Executi>o, que nomeou pat>a. este (!.U~ eaa :~.t.ra.vcssa. . -
fi~ uma. com missão, a quat traba.lha s.;h~u~s I O Sn. ttoDOLPnó P.ux.:to-J<~ ei•:t a. quc 
vtstas. er..:>.>a sondo applica.d:\ no E~t:tdo do Minas;, 

De modo quo existe um compromis;;o >o· muito an~cs do discur;o do St· .Xilo Peçanha. 
· l<mne entra aquelles dou,; poJeras c o paiz. Eu p~ço esta rectific,lçtio bisto1ica.. 
no · sentido da revi.~ão. Quando asse•'e;:oo a O s~. CARVALHO BtuTTo- E cu o. fuço, 

.· exístcnciado~to corup't;o:uis.>o, não estou :'~· S!'.Pre~identn.ne~te momen1;o; porque apenas 
zendo uma phr:J.Se banal. a ssumiu ·o podor em meLL Es.ta.do o iEustre 

03 Estt\do~ do S. Paulo, Rio L:o J~>ne :rc, S:·. Dr .. Francisco Sa.ll<Js, conYocoa S. E:t. 
Rio Granc!e do Sul e Min<!s Gora.c;,; a!lopta.- as . classes conservadoras par~ um comício 
l'<~m íranca.:--.J.cnte a · politic:J. protcccionis<..a.. a.gricola, commereial c iudustri:ll, atl.m de 

E' verdade que a. illnstrada 1xtnca.dn. do RiÍ> serem consultadas sobre as necessidades que . 
Grande do Sul nest.o1. Ca.m~ra nã.o tem feito reciam~wam em bem. do seu prozresso e des; 
neoilum a.l3.t'de sob:oe o seu pt'Oteccioi:i;;mo. eovoh·lmento. · · ~ · 
mn.s as ·emendas que acab;\ra.m de offerecer . Desse impot•t:ln té . mo\i mento, . presidido · 
ao projilcto em dobata demonstra.m franca- pelo eminente compatriota. Sr. Dr. João Pi
roente que a politioa. d:J.que!le Est:\do e f1'ar1- nheiro da Silva, depois de um ti·s.balbo fe· 
çamente proteccionis~:L. cundo, a que esteve presente o actual Sr. 

· Ahi está a. isenção de direitos :para. 0 gado Ministro da. Viação, representante do Go· 
:·fmportaLlo pelas fronteims do Rio Grande, verrio Federal, resultou um· completo p~o
. com o intuito. a principio, de reiYindica:o gramma de polít ica economica francamente 
~ua. industria. uastoril o hoje com o intuito proteccionista. · 
de proteger a.~industrin. do xarque do Ric O Sa. ANrzro DE ABREU- Devo dizer a. 
Grande e ta.mbem do.' frigo1•ificos 1:1 íllSlo'l. l- V. E)>;. que acceito a. bandeira proteccionista. 
ls.dos ou a. se insta.Uarem. Ahi ostao as emon· desfralda.lia pelo Congr•esso lndustri:d de 
das sobre .on.ugment.o do imposto do vinho, Minas Ge1'a.es. (Muito be,;;.) · 
conservas, lã, xargue: alli estão as emendas o SR. CARVALHO Barl'To (para o S;· . Ani::io 
sobre a reLlucçiio do· imposto do sv.l, da ce· do .. turcli)-E cu registro o aparçe de V. Ex. 
vada e do arame farpado e estas emendas com a. ma.~ima satisfação. 
falla.m eloquentemente sob1•e a ot•ientaçãq 
economic<1 ~tltamente protecctonista. da.quel1e VozEs-Tome-se nota do aparte. 
grande e bem admillistrndo Estado da Re· O Sa. ANrzro DE Amü:u d:l um a.pa1·~e. 
:publica.. · O. Sa: CALOGE:nAS - _Com modifica.ções en:. 

·O Estado de ·S . . Paulo é proteccioni~ta. detalhes 8M os mesmos princíp ios :ulmiitidos 
Tivemos opportunid<lde de oavir nesta Ca· em todas as partes. · 
mn.ra. a. pal:wra autorizada do illustt•<J Depu· o SR. CARVALi!O Bruno- O honrado pre· 
t:ldo pa.lilist!L Sr · Candido Rodr igues quando sidente de Mióas, na sua. mensagem dii' igi,l:~. 
VeiU á tela. tla. dJ SCUS$ãO O projecto SObre te nn 0 nn Co Es•-d 1 di c · - · ·t d •n · ·t . es _.n ""' ngresso ·""' ua. , a,; : 
1s~nça.o de d;irm o~ o.ma. ... rl!ll sam ar~o 9.ue « A defesa da. producção ·uaciona.l, por 
a mteodenma. de l·lortanopolls pretcndm.l~· meio do p1·oteccionismo aduaneiro, prudente 
pot•tar. · . . . • · e convenientemente :tppliaado, t endo em: con-

S. Ex.,. homem pohttco expel'lme~ta.a?• 1 sido ração os nossos interesses ·em f~•ce do 
tend~ ~rnz1do para _a Camara a ~xpertencl:.t cammeroio internacional, ê medida. impres' 
adqutrlda na. gesta.o de uma tmportante cindi>el para. o exito do pla.no gera.L de re
past:l. no governo de seu grando Esta.âo, per- orgn.ni~açii.o cconomica. 
ante cs~ Ca.ml\1'0.. d~sfra.ldoLt francamente · Sem applic:..ção das medid:.:.s proteccio-
3 ba.ndetra. .protecctontsta. . ois \as dos pro duetos nacionacs, para. que· elles 

O Sa . CANDIDO RoDRtGUE:S-Não compre· conquistem o~ mercados c se rtrmem nelles 
hendo outra politic~ no estado actual do p<l.iz. pelas rel~iles commerciaes quo se cst:~.lJe· 
(Apoiados . ) . · teccr-J.o entre os productores o . os. commer-

Yol. YI l2i 
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ciantes directot•es do mercado, como hoje As . mulheres repudhra.m, com os · ap~ 
existem entre os productor·es estrangeiros e plausos da imprensa., todo enfeite, todo or
o commercio em ~rosso, serão q uasi impro- nato, vindo da. metropole ! 
:ficuos os esforços mais onet•gicos para des· « Como era encantadora a mulher ame· 
envolver a producGão e crear a riqueza. .· na· rie:~na, n't, sun. belleza natural, quando um 
cional. E' resultado de observação attenta sublime patriotismo constituía o seu unico 
dessa . anomalia. do pt·eferir o . commercio ornato ! » 
manter antigas relações commercia.es com Na mensagem que o actual presidente 
os estrangoil'OS productores, a · encetar novas Roosavelt enviou ao Congresso a 2 de dezem· 
e'!ll favor elo genero nacional, ainda que ·de bro do anno passado e que se occupa. em 
menot• valor. que gerou em meu espirito quasi toda a sua contextura, do problema 
essa convicç.ão~ · que hoJe domina a todos economico·financeiro, disse elle: << A expe· 
que encaram pn.triotica.mente o p1•oblema riencia nos tem mostrado que a grande pro· 
economico em nos.~a Pa.tl'ia.>} sperldade do nosso pa,iz result~t sempre do 

Crejo, St•. Presidente, haver demonstrado regimen das tarifas p1·otectoras.)) 
a minha those, isto é, ha um compromisiJo Olllemo:!; pa.ra o Mexico. A Camara deve 
solenne com o paiz no sentido de serem re· lembrar-se da. brilha.nte serie de artigos e~
vistas as tarifas aduaneiras! criptas pelo Sr. Quintino Bocayuva, logo 

Gomo br:.~zileiro. · sou francamente protec· após a proclamação da Republica, em que 
cionista! (Jlttito beni.) . . S. Ex., vendo os pontos de contactoentre os . 

O illustrado Sr. Dt•. Leite e Oiticica, no recursos naturaes daquolle pa.iz e os do Bra
relatorio apresent~do ao Congresso Nacional, zi 1. asseverava que o nosso pa,iz teria em 
sobre arevisã.o das ta,rifas, em 1895. disse: breve · a sua emancipa<;ão potitica. e eco· 

« Quem estuda a. · situação economica. dos no mica si seguisse o exemplo do Mexico. 
povos mais adeantn.dos e onde os . pa.izes Quando om le84 Porfirio Diaz assumiu o 
novos vão buscat• o exemplo para sah~r como governo do Mexico, o chaos era completo. 
se dirigirão melhor na grande e eterna lucta O paiz fõra expoliado de immensos e i•icos 
pela vida, n.cha o livre cambio triumphante, erritorios, soffrera a invasão . franceza. a 
como doutrina liberal, no campo da theoria, corrupção administ1•ativa deprimia o traba
a.preciada, discutida. e largamente apregoada lho honesto, o banditismo, á mão armada, 
como civilizadora, a unic~l. acceitavcl para impedia a circula<;ão das mercadorias e das 
os povos verdadeirn.mente livros, dignos do pessoas, o meio cireulaute era de prata de
grande Iem.m.:t da confraternização univer· preciada. 
sal. unindo os povos na. mesma familia. Sob o impulso energico do grande patriota 

Na pratica, porém, no terreno da reali· e sabio estadista, o paiz está hoje tra.nsfor
dade,que traduz as necessidades de cada povo mado. 
pelo aproveitamento dos valores a firmarem Constituiu um exercito permanente bas
a riqueza. com que cada um ostenta a sua tante forte e disciplinado · para terminar o 
vitalidade, vê·se que a tllJOl'ia é completa- regimen dos pronunciamentos, estabeleceu 
mente ·falseada, e todo.i elles a.dopta.m o uma segurança absoluta, igual á dos melho
proteccionismo como norma de vida., che· res estados europeus, impt•imiu na adminis· 
gandoa dar combate de poyo a povo, de tração sua autoridade moral e effectiva e 
industria a industria, pelo extremo da. pt•o· elle proQrio foi o mais stricto observador da 
hibiçã.o, por impostos exaggerados, aos sim i· legalida.i:le constitucional. 
lares estrangeiros em ·bem dos productos de Firmada a · situação política, melhorou de 
sua ma.nufactura; descem até ás minuciosl.;. modo incrível a situação financeira, de modo 
dades das tarifas como arma. de protocção á que a Nação Americana ·. é hoje prospera, 
producção indígena..» tem excellentes finanças o os titules de sua. 

Vejamos, por exemplo, a America do divida de 5% d~ juros attingem o pn.r do va
Norte. Alli o moYimento de independencia lor nominal. 
politica foi caracterizado pela independencia. E' que a. esta.bitidade das instituições pro-
econom.ica. vocou naturalmente o · exito da. industria e 

Desde o dia. em que lançaram ao mar os do commercio, que fvi decuplicado pela con-
. carregamentos de chá, prohibindo o uso dessa strucção de uma vasta. ·rode de caminhos. de 
bebida em toda a colonia (e a importação de ferro. · 
chá era no valor de seis milhões!) até hoj~, . Um:1. política aduaneira ft•ancamente pro· 
a grande R.epublica Norte Americana n~o teccionista. deu tão bons resultados quanto nos 
quebrou a linha de sua directriz economica. Estados Unidos e a repressão da corrupção 

Durante o moYimento, diz Stourm. a.s as· I assegurou todos os beneficios ao thesouro. 
sembléa.s colonines, por inicb.tiva da assem- A depreciaoão da. . prata . foi compensada 
bléa da Virginia, empcnhara.rn·se em não pelas explorações :turifern.s, que detei•mina
ma.is 1à.zer uso de mercadorias ingleza.s. . l'am um grande desenvolvimento economico, 
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· · !~vorecldo pelos ca.pita.es americanos e euro· Temos o rnonopolio do c:i.fé •. si á monopolio 
peus. . termos uma producção do 70 ~• da. impor- · 

E' que Pot•firio Di~:t s6 Se · occupa. dos me- tação ll.o . muntlo. Para quo, pois. o eterno . 
lhor:.unontosmateria.es do seu p;1iz ·! m~o d.e sacrUl.car·se esta. b.ri_lhantc riquez<l · 

Mas, Sr. Presidente, nos nã.o precisamos naCional com uma nova. polltlCa. a.dua.ocira.1 
icvocar o exemplo d;1 .America. · do Norte, A nossa importação da França. foi, no anno 
nem do Me:dco. · p~do, de ::17.897:110$, sendo quo nesta 

Basta invocarmos os exemplos das nações quantia. fi~uram productos de ~na. 11l.Youm e 
Cllropéas com as qu11.es ma,ntem o Brazil rc· de sua. industt•ia.. ·· 
Jaçõos de commerc10. SÓ de ma.ntei~a impot'tá.mos 4. 2G9:22~, de 
· · Quando. no a.nno p:1.Ssado, 0 Congresso, á. l.m.ia.tu.s l.:H3:583$000. · 
ultima. .hora. elevou, com intuito proteccio· Portanto, o proteccionismo da França, na 
nlsta.,, o imposto sol.Jre _:1. importação dos · hora presente, vae ao ponto ele -negar. a um 
move1s curvados, qual a. resposta que nos paiz esscncial11tcnta a.gricota.: como o nosso. o 
deu a Aus~rí:L, cll;~o que nos. exportava. em direito ~la de.,. cultivar batatas. (Aparle$.) 
grande escala. o prod.ucto de sua industria? Ao passo, Sr. Presidente, que todôls as na.· 

Levantou in -cont inenti oS impostos adua.· ções seguem a. orient.açã.o economíca. que 
neiros sobt•e. o nosso café. · . . acabo de ê!!boçar. nós, na. phrase do illuswe . 

Sr. Ministro da. Viação. _quando Sena.uor Fe· 
O SR.. RonoLPno PArxA.o- E levantou dera!. «deixamos de ser colonia. politica de 

muito legitima.mente. . Portugal p;~ora. sermos oolonia. economica do 
O sa • .CA.RVALHO Brum-A represa.lia. foi mundo inteiro. porque ftzer·am d.e nós um 

legitima. c vum eín abono da minha. t hcse: povo de CO!lsumidores~>. · ... 
prova. que a Austria., pa.iz europeu, Cl tra.n- E' por isto que a. honrada. Commis!ãO do 

·camenta proteccíonista; acompanha os pro· Orçamento decrt!\ou, no seu parecer, a fal- . 
duetos de sua. indnstria, pa.ra. defendel·os, lencia do nos.>o paiz, nas seguintes conside-
a.té o· merc:tdo consumidor. E' uma lição rações : . . , · 

. par:~. nós, paiz novo, onde ainda. se encon-
tr:~.m livre.,.cambistM, pol'quo a. doutrina a <Nós, escravizad.os ao exclusivismo da; tri 
seductora.. . . but.açii.o e da cuHura, quo tudo importamos, 

· · ·. porque nada produzimos, pOdendo, aliás, ser 
O SR. RoDOLPno PAIX.\.~ proteccionismo o celloiro do mundo, e que . â especulação 

não é doutrina. economica; E' :~oxioma . . Qu:~.l estra.ogeir~· entr.eg11.mos a nossa u nicll arma 
é a nação que não tem sido proteccionista., de defesa, que h(),je contra nós se volta, o 

O Sa. CARVALHo BRITTo- A França. pr<i- monopolio natural elo c&ll;, estaremos em 
-sentemonte, na. · horD. . aetu11.1, nos .dá uma condições de · entrar nesta luta. de tarifu.s e 
lição pratica. de .f1•anco proteccioriísmo. · conquista. de mercados? 

Attribuindo a uma deilca.Ida.de aduaneira Terá mesmo chegado para n~s a phase in-
da nosaa. paroe, a reducção da. exportação dustria.I ? · 
fra.nceza pura o nosso paiz, desconhecendo a Si, «economicamente. a id<l..1. de na.çiio liga· 
ol'lgem, o. causa. da diminuiçio total da. nossa. sa à de um organismo q_ue tem no conjuncto 
impurta.çii.o, o ministro das finanÇas da Fra.n- da.s suas producções o 1ndispensa.vel para a 
ça., .o Sr. Rouvier, rnanifestO\l·Se ás .camara.s sua. subsistencia., e que p ermuta as sobras 
fra.ncezas no l!entldo de ser elevado a. 300 com as sobt•as dtl-8 dem:1is naçõeS>', e si a fe· 
francos .o· actua.l imposto de 136 fra.noos por li cidade de um~ nação é, sem duvida, a de se 
100 kilos de café bra.zileiro ! supprir a si mesm~. nós estamos longe,muito 

longe desse ideal, e delle cada. vez oos dist.'l.n· 
A nossa. exportaçlo para. a França. !oi· li o cia.mos mais». 

a.nno passado de 76.630:423$000. Grande · · 
pa.rtc dossa. expor~ação é representada. por o SR. RoDOLPI!O PAlXlo-Qua.l ~ a nação 
matcria. prima de que n. França não pOdo que se suppre a. si mesma. ~ 
prescindir pa,ra. a sua. industría., como o O SR. CARVALHO BlÍrno-sim, Sr. Prc· 
ca.cáo, a borrach11, pelles é oouros, residuos sidente, a.s considora.cües que acabo de cits.l' 

· de anhnaes, etc. Do maneira ~ue nã.o vejo Bão a. decretação da. fallencia do paiz, feita · 
nenhum motivo de receio, e 1sto ficou de· pela honrada. . Commissão de Orçamento 
monstra.do por 11.lga.rismos em um :~.rtigo com· depois do dar o ba.lsnço a.os rooursos de que 
pleto sobre o commereio interna.clooal a naçã.o dispõe. Mas qua.es os remédios Jndi
.fronco·bra.zileiro, publicado pelo Jornc.l. do cados pela illustrada. Commissão paro. sa.hir· 
Comm~'feio ha poucos dias; não vejo na- mos desta a.ma.rgurad:~. situação ? 
nhum motivo para esse eterno receio de· Devemos nós cruzar os braços deante della. ? 
.guel'ra de tarifas que sentem os brazileiros Não, Sr. Presidente. E' vcrda\le que nós · 
em rel:~.ç~ ás naçõos curopea.s. (Apoiados.) importamos tudo. 
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Dut•ante o. anno passado recebemos does
trangeiro: 

1-Iantei·ga. 6 .• 919:324$314; sú da França, 
4.269:22:3$000. 

Batatas. 3~559:000$ ; só da Franca., 
1.3l3:000$000. 

Rtnhtl, 5.283:9Iü$000. 
Xarque (emJ901), 36.0UO:QOO.~Cl00 (cif!'a re-

donda). 
Aguas mineraes, 4i4:0ü08000. 
Cebolas e alhos, 1.2::lO:OOO::;OOO. 
Azeite para machinas, 3.600:000$0 :o. 
Mas, a capacidade productora do uosso 

pa.iz é extl•aordinaria ! 
Vejamos, po:• exemplo o Estacto do Rio 

Grande do Sul. 
Pel:.t n.1ens::;.gem que o D:·. Bo:;:ges de Me

deiros dil•igiu neste anno ao Congresso. do 
Rio Grande do Sul se verifica que a expor
iiação tlaquelle Estado, de 1901. fci de 
44.128:9l2$i5-1 e a de 1902 foi . de 
?1 .. 492:48~1~~~· ... h:~ vendo, pois, um accre
:sCimo de ' .. )6.:>.5 d!;;964. 

No Estado de t.íinas. Sr. Presidente, se
gundo . um qm~dro suggestivo. contido na 
mensagem que neste anno o illustre presi
dente Dr. Francisco S~i.lles dirigiu ao Con
gresso· Mineiro. verifica-se o seguinte au
gmento da expo1•bção num lapso de 12 
annos. 

1890 1902 
Café...... 58.263:168$000 83.3!31 :Oil$9c10 
Gado vac-

curo .... 
QueiJos ..• 
Toucinho. 
Gado :mino 

' 9B ~ 903$000 23.220 :300$000 
1.08i:822$000 i.800:915$350 
l.5il :52.'3$000 4.2')8:85l~i56 

988$000 2.046:940$000 

Quanto ao ci.\fé, a baixa do pre~o foi muito 
accontuada, pois foi quasi :.~mesma qua,nti
do.de exportada no.anno anterior-1901-,que, 
no emta,nto, produziu 98.542:5:31$720. 

«Por·· este quadro, diz na sua mensagem o 
illustre Presidente de Minas, se obser•va um 
facto significa.tivo da nossa capacidade pro
ductora, quando convenientemente dirigida. 

Relattvamento á producção de manteiga, 
a industt•ia se iniciou com uma expol·ta
çãoàe 29.299 kilogrammas em 1899, e ele ... 
-va-sa, dous · annos após-.em 1901, a . 285.251 
kilos, o a 2i6.184 kilogrammas em 1902,, 
sem que determinasse consequente diminui
ção no fabrico e n.a exportação do queijo, 
q1!c continúa na, sua progressão c1•esconte de 
3.847.502 kilogrammas-cm 1889, a. 4.216.ill 
kUogru.mmas-em W0:3.» 

Assim scndo~nã.o ha mot:vo pu.:l.'a desalento, 
podemos confiar nos rccur.sos dv :paiz, diri
gindo convenientement~ a. s:m C<tpi.\,cilla.dc 
productort~. (.I.Iuito l.Jem.) 

A efficacia. da. politica que se· orienta ·no. 
interesse das cla.ssos conservadoras e evi
dente. (Apoiados.) 

0 SR •. PRESIDENTE -Peço a V. Ex. 
a ftlleza de interromper-o seu dlscu1·so_para 
e proceder á. votação, visto haver numero 
na Casa. 

0 SR. CARVALHO BRITTO-V. Ex. manda, 
Sr. Presidente, e eu obedeço com a maior 
satisfação. 

Comparecem mais· os Srs. Sá Peixoto, 
Passos Miranda, Carlo3 de Novaes. Indio do 
Brazll, Antonio B:.tstos, JosG J~uzebio, Chris
tino Cruz, Aniziodc Abreu, Bezorril Fonte
nelle, Virgilio Brigido, Tllomaz Cavalcanti. 
Francisco Sá, João LOJ)es, Fretlerico Bor;.::es, 
Eloy de Souza, Pereira Reis,. Abdon MilaM 
nez, Alti·edo Costa, Celso de Souza, José Mar
cellino, Pereira de Lyra. . João Vieira, Mala
laquias Gonçalves, . Esmern.ldino Bandeira,. 
Angelo Neto, Oliveira. Valla.dão. Castro Re
hello, Tosto., Satyro Dias, Rod;·igues Salda,
nha, Eduardo Ramos, Ma1·colino Mom•a, José 
Monjardim, Galdino .· Loreto, Co1•rên. Du
tra, s~t Freire, Belisa1•io de Souza. Ga.lvão 
Baptista, Laurindo Pitta, .Julio Santos, Hen'"' 
rique Borges, Bernardo Monteir•o, João Luiz. 
Carlos Peixoto Filho, Francisco Berna1·dino, 
Ada1berto Fer1•az, Antonio Zu.carias, Lamou
nier Godofredo, Camillo Soa r·es ·F llho, ·Calo· 
geras, Olegario Mt1ciel, vVenceslau Braz, 
Padua. Rezende, Galeão Carvalhal, Ferreira 
Braga, .José Lobo, Benedicto de Souza, Lin
dolpho Serra, Candido de Abreu. Elyseu Gui
lhcl•me, Barbosa, Lima, Angelo Pinheiro, 
James Du.rcy, Alfredo Varcla e Homem de 
Carvalho. 

Deixam de comparecer~ com causa partici
pada, os Srs:. . En~as · Martins, Raymundo 
Nery, Hosannah de Oli:veira, Arthur Lemos, 
Urb:.tno Santos, Rodrigues Fernandes, Gue
delha. Mourão, Dias Vieira, Raymundo Ar-· 
thur, João Gayoso, Joaquim Pires. \-Valfredo 
Leal. Trindade, Soares Neiva.Moreira Alves, 
Cornelio da Fonsem~, Julio de Mello, Pedro 
Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Epaminon
das Gracindo, ltaymundo de. Mirando., Arro- ·· 
xellas Galvã.o, Neiva, Leovigildo Filg,ueiras, 
Milton, Vergno ·de Abreu, Pinto Dantas, Au
gusto de Vasooncellos, Silva Cu.stro, Beza-:
mat, Pereira. Lima, Paulino de Souza,·. Es
tevam Lobo, Ribeiro Junqueira,Viriato Mas
carenhas, ·· An.tero · Botelho, Bueno de Pai
va, Leonel Filho. Bernardes ele Faria, Ma
noel, Fnlgencio, Nogueira, Lindolpho Cae
ta,no,. Eduardu Pimentel~ Jesuíno Cardoso, 
Do mingues de Castro, Valois ·de Castro, 
Fr;tncisctJ Romeiro, Azevedo Marques, Ro
úolpho · Miran().u., Bernardo Antonio, La.me-· 
nlm Lin:s, Fra.nci:sco Tolentino, Ab:lon Bu.
ptista,,X.i.l.Yier do Valle o Victorino Monteiro. 
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E sem c;tusa. os Srs. Rogerio de Miranda, 
Artbur· Orlando, Bulciio· Viaon11, Americo do 
AlbuquerquB, Erico Coe:ho, Fidelis Alves, 
João Bn.ptista, Astolpho Dutra, Carneiro do 
Rezende, Sabino Bm•t•oso, Rebouças de Car
valho, Amaral Cesar, Eloy Chaves, Loíte do 
Souza, P~tulino Carlos, Fr110cisco ~I11ltn., 
Hermonegildo de Mora.cs Fil.ho, Costa. Netto, 
Aquino Ribeiro, So:\l'CS dos.S::~.utos e Domin-
gos )f:J.Scarenhn.s. · 

O Sr. Presi<!en.'te- Havcndú nu
mero legal, v ao-se proceder <t votaçito da 
materia. const~tnte da. ordem do dín. e das 
quê se acham sobre a mesa. 

E' lido. julga.do ol,jecto de delibel'ação, e 
enviado (!. Commiss.'ío de M<l.l'Ínha e Gucl'l'!\ 
o seguinte · 

PlWJECl'O 

N. 328-1903 

Declm·a que os o{f'cia!!S e p1·aças do exercito c 
annilda leem di;·eito a totalidade dos geus 
ticncimcntos, qua;tdo ticlmciadas por motivo 
de molesíia ou ferimento havidos em cam
panha .ou em operaçôes militares dent,-o do 

. pai~, assimiladas a campanha. 

O Con~;resso NB.ciona.I decret1t : 
Art. Teem direito ti totalidade dos seus 

vencimentos o~ officin.es e pl'aç 1S do exercito 
e da armada quando licenciados por motivo 
de roqlestia ou ferimento h(tvidos om campa· 
nlla., ou em opel·n.ções militaras dontro do 
lla.iz, assimtla.das 11 CO.~l)pa.nha, · 

Art. Rcvo~u.m-se J.S dispusiçlíos em con-
tr~rio. 

Sabs. da.s scssõ[ls, 30 de n o>'Dmbru do 
1903. -Ba,·l>osa Lima. 

E' sem ·debM<l npp:·ovad~ ~· reua.ccão fina.! 
do projeeto n. :)Oti A. ile ! 003, paro set• en
viado no Sena.do. 

E' a.ununcia.du. t\ vot<l.ção das emcada.s do 
Sen:.~,do a.o projcetv n . 185 D, 158 E. dcsto 
anno, quo fix<l. a. tl~speza. do ~.lini~terlo cht~ 
Ro1n.çõesEll:teriores p::ro. o exel'ci~ i o de !9üt 
(discussão uoica); -

São succe~sivamcnte post11s a Yotos e t·c.k.í· 
tadas todas ss emendas, que ~ií.o ;,s ~aguink.s 
ao projecto que fixa ::. ueSpr!Zõt !lo Wnisr,rl'ÍO 
das RelaçÕQS Exteriori}S par:t 190-1: 

«ünd(l :e dil:-l.OOi:300$ em ou!'o- digo.-sc: 
1.0~:500.$ em ouro.» 

cOnde S'J diz"'"Consul em Trieste, i:Ooo;:;
diga-se: Çoosul em Tricste. lO:OOO~·JOO . » .. 

«Onde se lliz-Consul em Auttle!'pb , i:0008 
-diga-so: Consul em .-\.ntue·,·pi:l., JO:OOUSO~O.» 

«Onde se diz-Consul em Hal'celon;t. i :000$ 
-diga-~e: Consulcm Ba.rcaloua., 10:000.)008.» 

«Onde se àiz-Vice-consulado em Assumpç.'í,o, 
4:000$-digo.-so Consulado em JI.S:<umpr;fto, 
7:000j000,» 

«Accrcsccntc-so: C~>lH!.d <l.-Cv.nsubdC> em 
Moutre<J.!, 4:000$000 . , 

E' o projccto devolvido ao Sena-do com 
sciencia do ocilo1·riuo, 

E' a.nnunciada a. vo~ação do projecto n.304, 
de !903. que 'lixa 11 rlcspe7.a do Ministerio dt~ 
Ft•zcndu. par-a o oxcl'cicio de 19U4 (se.:;ancb 
discussao); 

Em seguida sã.o suoes;;givamente postos a votos e apprpv~•dos em 2• lil>·JU,;s(i>J (su,lvo 
.. as emendas) os seguinte3 artigos do · 

PRO.I!lCTfl 

N. 304 B-Ul01 

Red~cç,ro Jla>'a 3 ·• discussao do P'·ojecto n. 30-t, rlcst.~ mmo, (!IM fixa a dcspc::o. rio .lfinisf,l·io 
ela Fa·:enda pa,.a o exe,.cicio de t Dil:l 

O Congrr:lsso Nacional u<lCl'l3ta: 

Art. 25. O Presidente da Rcpubllca. ~ autoriz:ado fi des?en(lcr, pelas r Jr<t:i'ülçocs do 
Ministerio da. Fazenda, com os serviços design:1.-do.~ ua.~ segu intes vorbas, em ouro, 
40 .351:547$355, em P:J.Ilel, 87. 33l :084$871: 

1 Juros e mt~is despczas da. divida externa. . , ..... . . .. 
2 Jnl'os e amortização do emprestimo ex:terno parn. o 

resgate dtw estradas de fet•ro enca.mpn.das ... • •.• 
3 Juros dos empr1~stimos internos de 1868, 1Si9 e IS9i. 
4 Juros da. divida. interna. ........................ .. , . ; 
5 Pensionistas • .• ·, •••. , ••• , .. , ....................... . 

··.5 Aposentados., •• , ••• , • ••••.• •••.••• ••••.••.•...... • 

Ouro 

1(.034:466$667 

7.318: 373$334 
2.286:065$000 

Papel 

9.2!3 :420$000 
25.756:084$000 
6.839:994$1312 
2,(52:19l$li 3 
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7 Thesouro Fedc1•a1 ........•........•.•.•..•••••..•.. 
8 Tribunal de Contas ................•....•.....•..•• 
9 Recebe•loria dnJCapita.l Federal, elevada de 3:000$, 

a 5:000.$ a sub-rubrica para acquisição de moveis. 
10 Caixa de Amortizaç~ão ............................. . 
ll Casa da ~roeda ••...•.•••.•••.••.•••••••••••.••••••• 
12 ~mp1•ensa Nacional e Dia1·io Official, augmentada de 

72:000$, sendo 60:000$ para acquisiçã.o de duas 
machinn.s de impressão. uma rotativa para o Diario 
Official e outra lithograJ?hica para a Imprensa Na
cional e 12:000$ ·para mstallação da luz eloctrica. 
no estabelecimento .••..••...•••.•.•••••••••••••• 

13 Laboratorio Naciona.l de Ana.lyses .................. . 
14 Administração e custeio dos proprios e fazendas. na

cionaes, deduzida a imporhncia de 1:440$. des
pendida com o encarregado. da colonia dos Dous 
Rios, que pa.ssou para o Mioisterio da .Justiça e 
Negocias Interiores ...................•......•.•• 

15 Delegacia do Thesouro em Londres ........•....•.• 
16 Delegacias Fiscaes •...•••••..••.........•....•...•.• 
li Alfandegas, augmentada a verba da importancia 

de :J:3ô0$, pa1•a pagamento da gratificação mensal 
d~ ~0$000, a cada um dos 14 se1•ventes da sal'.l. do 
expediente d::t Alt'andega, do Rio de .Ta,nl}iro!que teem 
mais de lO annos de s~rviço .................... . 

18 :V!osa.s de Rendas e Collectorias. como na proposta .•. 
lO Empregados d.a.s repartições e loga1•es extinctos, 

idem idem •..•.....•..••..•••..••....••••••••••. 
20 Fiscalizaçü.o e ma.is despezas dos impostos de con· 

sumo .. ~ .••.•.......•...•...•..•...........••••. 
21 Comr.aissões de 2. % aos vendedores particulares de 

estampilhas .....••..•••..•.•.••....•.••...•..••• 
22 .o\judas de custo ..•••••••...••..•.•.••.•.•..•••.•••. 
23 Gratificações por serviços temporarios e extraor-

clinarios ••.•....•...•..••.......••.•••••••••.•••• 
24 Juros dos bilhetes do Thesouro ••••.••.•••.••••••••• 
2J Juros do emprcstimo do cofre dos orphãos .•........ 
26 .juros dos depositas das Caixas Economicas e Montes 

de Soccorro .......•.....•.............•......•••• 
27 ,T uros. di Vêl'SOS. , ••••• , • , ••••• , •••••• , •• , •••••• • •••• • 

28 Porcentagem pela cobrança executiva do. divida 
a.ctiva du. União ............•...•.••.•....••....• 

29 · Commissõcs c corretagens .......................... . 
30 Despezas e•·entuaes ..••..••....••••..•.•.••••.•••••• 
31 Reposiç-ões e restituições ..••...•.•••.•••••.•.••••.•• 
32 Exercicios :findos ....•••....•......•...•••..•••.••••• 
33 Obras .....••••.•••••••..•.••.•••..•.•••••.•••.•.•.• 
34 Credi tos especiaes ................................. . 
35 Serviçu ·da estatistica commercial •.••••••••••••••••• 

APPLlCAÇÃO DA RENDA. ESPECIAL 

36 Fundo ele res~ate e do garantia do papel-moeda •••••• 
27 Idem do amox•tiza.ção dos cmprcstimos ·internos ••••••• 

Onro 

36:600$000 

8:808$:396 
. ........ 
········· 

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

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

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

. ............ 
............. 
............. 
.... ........ ............. 
... 35; õôõ$óõõ 

6:000$000 
50:000$000 

100:000$000 ............. 
1.845:933$958 

············· 

8.370:400$000 ............... 

I:Ja.~el 

L 084: I 05$000 
403:000$00C 

352:i00$000· 
302: 682.$500 
686:540$000 

1.532:340$000 
94:000$000 

73:840$000 

1 • 56 I :500$000 

9. 48G: 401$600· 
I. iSO :SOLi$000· 

74:559$986 

2.349:4(;0$000 

200:000$000. 
40:000$000 

6:J:000$000· 
480:000$000· 
650: 000$000· 

5.700:000$000· 
50:000$000 

100:000$000 
20:000$000· 

150:000$000 
450:000$000 

2. 000:000$000. 
780:000$000· 

2i0: 000$00C3· 

2.150:000$000· 
5.200:000$00 
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38 Idem para a C3.ixa de resgate da.s n.polices dU.s es
tradas de ferro cncampadas •..••••. • ..•..•••. , .• 

39 Idem pa,ra as obras de melhoramentos dos portos .•••• 
160:000$000 

3.000:000$000 

1015 

1.65'13:000$001 
3.030:000$000 

40.351:64iB355 87.331:064$87t 

Art. 2·. E' o GoYerno a.utoriza.do : 
1.• A a.brir, .no exercício de 1904, creditos supplementarcs, até o ma,.imo d(l 

8.000:000$. !l.s Yerba.s indicadas na ta.bolla que acomp~nha a. presente lei. A's verbas
Soccot•ros publlcos-e-Exercicios findos-poderá o Gove!'no abriz:o crcditos supplementarcs 
em qualquer mez do c:cercicio, comtan·to que sua totalidade, computada com as dos demai~ 
creditos · a.bertos, não exceda o maximo fixado, respeitada , quanto <1 verba-Exercícios 
tiodos, a disposição da lei n. 3.230, de 3 de setembro de 1884, art. 11. No maximo fixad(} 
por·este.a:.-tigo não se comprebendem os oreditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 do Orçamento 
do Mini:>terio do lnte1·ior. 

2.• A li(iu ida r 'os debites dos bancos, provenientes do o.uJd!ios <1 lavoUJ~a. 
3,• A coll ceder o premio tle50$ por tonelada a.os navios que 1'otoem construidos n:;. 

Republico. e cuja arqueação SE'ja superior a. 100 toncla.das, podendo abrir os creditas qt~e 
forem necessal'ios. . . 

4. • A abrir credito par:t ultimar as despozas com o set•viço da uniformização do:> 
typos das apolices. .. · · 

5.• A vrmdor, mediante concurrencia publica, as ma.chinas imprestaveis, assim ~omo 
o ferro velho existente na Impr~nsa Nacional, Dial'io Official e Casa da Moeda.. 

6.• A adquirir por accordo com os proprietarios respectivos. ou mediante processfr 
de desa.propriac:Lo, os predios e terz:oenos contíguos á. Casa d11 :V!oeda o que slio nece:;
sa.rios a este estabelecimento, a brindo para isso o preciso credito, 

Art. 3•. Continuam em "·igor: 
a) a.sdisposições constantes do art. 29. n. 25, da. lei n. i40, de 29 de dezembro d~ 

1200. em relação ás estradas de ferro que gosam do garantias de juros e não foram 
ainda. onea.mpa.das, e do art. 2• n. XIII da. de D. 953, de 29 de dezembro d(!l902, na :pa.rte 
referente á Estrada de Ferro União Sorocabana e Ituana; 

b) l1 autorização conierida ao Governo pelo art. 26 n. V. lotr<\S a, b e c, da lei n. 957. 
de 30 de dezembro de 1902, relativa ao debito da Associação Commo1•cia.l do Rio de J<J.. 
neiro; 

c) a. disposição do 3.rt. 27 e geu pa.ra.grapho da. lei n.834, de 3D tle dezembro de 1901. 
relativa <i. Imprensa. Nacional, na pa.rto não modificada. por esta. lei ; 

Art. 4. A iruportimcia das verbas votadas nas leis de 01•çamento, para os t rabalhos 
graphicos e a.ccessorios dil.s repartições e estabelecimentos !edot':>i.lS da ca.pi.tat da. Re
:publíca., não sahirá. do Thesouro. 

A' proporçã-o que e.>ses trabalhos forem sendo executa.dos pela Imprensa Naciooal. 
na. fúrma da legisla.ção em vigor;· e !i. vis~a da. r equisiçii.o da. repa.rti~ão respectiva e da 
cont(\ da Imprensa, a csta.scr1i. creditada. a impor&a.ncia. dos serviçog feitos, :l.té o roaxim.o 
das Yerba.s votadas p.tra. ea.da.. repartição ou esta.balecimen to. . 

. Art. 5, De todos os trabalhos. executa.eo!i, na Imprensa Na.cion:tl, d3. d:J.ta 
desta. lei em dettnte, officialmonte ou :1. ~itulo gratuito, seriio· d.istribuidas exemplares aos 
membros do Congresso Nacional, a.os presidentes e governn.doros dos Estados, ás bibliotheca.s 
publicas da. C~pital Fedet•al, e das· capi~aes dos E~ta.do~. e :l.s faculdades . o escolas de 
ensino. superior. 

Art . G. As despez~s com funeraes dos funcciooarios publicos e com o pagan:eub 
de ajudas de custo ficam sujeitas ao registro a posteriori do Tl'ibuna.l de Contas, ltOJ 
termos d.o art. 164 do regulamento que baixou com o decreto n. 2.409, de 23 de dezembro 
de 1896. · 

Art. 7. Fica.m approvados oseredítos ila somma. de 86:328;5, om•o, c 10.100 :694$8'i 8• 
papel, constantes da. tabella. A. · 
· Art. 8. No etercicio da. presente Lei poder:.!. o Governo abrir crcdi~os sapplement'l.r::la 

para. as verbas incluidll.s na ta.bella B. 
Art. 9. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
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ANNAES DA CAMARA 

E' annunciada. a votação das emendas 
constantes do impresso n. 304 A, de 1903. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes emendas : 

Sob n. I, dos Srs. Marçal Escobar e 
outros: 

Ao art. 2° accrcscente-se : A permittir 
que, na vigencia desta lei, o conselho fiscal 
da Caixa Economíca de Porto Alegre des
penda. até a quantia de 150:000.$ para 
acquisição do teneno e construcç~ão de um 
edificio adequado ao funccionamento da 
mesma caixa,correndo essa despeza por conta 
dos recursos proprios desse estabelecimento. 
(Lei n. 957, de 30 dezembro de 1902, 
art. 26, n. 16.) 

denn.do e gratificn.ção <los inspectores das Al· 
fa.ndegas do Pará, Pernambuco, Bahia e 
Santos, aconteceu que, no acto da conversão 
dn. gratificaç·ão em porcentagem, foi o in
spector da de SantJs p1•ejudicado em 25° f o, 
porquanto a. penas se lhe marcaram30 quotas, 
quando é certo que os outros inspcctores das 
alfandegas citadas foram contempbdos com 
40 q uot::ts cada. um, sobre a porcentagem 
an.nual. 

Ora,sendo a Alfandegado Santos da mesma 
categoria daquellas outras e havendo per
feita, igualdade na . distribuição das quotas 
para os .empregados suba.lternos de todas, 
respeitado o emprego de cada um, não se 
comprehende a. unica excepção feita em de
trimento do inspector da · Alfandcga de 

Sob n •. 2, do Sr .. Paula Ramos : Santos. 
Art. 1°, n. 17 (A1fandegas) : E para que bem se possa comprehender o 
Alfandegada Capital Federal : prejuizo resulta.ntc dessadesigua.ldade, basta 
(Pessoal)- Em vez da gratificação mensal comparar a porcentagem que. pelas leis do 

de 20$ aos 14 serventes - 3:360$ diO'a-se. orçamento· em vigor, durante os ::tnnos de 
«Gratificação mensal de 15$' ~ cada um 1898. a 1902, for<1m, por exemplo, conf~ridas 

dos .· 30 serventes. da sala. do expediente e do aos .mspectores das Alfandega.s do Pi.1l'a e de 
archivo da. Alfa.ndega. do Rio de Janeiro, I S:."..nt-os. 
4:500$000.» E. o que se vê das tabellas orçamental'ias, 

(Material)- Accrescentem-se mais 1:200$ pois da.· .comparação dellas .rosnlta ·que, 
para a.luguel de casa do porteil·o. .. I n:.vmelle periodo, o inspCJctor da Alfandsga 

E' consi.dm·.~tda pr.ej.udicada a emenda so1J do ·Pará· teve a porcenta:.,.2'e. m de 46.· :346$56.0, 
n. ~- . · ao passo que a do de Santos foi dt130:685$860 

Sao successivn.mente postas a votas e havendo, po1·tanto. contra este, a differença. 
approvaúa.s a.s seguintes emendas.: l total de .· 15:6GO$i00, ou seja a de 2:610$116 

Sob n. 4, ~os Srs. Alencar Guimarães e annuahnente.. . .· . 
outres : . A mesma . d1IT~re~ça, amda. que em m~nor 

A'rubriea :33 _ Obras: Accrescente.se al<:scala~ em relaçao ~ts A1fandegas da Balua. e 
qua~tia necessal'ia para conclusão do edHlcio . Pm~na]Ubuco ·,. _ , . . . . . 
de.stmado ~ Alfandega d. c Paranacruã,, ·cuja 

1 

Nes~::t. s con .. arço.e:;~ pa..rece de m.terra .Ju. strça. 
construcção se acha. iniciada 15 q~e, n~ orçamento da despeza para 1904, ep1 

• . • d1scussao na Camo.ra. dos Deputados, seJa. 
Sob n. <J, elos Sr$. Jovmic>no de Carvalho e co-:.'rio-ido o dito cn"ano, por·· meio de uma 

outros : emenda, que não-ühporta. em augmento de 
Ao art. 1°, n. 16- accrescente-se 2:000$ c~es-oeza, concebida nestes termos: 

:para .aluguel do p;redi? onde actualmente ~ N .~- b 11 . · , t (1'. c1 ~ . • 
funccwna. a Delegacra Frscal em Sergipe. . <:.,.a ~a e a ~p~ra a ./~rcen a.oam o~ em>: 

Sob n. 6 dos s1.,. G·l.leão Cal'Valhal e pre.::ados.das 6Ufande:;,as,em vez de 30 quota~ 
outros: ' :s. · ' " po.ra:. o mspector da Alfandega. de ~antos, 

1 
corr1,1a-se para 40 quotas, ficu.ndo ass1m sa

A1fandega de Santos : . tllado o engano que houve na elu.boraçã.o da 
Pelo decreto n. 2.807, de 31 de jancil•o de I tabella J. que acompanha o decreto n. 2.807. 

18.9~, for~m reorganizadas as Repartições do! de 31 de janeiro de 189:3.» 
Mmrster10 d:t Fa:~enda.- . ·. . . I E' posto n, votos e· approvado o seguinte 

P._or essa occasmo f?l substttmdn. a gratifi-1 substitutivo da · Commissão, á emend:;t sob 
caçao fixa que percebmm. os empregados das in. 7: «o Goí'erno a auto1•i.zaJ.o é despender 
a.lfan~egas po1• .determrnada .porcentagem r até a quantia de 50:000$, com a recons
relativa ao rendimento de cada uma dellas. · trucção do predio em que funccionam a 

.\contece, porêm. 9-ue, .por en~~no. de cal·j Cn.ixa Economica e Delegacia l<'iscal do Es
cul~, ou pol' . descmdo úe rev1sao. deu-se tado de Sergipe.» 
entao um ~qmvoco que, daqueUa. época. em I • . . . . ... 
deante, f~r reproduzido por todas as leis or-l E cons1derada preJUdlCada. a emenda n. '· 
ça~ent~rms~ . 1 E' annunciada. a votaçã.o da. seguinte 

E. ~ss1m que, .sendo ao temp? da reforma. I emenda sob n. 8, dos Srs. C1•uvollo Ca.vn.l· 
perfeitamente 1guaes os vencrmentos, or·, canti e outros. 
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5E5SÃO El\I 30 DE XOVEMBRO !Jli 1\JU:; 1U 1 i 

Onde convier: 
Art. I. • Pelo S(n-viço da arreca.daç,ã.o da;; 

rendas fcderacs. p~rccbcrão os collectores e 
esori viies, em c a <.la. cxcrcicio, a porccn t•1gcm 
seguinte, pt·ogressivameutc d~cr·~scente e 
calouladas por parcellas, n<L raz;w LU versa do 
augmento da l'enda : 
30 •/o si a cobrança .for até.,. 
25 •/o de mais 

de.... 12:000$000 ~~tú 
20 '/.idem de 24:00DBOOO » 
15 •/• idem de 36: 000$000 » 
10 •;. idem de 48:000$000 n 
5 • j o idem de üO: OD0$000 » 
2 '1; idilrn de 72:008$000 » 
2 •;. do que exceder de •.••.. 

12:000$000 

24:0008000 
35:000$000 
4S:OD0$000 
60:000$000 
72:000~000 

. 6iJr}: dOOE;OOO 
650:000$000 

Pa.ragra.pbo mÚco. /l. porcentagem ac!ma 
será deduzida., mensahncnte, da duoJccirn<t 
parte dcssa.s rendas, e será divididi~, em cinco 
quotn.s, sendo t:·es para o col!ector e drta.s 
parn. o escrivão. 

Art. 2. • Qnando em um11 coll!ldorh sel'• 
virem dons collcctoros, o ultimo, para a, 
deduçõ.o de sua. porcent.:igcm, no p1•imeü·o 
mcz, levará em conta :!. renda arrecachdlt 
no periodú da gestão do sett antecessor. O 
mesmo se devcl'ú proceder em rela.çiio <\os 
escrivães. . · 

Art. 3.• As despezas com a. respectiva. ar. 
l'ec:~.dação aon tin uarfLo a COl'l'el' por conto. 
dos dous se1•ventnarios. collectuP e escrivio, 
e entre os mesmos U.ividid•1 na. 1\\Ziio u•l. por· 
ceatagem que p:!l'cebem, .m:cepto q_u:1n~o ao 
alu:rucl da cn.sa. que, quandtl esta. s~rv1r d:~ 
resfdencia de a.lgnm desses funccionu.rios. 
ssrú pago pelo que :J. occup<l.r. 

nos termas ela art. 1•. Esse balancete, n.c_om~ 
panba.do dos recibos rafc~·enh> :1 liqu~da
~~ão. ~erá enviado desde lo.:!o. com otllcr.o,á 
t•epa<·tiç'io compctcnta, p~!':J. os dovtdos 
fins. 
Par~grapho unico. Q~an?o s~ Yeri~car: a 

hypothcsc do art. 2". iL IH)Ul< I.:Lç<~O Sé\l'a rer ~a 
pela Directcri[]. {.!e ContabihJ!~-dc cl_o Th~~ 
souro FilJCml.l; s1 a. collectorl:J. cstr"'er SI
tuada no Estado do Rio de Jaoeü·o, pcl<.~ ~ Do~ 
lo"'acbs FiScil.ClS, nos outros K;t:J.dos. · 

~-\:·t. O.> Si. po!" occ:Lsião "a liqn irhtç5.u, 
não honve<; renda. do proprio e:-wrcicio p al'tt 
o emho!so das impur t.anci<Ls dC\·iJas '1:?~ 
dous sci•v!:):Jtn:~.I"Io.·;, o <)Oilectoro lanç;u•{• mao 
da Pendn. do CX(!rclicio em quo for a mosif!a 
realizada, fazendo o snpprimento nrc~ssa:w 
tios rc.~nectivos livros ca.btu.~ e scwnttfi
C:Ludo i 1·apu.rtlçã.o competente <lesse jogo 
de conta~. . 

Art. 7. • o colledot• q ui'. dcpoi3 de cxpl· 
r:ulv o prazo pnr:L o recolhimento respectivo 
aonserv;tr em se~1 poder o · sa lrlo Ü? lrm ~cz 
qualqum• do . u:wrci~io, .sem mottYO .Jnstlfi
cado, perde,:-., u •.lrrClto •~ pot•ccni:Lgcm c fr
cG.rá sujeito ao juro de nove por cnnto (!J •,! .. ) 
u:t múr:t .. 

Art. s. • Aq.ue!lc c~ue retive~• s:tldo de_tlous 
mcz~s mns~cuGivos. um:t vez que nao se 
ter. i1:t jus r.ific:tdo pe1\tU t~ <L rep:Ll'tiçfí:o C!:om
:potcntc, incorl'erá n::t pen:t de dcm<~S~o, :1 

bem do serviço puhUco, si se tr :lt:w de lnnc· 
cion<1rio nomeado pa!o ~l[inistei'io da Fa.
zenJ:t, o. si sa trat<Ll' de funccionario eSt..'t~ 
du:d. 1X<SS..1.r<i. .:t :cl'l'ec:tdaçã o pm::.L a,. collc· 
ctori:.t "m:tit: ot•oxima, f; tzendo·se :t.s dev i\l<iS 
comr.t.ranica.çoes ao r especth·o governo, p:w;t 
seu conl~ecimento ~ t!. a ~ con>onientes. Art. 4°. Quando a arrecadação estiver a 

ca:'"'D do coltector estaduuJ, em virtude d0 o '"'••; F~·::ntcl.,.,co We!;:;a. (l'ch' ar
acc~rdo com o Governo do Estt1.do, e a coliG' r1 ,~m) ..: St•. PJ•csiden:,o, " Cormni8>io tin!ll~ 
c~01·ia estiver provida de es.crivão, estc,t~rá.l 1hdu 11U.rcccr ccmtral'io.·:~ ,,,s. 1Kl. cmcnrb c m
d!rerto <Í. porcent:tgem de~t~a aos esm:•tv::>.cs sis1c quanto a. Ta,ze:· c!La. parto do orç<L· 
·federaes, dosdc que se habrht\'l com a neces· menta. _ 
saria. fiança para cl';crcc~ igua.t·co.rgo no ser- Entreta.u~o. attendendo :1~ considor:tçoes 
vico da Unii'io. Si, por~m. a oollectorí~ ~~· feitas pcll) illusk e signatario da. cmonila. 
ta.dua.l não estív~r proYida. de esCl'IVao, com.,:•ometteu-se a accüita.l·a. com :1. .chmsula 
abon~r·se·1ut ao co!lector toda. a purccn· cb s<Í;:o a medld<~. de que a,hi se cogita. des'-
tagem. . . tacada, pa.r ;•, formar projccta scpnro.do. 

fa.ragra.pho unico, · ~ur:t igu':!tuent: d~~ Era. est<l. .iu>tr~mentc a objccçKo mais súri~ 
r01to ao abono e~tabel~ctdo no a.r,Igo a.n.ecu: que a Commls.-ofio .t inhl\ pttl '<>, oppor-so li. 
dente o colloctor_fcdei<.tl, qun.ndo ll. collec_to. emenda QU(), dcyo drzel', n.t teno.e t1. mn n. no
ria a s~u_cargo nao. estrver tam~;m prqvyla cessidade pttblica, e assim deve, nos termos 
de e~c!:tV<tO, ou na f<1.!t:J. de colta •• or sernr o e:>:po~tos, ser approv<J.da. 
escrrvao. 

Art. 5.• No prazo :ddiciona.l do exercrc1o, 
o collector liquidará. a conta. 1la porcontagem, 
quer su:t, QUJl' do seu escrivã~, l~vant.;tl_ldo 
um balance tA C!m que ftguremn:teso a recmtn,, 
como a despez11 jli. realizada e proveniente 
ela liquidação, da modo quo venham os dous 
scrvontuarios a p()rccbor as quo lhes cabem, 

Vol. vli 

o Sr. P~·esideute - Os nobres 
Dopntado~ ouviram as considel•açi'íos rlo il· 
lustre relator sol>re a omenda que Yao ser 
8ubmettida a votos. 

Em seguida. o; po&tn, a votos e :tpprovada. n. 
referida cmcnd[l. •;r)]] n. 8. 

128 
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~:3!~fillifii@•--------:;AVN\'!i'NifA·A:Es DA CAMARA 

O Sr. Presidente- .Esta emenda 2 foguistas a 100$ •••••••• ~·.. 2·400$000 
constituirá projecto separado. l carvoeiro a 90.-:;............. 1:080$000 

São successlvamente postas a votos e ap· 4 marinheiros a 90.-:;........... 4:330.$000 
provadas as seguintes emendas: 

3ob n. 9, do Sr. Cruvello Cavalcanti: 14:040$000. 
'<Onde convier: (Como no projecto e na pro-
Fica elevada a 1.:2:000~ a verba de 6:000$, posta)-Para o:-J dous escale· 

destinada ao pagamento das gratificações do res de 12 remos : 
pessoal d:L Pagadorin. tlo Thesouro Federal, 2 patrões..................... 2:400$000· 
sendo nella contemplados proporcionalmente 6 1 • 5 $ 
os contínuos e serYentes.» 1 r(!mattoros tt 80~. · ~ · • · · · • · • I. :360 ·ooo 

Soh n. lo, dos Srs. Bernardo Horta o 31:800$000 
outros: 
~onde convier: (Material)-Combustivel e lubri· 

ficante ....••.. · .............. . 8:000$000 Art. E' o noverno autorizado a despen· 
der até a quantia de 30:000$, com a. acqui- E" posta a votos e re.jeit.ada a emenda. 
sição e ada.pta.t;ão de um predio . para a De· . 
legacia, Fiscal na, Victori:t, Estado do Espírito sob n. l9. · 
Santo.>) São successivamento postas a votos e ap

provadas as seguintes emendas: 
o S1.•. Preslclent,e-A"s emendas, Sob n. 20, do Sr . . Paula Ramos: 

quo se acham soh os ns. 11 a 17. n. Commis· «Artigo additiYo: «Continuam em vigor 
)!:ão a.presentou um substitutivo, que vae ser asdisposiçõ~s dos arts. 32 e 33 dalein. 957,. 
submettido a votos. de 30 ae dezembro de 190.2». 

Em seguida é posto <1. votos e ~tpprovado o Sob n. 21 , do Sr . . Cruvello Cavalcanti : 
seguinte substituth·o da Commissão: 

A · t d 300 t b Aoart.Io,n.9: ugmen n.r · e · ... con os 3· ver a conco- Acerescente~se para pagamento de dous 
dida ao Governo pa.r<t despezas ·. imprevistas fi d · 1 · o ,r d 
e supprir a.s provistas urgentes nas diversn.s eis, Cl'ea os pclc.t el n. 1. 07, uc 10 e 
Alfandegas, elevando a 500 contes e accres- agosto do corrente anno. · 
eontando nn.quella verbo. as palavras «e oc· Vencjmentos................. 5:600$000 
correr. a juizo do Gove1•no. á.s mais urgentes Quebras...................... . 1:000$000 
necessidades destas repa1•tições, comprehen- ----
dendo concertos c reparos nos edificios e 6:600$000 
pontes, creac;ão de P.ostos fiscaes, acquis:ção E' annunciada a votação da seguinte 
de ma-terial o cu~teio respectivo.» emenda, sob n. 22, do Sr. Bricio Filho: 
so~ãnos~orls~er~~las pr()judica.d:.ts as emendas Accrescente-se onde convier: 

E' posta. a . v-otos c a.pprovuda a seguinte Os trabalhos graphicos e acoessorios ·das 
emenda, sob n. 18, dos Sl'S. Paula Ri.1mos e repartições e esta.belecimentos publicos da. 
outro : Capital Federal serão executados nas rapar· 

tições federaes, com officinas installadas para. 
Art. 1. 0 n. li (Alfa.ndeg<l.S) : tal fim. ou na. Imprensa Nacional, quando 
Alfandega, de Santa Cn.tharina. : esta fizer o trabalho em melhores condições 

( Material ) - Accrescente-se ou na igualdade de condições de preços da 
Para. acquisição de uma lan- praça do Rio de .Janeiro. Não rettlizada esta. 
cha a vapor pa.r<l. o serviço · bypothese, poderão os trabalhos ~er executa-
de alto mar, de accot•do com do com quem mais vantagens offerecer. 
o contrn.cto j:t celebrado..... 84:50.0800().1 .. Si for ap.provada a emenda, supprima.-se 

.(Art. 25~ n. 17, da lei n. 957. de30 de a. .lettra c âo art. 3° do.projecto,;ex~epçã.o 
dezembro de 1902.) · · fe1ta. do paragr~pho un~co. supprtmmdo-se 
( Pessoal) -Das embarcações, tambem o art. 4 do proJecto. 

substitua.se pelo seguinte : 
Para a ln.ncha a vapor de 
alto mar e para a do serviço 
interno: 

1 machinista .•.. · •.•....•.•.•...• 
1 patrão.; .••....••.•••.•.•... 
1 mestre a. 120$ .............. . 

3:000$000 
1:800$000 
1:440$000 

O Sr. Briclo Filho (pela ordern
Sr. Presidente, peço aV.Ex.se digne de con· 
sultar â Cu.sa si consente na retirada. desta. 
emenda.. 

Formulo este pedido porque pretendo 
a.presentnr outro emenda, tratando da mesma 
materia,em 33 discussão. 
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SESSÃO EM 30 DE . )>;0V"m.IBRO DE i903 llH:J 

Fa.l-o-htii então de on tro modo, de . sortG 
a. não n.ugmentar tlespez:t. o que permittir:i. 
a. sua a.cceitaçã.o pela. mesa, conforme esto.-
beleoo o Regimento. · · 
.· Cpnsultada a. Ca.m:n•a, é cpnccdida a. reti
rada pedida. 

W a.nnuncia.dar a vota~ã.o . da l'cgulote 
emend:\, sub u . .23, dos Srs. Ja.mes Dal'cy e 

·outros: 
«§ 18-Me~a de Rend:.t.~. 
De Pelotas : 
Tt·aba1hadOl'CS, em vez de :MOO~. dig a.-.se 

21:600$. para. ser c1e\·ado n. .20 o numero de 
trabalhadores. · . 

«Onde convier : 

Art. Aos roreiros da á-rea do fôro c o. 
Fazenda do Santa Crtt?. e de quo . trat:~ o 
art . 20, do decreto n. 6!3, de 23. de outnbl'o 
de 18'J l, si o requererem, será. concedida a . 
rescisão dos 1\Jros mediante o pagamento · 
prévio do 20 annos do for•o, n quo estiverem 
oiJrigados; o mais a. joia de 2 l/ 2 •/ •. · · 

Expeiiíente, concct•to c custeio 
de esca.l~res . ....... . . . . . . .. . 

Aluguel do predio e m que !'une· 
cio na a. Mesa. de RenchlS ••••.• 

Aluguel dos armazens . ..• .•..• • 

§ 1, • Para os fol'IJÍ ros do te~·rnnos occupa.· 
dos . por lavoura., a resoislí.o ~ará na rn.z,ão ele 
l$ por alqueire ele 48'"~.400 e ma is a ,joia 
de 2 1/2 •/ •• procedendo •~ mediQiP. que 
será feita. pi>r engunboiro nomeatlo . pelo · 
G~;~veroo, si a.uturior·mento não tiver sido 
foi ta , · e braça.gom não dovcrú. exceder de . 

5:000$000 10$ por alquoir·c atê 16$ e de 5$, dahí em 
deante. · 

6:000$000 E' . to.mbem appl'ov:l.da. a. seguinte mod ifl· 
2:400$000 caç;.i.<l .da. r..ommissão <i. emenda. acima. : Em

• vez de «serà. concedida." diga·se «poderá. o Go· 
O Sr. ·T•reiiidento - A. osta. emen verno conceder», No§ 1• depois da. palavra

da n.Gommi:lSão propoz um substituth·o, qu0 Governo - aécrcsccnte-se:. e a. r cspectrva 
vao ser vota.do por partes. . de.~peza. pa.ga pclos io·tcrossados,suppr imindo· 

Submet'tido a votos; . por partes, ê a.ppro- se o mais. . 
va!lo o substitutivo da Cummíss5:o (I' parte. E' r t-joitada. u seguinte 2" pa1·te ilil. emen-
sobl'e t!'a.b:llbadores, e tc, ; 2". parte, sobre da n. 25: 
oxpe(iiente, eonstrucção de esca.leres ; aluguel !< 2.o o Governo pagarà. ao cngonl1eiro que 
de armazens, etc.) · · levantou a. planta. da. :il•oo. d~ íôro o qu~ fo i 
. E' tambom approvada .n. ruodHlcaçã.o da arbitt'a.do pelo Thosouro e o rndcmnlzara da 
Commis>ão ú emenda acim:t. uizendo, em despuza feit.a. · . 
vez do 21:600$ pa.1·a 20 tra.ba.lhadores,l4:400$ E' posLa a votos c rejeitada a emenda so·b 
:para. 16 trabalha.dol'os. . · · 26 

E' posta a votos a rejeitada a emenda n.E' ~sta a. votos e appro•·nda a seguinte 
sob n. 24. · · · emenda.sobn. 2i,do Sr. Antonio na.~tosre 
. E' a.nnuocíada. a votação da. seguinte outros: 
emenda, sob n. 25, dos Srs. CruYeÚo C<1· 

«O ndo conTier: Ya.lco.nti e outro : · 
o(Ondo convier : · 
Ar-t. Aos foreiros da área. de fôt~o. na 

Fazenda. de . ~o ta Cruz e do <rue tra.ta. o 
a.r\ , 20, do decreto n . 61S. do 23 ue outubro 
de 1891·, si o requererem. será, concedida a 
rescisã.P dos fóros ·mediante o p~"'!\monto 
préY~o de 20 annos dl' fôro, a que estiverem 
obrigados . e mais n.joia Je 2 1/2 •/ •. 

§ l . • Para os fol-oiros de te1·renos occup:~.
dos p;>r lavoura; a resciilà1.1 sot•á na. ra.zão de 
1$ por a.lqueiro de 48"'!,400 e mais a. joia. 
de 2 l/2 •/.. procedendo á medição. que 
será. feito. por engenheiro nomeado pelo Go· 
verno, si anteriormente não tlver sido feita., 
c braçagem não devert~ exceder de I O$ 
por alqueire atê 16$ e de 5$. dalti em 
den.nte. · · 

§ 2.• O Governo paga r<l. no engenheiro que 
levantou a planta da área. do fôro o que .foi 
n.rbitrado :pelo Thesouro e o indemnizal'á da. 
despeza. feita.~ . . . 

Em seguiua,G posta. a voto.s o approva.da a 
seguinte primaira. parte d.:L ro1'r,>riâa. emenda 
$Ob ll. 2.') : . · 

A Mesa de Rondas do Obidos ftcat'á. na vi
gericia. desta. lei, sPb o mesmo rcgimen o 
com a.tt ribuições iguaes :Ls .1.1 ue toem a.l! Me· 
sns de Rendas úe S . . Fra.oc1sco, . Antomna. e 
lt,ia.hv. » . · · · 

E' igualmente approvada a seguinte modi· 
fieaçii.o da Commissã.o. 

cLogo que seja insta.llada. a Mesa do Rcn· 
da.s de Obidos, no Esta.do ·do Pa.r:\ , o Goverll? 
·fica. autorizado a. dll.r-lbe as mesmas a.ttl'l· 
bu ições ua.s MesllS do Rood:tS_ de 1 ~ cla.ssa:" 

E' anuunchtda. "' vola.çao da sogu!Dt.o 
ome~ da. sob n. 28,dos Sr.s. Ribeiro Junquei~ 
1'0. e OUtl'OS: 

«Accroscentc·se onde convier o se guintc: 
Art. Fica. o Governo autorizado a. orgn.· 

niza.r o serv iQO da estatística d() café, crean· . 
do, si julgar convaoiente, umu. cam;~.ra Syn· 
dical do Café, com a qua.l despender:!. ll.té 
50:ooos. ou entra.ndo orn · accordo, para essa 
6m, com o CGntrP do Commere.io do Caré, a.o 
qual dar<~ um auxilio do 20:000$, facilitando-
lhe todos os da.dos officiaes.• ·· 
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O Sr. President.e diz que a esta 
emenda a Commissão apresentou um substi
tutivo que deve preceder á vota~.ão. 

O Sr . • Yoão Luiz Al""V·es:. (pela 
or-dem) requer preferencia para a votação da 
emenda. 

Consultada a Camara, não é concedida ::t 
preferencüt pedida. 

Em seguida é posto a v:> tos e app1•ovado o 
seguinte. substitutivo da Commissão: 

« Fica o Governo autorizado a organizar o 
serviço do estatistica do café, l'ennindo-o ao 
da estatística commercial. » 

E' considerttda . prejudicada a referida. 
emenda. sob n. 28. · 

São, successivttmente, postas a votos e re
jeitadas as emendas sob ns. 29 e 30. 

São, succossivamente, postas a votos · e 
approvaclas as seguintes emendas: 

Sob n. 31, dos Srs. "Wanderley de ~Ien
donça e outros: 

«.E' o Governo autorizado a despender ::tté 
á. quantia de 20:000$ com o augmento do 
predio onde funcciona actualmonte · a Dele
gacia Fiscal e a Administração dos Correios 
de M::teoió. » 

Sob n. 32, dos Srs. S<t Freire e outro: 
«Ao art. 1°, n. 9- Rccebedoria- accres

centem-se 360$ annuacs para.· conducção ao 
continuo encarregado do fazer as intima
ções nas casas dos. infractores dos regula
mentos.» 

Sob n. 33, do Sr. Galvão Baptista: 
<< A1•t. 5°, onde ae diz: 
Biblioiiuecas publicas da. Capital Federal e 

das capitaes dos Estados: 
Accrescente-se: 
As das camaras municipaes. » 
E~ posta a votos e rejeitadu. ·a emenda. sob 

n. 34. 
E' posta a votos e approvada a seguinte 

emenda, sob n. 35, do~ Srs. Benedicto de 
Souza e outros: 

«A' rubrica 33- Obras- accrescente-se 
a quantia de .20:000$ para os urgentes repa· 
ros do edificio em que funcciona. a Delegacia 
Fiscal em Cuyabá. » 

E' igualmente approvado o seguinte sub
stitutivo da Commissrio à ememda acima: 

«E' o Governo autorizttdo a despender até 
n importancia de 20:000$ com os reparos do 
edificio em que funcciona a Delegacia Fiscal 
em Matto Grosso. 

E' posta :1 votos e rejeitadn a seguinte 
emend:1 sob n. 36, do Sr. Cruvello éaval
canti: 

« Onde convier: 
Continua em vigor o disposto no art. 29 

da lei n. 957, de 30 de· dezembro de 1902.» 

O !!,r, Cruvello Cavalcant.i 
(pela or-clem)_;.Sl'. Presidente. o illu.;trc rela
tor da Commissão convenceu-se da necessi
dade da a.pp1•ovnção desta emenda, e nesse 
sentido prometteu pronuncia:·-se. Portanto, 
peço a V. Ex. que proceda á verificação da 
votação. porque me parece que a emenda 
foi appr o,·ada. 

O §r. Francisco '7eiga (pela 
o;·dem)-Sr. Presidente, a natureza desta 
emenda justifica pe1•feitamente a. reclamação 
dO nobre Deputu.do. 

A emend::t manJa vigorar no presente 
exerci cio uma. disposição que tem :figurado 
nas leis de or\!amento, dete1•mina.n.do o modo 
porque se devem pagar as substituições nas 
repartições· de Fazenda. 

E' uma disposição necessttl'ia. . pü.ra a boa 
aüminisiiraGão dos serviços. A Commissão, 
favor:wel á emenda., não a n,cccitou, porém, 
em virtude de esta1• incluída. semelhante 
disposic:ão em um prujecto, em·· andamento 
nesta. Casa, relativo ás delegacias fiscae.~. 

Como semelhante disposição deve ser pel'· 
manentc e nã.o transitoria, e como n. Com
missão a tinha incluido no projocto o. que 
acabo de referir-me, não deu pc:,recer fttvo
ravel. 

Em vista, porém, de ser incerta a pas
sagem desse projecto no corrente anno, e 
como é de necessidade, repito, semelhante 
dispo::.ição, a Conunissão é f1•ancamente a 
favor desta emenda pa,ro. que eUa, que devia. 
figurar em todos os orçamentos. pelo menos 
seja incluida no Or~amento da Fazenda. 
(.ivlt~ito bem,.) 

Procedendo-se o. verificação, rcconhece·se 
toremvotado a favar 106 Srs. Deputados e 
contra. 5 -total 111. 

E' approvada a referida emenda sob 
n. 36. 

E' n.nnunciaàa a votacão da. seguinte emen
da, sob n. 3i, do Sr. 'Felisbello Freire: 

«Fica o Poder Executivo autorizado a abril· 
no corrente exercício o credito de 200:000$, 
para, em cumprimento de sentenças ·do Su
pt•emo Tribunal Federal, passadas em jul
gado, pagar• aos officiars da b1•igada policial 
do Districto Federal, reformados em 189-1, o 
que lhes for devidv de vencimentos atra
zados da data da 1•eforma em deante, e bem 
assim as custas vencidas. 

Paragi·apho unico. O pagamento se effe
ctuar<i. depois de esgotados pela União Fe
deral os recursos ,judiciaes e em vista de 
precatoria expedida pelo respectivo . juiz 
seccional ao Ministerio da. Fazenda solici
tando o pagamento devido.» 
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l'oi concedida a retin.da. 
Vae-se votat• súmeatil a pl'imcit•a pa.rte d:l. 

emenda que tem J?:lrecer fa 'l"orasel Lia Coni· 
rn.iss[o. 

Em seguida é post:~ a Yot os e a.pprov:ulu, a. 
~eguirtte P parte <la.· referida cm~ndu., sob 
>J.. ;38: 

«Onde c<.~nvier: 

O Sr. Feli~bello 1<-...reire (peia 
m·dcm)- St·. l'r~>sidentc, ~ enwnda, cuja VO· 
r.ação V. Ex. (tc<!lJa. ue annunci:u·, encetTa 
ma.terla. dtt mais atta relpvancia, por isso 
que con:,::lgra p1·incip.ios ue Llireito consti· 
tucionn,l e obse1·vanciu. Je leis fedet·a.es. l'íl· 
gula.doras d:1s formul:J.B nos processtis. em 
que a Fazenda :s"acionu.l G parte. Nestas con· 
uições, só depob de !Jemcstudnda c disou&lda. 
ú que :.;. Cu.:nar:~ ueV!ll'à l'!JSOiYCl' ~OQl'C 
ella. 

Fiel!. o Poder Executivo autol'iza.Llo a en
trar em accordo com os goVCL'Uos Jos Es
tudos e uos mnniciplos, ~dím de lhos trans~ 

Por cstn. razil:o. juigo conveniente retü·al-a ict•ít•. in:lopeurlente de hasm pub lica., os pro· 
agom,, p roocstauuo. pot•úm, aprc>cnt<J.l.-a em pl'ios nu.cionaes que clle.; prctcndBrom a õ-
3• dis~us;iio. . · . quirir.» 

Entr..o. d<1pms <los esclal:eCJmento;:;, que · cousult:J.(l1 :t c a.mara.. ,; conccàiilo. a. 1·ct i· 
<tpresom;:1re!. send~ u. eman"?- dclJat1Ja com, radJ. d:t 2• parte ua. referida. emenda, sob. 
a largullztt que :.1 nnpot•o:tnclu. do a.;;;umpto! u. :::s. 
cxigo, a Ca.m~n·~ r~solYcr:l. •;or?O bem en· :r posta. a votus e approvada :t sc;:;uinto 
tende~· em seu Cl'ltr:rw c salle•lo!'HI. emenda.. sc;lJ u. 3!J, U.o~ Sr3. Oliveira.· V:Ll-

Peço. pois. ~ Y. Ex. que consulte a Ca:>u hllii.o e ontl'o:;: 
si pormitte n rotlrada da omenda. 

Consultu.d.:t.. a Cama.w., é concedi!h a r•eti· 
i•o.du pedido.. 

E' a.nnunciad(l. a votação da, seguinte 
emenda. sob.:. :~8, dos St>s .. Jos(} Euzebio e 
oukos: 

« Onde convier: 

Fico. o Po:iel'. Ell:ecutivo autorizado a en
t:•ar em accOl'do com os !!OYOL'DOS dos Es
tados e uus municipios, <tfim do lhes traos
feril·, indepanJ.ente de b:tsta. publica, os pro· 
prios n<J.cio:Iil.88 lJ.ae ellos p1•etenderem ad
quirir. podendo ceder-lhes gratuibmente os 
qua nfv.l fol'<Jtll de gmndo va.1or e so torna· 
rem p1·ecisus para es~abelecime;ltos de in.;. 
strucção de q Uê~lquer natureza ou u,ssistencia 
l)ttblica, ::ossim cc•mo para embellezamento 
U<J.$ cii!ades on 'l"illas, ou para serv lços de 
aguas o esgotos e tudo que se relaciona com 
a hygiene o sa.ude publica.» .. 

o S1.•. Presidente . .;__ A" emenda 
n. :;;s, a Commissão deu parecer fa.vom;~cel 
sob1•e a primeira p~u·te, isto 13, :l1ê as pa.
l:wras « pretenderem n.dquirir », merecendo 
parecer contr-ario a pa1•te final da emenda. 

O Sr. Jose Euzebio (pela ordem) 
- Tendo a. Commi~slio de Orçamento dado 
parecel' i'a.YOi'~Yel ~obre a primeil•w parte da 

.emonda. e contrario á segunda, peço quo 
V. El{. consuLte a Casa sobre si consente na 
retirada d<t pa.ri.c da. emenda. que nilo logrou 
parecer fa.vora.Yel da Commiss5.o •. 

O Sr. ·Presi<:lc:n:te -0 Sr. Depu
tado Jusé Euzcbio requer a. rctir<~da da. se-
g unda parto <h Pmeml:L. .. · 

Os Srs. Depu~udos qua con~cntem nesta 
rotilo;\da, qu()il'<J.m levaut<tr-se. (P,r ~c;a,) 

«Accre·:cento-se onde p :1.!'0Cei'. conveniente: 
Pa~sa. :~ tleal' sob a jul'isdicção d3. Dele

gacill do Thesom•o em Sergipe a Mesn. de 
Rcn<.las de Villa. Nova, no mosmo . Estado, 
que, pelo decreto n. · 2. 1330, de 5.dc outubro 
de l89i, foi m a.ndada. considerar csta.ção 
dependente da Allà.ndcga do Penedo, no Es
tado das M:tgoas. >> 

E' igua.lmonte u.ppr()vado o seguinte sub
stitutivo da Gommiss1Lo :i. emenda acimu: 

«Fie-. sob <~ jurisdiccão du. Dele :rue ia Fiscal 
no Estado·de Sergipe a :Mesa. de Retidas de 
V lUa ~ ova, no me;mu E.>tado. » 

E' annunci:.td <~ a vohção das · emendas so lt 
ns. 40, 41 e 42, <is quaos a Commis:iiio de 
Ül'ç~omcnto oirer eceu um subsbitutivo. 

O Sr. 1\.loreh•a. da Siilva (pela 
o;·dam)- Sr. P residente, venho dectu.r<w, . 
como signatario de uma. destas emendas, que 
acceito o substitutivo apresentado pelo H
lustre l'elu.tor d<~. Commissito, pedindo-lhe 
licença, porém, pa.ra, em terceira. discussão, 
aproscmt<l.r uma. emenda. de 1'odctcção, com o 
fim de resalvar melhor os direi tos das mu
nicipalidades interessad:~s I).o assumpto. 

Era u que tinha. a dizer . 

O S1• . ..Julio dos San. tos (pela Ol'

den•) - Sr. Presidente, como autor de uma. 
das emendas, tenho a. dochu-a.r que acceito 
a sub-emenda proposta. pch\ Commi~são. mn.s 
como ell3. n:to a.ppl'chende em t odas as suas 
partes o pensatuentu das u•es emendas, 
principalmeato d:J. minltD., que est<i. sob o 
n. 40, cu p2diria a. V. Ex. para, dopois de 
aceita. a sn!i·cmendn.. apresentada. pola c am
mi8são, sul.Jmettoi· á. votação da Camara 'a. 
s~gunda parte d<t minha emenda, que de
clarll dispens[l.das as formalidades e"igidas 
pelo U.ecrcto n. 947 A, do 4 !lo novembro 
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.de IB90, porque, ·. sem essa dispensa. de for
malidades, naturalmente as Camaras Muni
·cipaes não conseguirão obter o pagamento 
das contribuições com que haviam entrado 
:para. o· Thesouro. 

A l"'.Lzão é simples: este decreto n.947 A, 
do Governo Provisorio,dispunha. que. mesmo 
quando as Cama.ra.s Municipaes ·. tivessem 
·obtido isenção de direitos por alguma lei, 
deviam, pa.ra .conseguir esse favor, p1•oceder 
a cerms. diligencias preliminares, necessa · 
rias, como seja.m : licença. do 11ioisterio d:.i. 
Fazenda,, informação por parte · dos enge· 
nheiros fiscaes das compa.nhias e outras 
que, na situação actual. são impossíveis de 
:preencher pela Camaras · Municipaes. 

0 SR. PRESIDENTE- Não posso accedcr 
a.o pedido do nobre Deputado, .· porque o 

·substitutivo foi apresentado ás tres ernenda,s 
e, . uma. . vez approvado elle, ficam ellas.pre· 
judica.das. 

0 SR. .. JULIO SANTOS- Desde . que V. Ex~ 
não sujeita ... 

O Sa. Presidente-V. Ex .• ntt 3n. discussão, 
poderá. apresentar emenda, altcr:mdo a 
redacção. 

O Sn.. JULIO SANTos.,....., •• á app1•ovação da 
Ca.mara o meu requerimento, ·que é ne
cessario. po1·que penso que · a. Commissão 
quer realmente mandar restituir ás Camara.s 
a,quillo que ·lhes . pertence, protesto, desde 
já, apresentar na 3"' discussão emenda tor
nando cbro o nosso pens..'tmento. 

O Sr. Briclo Filho (pela ordem)
A emenda n. 40, que autoriza. o . Governo 
a. restituir á Ca.mara Municipal de Bom 
Jardim, municipio do Estado do · Rio de Ja
l'leiro, a importancia de direitos · de impor· 
tacão pagos em· 1896, etc., este., sufficiente~ 
mente prestigiada pelas assignaturas . dos il· 
lustres membros da bancada fluminenso. 

Entretanto. Sr. Presidente~ seja. permit
tido a um estranho á bancada encaminhar a 
votacão. no sentido · de declarar que a me· 
dida contida na. emenda n. 40 é . justa, razoa
vele deve merecera.pprovação da Camara. 

nhas as pala.Yras do illustre autor da emen
da. Sr. Deputado Julio Santos, espero que a 
nobre Commissão de Orçamento, em 3a dis· 
cussão, explique ·melhol' . o seu substitutivo, 
de modo a eTitar duvidas. (.Muito bem.) 

Em seguida é posto a votos e approvado o 
soguinte substitutivo da Commissão : 

«Fica o Governo autorizado a restituir ás 
Cama.ras Municipaes de Iguape, no . Estado 
de S. 'Paulo, de Bom .Jardim, no Estado do 
Riode Janeiro. e á Prefeitura de Bello Ho
rizonte, capital de Minas, a importancia dos 
~mpostos _aduaneiros. .Por ollas pagos, pela 
tmporta.çao de ma.termes que se verificar 
tinham isenção desses direitos.» 

São consideradas prejudicadas n.s referidas 
emendas sob ns. 40, 41 e 42. 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
substitutivo da Commissão · o1fe1•ecido ás 
emend:.~s sob ns. 43 e 44 : · 

«Ficit o Governo autorizado a liquida.l' 
suas co~tas com os ~tados, pagando-lhes o 
que ver1fica.r lhes ser· devido.» 

São. consideradas prejudicadas as referidas 
emendas sob ns. 4:3 e 44. 

E' posta a votos e a.pproo:,·ada a seguinte 
emenda., sob n. 45, do Sr. Paula Ramos : 

«Art. 1°, n. 17 (Alfandegas) : 
Accrescente·se : «Mais 100:050$ para gra

tificação annual de150$ ~cada um dos guar· 
das (727) das alfandegas da Republica, . para. 
compra. de fardamento.» 

E' tambem approvada. a modificação pro
posta pela. Commissão, quanto á redacção da 
emenda n. 45. 

E' posta a votos . e approvada a seguinte 
emenda, sob n. 46, dos Srs. Cruvello Ca
valcanti e outros : 

«Onde convier : 
O Governo entregará, a titulo gratuito, 

a. quem de direito, o ter1•eno necessario pa1•a. 
e alargamento do cemiterio da Santa Cruz, 
terreno esse ji.t indicado ·na planta ca., 
dastrallovantada por ordem do Ministro 
da. Fazenda e constante dos lotes 71 u. 74 da 
rua. Sete de Setembro e 1, 2 A e 3 da rua da 
Verdade, naquelle curato.» 

Não é admissivel que, por um descuido da 
parte dos podet•es competentes, fique a Mu· 
nicipalidade da.quella importante zona pri
-vada. desse favor. Convém notar, além disso, 
que o municipio de Bomja1•dim acaba de ser 
tlagellado por uma grande . epidemia, que o 
reduziu a uma si1iuaç.1.o realmente deplora· 
vel. 

E' igualmente approvada a. seguinte mo
dificação da Commissão: 

«Em vez de-entregará, diga-se : fica au
torizado a entregar-o mais como está.» 

São successivamente postas a votos e re
jeit ~das as emendas sob ns. 47, 4B e 49. 

E' considerada prejudicada a emenda. sob 
n. 50. · ·. 

E' posta. a votos e approvada a seguinte 
emenda. sob n. 51, do Sr. Heredia de Sá: · Em taos condições, a medida contida na 

emenda n. 40 deve merecer a approvação da 
Camara. 

Approvando a emenda .n. 40, approvo ta.m· 
··bem as emendas ns. 41 e 42. E, fazendo mi· 

«Accrescente·se onde convier : 
Fica ·elevada a. 5$ :t dia ria dos trabalha· 

dol'cs da.s Capatazias da. Alfandoga. do Rio de 
Janeiro.» 
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E' igu:\lmentc approvada a. seguinte roodi-· 
~caç.i.o da Commissão : · 
~os tra.balbadores das Gitpata.zia.s da Alíil.n

de:.:a. do Rio de J:~.neiro siLo em oum<.>ro de 
500, vencendo cada um a díarla de 4$, que 
a. emenda. manda elevara. 5$000. 

Hti, portn.nto, um a.ugroento na clespeza de 
1150:000$, a.nnualmente. e, parecendo !L Com
missão que a. nossa situação financeira não 
autoriza, por emquaoto, esse augmento, nã.o 
póde aceeita.l-a, tal qual ê proposta, julgando 
que o pedido que a. respeito diriglt·i1m ao 
Congresso; por uma commissão, represen
·tan'to·a.. classe dos traba.lba.dorcs da. Alfandega. 
do Rio ·de Ja.neiro é l'azoavelmentc a.ttcndido 
elevando-se de lO •/ . a dia.ria que ora 1JCr· 

_ ce!Jení.~o 
. E' llo~ta. a votos e rejcita.da. a emenda sob 

· n. 52. . -
· E' annunciada. a. . vota~.ão da. segnin.te 

· emenda, sob n. 53, do Sr. Bt1cio Filho: 
.«Aecresccnte-sc·á. rubrica 32 do art . ·1• :· . 
Inclusive o pagamento da. gratificação 

.correspondente ao cJtercicio de 1903, devida 
em virtude de . disposição . regulamentar, ao 
oftlcia.l de gabinete da Diroctria. Gemi dos 
Correios .» 

O @ir. Pre"ident;e- Está. emenda 
será. destacada. .para. eonstítuil· pt•ojecto em . 
scpar:t.do. · · 

E' posta. a votos c n.pprov:J.ua. a. seguinte 
emcnd<.~, sob n. 55, dos Srs. Cl'uvclio Ca.val-
canti e outros: · 

«Não attin~indo a renda da Recebedol'i"' 
4 lotaçii:o de .;!6.000:ül)ú;o; do or<>&inento 
vigente e havendo o accrescimo do 28 quot:.~.~ 
com a ct•eação de dou~ fieis do thesoul'eii•o. 
ele.-ando-se, por consequencia.. o numero de 
quotas de i:~g a i Gi, púde-se, som augmoo1o 
do saldo da quob annuai do I5S:i;:J22, csta.be· 
lecer a seguinte pur•ccntagem: . 
i6i q uoi.as D<\ razão de 0,()5 

!Íobrc a.lota.ç..'io de ~.000:~ 150:500$00 
A tabella .dá i39 .quotas na ra.· 

zão de 0,45 sobre a 1ota.ção 
de 2tõ.OOO:OOO$ . • ·• .......... . lli:000$000 
E' igrulmento a.ppro,•a.da a ses-uinte modi· 

ficação da. Cominissão : . . 
. " A CoromissiW a.cceita a emend;~ na. pa.rte 

em qtre augmenta. 28 quotas, que . devem 
ser a.bona.das aos dous: fiek ultiroa.meote 
cread<•S, eleva.ndo-~c à impol't<~.ncia . total 
dl)llas do ll7:000$ a. l22:200S e a. poroent:~.gem 
.a 0,-!'7, importando o total das quotas em 
122:2(10$000. 

O 8r. Dricio Filho (pela o2·àem)- E' considerada prejudica.d:~. a emenda. sob 
Sr. Presidente, depois dei a.prosenta.r de a n. 50. 
emenda, cuja votação V. Ex. ac:~oba de annun· E' posta a. votos e approvada :L ~eguliüu 
eiar,verifiqueiqueclla.nã.o .tem cabimcnr.o emenda.,sob11. 57, dos sr. P ilula Ra.mo! e 
no or•çamcnto da Fazenda. · · · out.rog: 

Contem materia r elativa a.o Orç..,meoto « Artigo addit ivo: · · · 
da. Viação, e como póde ser apresectada na· Continua. em vigor a. disposição do n. 20 
3~ discussãodaquelle Orça.mentó scroa.ugmen- do ar t. 20 da lei n. 746, de 29 de dezembro 
tar.despeza;, o que· faz que possa. ser admit- de 1000.» . 
tida. pela. Mesa., pe<;o a V. Elt. que consulte a E' 0 projecto, assim emendado, approva.do 
casa si ·consent e na. sua 1•etira.du.. reser- em 2"' discussão e enviado a. Commt,;sllo de 
vando-me pa;ru. a.presea tal- a em occasião op· orçamento p:tra. rcdigil~o para. a. 3• discussão 

. portuna.. - de aecordo com o vencido. · 
ci Sn.. P AULA RAMos- A omeoda est<i. pre- Posto a voto3, é a.pprovado em 3• discuss!to 

judie:J,da. e enviado ;~.· Commissã:o de Reda.cç.'\o o se 
-O 8r. l?rellideute- ·A omenda guinte . 

está. ptoejudica.da pela rejei~.ã.o da dv S1;, Hcn· 
rique Borges. · 

J"Il,O.IECTO 

!!:' posía a votos · e a.pprovada a seguinte 
emenda. sob n. 54, dos Srs. Rodri:;ues J)oril~ 
·e outros: 

<~Para pagamento :~o 1• cscriptut•a.rio ·da 
Alfa.ndcgll. do Maranh5.o Felinto Elysio :-."as· 
<Cimento da. quantia que lhe competia como 
2• escriptura.1·io da Ali'andega de Maceió o 

-deixou do recebet• no periodo do 1893 a. 
1898, em que foi illegalmente deeta.ra.do- ex· 
tincto, com os vencimentos da t:.~bella nn.,
terior, quando já. era do quadro eJreetivo 
.antes da fus.io das t·epartições de Fa~enda '-
3:900$000.» . 

N. 198A- !90:3 

O Congresso Nacional decreta. : ... 
Artigo unico. Ficam desue j ú. e:.:tcnaivas · 

aos oftloia.es da Briga.da PoHcial e do . Cor,Po 
de Bombeiros da. Capital Federal as diSJ?O· 
sições do decreto n . 983, de. 7 de ianeu•o 
de 1903 ; revogadas a.s disposições em con· 
trario. . . 
. E' :~,nntincia.da. 11. votaçi"io dns emendus do 

Senado aos projectos ns . 3i G, de !902, e 307, 
de 1903, que r enrg:1niza.m o Corpo de Commis-
sarios d& Armada {diseuSStio un!ca). . . 
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E' annunci:1da a votação das seguintes 
emendas do Senado ac projecto n. 37 G, 
de 1902: 

«Ao art. lo- Sitbstitua-se pelo soguinte: 
Art. L o O corpo · de commissario da 3-r

mada sm'tt. constituído do modo seguinte: 

l cmnmlssario geral, capitão de ma1~ e 
guerra,. 

2 commissa1·ios, capitães de f1•agat:1. 
8 commissario:~ . capltães-tenen&c~:. 

20 commiss:1rios, 1°'; tenentes. 
30 commissaríos. 2°3 tenentes. 
40 commiss:.trios~ gu:.~,:.•da:->-ma.rlnha. 
10 sub-commiss::..rios. 

O :§I". Tho::na:;.~ Ca'1>'alcan:ti -
Sr. Presiucnte. o ~nno passad.o u. Camara 
appl'OVOU opr•ojecto n. 37 c~ q_uB roi :10 Se
nado e u. illustre Commis8ã.o da 1hrinha. e 
Guerra dess3 ramo do Poder Legi~la.üvo fez 
alguma8 modificu,çõ~s. de a.ccordo com· as in
formações dadas pelo illustre Mlniscr·o da 
Marinha; porém. na redacção desse projocto, 
da 2a. para a 3a. discussão, houve um engano 
de numero. o que me foi confirmado ha pou
cos dias pelo Senu,drJr Pires Ferrciru. ... 

O SR. PAULA RA=,ros-Apoiudo. E os jor.:.. 
naes publicaram o parecer. 

0 SR. THOl\IAZ CAVALCANTI - E1Iectiva
mente . publicaram o . parecer de accordo 
com a info1•mação do nol1re Ministro da Ma
rinha, e quando veiu pn.r:t a. Camn,ril, trouxe 
este en.;..;ano de numero. porque, em Io.:::<..:.r de 
30, devia estar 40. 

EntendenJo-me com o Ministro da. Mari..;. 
nha., disse~me elle que n11o podia, 'esta1• em 
desaccordo com a io:tbrmaçã.o dada ao Sena
do, informação que encontra-se em ::.eu . re
latorio, á pag. 26, em que elle diz que con
corda com o seguinte quil.dro: 

Peço á Cu.mar:1 que rejeite estn. parte da. 
emooda do Senado, l'esta.heleccndo assim não 
só o projecto que foi daqui, neste ponto; fi
cando . assim de accordo com o projecto da 
Camara, e, ainda mttis, · com o pensamento 
da propria Commissão de Marinha e Guerra 
daquella corporação. conforme ouvi . de um 
dos seus membros. 

Peço, l)Ortanto, a V. Ex. que divida esta 
emenda em partes, ,afim de a!_)provarmos 
umas . e rejeitarmos a que consigna 30 
2os tenentes, para que seja restabelecido 40 
;zos . tenentes do pro,jecto n.cceito pela Camt.tra 
dos Deputados (1\Iuito bem). 

O Sr. Al-ves D:u:·'~Jiosa (pelam·dem) 
- S1•. PI'esidcnte, effectivamente a Com
missão de Ivrarinha e Gucrr:.'. deu parecel' fa· 
vor<J.vel ás emendas com que o pro,jecto que 

ora estamos votando, que reorganiza o corpo 
de commissn.rios da armada, voltou a esta 
Casa. 

Entretanto, attenlleodo ás ponderações que 
acaba de produzir da tribuna o honrado 
Deputado pelo Ceará, o Sr. Thomaz Caval~ 
canti, em homenagem ainda aos esclareci
mentos que se dignou prestar sobre este 
assumpto o honrado S1·. lVIinistrJ d::t Marinha. 
e, finalmente, porque a Commissão esõà. con~ 
vencida de qu~ os~e numero de 40 commissa.
rios S3gundos tenentes consulta, melhor as 
necessidades do serviço do que o numero do 
30, constante da emenda do Senu.do, a Com~ 
missão não põe duvida u,lguma em vir de
clu.r:J.r ~t Casa que acceitn. a. idéa a.present:.tda. 
pelo illüstl·.:.: Deput11lio . que precedeu-me na 
tribun11. 

Era o que tinha a, dizer sobre o p:~rece1• 
da Com missão de que sou mini ma parte. 

O Sr. Pre!!!tidente-Vn.e·se votar a 
emenda ao art. 1o. 

O Sr. Thomaz Cava.lcanti pede que seja 
votada esta emenda por partes: 

«Art. ·I o. O corpo de commissal'ios da ar
mada será constituído do modo seguinte : 

1 Commh;sario geral, capitão de mar e 
guerra. 

E' approvada. 
8 Commissa1•ios ca.pitã~s;..tenentes. 
E' approvn.da. 
20 Commissi1rios, 1 os tenentes. 
E'approvada. 
30 ·Commissarios, 2os .tenentes. 
E' rejeitada. 
40 Commissarios, . guard~ts-marinllas. 
E' n.pprovada. 
10 Sub-commissarios; 
Approvada. 

O Sr. Presidente-Vae·se votar o 
art. 2° do sulJstitutivo do Sonado, que é o se
guinte. 

Ao art. 2°-Substitua~se por este: 
Art •. 2. 0 Nas promoções ao corpo . do com

missarios obs!:Jrvar-se-hão as seguintes re
gras: 

1.a. A ·vaga no posto de capitão de mar o 
guerra commissario geral ou chefe do corpo 
será. preenchida . por merecimento; 

2.~~. As vagas dos postos de 2° tenente n.té 
capitão de fragata serão p1•ovidas na confor· 
midade do preceituado nalei de promoções 
dos officiaes . combatentes da. armada, em re
lação ao modo po1• que se dá o access.:> nestes 
postos: as de guardas-marinhas, porêm, serão 
na razão ·de l 14 por merecimento c 3/4 por 
antiguidade; . 
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·s.a As vagas de snb-commi~sa.rtos seráo 
preenchida~ p los ca.ndidat ns quB em con
CUl'EO ~e mtJ8t;·arem .habilitados nas s·•guiutes 
m~torias: pottugucz. n·ance;~. ingloz, at·l~ 
thmctica. (com applicação ÍLS diYoJ'$.:ts qu<JS· 
tõos de cont<lbilid<tdc, ao usu ilu ~ysceuú 
monctario, ao ca.mbio, agi o de· ruoollas, <tOS 
Pesos e nwliilm,; e ~11CCialmcnto· ~~o syst;cm:L 
!nctrico), al;.;elml. (:~tG cqu:.l~Õe~ do · 2" g~ii.o, 
Jnclusi v c). gcomstria. llmtic;.~ c no,;.üc~ rlc 
storcomotl'ia, :;eogt•aphí<t, llistot•üo; do lll':t· 
zíl, noçõc.s du l>it•nit•> Publico o A~lllioistrii., 
iivo, Jll'atica dl~ cscl'ip tut·a~iio qc bordo o e m 
·geral do sct·viç.o t!e f:1zcnda., o provarem quo 
são bt•aziloiros, maiores do 18 anoos c com 
n. l'o!.Justcz precisa. p~:~.ra. u v id;t do mnr, sumlo 

. o~ ta comp:'Ovada em inspc()(,~-w tle s;~udc. 
Paragrapho tfnico. No rc;.rnlamcn.to que 

:f'Ot' cxp&dido :pa.l'll. . a execuç1i.'o d<L prcs<ln te 
tei, o Governo .. designará quem deve form<tr 
<\ commis~ão exa.mina.t.lor<\, di.~crimioa.rá. •J 
qúe dev<~ co~sti tui~ .merei:imcnt.o c m'!rca.rt~ 
0 tcmp.o de 1nterst1cto para .às }>romoçoes. 

o Sr. ThonJa:l.l Cnvnlcn;nti 
(Jwla orrlem)-Sr. Prcsid~nto, o i11·t'. · 2- c1o 
projecto !elo da C<\mara consulto. . niclhor 
não sõ os interesses da cl:J.ss!l como o in ~c
re~so gern.l. 

O corpo tio commü:sa.rios, Sr .. Presidente , 
. pertenci! á cla~so ariocxa; úa . n..1•mada. c o 
corpo do mn~hinistas, <tUG ta.mb.om portonco 
a es~a classe, tem uma norma ·sogundo n. 
qual se fa.z a promoçii.o, normu. que ê ju~tn.
rocnte a q110 se a.eha contida no á t• t . 2• do 
pt•ojcoto da. Cmnm•<J .. Para ·que .ambos . os 
corpos fiquem unifot•mes, conv~m qua sc,ia 

. mantida o. disposição do projccto dn. Cu.ma,ra.. 
( Apoi(ldos. ) · . 

Além dis;:o, o Sr. Mi1Íist ro da. 1\[(l.rinha diz 
no seurell\tor i.o ··que é · J>i'ccise tot·nM· essa 

· corpo m clltot• composto, com um pt)SSO<tl 
l.t01bilitado; ü o unico meio de cun&guir isso 
ú ter o Governo :1. libcrtlatlc do: f<J.Zor os:;u. 
cscolb~ mais Iai·ga. 

Não li intlov~.ão, porque o corp.o olc ma.-
. chinistas os1à organiza.do deste modo, como 
se pôde vel' do r ela torio do Sr . Ministru. na. 
parte em que tl•a.ta. do:;; regulamcntos,e onde 
~o verifica. que desde o ·posto do ca.pi tão tlo 
fl'agata mo.chinist.a. a. tê o de 2• ~Jneo.te ma· 
chiuista t\ PL'omoção · é feitu. metade pvr 
mel'ecimerno e mo Gado por ant.igttülM.e, e só 
de to.l modo pôde se fa.Zel' o. compusiçit.o 
dessa corpo com 1nclhor ]:iOS$0:>.1, d•~n elo . fivjil 
o,ccesso aos roulllores, ])Olo menos como ó de 
presumir. 

Hi.\ aitHla. <~ pondet•a.r quo o Gov,oroo púde 
promover, por merecimento, mesmo o n. l 
ou e, d() inodo .qua nã~ lla. projnizo algum 
IJa.t•a. a. antiguidtl.ll.;, · 

yot,VU 

· Ct•eiJ, pois. quo a C:1m1u ':J. p t•e(erirâ a dis· . 
posição do pPoiocto. or.iuntlo tl l)3ta Ca,s:t, l'Ojoi~ 
tando a. ottWJLltl do Sonu.do noss·t p: 11~to. · 

O Sa. PJ~!';SU>t;Nm- O :trt, :'<,<> todo~ . 
O SR. Tno>IA:F. C.\vAT.CANTI _:. Peço qtlo o 

at·t. 2•, at-~ o n, 2 du pr•).iecf.o do Scna.tlo, 
scjtt sub~tl.tuido pBlo quo fct i YUt:túo na. Cu.· 
m:.ll'lt do;~ D~pltLU.ÚllS; !lo 11. :i OIU doanto 
púdo li·~. r, pot·CJ.uo 6 !llm!iol:~ t'Gfll t'~ r.lt,e ti. ct•r.a
c:::io dos SttiJ·C.OllltniSS<U'ÍOS. O, dt;~l.i~ ·q liO ;:.tl . 
cro.:t<:i(o ó accui t<t, u. rel'url.l:t mu•lilltt \O lU de · 
sc1• o~:abolecio l:t, pois totupot· ftm rcgtthtl' o 
t•ucrutamon t.o tios Sllb.cummis::l<it•ios . (.lllli!v 
l1em ; ?JJ ~tito b~m.) 

f)·Sr. Gót•nl:Ulo I ·Iassloclac.>r 
(pela onlem) - Sr. Presidente, cu ·combato 
:>. disposi<;ã.o do § 3• dc.sr.c :>.rt . 2• . D.o lhcto, 
quem cxa.mina.r attent~mento ·•~ exigcncla.s 
p;u·a. o .Citrgo do · ~ub.,commissariQ,. Ocu.r;1 
desde log!) convcucitlo de 1plc so reclu.ma.!n 
vot;tla.tl\liros !;;l.bios p~u~<.~. o cxct·cicio tl ~ fttn· 
c~.iJes tão simph_."' ·· 

E' pt·cci~o que o camlid:tto ~a.iba : ~1>ortt1· 
gucz, t't-anccz; inglc:r., a.rHllmo\ ic:~ (com U.P• 
p licaçã.o ás div~rsas questões llc con~abilida· . 
de, o.o uso do systcma. tnonehrio, :.w cttmbio, . 
ngio de moo:as; :tos pesos c metlit!as c ~spe· 
ci::.lrnClnto :1o syst.cm:~ mct1•ico). al~obra (a tó 
CILU:I·•:·õns do 2" g1•;i.o, incl11sivo), gc\•ln <l lil'i~ 
pratic:.l. c noçõos úc st :t·eotmtd:\ , geogt•:t· 
pllia., histo1·h.t do nrnzil, uoçlín.i do clit•.::ito 
publico e ndutinistra.ti.vo, pr:tticJ. de O$Cri
ptui•açflo do uoruo c om ;tct·a.l do sorviç:o d.o 
l":t~cnt!a..» - · 

Isto com 18 (l.Jlnos ! Assim, J'l'\l'O. Cl\orccr 
funcçõcs (\c · suli-cotnmissa.l'io da a.t·ma,da, 
car~:o puramente 1le contt~biliilll.dc, · insigni
fie:t.ntissinio. se cxigr uma. som ma. tlo saber 
a.o ca.mlidato .tlc 18 annos.dc ida.tl.e irnpos.~t· 
vot tl.o Eor wlquirida. ll()t' cllo, a menos <1ue 
nã.o l;uja. um ,-cl'l!atlojt·o :;unio. . 

Aos 18 t\nno~ niW sü põtlo tot• uslk~ somu:~ 
do s•~hct·; c, a in•la m<~is. v;io su· cKigir i~;l o 
a <ruem tom do exercer fuúcc;.õca tã.o suu· 
:tHCI' Uas. . 

Acbo quo t\ illnstra Commi->Sli.o ·niio pun· 
1lll1'ou sutncientemen~e csi<~ pa.rto c, noS$!).; 
concli~.õcs , c1•.oio quo u. Camara · •~nll<.~.r.t · b.cm 
in~pír,\(la rojeita.mlo a cmondt!o uo S\lnailo . 
(Muito ud1n; m.sito ucm.) · .. 

O Sa•. AI vcs n:u·~osn . (pela 
o1·dem}-Sr. Pt•osidonto, 1iulus mllsina!) ra.· 
~ü.os que v.cahei iJe e~~cn·~~~· .IJ.U1\nto :~o. ll_lt· · 
mm•o do sub-commts;:trtos, · a Comm1.~S<~O 
v.ccci~ll. u idóa npt•o;ontp.da. po\q. iltusLrc 
Doputu.do p.elo Cottr<~, Sr. Thomaz Gai'<J.l-
C(l.Uti. . 

Entrota.u\.o, uito p~ss~ infel~zl»,O~~.\l .~st.a.r do 
a.ccordo com a. que aca.JJ.a (lo a.pres<•J:ttar o 
ltonra.do roprosentautc do ltio OrtJ.nd~ u!l Sul, 

12& . 
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eliminando a prova de halJilitações, resta
beleciJ.a nu, lei para ·os commissarios da Ar· 
mada. 

Não vejo nada de excessivo nesta prova. 
E' preciso considerar . que a carreira dos 

commissarios é hoje uma cn.rreira quo 
u.ttinge ao posto de capitão de . mar e guerra. 

.Não é muito, pois, que o commissario, que 
se propõe a essa carreira, seja suhmettido a 
esta . prova, · se prepare . desde logo por um 
concurso em que revele o conhecimento das 
materias especificadas na emenda. 

o Sr. Presidente- Vae se votn,r 
pol' partes a emenda. 

São successivamente submettidas a. votos 
e approvada a primeira parte (a vaga será 
IJreenchida por merecimento, . etc.); rojei· 
tad.a a segunda Jln.rte {as vagas dos postos 
uo 2°~ tenentes sel'ão providas de conformi
dade, etc.); e approvada a terceira parte 
(as vagas de commissarios serão preenchidas 
pelo candidato em concurso, etc.) 

São successivamente submettidas a votos 
e a.pprovadas as emendas aos arts. 6°,8° e 9°. 

E' annunciada a ·votação ·. da seguinte 
emenda.: 

Disposições transitarias: 
« Accrescente-so:-A classe de aspirantes 

a commissarios ·ficará cxtincta, etc.» 

O Sr. GeriUano Ha~8loclier 
(pela orde1n) - Sr. Presidente, entre as dis· 
posições transitarias que vão . ser vot.'tdas, 
existem dua.s que se referem ao corpo de 
aspirantes a commissarios da, armada. 

O Senado mandou supprimir este . corpo de 
n.spirante:s com umn, crueld;.tdo que brada aos 
céos. 

E' assim quo não se · respoitam direitos ad· 
quiridos por uma infillidade do moç·os quo 
ustão nos logm·es de aspirantes 't commissa
l'iot da a1•mu.da, onde ha. alguns até que con
tam lOannos de serviço! · 

o SR. CA.SSIANo Do NASCll\IENTO dá um 
aparto. · 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER.- E' extincto 
immodiatamente. 

O Som\do estabelece na emenda quo a 
classe de . aspirao tos ·. (t · commissarios ficará, 
extinctalogo que se der a reorganização do 
COl'pO. 

Eu adopta.ria a emenda, si porventura ella 
extinguisse o co1•po, respeitando os direitos 
adquiridos . pelos que actun.lmente o com
poem. 

Começar, ]?Orém, pol' dar a. .· estranhos o 
di roi to de concorrerem com os actuaos aspi· 
rantes para, depois de reo1•ganizado o corpo, 
se1• . o . mesmo dissolvido ; dispcmm.r 1noços 
(1ue, durante longos annos, contavam com 
uma, cu.rreirt\, que ~c sttcri1i~mrtuu alli, 

imaginando quo á sombra das leis nacionaes 
tinh<tm o seu futuro segu1•o, . isto é uma ver
dadeii•a jnjustica. (Apoiados.) 

Não sei por que havemos de viver respei· 
tando . direitas adquiridos de meio mundo, 
quando se trata sobretudo <lo . potentados, e 
tenhamos esi;a conducta tão antd.gonica com 
os nossos antecedentes para expulsarmos, do 
dia para a noite, um grande numero de 
moços que teem o di1•eito de ver garantidos 
os seus direitos adquiridos, que ját o são pela. 
Constituição. 

Esti.t lei não pôde ter e:ffeito retroactivo. 
Si quit.erem supprimir, procedam com 

justiça, · não permittindo que ninguem ma.is 
seja admittido · como aspirante ·a commis
sario, garantindo os direitos dos actuaes. 

Nestes termos, a emenda do Senado não 
pôde sm• approvaüa pela ·camara, sob pena 
de commettermos uma; injustiça crudelis.; 
sima. · 

Espero que a Camara attenderá n, estas 
observações e que sa.ber(tser justa para com 
os fl•acos tambem. 

O Sr. Alves Barbosa (pela ordem) 
-Sr. Presidente, a Commissão de Marinha. 
e Guerra não pôde, em principio, deixar de 
acceitar a idéa. que acaoa de ser aventada. 
pelo honrado representante pelo Rio Granda 
do Sul. 

Esta . questão dos direitos. adquiridos pa
rece que é uma idé:.t que deve estar impU· 
cita .em todas as leis que aqui fazemos; pa
rece mesmo ocioso dizer~se em uma loi:
ficam respeitados os direi tos adquiridos. 

Mas, parece-me que o que o illustre depu
tado quiz &'tlvagua,rdar, foi a possibilidade 
de . não serem attendidos ·.os .· direitos dos 
actuaes aspirantes do co1•po de commissarios 
por . não se poderem prestar ás .. oxigencitts do 
novo progt•amma, de concurso. 

Não · estou longe de u.c.roditat• que assim 
seja., . Sr. Presidente ; mas, para remediar 
a este inconveniente, não devemos rejeitar 
esta parte da. ememla, porque está na. alça· 
da. do poder quo l],dministra, está. nn.s forças 
do ministro attender ao dil•cito da.quelles 
quo .ha muitos <\nnos estão como pratican
tes do corpo do commissarios ·; e é . bem 
provavel que assim seja, porque, dotado de 
espirito . de justiça .. e grande bondade, como 
é o illustre Sr. Ministro da Marinha., não se 
tornará excessivamente l'igoroso para. com 
aquelles que teem o melhor dos argumentos, 
que são os a.nnos de serviço. . _ 

O concul'So, portanto, ha de ser necessa,,; 
riMnente benevolo. para com estes; mas, 
em principio, fica . eslíabelocido para o futu .. 
ro aquillo que a 1 querei que haja e que 
é neccssorio que haja, (Nt"to apoiado dos.,.. 
G..:l'll!ano Jl!lsstodu.:l', 
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Em soguiu<L •i post.:J. a. vot,s e rejolf.nda. a. Út. s.o Os daspaohos do importaoio es· 
rcfot·idJ. omauda do Senado ás disposições traogcira sor1í.o a.presentatlos á.s alfaodegn.s 
iJ·aositorra~. ·. em n·es vras, sendo as iot-ceira.S .vias, depois 

E' o pl'vjccto da\'oh·itlo ao Soo:ulo. . do conferidas e a ltcrada.s do accill·do com a 
E' annuncia.da..a. vota.ção do lJl·ojccto· n.'!89. \-~rb:t. do. conrerencia. das primeiras, on- · 

. deSta anno, .que ct•on. os loga.rc.> do contador vmda.;; qmozcnalmcnto :1. H.cp:trtir;ão ·do ser· 
o procur:Ldor fiscn.l o restnbolccc o.s juntas viço tl:1 Eshtistica. Commcrcial no Districto 
administl'a.tivas da. F<tzenda. Fwlm·al em c:Lda. Federal. para servirem do ba.so aos tra.ha.· 
uma das dclog:wi::t.S fbca.~s . lt.l . Rcpublica. lho3 a c<w;.:o da mosma, ,l!e<.~ndo nesta parte 
(2' discu --siio). · <~.ltot·:t•lo o § 1• elo :w~. S2 elo dcct·cw 

Em se'!uida. são succi',ssiv<tmeot.o po_stos a. o. il. 73~, 1le 7 da agosto elo 1900.-
votos O appl'OVi!.dOS om-2" discussão (Sil.l VO .a. Al't. 9. • No provim«?nto dos ·novos cat•gos, 
emeuill.t) os seguintes· artigos do et·cadus por esta. l~i , serão aproveitados, 

r~speltada a respectrva. c;~.tcgoria, todos os 
rMJECTO omp!'egados cujos logares são supprimidos, 

~ . 289- 1903 bem como os extinct.o; odM repa.rticõcs de 
O Congresso NMiono.l dccrotu. : ' ·. fazoncla e:.:tioctas, o só depl)is de todos esses 
Art. 1. o Fic;.tm craa.·los os ioga rc~ <h' cou- colloca:los. poder;t o Gove1·no. nas primeiras 

tador o procurador fisca.l o ·ra, ~LlJelocida~ as notnonções IJ.ue fl7.cr, preencher lívremcnto · 
juntas administt-a.tivas d:~ Fa.;~end:\ Fedot:a.loro os.to;,-nrcs que falk1rern para. ·complotar os 
ca.da uma. das dolegaeias fisro.~•Ja.ltepuhHc..1.. l'espCJctivos quadros. 

Art. 2.• O numoi•o, cbsso> e vencimCin- . Art. lO. 0:> vunclmontos, por subst ituição, . 
tos dos mnp1·eg!Wo~ da. Roccbodol•ià do Rio elos empregados de fuzenda. se regllla.rão.pela. 
de Janeiro o das . alfandogas o dulcg;w.las fúrma csta.belecid'l. na decisão do Mioi&t.Grio 
íiscaoS SCl'ãO os COUSW.utes da~ ta.bellas au· da Fa.z~JJda n. 2;!4, do 23 do abrit de 1879 •. 
uexa.s a. esta lei. - . . Art. li. Nos regula.rneutos que expedir 

Art. 3. • Os log'1.res tb delegados fiscacs o pn.ra. execução dcsta lei. ás delegacias fiseaes 
de inspecéores du.s alfa.ll(lsgas con,iuuariío a. e R.ocebcdoria do lHo .de Janeiro, o Governo 
SOl' e:iorcido;;, e1~1 commissã.o; por empi·,!ga.- consolitl..u•ii. toda. a. legislação em vigor, ro
dos de fazenda quo perceboriio. além dos la. Uva. a essas l'ep:u•tições, aceresoentando 
vencimentos do sou lagar oJTcctivo, ·~ :;ra.ti- o que fo~ preciso pa.ra. . regularidade c ra.pi· 
ftettQão marcada. nu; rospe<ltiva í<tbsll<\ ; o do dez· do ~erviço c podendo irnpm· como peaas 
procur11.dor fil!ca.l por doutor ou baclmrol em discipllnaros mulms p3Cuoia.fjas na impor
scioocias soclacs e jnridie<ts, flllC tcuba pelo tancia dos vencimentos dos respectivos em-

. menos tres ano os ele . pr<~tícll.. . pregados, do um a tres.dia.S. . 
Al·t . 4.a Fic;~m partcnceudo <\<JS procura-. At•L 12. Na insntfiueocia. da.s verba~: or~~· 

dores · nsco.o3 as attl'iiJuições do; actua.M mcn'-1.rias, o Gm•orno poder-.!. abrir o prec~
procura.doras seccion:ícs. coocet·ueo.tes ao crcaito para. completar a quantia. nocessa.rla. 
executivo tisc~l. ft uspceia.liz:lçã,•J dos lleus â. exocuç;'io desta lei. · - . · 
pa.ra. fi.anço.s da Fazenda : justitica.ções do Ar~ . 13. Fica.m revoga<lns as disposicõos 
montepio o melo solúu, tel'renos· do mn.ri- em contL•a1•io. · · · 
nhas o outras de c:tr<tctm• administrativo. E' t tuubmn approvada a sc~uinte enionda. 

Al't. s: • · O · lanç:tmento do iluposto do do S1•. Indi1> do Bl'3.7.il : . 
iodustri~s e profissões será feito anouat. Tabcl!a. ;i....,Atra.ndega. tlo-R.io do Janeiro- · 
mente. pol" omprClgados ·tr'~> Recebedor ia, cl.o· Thesourciro-Eievado a. 4:800$ o o1•denado o 
sigua.dos pelo dit•ector e revistos, p ela. mes~ a 19 v numero do quotas, mantida. a. · impor. 
ma. fórrnu., de dou~ om U.ous mlllV~ os de tancin. ·pat·a quebras. .. 
pon.oas de agua . Administradot• das C:tpatazia.s- Elevado. a 
. · Art. 6.•. A Roi:cbodoria, do nccor(lO com 1:800$ o Ol'deuado o a. .10 o numoro de quotas 

· as iustt•uoçõe~ .de 27 de ,junho do 100~. cou- E' o lll'oj~cto n.ssim emendado approva.do 
t inua.rã. a cobt'al' aioig:.tvclmcutc ua. Capita.l crn 2·' dl~~l1Esiio c enviado á. respectiva. Com· 
Federal a divida. acttv:t, que for llquid:üla., missão p:~.t·u. rcdigil·a )Jat•a ·a. 3" discu~siio, · 
e as mul,as por in fracçõe.s de leis e t·egu· do a.ccorJ.o com o venc1do. · · . 
la.rnontus. · . São sucoessivamento polltos a votos e a. pro· 
. Art. 7 .• Fi.cam c:.:tinctos: . · . va.i.los-em 23 discussão·os ~àguinto& artigos do 

- a) a s~ Secção da AHU.odega. i.l!) Rio do Ja-
d ·-;> t ·' l'lt01ll01'0 nuh·!l,, pa.ssun o pa.1•u. .o <IJ=a~ ·!! uo respo-

ll~ÍYO wspellt~r o sei'VlÇO de letloes dos vo· N. 303_ 1903 lutucs retardados ; . 
ú) <~;s Alfu.ndoga.s do Maeah6 e do Ponodo ; O Cvngt•e.;so. Nacional docrota : 
c) us loga.1•es de inspector do fa:~:enda, ;i. Al't. I . • E' o Governo a.utoriza.do a. abrir 

propol'çito que forem va.gando. · M )linisto1•io ~(1. Justiçn. a Negocias Intel'io.-
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res o . credito de 729: 130$, supplementa1• á 
verba-Ob1•as-desse Ministel'iu, para as in· 
stallações, reparos e outras despezas com o 
Hospício(} Colonias de Alienad~..>s. 

Art. 2. 0 Revoga.m-se . as disposições ern 
contrario. 

São successivamente postos a votos c <'-P· 
provados oro . 2n. discussão os seguintes a.r· 
tigos do 

P.n.o.n::CTO 

b) dous pa1•eceres de medicos que hajam 
examinado o enfe1•mo 15 dhs antes, no ma· 
ximo, da.quelle em que . for datado o l'equc-: 
rimento; ou certidã.o de exame de sanid:tde. 

A1•t. 3. o O enfermo de alienaçü.o mental 
poderá. ser tratado em domicilio, sempre 
que lhe furem subministrados os .cuidados 
nece~E<Lrlos. · 

Paragra.pho unico. Si, porém, a molcstia 
mental excede1• o período de dous mezcs, :.t 
pessoa que tenha á sua . guarda · o enfermo 
conununica1•á. o facto á autoridade compe· 

N. · 31G -1003 tente, com todas as occur1•encias relativas á 
molGstia e ao tratamento empregado. 

O Congresso Nacional decreta: Art. 4. 0 Salvo o caso de sentença, mtqual 
Art . . 1. 0 O individuo que, por molestia logo serádada curatela ao alienado, a auto· 

mental, congenita ou adquirida, compro· ridade policial providenciar(t., scgun~lo as 
metter a ordem pnhUca ou a segurança das circumstancia.s, sobre a. guarda pt>ovisoria 
pessoas será. recolhido a um osta.beleci- dos bons deste, communicando immedia;ta· 
mento de alienados. · · mente o facto a.o juiz competente, afim de 

§I, o A reclusfio, porém, só se tornn.râ offe· providenciar como for· de direito. 
ctivu.cm estabelecimento desst\ especie,quer Art. 5. 0 Em qua.tquot• occasião será. per· 
publico, quer particular, depois de provada mitt.ido ao individuo internado em estabole· 
a alienação. . · . . · cimento publico ou. pat•ticular, ou em domi· 
. § 2.o Si a ordem publica exigir a inter- cilio, reclamat•, por si ou por pessoa. inte- . 

nação do um alienado, serâ provisorla. sua rcssada, novo exame do sanidade, ou denun- · 
admissão, em asylo publico ou pM·ticular, cial' a falta dessa formalidade. 
devendo o clirectol' do est<1belccimento, don· Art. 6. 0 S<1lvoo caso do perigo imminente 
tt•o em 24 horas, communicar ao juiz com· para a ordem publica ou para ·. o proprio 
potente a admissão do enfermo, e I'elatar enfermo, niio Sllrá l'ecuzada sua retir:.tda. de 
lhe todo o occorrido a respeito, instruindo o qualquer estabelecimento qm\ndo pedida por 
t•elatorio com a observação medica que hon· quem requereu a reclusão. 
ver sido feita. A1•t. 7. o Quando reouzada, naquelle caso, 

Art . . 2. o A admissão nos o.sylos de · a.lienn.· a sahida, o director do estabelocimentll dará 
dos far-se-ha mediante requisição ou roque- incontinente, em rela.torio,áautol'ida.de com· 
rimento, conforTY'Ie a. reclame autoridade potente, as razões da recusa, para o julga-
publica ou algum particul:.u•. mento de sun. procedencta. 

§I, o No primeiro caso, a autoridade jun-:- Art. 8. 0 Evadindo·se qualquer alienado,de 
tarfL á l'equisição. asylo publico ou }la,rticular, sómonte poderá. 

a) umn. gnia cont~ndo o nome, filiação, ser l'eintet•na.do, ::;em nova formalidade, não 
naturalidade; idade, sexo, côt•, profissão, hu.vendo decunid•J da evasão 15 dias. 
domicilio, signaes physicos e pllysionomicos A1•t. 9. o Haverá. aação penal~ por denuncia. 
do individuo suspeito de alienação, ou a Slla do Ministerio Publicu, em todos os casos de 
photog1•aphia, bem como . outros esclareci· violencia ea.ttenta.dos ao pudor, praticados 
mentos, quantos possa colligil•, e façam certa nas pessoas dos allenudos. 
a identidade do enfermo; Art. 10. E' prohibido · manter alienados 

b) uma exposição dos fa.ci.os que compl'i)· em cadei ~s puhhcas ou entre criminosos·. 
vom a alienação, · e dos motivos que rlete1•- Paragraphu unico. Oncle .· quer que não 
minaram a, detenção do enfermo. caso tenba exista hospicio, a autoridade competente 
sido . feita., acompanhada, ·sempre quo pos· far(~ alo,jar o alienado em casa expressamente 
sivel, de a.ttestados rnedicos a.trirmativos da destinada a esse fim, até que possa ser 
molestia mental; transportado para algum estabelecimento 

c) o laudo do exame med1co~legal, feito especial. . · 
pelos peritos da policia, quando seja esta a Art. 11. Emquanto não possuh•em os Es-
requisitante. . tados ma.nicomios criminu.es. os alienados 

§ 2. 0 No segundo . caso, seodo a admissão deZinqwmtas o os · condemnados alienados 
requerida por algum particular. ,juntarâ esi;o somente poderão permanecer, . em asylos 
ao requel'imento, além do quo os l'ogulu.men· publicas, nos pavilhões qu~ especialmente se 
tos .especia.es a cada estabelecimento · poss<.\IU lhes reservem. · 
exigir: A1•t. 12. O Ministt•o (ta. Justiça e Negocies 

a) as declat•a.ções do § lo, lettl•a a, do· Interiores, por intermédio de uma com-
cument~tdas quanto possivel; missão composta, em . cada Estado o no Dis-

r--
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t1•icto Federal do procurador ·da. R.epnblicu, mensa.lmeuiu á. eommiss..'i.o inspectora uma. 
do cnra.dor do orpr1aos c de um prolis;ioua.l, t-el~o cil·cum~tanciu.da dos doentes inter- . 
de rcco.nlle~ida cvmpet··•nci:t, do~ignado pelo nn.cl()., no me?- antm;ivr, · · 
GOVOl'no. fará a. · sup:·ema lllSPClCC!ãO .d~ A1•L \0. Ao GOVCl'DO dt\ Uniiio incumbo 
t 0dos os c;t:Lbc:lccírncntos do alienados, pu- m-~nttn· :t · :tssistcncia. a.os a\lona.dos do Dis
blicos e p:tl• ticnllJ,res, CX.Í$tcntos no ·ptd z. n·icto Fodcml. ha.vcndo tl;t Prefciturn. d.o 

Ad . 13. Todo hospício. asylo ou casa do Disl.l'ict.u ,~ clitwia do~ clountes. 
sa.uüe. de>~tinado :1 enfermos de molosths · · 
menta.cs, dcver<.'1 pi-ceneho!' o.s S~f!ulntes ctJn· P;t.l~llt"I';J.pho tinico. A ditWi<l. dos a.lionados 
diQi)cs :· · · rcmettldos pelos JM.:ltlos será p:wa por osttl!', 

1~. sot• 1lirigido . por . profisoil)n:.tl devitb· e lWio:~rcspceth·os p:úzc.~ tt do~ :Llienmlos e~
mente habilitado c rcshlonto nú ost<Lbclc- trungcü·os. 
cimcnt"o; · Art. 20. o pc:;soa.l,l:J. As~istcnci:~ r~cis Alio~ . 

2•, lnstallal'·SC o fnn~cionar em cclillci.o P:'.l1os 1!0 Di:>t!'icto Fedor:1l cumpor-~a-ha: no 
adequado, situado cim Ioga r suudwot·. c:.:m Hospício . Nttnional. d!l um director. supc· 
dopcndcacias que parruitta.m aos etrfm·mo~ l'il!tondendo o sorviç;> clio.ico o adminis~ra
oxcrcieios ao a.L' livro ; · . ·· t i\·o; qu!.l.tro alienist~ o!Tc:!ctivos;· um n.d.Jtlll· 

3•, possuh• oomi>artimontos espociacs p::tt'il. to ,um cirurgião-:;ync~logist:\ , um pediatra., 
evita.t• a promiscuidade de sexos, bom c(jmo um metlic<.> . tio pa.vilhli.o do molcs"tias infec
pa.ra ::t sopi!,raçiio c clas~ificaçií.o dos doento>, cios:ts . um opltc~tlmologist:>., um dit•ecto.t• elo 
sogun.do o numero destes e o. ua.(;m•ez:1 da l:tliot·utol'i.a t~natumo-p;1thulogico, um Msis
molê>stl:>. dCl que sofrr:>.m; tente do· mesmo, um cll.c!'e dos sorviço~ !tino· 

.f~, ofl'orecet· gat·o.ntias ele itlonéidntlo, nu sothct·apicos, um clon tist:\, quil.tro in\o~n.os . 
tocn.nto ao pessoal pa.r:1 os serviços clínicos effecti1·os, um pharruaceuW:o, um adm10!S· 
e a.dmlniskutivos. · . u·oldor, um a.rcllivista, um pr"imeiro, um 

Art. 14; Quem quer que p1·eien1u fundar segundo, um terceiro o um qua.rto escriptu· 
ou. dil·igir UI!ll.l, c:ts.n. .do ~ude destinada. rui•ios, um cuniinuo o ttm porteiro; e no.s 
n.o tl':J.tmnento de alienados devorá r oqual'Ol' · colonia,!l do :~,lieoa.dos: do um director, que 
n.o Ministel'is llO Inte1·io1' ou aos pl·esidentes ~orá medico, um alienista olfuctivo, um 
ou go~·ernadorcs do~ Estn.dos n dovida. au- arljm\trJ, um phf\rmaceutico, um a.lmoxal'ifo, 
tot·lzaçito. · um t• o um 2• · escriptura.rios. No pa.vilh5.o 

-Art .. 15. O rcquemnte :t.nTicx:w;t :i SU.'1 do admissão, on(lo L'unccloua.rá. a. secção tle 
petição-: , · · chimict\ psychiatr ic.., da. Faculdade de Me-

l•, documentos tcnuente~ a. pmva.1• quo o diciou., haver<~ um a.\ielli~tn.; director do 
local e o ost.."l.bolecitnento est::to nM co1Hli- mesmo pavi!hio. cabendo o oxorcicio de;;tc 
çütls do a.rt. 13 ; · . . .. . Citl'go !LO lente da. c<:~cleira. de psychir~tria. o 

2•, o regulamento interno da cu.sa. (te de mulostiils uervos..1.s. · 
sanU.c; . . 

s•, docla.ração do numet•o dos doenecs que 
p1•otenda. recebet· ; 

4•, dochn·açã.o do t•ocober ou niio o osta.bo-
lximento apena.~ a!ionarlos, o de .. ser, no ul
timo caso. o locn.L t'Cserva.du a,.es,es lntcira.
mento sepa1·arlo do .clestia:ldo aos. onh•os 
doruucs. 

Al't. 16. Estando ossos cloonrocntos e ue
cl::wações em fórm~t, o sondo pelo uofcü,. 
monr.o dll. petição n. commissão inspectura, 
l'OOOlhm>:1 o paticioou;l'io ao; cof!'CS pttblicos 
:~ qua.n,ia. que a.r bitl':l!' ·o Goval'OO p:tl'a 11 
fisca.lLzaQão do estabelecimento, ;tnnual-
mentc. · . · · · . 

Art. 17. P1·ebmlenllo a dil-ecçü.o uo os
taltelecimento olova1.• o nnruet•o primitivo 
de peuoionistas. ~Ub!Uettcmí. ao Govol'no, 
devidamente in.fot·ma.lla. JlehL commlssão .in
ll.PCetol-n., uma nov11o planta. do oJillcio, lll't>
va.ndó que a.s novas oonst1.11c~õcs ct~mpol'tf\ín, 
na. conlbt•mic.l.adc 1'0quet·id[l1 os no~·os Lien-
sio·nigta.s . · · 

Art. lB. 0.~ diroctores de asylos de :~lio
mvlos, publi()OB o"u p:~t·ticula.ro,, · ouvim·ão 

Paragr:tpho unico. O almoxarífe elo H~s
picio p;tsSt\rà . a. oxerco1• o cargo ú.o o.dmiot~
tr<~c.l.or. 
·. A1•t . 2t . Serão ·providos mediante con
cursi.l os c~~rgos de nlicnistt\ ndjnnto; do po
dia.tt•;L, de medico do p<~,vHhão de. molestias 
infuccio~as ; de tt>sistcntc do la.boratorío. l)is· 
tuchlmico o do interno, i.lovendo se1• prefe· 
riria no provim!\nto rlo todo~ esses Cf\rgos,· 
com excepçiio dos. deus ultimas, o .cooco1·· 
rente que llaja a:o.:m•cido o cat•go de !1S.Sistento 
ou prep3.ratlor úa.s !ô':J.culll.a.dcs de Modicin:J.. 
do paiz. 

At•t. 22: As infmcçõos dosta. Ioi so1•1io pit
niclas com as ponas de prisão atê oito dia~ e 
tlo.mull.a do 500.~ a 1:000$, além das m:tis 
em quo, p.ela.s le i.~ tmtcl•iorcs, incort•a .o in
f1'aot ()t' , 

P;.wagt•apho unico . Ao clirector · roincl· 
denta, será · ca.s;ada. n. a.utol'iza.çio p<~r·~ 
!'uncciona.t• o csta.l>olcaimento. 

Art. 23 , R.avog:lm-sc .:tS disposições em 
contr1wio, · . · 
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1030 A~NAES DA CAl\IArtA 

O Sr. Pre@,idente- A' tabella. a 
Commissão de Or•çamento apresentou algu
mas molitlcacões. 

As Commissões de Cons~ituição, Legislaçã.o 
e Justiça. e de Instrucçfi.u Publica acceitaram 
a tab.:lla. aprosentn.da nn. mcns;1,gem do Poder 
Executivo. 

Em s~guida é posta n. voto.r o l'O}~itada ata
baila. o:fforccidapela.Commis~ãoueürc;a-Inento. 

Posta a votos, (l app1•ovtula. n. snguinte t:l.· 
lJella., acceita pela Com missão· tle Constitui
~ã.o, Legislação o do .Justiça: 

TADEI,LA ·DE VBN0l111EN1'0S lJO PESSOAL DA 
ASSlS1'ENClA . .A.OS ALIENADOS 

Ho!picio Nacional 

lDirector ••••••••.••..•••••• 
4Aiienista.s efl'ecti vos a 6:000$ 
!Alienista., director do paw 

vilhã.o ••••••....••••••••• 
2 Alienistas adjunto::: a· 3:600$ 
1 Pediatra •...••...•..•.•..• 
1. Cirurgião gynecologista ..• 
1 Medico ]?ar•a. molostias in. 

tercor1•entes •...•.••••..• 
1 Oph'talmologista .•...••••.• 
l Chefe do gabinete .. electro

therapico o do ser•vic:o hi· 
d !'othe1•apico •••..•.•••••. 

1 Pharmaceutico ••••.••••••. 
1 Chefe· dos· laboratorios de 

anatomia pa.thologica e 
chimica clínica •••••••••• 

l Assistente (alumno) do la· 
horatorio histo-chimico .• 

4 Internos a 1:200$., ••••••.• 
1 Dentista ••••••••.•..•.••••• 
1. Administt•a<lor ••••••••••••• 
1 Primeiro escripturario., •• 
1 Archivi~ta .•.•••••••...•••• 
1 Segundo escriptm•ario ...•. 
1 Terceiro dito ............. . 
1 Quar•to dito ••••..•..•.••••• 
1 Continuo ••••.••••••..••..• 
1 Porteiro ................ , •• 

Colonias 

1· Dit•octor •••. , •• , ••••••••••• 
1 Me:iico .••••.••••••••.••.•• 
1 Pharmacoutico ••••••••.••• 
1 Almoxu.rire ••..•••.•••.•••• 
1 Primeiro cscr·ipturM•io •.•• 
1 Seguudo dito., ........... . 

12:000$000 
24:000$000 

6:000ll;OOO 
7:200$000 
4:800$000 
4:800$000 

4:800$100 
4:800$000 

G:000$000 
:J:ô00$000 

6:0008;000 

1:200$000 
4:800$0JO 
2:400S;OOO 
5:400$000 
5:400$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
3:00(1$000 
2:400s'.'00 
1:800$000 

123:000$000 

9:000~000 
7:200$000 
:3:600$000 
4:200$000 
~~:GC0$000 
2:40U$000 

O§r. Germ:uto BasslociJer 
(pela onlem) requer e ohtcm d.ispcus:lo de 
in t.erticio para que 0s projcctos ns. 303 o 
311}, C 190:-J. qne a,cabam de Set' votados, 
entt•cm na proxümc. o1•dom do Uia om ;}1. dis· 
0USSÍÍO. 

I~' annunciada a vota.ç·ã.o do projocto n.3l:l, 
de 1903, antorizanrlo oPrcsidcnte da llepn
IJlica a abriL• n.o l\lioistol'io da. .Justiça e Ne
gocias Interiorrs o ct•odit,o especial do 
::175:0008 para pagamento d:t ponto con
st.ruida n<.~ prn.ia uo Fla1ncngo (3'' discussão). 

Em scg-uid<t é po,~to <t votos c approvudo 
em ~:' dí:seussão o ~oguinte ar~igo unico do 

l'R0.JEC1'0 

N. 315- 1903 
O Congt•csso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repn

hiica. au1.orizado a aln·ü· ao Mini::;terlo da 
Justiça e Negocias Interiores o credito e~•pc
ein.l de 3i5:000S pn.ra. pagamento da poute 
construída n:\ praia do Fla.mcego, revog<\das 
as disposições om contrn.rio. 

O Sr. DJ. .. icio Filho (pela m·dem) 
-No s11ntic!o do. encn.minl-lat• a votacão, 
nn.da. ma.is tenho a dizol' á. Camara. do que 
isto : vne vota.r um projecto do credito de . 
Si5:000$ para. uma ponte. na pPaia . ·do Fla
mengo, construida. sem autorização legal. 
(Apoiados.) 

O.· !§h-. Bet•naJ.•do de C:unpoa 
(pela o1·dem)-Sr•. P1•esideuto, relativamente 
ao projccto ·. n. 315, dectat•o quo dou o meu 
voto favorn.vel ao pro,jcci;o, pot•quanto en
tendo que o. Govc1·no do illustro St•. Campos 
Sallcs, dcterminn.ndo a despesa, estava par
foit.amcnte autorizado por· lei. 

UMA voz-Por que lei ? 
0. SR. BERNARDO DE Ct.MPOS-Aguardo-me 

pa.1•a, em 3" discussão, caso ontendn. necos
sario, 1•espond.er não só ao discur~o proferido 
pelo illu:::tt•e Pepl·esent:tnte do Porn:1.mbnco, 
como ainJ.:t <ts considerações que S.Ex. n.cab3. 
de adduzir, soh pretexto do encaminhar a 
votaç.:i.o. 

O Sn. BRICIO F1r.no- V. Ex:. cnt,ão faz 
pouco na. resposta. uo sem compa,nheiro de 
bancada? 

0 SR. BERNARDO DE CAMPOS-Em 3a. dis· 
cnssão d:woi n. · dovhln. rcsp,,sta, caso julgue 
oppo1·tuno. 

Procedendo-se· :t verificaç-ão, reoonhoce-so 
tct•cn1 votado a. f'a. vor• 87 Deputados. o conM 
t1'a 19. Total. 106. 

Alienista. na Commhsã.o in
spectora do Districto Fe
clel'~ll o dos Estados, a 300$ 

------- O §i". 1\.:lol"eil•u.. dtt. Sil'\o'l\ (pela 
30:000$000 Ol'dem) requer dispensa. do intorsticio parn. 

que o pro,jecto n. 315. de 1003, quo a.ca.ba 
lle ser votttrlo, figure mt ordum tto dia, da 

6: 300$000 p1·oxi 111:1 ses:'!ã.o. 
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Consultada. n. CMaaN, é concedida. a di~- dia,· tratll.Yi.'l ou de\ capacidade p t·olluc~ot•a. d'' 
· pensa podilla. nosso paiz o dét•a.. os OJCemplosdo grande a.u. 

gmento !.la cxport<tç;1.o do~ ~st<~dos do Minas 
O SI•. Brieio Filho (pdit m·rTCm) o do Rio Grande elo Sul, conf~Jrmn a~ mC!il· 

-Parc~e-me, _Sr. Pt•esídentc, que não f'oi ~agens qüc os clignos presidentes üirigir <uu 
concedtda. a. t.llsponsa, pot·qrtc supponhO ni\o este n.nno a.os congrcs.{os ilos t'e~pectivo~ Es
lla.ver numm•o, pois estilo vazias a.s lian- trl!lci~. 
cadD.s, Disse c l'C[lito q_ue quem examina. a. ca.pa. 

Requeiro a vel'lfiaa.ção da. votação. cidade productom do pa.iz nfio póde ter dos
alentos ; ao contt•n.t• io, d()vo t~t· conrra.nça no 

Proocucndo-sc ú. vcríflcaç1io, ro~onhcco-so futm•o da nos~a. patria, porque o !la dispõo 
tcrom votado a. flwor da dispensa pediu~ pelo do oxtl·aor!linn.l'Ío~ el(Jmcutos plwa. cru bl'u,·o 
Sr. Moreira da Silv~t 90 Daput:vlos e oontr:.t tempo, opcrt~r a sua .cmancipaçiio cconomica. 
21- total lll. Um dod primeiros p<L~sos· par& esta emnn· 

E' postO e <tpprovauo em discus~ã.o unic.:1 cipação devo ser no sentido do regula.ri;z;ru·· 
o pal'ece~ n. 91, do l?Q.3. julgando qu~ deve o no,;so commcrcia interno e intcmmcional. 
sor n,rchlV;1cln a pet1<;<1.0. em qnn .losu Fclil> (<tpoiallo.•.) • . 
Bn.ncloil•:t pede l'Olovac;ã.o de pees()ripção pat•:t Façamos :t rovisão das ta.l'iFas, obedecendo 
ree~ber di:l.rias a quo se julga com direito, a uma segura orionUt.c:ii.o cconomic<~. porque 
por tel' sorvido na. comroissã.o constJ>uctora. :u;sim mais uma. vantngem conseguiremos: u. 
de linlns. tclogrt1.phica,s de CuraM :~ Co- de a.ttrn.hir capitaes estrangeiros quo, con· 
ru rol'· fiantcs na est."tiJUidn.d.e da.~ nossas leis a.dn!lr 

E' pus to a votos o :tpprovado em discuss~o noims, vh·ão empregar-se na propl'la agl'i
unica o parecer n. ü:.:l, de 1003, indeferindo cultura, nas industrias oKtrMtivas e f:tbris o 
os requerimentos em quo pratica.nte$ de na míneracão. · . 
2~ classe e ca.t•teiros do :::~ classe de diversas Emquanto não se garant ir o co;pital estran
administrações posta.as da. Republica. pedem geiro, que nos ê. i ndisponsavel, a mineração 
a.ugmonto de seus vencimentos. · não terá o desenvolvimento qua deve t er. 

E' urgente uma lei admmeir.a. esta.vel que 
O Sr. Drieio Filbo (pela m·dem) ga.rn.nta os capita.es, quer o nacio nal, quer o 

requer verificação da vol;(}.ção. importado do estrangeit•o, pa.ra. que n\i.o 
Procedendo-se á veritlllaçií.o, l'econbece·se sejam os calculos e or ç!\mentos de seus em• 

que votaram a il.wm• do parecer 88 Depu· prel.umdimentos surpt•el!ondidos com a a.lte· 
tados a contra 7- total, !J5,. ração de impostos. (Muita bem.) 

o s. r. Pre~'>ldeute _ Niio ha nu· Temns na mineraçli.o um fu turo ostupondol 
O Brazil é dobdo de extraordinaria.s ri· mero; -vae·so proceder (~ cha.ma.da. · · 1 · 1 · 

Procedendo-so à chamada verifica-se te- quezas mineraes, seus r1os ro am .em et· 
tos rle . our0, ostentando poderosas quedas 

rem·se a.us mtado os Sz•s. S:i Peixoto, Aurelio d d ' t · ..... · d l ll 
Amorim. Iodio . do Bra.zil, Antonio Bastos, • e_ agua,, epost os 1nesgow.V01S e '". w 
• .. ·a Ab• ''i 'L' B. ':1. J- L ~//,anca. "nLZ1°, e ~eu, t•gt.lO rtgt' l.l,. OU!!_ 0~~· A dt•a.gagem do ouro dos leiGos dos riosi 
José M .• rco~hno. Pore1ra. de Lyra, J'?<W Vtet· , quo tmn f!lito a grandeza. da Nova Zela,odía 
r:t: .MalaquJaS G~çalves, ~s'!leraldmo Ban· o de outros pa!zes a,uriforos, já se iniciou no 
~l0r1~, Tosta,. Au.,usto do Frett.as, Jos~ Mon- rio Coxipú, no Esto.dn de Matto Grosso, com 
Jil,l~dtm, G[l,l4lllo L~rot~, Herodra do S,L,,·~onr- gro.nde· exito, acreditando pra,tica.roento a. 
qulm Te1xetra, Branda,o, Angelo Pinheno e riqueza dos rios brazileiros, segundo 0 r ela.· 
Ali\'ado Varela. torio da ro~pootlva emprcza, que tivo a 

O Sr. Presidon.te-Rospondel'O.m opportunirlatle dn ler. 
& chamada 102 Srs. Deputa,dos. N[o ha ou- No em tanto, o paiz não ó consiclorado eomo 
:mero pa,l'a. se proseguü· nas vota.çlíes. productor de ouro; No numero dos mercados 

Contimla. a 2~ discussão do p!'Ojccto n.2QGA, exportarlor!l~ do ouro o Brazil não figura.. 
de 1903, com o parecer sobre ag emendas Qual a. nossa. expot·taçãono primeiro somesl;ro 
otterecidas para a. 2& tliseussã.o do projecto deste anno ~ Apenas 4.5}1): '153~'000 ! No em· 
n. 296, deste a uno, que orçn. a Receita oerM tanto, antes do cn.fé o onro foi a nossa. 
da Republicn. pa.ra. o exorcicio do 190-1. riqueza,. Em faco daoifr(l. expor tada p odemog 

Continua. com a pa.htn•a. 0 sr. Oru•va.lllo fullar na. nossa. industria. do minc1•açi'io? 
Britto. (Muito IJem .) 

Ainda. ha pouco um meu íllustrc compa.-
0 Sr. Oarvnlho Britto (co1tti- nheiro de ba.ncada., o competente e operoso 

r~.uando)- Sr. Presidente! Quando inter~ Deputado sr .. Caloger<ts, rofet"in·SO ao 
l'Ompi o mett dis!!UL'so a. tim de se proceder á, descaso dos nossos ministros da. industria 
vott~Qão dM ma.terinsconstante~ dll. ordem do pelo desenvolvimento da mioera.çlío . 
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ANNAES nA CA!\IAnA 

Mas as maiores difficulchdes par:1. este 
desenvolvimento são, uão ~ó a falta de uma 
lüi nduaneira e;;tavcl quegu.rant.a u. impot·· 
1açã.o do capitacs contra, imprevist;:\~ alto· 
raç-õJs. mas tnmk'llUJ, fali.êtde um cou.Jgo do 
Jcis de mint~ração que dispon!w, St•lJ1:e ~J 
;t;-;sumpto, !;OlJ todos o:-; seu.;; u,~pcctoS-JUl'l· 
dico, cconomico c fi~cal. 

A primuim providcnci:.t c.le todos os paizes 
novos CJ!IC de:qjam o desenvolvimento de sua 
minm·ução ó legislar• sobre o assumpl;o dn 
modo cornploto, garantindo o eapita.l tlcs lc 
que n, proprimlade minor·;~l Sldt•ansmit~c até 
1.1U:1 se exporte n. pl'Ot!uc<}io. 

Ni":o consognimog :.titHh cntt•c nós :1. vota• 
c:~lO de um ccuigo de leis sobro millerac:ão. 
AJlPZ:H• d:ts tenía.tiva~ nesto sentido, não se 
tem ligndo ~w a~:mmpto :L a.ttriH/to que olle 
U1Cl'CCe. (AJíOitJdo.-:,) . 

Ih poucos dias o illustrado Deputa.do mi
neiro Sr. Ga.stiio da. Cunha. leu pcra.ute ::t 
Camn.t•a um judicioso oiTicio dn hnnt•ado pt'O· 
sillente de Minas, em qne S. Ex. invoeava a 
nttE\t:Jçüo esclarecida do tligno Sr. Ministro (b 
Viação e dos poderes puhlicos l'edcr·nes parti. 
t\. l'ealiznçiio das medit~as o provillencia.s vo
tttdas pelo Cong1•esso lndustrin.l, reunido re· 
centemente em Bello Horizonto, lwnmdo com 
a presença do i Ilustre Sr. Lauro Müller. 

Uma clessos medidas, reclamada ·com mais 
insistcnciu, é a decretação do codigo do leis 
sol>re as minas, em quo sejam tomadas pro
videncias que ponham cobt•o :l situação pl'C· 
ca1•ia. em que nos achamc-s a este respeito. 
(Jfuao bem.) . 

A jndustria fahril tem-so desonvolvido 
entre nós do um mndo nnitnll(1t~r, nHIS o 
illustrado brazileiro SP. Sor~.cdello Corrêa, 
110 officio dil'igido a V. Ex., St·. Presidente, 
cnvianJ.o ns couclusl.íes a que chegou n Com
missão de Revisfio do T~.~ril'as que nestn capi· 
ul funceionou sob ::.ua t•residellcia, 11onr!erou 
com muito cr·iterio que a oste re8pcito uós 
não tomos ~i não um~~ m:·in. indnstria. 

E' uma ver<la.de. 
A estatística commercial demonstrn. qne no 

p1·imeiro semestre. deste anuo Hxport:i.mos 
algodão no valor de 18.591:240~000. 

Pelo relatorio do 81'. Mini~ti·o da Fazenda. 
vm•iflca.-sc quo do jn.noiro a ·setembro do 
anno pa.ssatlo, impol'tàmos a]godão.cm bruto 
o preparado no ·va.lor de 6.5Gi:925$o a1•tigos 
ma.nuracturados uc . n lgodfio com ou sem 
mcscl:.t no ''alol' de 39.177:254$000. 

Assim, St•. Presidente, cmbom tonhamos 
no pa.iz acLmdmemte cct•ctt de fl:S 1'a.hricas 
de tecidos, C<Jm ~3.840 toare.~, indu~tria bnnt 
importa.nf.c já., vh;to como olln. emprega cerca 
de 100.000 oper:n·ios, a vêrJa.dc ê q uc nU.o 
tt:mos sinão unli.t moia imlustria .. 

Aindn muis, Sr. Presidente! Ao pa.s~o que 
no primeiro se~ncstJ·o deste nnno, expor-

támos cn.roços de a.lgodão na. jmportn.ncia d.e 
1. i~~:J:834S;, importamos uleo~ lulH·ificantes 
para. maclJinu.s. ,~c ja,neiro <L. setembro do 
anno.passado, no va!ol'de 1.202:248~000. 

São algarismos suggestivos. E!les dcmon:-;
tr-am que muito pt)tle fuzcr um~L critorio:;:a 
lei arltnncira.,n·;·sentl.lo de levant~\r·se cntl'o 
ncjs a. grande indu;;trin. manufttc·f;ut•cira., quo 
tru.r:.'L outras que lhe :-;ão annexas ou coa
noxas. 

Nã.o nos falta a rnatcr·üt primn. o somos um 
gr•:wtlc · mmcudo consumidor ! (Jlnito bem.) 

Basta, quo n:t revisão da. lei aduancir·a se 
tcmltam em vi~ia. n,::; o:;tatisticas o poderemos 
transformar o esütdo actual d<t nossa in
dustria., cma.ncipando·a . da ttitcllu, em quo 
vive. 

O Sn.. GAJ.OGERAS - Basta umn. simples 
medida a.dministrativa. 

O Srt. CAltVALTIO BmT'l'o-Nüs exportamos 
em ge:tndo csr:n.Ia o manga.nez o importa.mos 
t.riJlws pttt'<L linhas fert·eas, d.c que é·eHe ri1t:t· 
tet•i.a prima. 

A proposi LO, devo lcmbra.l' á C:J.m:Ll'<l. a no
cc::;sidade de sc1• cscudado, discui;ido c vota.do 
o imp01·tante projccto aqui aproscnttl.do nes
te anno pelo illustrado deputado mineil•o S1•. 
Gastü.o dn. Gunlta, sobre premios :tproducçno 
indust.ria.l do paiz. · 

S. Ex., com o seu privilegiado talento ..• 
0 Sn.. GAS1':\0 DA CUNHA - E' bondade de 

V. Ex. 
O Srt. CAH.VAr,uo Brt11'1'0 - , •• ao SOl'

viço do sou patriotismo, fundamentou ca.bal· 
mente o sen. projccto,. qne visn. emn.ncipar o 
paiz da importn.çfto de prodnctos da indnst1•ia 
estrangoira,ma.nticla. com matcria. prima, quo 
nüs llw expot•i;amos. 

Posso recordar :). Ca.mat•a. um exomplo da 
efficacia. das medidas legislativas em relação 
ao ostaholecimento de Industri:\s novas. 

Em 1803, o p1•esidcnte do J\Ioxico foi pro
curado pelos ropresentu.ntes das emprezas do 
min.:waçào que alll se dedicavam á explol'a
çfío aurif'ora .. Foram . solicitar do governo a 
reducção dos impostos de impJl'hção dos ma· 
chinhnnos destinados ti. industritt extrac1.iva. 

O gr:md.c ostn.distn. mexicano estudou com 
toda a, solicitude o ohjecto da. rccla.mação e 
intct•vciu p Jra.nGe o Congrcsso,nãu p:11'f1l'edu· 
zir o impo~to de importação de machinis· 
mos, mas p[tl'a aholil·o das ta.ril'as adnanei· 
rtts. 

Ao mesmo tempo, porém, que se decJ•e
t;ava. a a.bolição do imposto d) entra.da do 
machinismos para t\S explorações a.m·iferas, 
o Congt·o~so moxicuno votttva uma loi, insti· 
tuinuo um elev:tuo premio pa.ra. u. emprez•t 
quo se propuzessc a. csta.bolccm• no p[~iz 
usinas pttra. o f:.tbrico de m~tcllinistUos quo 
emancipasse o paiz lb importação cstt'n.n· 
goirn. de productu similar. 
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Estn. lei, como n. ld aduaneira dv 1\fcxico, suns !4bl·icas ou as suceursacs tle sHas fa· 
foi vertid:J. para o inglez. pn.ra o franccz o Ol'lcns para al•'·m t1<1s fron t cims r ussas, Ho,io 
]1'11'(1, o allulll6.o c cli~t!'iiJnid<L no cstran- elevam-se <'.O longo rl~sta.s, fab1•ica.s allcmãs 
geirú. c.:m capitae,;, gc en ·o l ' opcr:n·ios :t.l lemães. 

Em dous anu ';~. app:lrccm•am concut·- Assim -só um J•asu ltatlci culhou a Russia. 
ente~ amedç;\nus ao prcmi•J in~tilnido c o co:n" pt•ei;cnc;ãv do crear :•. gra.ndl' industria 

Mexico ÜlVC ucn!.l'u d<! sca teniwl'io usinas <L cust:.L do taril'as cx:wgct'<Ldi1s- uttruhit• 
.r:na o fabt·lc•) de m:.tcllini~mu.s par;!. :t mi- c~tra.rr7uiros numL'I'osus c cmpl'(:lwntlcdorcs, 

cra,·iio, quo mtput·t:~ hojn em ;<l·andc c~c:da, situaçio dup!amL·nte pcrig"o~a! 
pté par11 c na>so paiz. 1·: os p·Jt'i.OS do Mo· Em primcil'O lvg:n· - os pl!,tLdos dh·eito~ 
níco,. mediante ttLrit'a llNtcc~ionista, ::c f0- udtmnc;ros r(:cahom sobru as <:!asses m:ois 
lmrum aos rnacllinismu.~ c~traogeiros. Llc~fuvo!·cci<las; em Jll'Ovrito c:.;clusívo dos 

A honrada Cornmi~;;5o üc Or~amcnto, Sr. l'Ul'OS falJl'icantc~rnssos , (lo.,; numerosos c·t 
Pl•es.idcntc, cncOr,tr:tn:io ponto~ du contaclo t,1':mgeiros cprr. mon•Jpulis:Lnl ou dcnuin:.tm as 
0ntrc a !l<J>S<t sitn:tç::io ceonomica c n situa· iil•lHstJ.•ia, c emlim tl!J Tlr~~um·o. 
flo econumic;~, 1LL l~ti>~ia., de~cnhou no seu Mas não scnolo os f:tbric:tntus em numero 

r:amcel' um qnn.,it·o ilesnlit:lor daJpicllo. naç~'.l ~umcicnt:; pn.t•n. akt~tccm· o merc:tdo, a, irn• 
pm eonseqnc,ld:.t. d:t :Hlupdo 1l~t poJitic:1 pro- pol'út~iio cgt.t•:.tng!;[·,•:t 11ersiste, apczn.1• uns 

· ccccionista. ' ta.xns· nlnv:ld:ts, •l l\sCn vol<l'entlo·Se assim o 
P:wecc-mo f)UC f.: •. Ex., o honrnd.0 rola- contr~tlnndo. 11 frauua, a cunupr:ii.o c , cou

tOl' (dil'(IJinda-se ~~o S1·. A>~i~io de Aur~n), SJ wqucnterncntc. tornando-se n ullai:i as v<J.n· 
ins]_Jil'ou n:t ol•r:t de L0u11 J'oiu~'.trd-l.ibl'c tagcns ccon•Jmicns da tttdl'n.. llr<\ind,ca.n,lo-so 
ç}umge at· Pl·ol<:cl ion, o H~co c o comnt~rcio.1rone, i;o . 

O SR. ANTZW l\E Aramu- l'crfuit:ownnto. gm segur1<Iu logar-cntru os estrangeiros 
Gitci·o no lllún pai'\!CCl'. atll•ahidos pelo systcmn. p t•otoctor, uns. ha. 

O SR. CAIWAwo BlU'1'1'0~Pois bem, Sr. que, npcoac; ützüm fort11n:t, curo ell;~, rcgres
Pl·csideuto. I'al' JO[lis qno SC.i<~ l":tsl;iuioso, s<tm l'1 snn.})atl'ia. pass:ulllo a cxploraç'to in· 
eu peco ]Jf!r'mís~i'ié' 'L c:~m;Lr<t pal':L ler nesta. dtt~tric.ll •1s mií.t~s tio outl'O estmng-cir o,da.ndo· 
pn.rte o parcccr "~ ~.Ex., porque tenllo em· so assim uma <'Xportaç·ão continua. a impor
bargos a. oppor :is suas conslum·;Lçõcs: tanto de capitacs p:ü·u. Jüra uo paiz em que 

« Os paizes como o noss.>, como a Russia, furam feitos o em hcneücio exclusivo do paiz 
que eaouoruicamen~,) toom comnosco tn.ntu a. que l'cgi·oss<tm os oxplor:J.tlol'cs a<lnmticios. 
semelhança, cmfim-•l~ rm.izcs do pl•ouucr;ii.o A ltusgia liCi1, ;tponas. mono~ pohro e a prova 
prcpondera.nte quo prctcmloin, fi cu~ta. de <'>Que, apcz<Ü' llc ~or um dos m:l.iol'O.~ pl•odu
tarifas, croa.r n.ntccij.::.do. o prem<ttm·am<Jntc, c~orcs de ouro o de dinheiro, vi1·c n.sphyxiaú~t 
contra. as suas ~ptítlões uatu;·acs, a grande nn. ma,:;sa do,; :c:;.-;ignutios 1!cprecin.lios. Nrí.o 
industria. ou inclnstrias artiflcin.c;, s,·, npp:t- sn ·:~ e,:ta }lintu\'a d:t ltussia; tr<t.c;H\1a pot' 
rcn~emente s~ li!;:(,L•t:J.m rln. concHL'l'eneia cs- Poinsn.nl. :t exacta , fiel, taLvez momio at;to· 
trangcira. . · nua<l:L, pintm•;t il:t 11oss:L shun.çU:o · indus· 

Ellos não conscgn('m sinfio con~cntt'a.l-n. a. tdat ?» 
mo.is e mais n~ts miios 1lo cstm.ngoii•o, que Mas. 81'. Prc8idcntc, n:i.o hn. -pn.rid<'llc 
fa.cilmf!ntc zmnba 1ln.s l1arroir•as ])r,.hibi th·as, ou l;rc n. sittmçf•o Lin. l tns;i:i o llo Bl'<.Zil, 
salta-as c vmu f<~.;ur-llrcs .n.. gL!Cl'l'ft no Pl'O· qu:.tnl.o aos llOrigos qno o homado r clato1• 
:prio mercado quo se lho prctcnília rcchn.t•. receia. . 

A prot.:ce[o, ~ütr~1hindo pm·a o p:ti~ ,,s Os c:'.pit:tGS que a nüg pa.m rht E nr opa pura 
fa.bricantcs cstJ•;mgciro~. ni'o f;t~ sinilo rlc~- n Amo•·ic:1. p~1·dom n. nncioo:;,lüln.de do or i· 
loon.r a fonte d<L produc,ão industrial, sem gcm ... 
modificar, na. rG:~litlJ.cl~, sn:t origem pt•i· · O Sn. Jn:\o Luiz _o~.r.n:s - O c<l.pitil.l não 
mitiV3., Ll!!ll p:Ltl'io:t. (ApOiClr!O~ , ) 

Ella só consegue proteger. os CSt1•angeiros o Sit. CA.ItY,\1,110 BlU1'TO - .• ' nncionali-
cm ],)rejnizo <los naclon:•c~. pnrmi ~tin1lo·H1es z,1m·S:l no cOIHro uo SIÜLs operações , dospor
conquisl.ar no paiz uma. iníluoMi<t mni~o tandú as t•iqnczns n.llol'J11ccidas no seio da. 
mais consitlera vcl do r111D a quo goz;wa m tcl'!'n, fccnndanr1o a cconumh soci,ll , assegn· 
até llntão. l'anJo t:t•;tltt~lllo n bom (),;t ·,t• J. 11opulaçtio op(J· 

A sllt\ aclo pçiio scrt'L um c no g t•avc c ferl.il mriu., (Jpoiado.o.) 
om consNtuen~ias fnoos~'lS. O ~:!::cmrdo tht. Dcmn.i.;, ~onilorcs , tt•anspor . o oceano 
Hussiq. ~ b:lm J'1·isanto o bem suggcsti m: ú Atl<J.ntico, vin,!u d<l Europa. J'<ll'U. o Bru.zil , 
umt~ llça.o. .. não é o mo;>mo quo tr''n~por a linlm <li v iso ria 

Encontrando difficutda!lcs '' impork\çiio cntT'O a ,\ilomanlm o n. Ru~;i a. 
do sut~s m orc:ulot·i;b na Rns~ia, pur ca.mtt QnQ.ndo, Sl'. l'rosi!lcnl;o, ;!. .·impor tação tla 
d<J.s t <lrifli.S .rn·ohil.dt;ivas, os J'abricantes :11 capita.cs Jl:Ll'::l. o~ p:.izos nu_vos é Jtlda. pre· 
lcmlícs julg:\l'am m:tis comrno1lo trun~port:~r , coll i z<vü~ pot• todo~ o~ econunn.>tas, cust11-mB 

Yol. \'li t3<l 
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comprehenrloP os intuitos da. honrada Com
missão, manifestando se contra clla •. 

0 SR. ELr .. mu GUILHERMg - A DCC!CSSidade 
do . capit:.~l estrangoil'o no nosso pai.z ú in· 
discutivcl. . 

0 Sn.. CARVALHO HRlTTo-Articul:t"SO cÓn· 
tra. o protcccionismu que elle procm•a isolar 
do resto do mundo. o paiz que o adopt, .. 

Póde agora revidar o proteccionista.: vós, 
liv,e-cambistas, quercisisola.ro paiz do resto 
do mundo, impedindo ~ entrada de capitaes 
e bi•n.ços csl,t•angeit•vs · que veem concorL•cr 
para u. expansão commcrcial o · indul!'trial do 
paiz! (Muito bem.) 

Ma.s, Sr. P1•êsidente, quando fossem ver
dadeiros os conceitos de Lcon Poin8ard, em 
que se ·inspirou o hom•ado relator para se 
manifestar sobre a situa.cão economica. da 
Russia, ao auctor do Libre Clum!Je at P1·o
tecUon, ob1•a oscripta em 1893, cu podet•ia 
contrn.}lOl' a opinião do ministro das finanças 
da Russia, emittida cinco annos deiJois da 
obra do economista f1•a.ncez. . 

nerendendo o proteccionismo . como . IU'3· 
dida. de cara.cte1• transítorio, o ministro elas 
finanças da Russia, Wit.te, declarou em um 
discurso pl'onunciado em 1898, na sessão de 
encerramento dos trabalhos da commis:;ão 
encarregada do promover os moios de me
lhorar o com morei o do cereaes, quo . o fim 
do mesmo systema m•a libertar a pro·lucção 
na.cional da sua dependencia do trabalho e 
dos mercados estrangeirôs e elevar opaiz 
ao nível de uma unidade economica por si 
mesmo imponente. 

« A historia, disse olle, mostra que os 
paizes exclusivamcmi;e · ag1•icolas, . mesn.1o 
qun.ndo elles são completamente iodependen.; 
'tes. sob o ponto de v-ista politico e poderosos 
no terreno internacionu.l, são atlst1•ictos, sob 
o ponto de vista economico, a rop1•osonta,r 
o papel de colonias tributa.rias dos p:üzes 
industriaes, que são as suas metro.poles.)) 

Feit:.ts, S1•. Presidente. r!Stas ligeiras con· 
siderações sobre a paridade da. nossa si· 
tuação economica o a da · Russia, passo a 
t1•a.tat• de outro assumpto, que reputo tambem 
de grande relovancht. nn. actua.lida.do. 

Até agora tenho mo referido :1 neces
sidade de, meti.ianta a r JVisão das tarifas. 
ad uancirt~ s, regularmos o nosso commorcio 
in tornacional. · 

Mas, sonhores, como I'egularmos o nosso. 
commercio iutermtcional, si ainda não rcgu· 
lá mos siquot> o . nosso commcrcio in torno ? 
Alé~ da. . exportação de algodão o da im

por~i1Çao dello om bruto, em propn.rtt ~o o .em 
a.rt1gos mannfactuPados; al~m da exportação 
do caroço de algodão · e da importação de 
oleos lubrificantes pn.ra mu.chinas, conforme 
.iã me referi quando tratei dn. necessidade de 
integrarmos a nossn. indust.J•ia fabril; ah:•m ela 

exportaçJ.o de couros seccos o salgados, de 
lã; de peHcs . etc .• e dn. importação de i)!ua.cs 
productos b::me!ir.iados pela. industria estran
geira. p:tsso a.inda a. mostt>ar um quadro de 
dudos estu.t.isticos . que nrt.o póde <leixat• de 
impressionar. 

No primeil•o f:lomcstl•e de!=;te anno, expor
tttmos farelo no valo!' de 917: 171$000 e 
mi' ho no valor dG 509:888sOOO. 

Entretanto, na estn.tistici de nossa impor .. 
taçiT.o vê se que, de jn.neit•o a. setembro do 
anno passado, nós irnport:.i.mos iguaes pro
duetos da nossa lavoura., n sa.lwr : milho 
ho va.lot• de 411:235$000 e farelo no de 
12:015$000! 

O SR. Rooor.rno . PAIXÃo- Só em generos 
alimcnticios iroportllmos 200.000:000$000 ! 

0 Sn. CARVALHO BRITTO- Ha, pois, Utn 
grande dcscquilibrio na.!=! nossn.s t•elaçõcs com· 
merciaes. . Qual a cn.nsa. ucterminante? . 

E' que o nosso commcrcio interno não esi,ú, 
regulado, tLpezar da disposição doart. 34, 
n. 5, da Const.ituiçã.o, que d<L ao Congresso 
competond a. p::\l'a regular o . commercio in
ternacional. bam como o dos . Estados entre 
si e eom o Districto Federal. 

Pcçio permissão (~ Camal'<l. para lel;' a parte 
da mensagem do Sr. Francisco Salles, il· 
lustro presidente do Estado que tenho a 
honra de representar nesta Casa, e em que 
S. Ex. reclama com elevado criterio medidas 
sobre o transporto terrestre e maritimo e 
quo são necessaria.s para a regularização do 
nosso commcrcio interno. 

Diz S. Ex.: 
« Como medida prutectot•n. da , producção 

na.ciona.l, sm•g,""l na.tul'almente o transporte 
terrestre, como o m ·~ritimo, de modo a. . faci· 
litar a. sua. circulu.çã.o. 

Ne.ste :particul:.u', ostú. muito longe de 1•e-. 
solvm· .· o pt•oblema. da nossa. navegação 
costeira. que tão elevados mantêm os seus 
f1•etcs. que . impossilJHitao ostreitamento de 
relações · comme1•ciaos cntt•c . os Estados do 
norte, elo sul e do centro, com · grande pre· 
juizo do desenvolvimento cconomico, como 
em detrimento das relações politicas entre 
os Estados, que os interesses commerciaes 
naturalmente vjncularin.m com uma solida
t•iodade mais bom cimentada. 

A.limenta.-me a. esperança bem fundada de 
qnc .· o Governo federal não descuidartí. dessa 
face da . . questão, que ter<t de lhe ser sub
lnotticb conjunktrnente com outras medidas 
lembrada.s pelo Congresso Agrícola. » 

Além das meJicln.s l'ela.tivas . ao transporte 
t orrest.ro c maritimo reclamada.s na. mensa
g-em elo . illu~tt•o Sr. presidente de Minas, 
:tpt•ovoito a opportnnidn.de .. J?ara . refertl•-me 
a uma. otttl•a mclliun. que tanto jú. preoccupou 
a attenção da, Camara e qno entendo dovel' 
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sor l'C.>Ol\'i<la: pal'J; r ogul:tr hla<lo tio ~\om!llor- O St: , C.\ I:Y.\ LIJO Uin TN-Acho. Si•. Prosi-
cio inttJt·ll~ do paiz. d.~tüc·, quO é llllli tO gmncle u pn;o ua l' ·l~PJil• 

Rcth•o-mo, Sr. P!•e. ~ i.lcn t.~. :i. ma;:nn. rp!PS· s··bi!ithd·• r!uo es,:t lllé•<li<h 1111\'o .• h•!) .par:~. rpte 
tão do~ impostos in tet·O$I;t iu:tOs. o pl'op:•!o t:ungt•l):;s:, Fc<lúl':<.t a lonw sull t•o 

Houvo quom ~uppu7.0.!So, o .h:t .aincla. ')uom ~cu~ hnmbt•us. 
~uppo nha. qnc lt !J:~ncnd:l a ' JHC tc~n!lo a lionJ•;;. l,-:ntflndo qn" :i g~ a·aç~o :t<:t.l! ,,[ n1'io pó,Jc 
llC pnt'lOllC!:l' <fn(ÍlJlíli;t ' l'. <lnCt) ll<li>, <'·Jll\0 \lill ·,lBI'I'Iltlt!L' OS illllJO.,t:l.; Í llL<'l'i~.<'.:.tdii;J('.~ . J~<H''!U t ! 
Pl'Og'l':l.tl1111a. seu. os [111-pl):~ t.to .l inGo.!l't.JSt.adu:tcs. cdlc~ silo t!íSS·.j{\'t;.\lôe:< .:;t 1ltõithi.:lc u:• p:.tJ·i:L ~ 

!'O omtanto; ;,.s;;im 11/iO"l; , . l~ ;!i:l'lt('líO <jllll 110~ >'IICCCcl<.' l',, ~ 
Os Ulustt•ns Dcpnt:ulns minci:·o.,,. . ·O S!!. Axlzro. r•J~ AJ:I~EU.,-0 mnio t• kg:v!o 
.0 SR. ANIZIO üt~ A r:r.r.U-N':iO-Ú SÚ :•, han- ([111\ :~ nlOII;tl'Chia. lh/S lhl!XtJII Cvi ;~ in wgri· 

co.U.11 mineit'3; riingncm •.cf<lndn os imp:i:;tos <l:u!o •h•Jlatl•in. c c;-:t ·. \'(!ill cu111 o~ illlt~>sv>s · 
iot ~l'(!\lt:l<tuncs ; ·r>rJnl\ se • l: ~ fctHiu t\ o •li!'dlo in1.:: t-•J::h<lrt w.~. · . 
de tt'ilmtn;r mm•c:Hlol'ia.s intcru:1s que tem o O ~~~. C.útv,\I,no B:ttn·o -Si m! .\ iuonat·-
uil'\!it.o dot;·nn-;U:.tr. ohLL JltJ;; legou um:l jmtri:t. ;:ran.lu c uai!la; 

o· Sr~. CMl.YALI!O Bmn·o..:.. ... os Sr~ .. luão 11!:1.$ C!llll :L lll:Lllllh'ill;:'l.ll dos i'inpos:os .i.ntm·· 
Luiz Alvo~ c D.wiil G:L!lllJist.n. , •1u:.1n<I'J tive- os~:1d u: ~os n. Jtopnb!ica f<ldarnf.iv:\·\cgn.r:'L :is 
rn.m .· oppo!'t.unidado tlc uiscr1~ir :1 ma!.o;·ht gcraç<í<l: futura~ •! J noss.J p:r.it. \'l nte c mn::t. 
p~ra.nto a. Ca.ma.ra., com ll.quollr~ autoriua.dc o ropniJJii!H<Jtas i limig••~. mn conrticto uma~ 
aquclla compotcnci:l. quo todos lhos L·cco-~ cor~~ a;; ontt•:\.s, mn uma. ridícula. guoz·t':l 1le 
nheocm... . ta.ufus . (,Jpowlos. ) 

O Sa. JoÃo Luiz Ar.vt>s- Antorid,.(lc •)corn· O St~. Tr:ncEJ;~.\ PE S.i.- E" o at•gumeuto Gltl 
petoncia da miu!m parte, u:lo <•.poia.do. Do lc;T~I:cm . 
S!'. Da.vid Campist:t, sim. . O S t:. C .\ll\'.\1.11 0 llr:n-ru - Diz o nobt•o 

O Sn,. CARVAI.n o Bt~trro-. . • di~sm•am que Depntado pelv Jist:r.llv do l'ot•nambuco qnc - <~ 
combatinm o pmjccto · rcla.tivo.:ws im}loxto:; oar;.;nmcnr.o ad lciT <li'Cin. Nãn, Sr . Pl'Osi
intei'Cst:l.du:tc:l p orq11a ncg;lva.m ao Co n- siJontc ! 1-:st.a rt l!osLii.o ú muiw "l'aYO. Totlo; 
grcs3o compctcncia coustitucionnl ll:\1':.1. !e- os Est.:til!lS LJUC su into.l'C>~:im p\Jo seu desen
gisl11l' soi;Jrc o :~ssumpto. Ma·: sOIJ o aspecto .vol virneuto ueonomieo, 'J llC Oltpor•t.am :.1 >ua. 
oconomico, SS, EE:o:. fv!':tln acMrtles em con· prorlucr,ico p:tl'<L o consnmo in t.ul'no c que do 
demno.l-os. s~i:.un :1. csp:ws:'io <'om mcl't' iat rl~nt t·o !lo pai z, 

O SR. JoXo.l.mr. Ar.v1::.-;: - Porroíta.mcnto. ' 'ivom a. l11':tdar pJltt c:ttin•··:ilo desses impos-
Econornica.m<lntc cl!es s..'io ínsustcntn.vois o tos d!;:solvcn tcs; · 
C$tou de nccordo com V. !::~ . · . O Sr\ , B,\1\llOU Lr~rA-Pcrf>.~ i1.:tmontc . 

O Sa. c .... Rv,u,uo ll!t~no-0 meú illns· . O Srt- Ct~-llY.\wo llRITTO -Li na mcu;;.'\
t t•ado compa.uheiro ~:o I'CPN~en t.:H;iío, o S t·. g<lll\ do i ilu$kJ govc.rnaJot• 1!0 Jtio Gran!le 
Io"l•anciscJ Bero:t rdlno, gu1: Cl.l lll t ;i nb Cl'i · 1.1111 pl'•)i.r:\!tu Yi.:hcmcui.e C'.)ll ~l·:~ o. tasa.cio 
ter io c coru1Jet.cnci<t sabe t l'itltll' os a~:m:nptos intc.~J·os l.;uhm l. om que S. Ex . li•z votos para. 
que int_Oi'CSS:tm ;t \;id t~ ,::t Na•;liu. .. ·qt!Cl, du n.ccol'tlu com os in l }ll!-l'io;o~ · t·cc l :Lnios 

O SR.. G.tsT.\o JJ.\ Co:-; nA E ovTuo;;~ tio todas u.s class<•s do pliZ, se pon\n tormo 
Apoi:~<lo! ilullnit.i~·o :1 9''"~ l'cgim~n pc~· ,ut·Q~t~o.r tln 
·o Sn. c,mv.u.no Bmno-... qna.ndo se cconouwt.- mtcw:wl e ptmgoso <L esbb!luhvlc 

OCl~llpOU deste Mmmpt;o pe.r·ante aC:r.m:tra. J :tR in ;;i,itniçií~~ rot!urati va~ . 
comoçou pol' 1lccla.rn1' pcromp~ol'i:tmuntc Coml•:tl:o os impostos intoi'0.4adn.ac~ Jllll' · 

.~uo .ost:l.va. nutori~ado . p:l.t_'<L. f:tzcl-o, quo n" quo _c! lo~ _impcdun1 n. e it•culu.ção . d:t p~o
·lj:~.ncada er:t quast.'w alxn·t:~ :1 qno sa rcfc;•n tlni~to no.cJOnal ucn ~:·o · t! :~. tn•op t•t<L nacao, 

. (!.OS impostos in~rt!->t.:tdttaes . tJI\lcnrlo a o:;pansil.o tio cummcrcio interno 
0 SR. 11ItAi"CISCO ·B.,;Itl'A.lWll>O- Apoia tlU . da !tt•publicu. · 
o Sa. CAttVA!.UO HI~I T'!'O - Pois b!)lll. S!' . o S!t. n,\P.!\0~ .... . LmA- :\poi<LUO. N!lte v. 

Presiden te l T!'il~·SO de uma. r1uest :'ío :tlt:wta. 1<::-.:. quo o p••njedo cuj·t rliscu~são ft~ou . rn -
0~\ noss:~.· llancadn.. E' mni;o gr:LV<J a. r~spon · cor1·:wn, r ciMiYo <'• t!'ihuhç:t'> intoro.>t:r.· 
s:tbilidartc que :.~~ sumo qnc.n defendo o~ iru- du:tl , paroco, niio voil:lr:t :i d\lli.bct•:tçii.u \L:\ 

· posto~ intcl'l!~taduttc~. ,. . . Cam:t i':L . · . 
O Stt. PAssvs Dll MmAl'DA-NM apoltLt!v! O SR. ANIZ:o J>J; ,\nr:Eu- ' •olbrft breve· 
o ·sn. CAlt\'ALtto Btu Tra- I•:nni'io a assumo. montu . 

A ba.ncad:t millCÍI':l. nã.o róJc us .•umit' :1 l'O• 'O St~ .. CAr..YA lo!I.O l': rtlTto~~:t. gum•,•a. do 
sponso.l>ilitl•LdU d:t tlcfus:~ dos,;e;: impostos~ · Sul com o No!'tB, o·: E~t.:ttlo~ Unltlus puJot•:ml 
· · O SR. Ju;\o Lu r~ At.VJ~~-Ninguont dMon..fo 8\JUI'opuja.t• o; omlmJ•:u,,n.; th\ enssaÇ:.:i.o tia. h\ · 
os impo~tos _int.ct•csi::J .• Iuao3; in_pugna-so nl V•H!l':t do Sul. Jl?t'<l'IO fol':t!ll ll~~~~at· r•cct_m:os · 
con$titncwna.húadc tio utu :~ l:n que vem nHu~ quo su!flcron~c.; na.·pl'<)pna tntlu...:trH1 rio 
corca..'Lt' a, . a utonomia. do9 B~ta·los . · . N;tú:~ · Kot·t~ . . · 
mais. · · . _Na. gnorra · ch·ii do Rio r.r:1n<.l.c do Sul, 
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tcnr.lo fica.uo dcvasta,J.os as suas cn.mpinas e 
cxtcrminadtt a· smL industd:.t pastoril, onde 
!'oi o Rio GranJc do Sul bu~ca1• elementos 
pat•tt faze;• rcnasc:.>r a stw. indusüi:.t p;.tstoril? 

No cs~rangeiL·o, no lHo d:.L Prata. 
Mas tívc>sscmos nós rcguhdo o noss:J com

mordo iutel'IJO, tivcssemos meios dJ trans· 
pot·t·J tc~·rc.~trc c nt~trHimo c a.lmporta'::~to 
d <l gadu p!•la. f'!'Onteir•<t não set•ia ncccssaria, 
nom ncccs~arioo sacl'Hlcio do thesouro fede· 
l'<tl, resultante da, isenção do imposto de im
port,aç5.o, ainda sub.üstcntc com o funda· 
mcnto primitivo. 

Inl'oU2Jllentc, SP~ PrcsiJcntel, a nossa situa
ção !! esta a quc1 cllcgo1t a ltonra.dn, com· 
miss[o do orça.mcnto: csll:t osgotada. a eapa.· 
ci·l:tuü tl'i lm:ta1·ia, do p:.dz ! Purq uc ? 

PoL'Ctuo tudo no::te 11aiz a.inda, o:-;t:t por se 
f•izer ·no . sentido lht no~:sa. oma.ncipaçã.o 
CC·JOOmica,, 

Nào temos rcgulatlo o nos:D commcrcio 
intornaclún::t.L, ·i:> to 11, não tcmL.s um1t lei 
tt:dtt<tnr.ir<t obedecendo a un:t sogul'l> crit3rlo 
ccooomico. 

Não temos regulado o nosso commcrcio in· 
terno. isto 1!, n. projucçf:i.o bra.zileira não pode 
tireulae don ~ro do proprio paiz. 

No seu i.JoHo parecer. o llom•[l.do relator da 
receita. depois de eomb[l.t.cra pulitica. prote
ccionista, depois de negar a intervenção dos 
poderes 1mblico~ no senticlo do clesenvulvi
monto inuustt•ial do pa.iz, disse: 

com que nos estiio a.meaçando os dcscon
tcn tes de todos os tempcs, com a falsa bu.n~ 
daiea. d:.1. revisão com;·.itucional, «essa chi· 
mcr:t dittbolica que nos estão agitando deante 
dos olhrJ:~ dcsva.irauos», na phra.se oxpre~
sivo".. do SL'. B:~rbosa. Lima. 

A Con:-:tituição de 24 de .Fevcreiro com
pot•ta toJa.s as rcfol'mas rccht1nauas para o 
desenvolvimento caonomico do paiz. (llluito · 
vem.) . . 

Votemos medidas que f;.tçnm da. c:thota
gom nacional um~ instituic:io capaz de se 
tran~f..irmar IUL nossa futurltm::trinha met•
c::tnto! 

O Slt. Fr~ANcrsco Brm.:'IIA.mnxo-Apohulo! 
O Sn.. CAn v M.no Bn.n'TO - Votemos um 

C<Jtligo de lei::: de minoi'<tção que anime e 
estimule :.t Ílli})Ort<tção de capitaes quo ve
nham · tlcspcrta.r c fecundar . as .· riqucztt:-: 
mino:·~t.es adormecidas c ::thandonad::ts no 
seio do nosso territorial (Muito úam .• ) 

Supprimn.m-so os impor:;tos intcresta.dnaes, 
essas mnralhas cllincza.s que ameaçam isolat• 
os Estados, geraudo a. dissolução da unidade 
da .Patrüt! (.Jluilo bem.) 

Faç::.trnos a revisilo d::t~: tnrifas aduaneiras, 
de mo~o a estimular c defendm• a producçilo 
nacional ! (~lpoiados.) . · · · 

Porque, senhoras, tenho. a convicção de que 
com estas medidas, dentro de pouco tempo, 
o Bt•azil sm•::'t l'ealmentc grando, unido, pros· 
pero, feliz, e podcr:t, glol'ioso, :i. face do 
mundo, agitar a bttnrlmra da Ordem · o dt> 
P1•ogresso! (Muito vem; mnito bem. Om·ador 
e abra!~arlo e uivamcnte felicitado por todos 
os S1·s. Depu lados 21resantes .) 

«O pl'imoit•o dever do Govm·no e vive1•, 
i:)to é: paga1• as smtç:•dcspez::t3, satisfazer os 
seus compromissos, mn.ntel' o seu credito in
tarno o externo, gat•an1;ir ::t· ordem pelo di
I'aito, . pela ju~tiça, pela. administmç5.o e 
pela força, o lindo i:::to dependo das suas rcn· O Sr. 1~resi<lente-Tcm <1o palavra 
dn.s, dn.s suas Hn::tnça.s, do seu ot·c:~~mcnt.o, do o Sr. Rodolpho Pttixã.o. 
son t hcsom•o. >~ 

. Não, Sl', Pl'esitlcntc ! O ~'h·. Rodolpho Paixão-Sr ~ 
Niio so pódéconsolid<l,l' as finnnça.s sem quo P!'esidentc, f'::tltn.ndo n.pen::ts poucos minutos 

se a.ssem1re o desenvolvimento das fot•ças p:u•a tm•minn.l' a ordem do dia. não podet•oi 
econumicn.s cl:t nação. vil• discul;il• o Orç~arucnto da Receita, l"~l'inci-

N'n. quad1•a actual, em umn. êpoca. de diffi- palmente depois dJ um::t votação e de um 
cnH.htdos cconomicus, com n. naçiio empobrc· discurso brillu111tc como o do meu illustre 
cida pela. bnixn. dos principaes productos de collega quo acab::t do sental'·Se. · 
sua. expot•t,ação-o p1•imeil'ü dever do Go· O Sa .. PRESIDENTE-V. Ex. ainda. tem meia 
vm•no ú viver?! (Pausa.) llora.... . 

1'\ü.o ! O Sn .. Ronor.Pno PAixXo-M::ts tem ha-vido 
O Sr. Presidente da RcpulJEcn., na mon,;a- p1•eco icntcs (apoiado.~) ••• Insistirei, pedindo 

ge.m dit•igiut\ neste anuo ao Congresso, diss:.J: a V. Ex. que me reservo a palav1•a para a 
«E' propicio o ensejo para. um trabalho so.5sflo de annnhã, afim de poder desenvolvel' 

fecundo, pot•que rcin::t nn. zona. politicu uma os ilrgumontos . quo tenho a. ::tpresent::tt.' sobro 
calma ~.mtlLi::tvcl, ollominn. os ospiritos um::t t> Orç~tmentod:t Receita. · 
larga Mpiraçfto do tolemncia e de justiça..» O Sn .. Pn.ESIDl~N'rE-V~ E~. podot•á fa.llM' 

Poi~ bom, St'. Presidente! Aproveitemos hoje duJ.•aute a meia hora quo rost::t, ficando 
esta calma s::tudavol que reina na. zona. poli· insct•ip)o p~~l'a.. fallat• amanhã . pela 2n. vez ; 
ticn. c tl'ntomos dos inte1•osses matcriacs da entt•ot:tnto como os pt·c~cdentos da Casa 
no~sa nac~onalidado. tmtorizam,' n.dio n. <.l iscns~5.o polo adia.ntado 

AproYOJ~cmol-:.t, ~mqn:1.nto é . tempo, om d:.t hora, fic::tn<io V. Ex. inscripto pn.ra falhu• 
qnnn to nn.o se ntem o fnel10 d::t <tnurcldaamanlJã. (MuUo bem ; milito bem). 
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SESS.ÃO E:\1 !W nJi: XOVE~InnO DE 1903 

PMsa-sa á hor:1. clcstínnda ao expe.Jicntc, 

O Sr. AleD.c::u· Guirn.arães 
(t• Scc1·etm·io) procedu· a loittn·;_, do se
guinte 

EXI"'EDH-:NTE 

Oillcio~: 

Do Sr. l• Scct•etario do Sonauo, \!c hoje, 
tr:ansmHtiodo a emenda. â proposiç:io desta 
Camal'a., cooc3dendo uma. pen~:to an11U:tl á 
D. Maria..Fl·a.ncisca; de Mallo do Co.rv-a.Jho. 
filha do cot·onal J oi.'i.o Frrtncisco do 1Iello c 
viuva. do constt•ucr.or na.vút Tr<lja.no Augusto 
do Carvalho.- A' Commí~s:1o do Pensões c 
Contas. 

Do mesmo senhor, de ig-u11.l dnt!l., trans
mittlollo, com emendas, · u. proposiç:í.o 1lcsta 
Cnmara, autoríza.ndo a <obcrtm·a do credito 
de 25:000.'[;165 para pa.gmnontos devidos o.o 
c..1.pitão Aonib:J.I gJoy Cé•.r•losu o ontJ-(1.8.
A' Commissão de OrçJ.mento. 

Do Ministcrio da Fazenda, de 28 do cor
rente, enviando a seguinte 

UllNSAGEM 

Sr~. M.orabros do Cc;ngt·osso Nacional
Constnndo <la iuclusa cat•t:t prccatori:t expll· 
didn. pelo Juiz· Feder<~.! deste Distriei;o que a 
União foi condomn:1da ;t pag.u, em virtude 
de sentença do mesmo juízo, confit'mrtd:t por 
:tccoJ'dão do Supremo Tril.Jminl FO'Icrnl, de 18 
de junho do ánno proximo p<~>sildo, ~.tEdmwdo 
Martins& Comp. o preço de 21 c:tixu.s de 
polvorit, de sua propri<llle, que esta.v;tm 
deposif•td<LS D<11 ilha. do Bom J<wdim c se 
extraviamm por occasiã.o da rovoH:t, peço· 
vos dignais de conoedet• o ci·~[lito ll•J seis 
contos e 'Vinte niU réis (6:020.$), a que so 
eleva. o alludido pagamento com os juros da 
mór:t e custas, como so vot·ifi.ca da. ci ta.d:t 
prec:l toria. 

Rio do Janeiro, 21 tlo novembro d::: 100:3 ; :..... 
lirancisco dç Paul,. Rodl'ig~tcs .lto.:s.- A' 
Commissã.o de Ot''.'J.lUento. 

Do mesmo ministel'io, <lo hoje, onvi~tndo a 
seguinte 

)!ENSAGE)! 

Srs. Memb1•os do Congi•eoso. Naciono.l
Tendo o juiz fedet•a.l U.o D ist.t·ioto l~eduru.l, 
expedido ~inclusa carta prec<t~orit~ IJ:\l'U. pa· 
ga.mento a Verano Gomes Alonso de Almo1da. 
e Manoel Alv.os da. Silva., da. quv.ntb \lo 
20:439$4.51, proveniente do principal, j uros 
de mór<t c ous&as, a que toem direito, em vil·· 
tude do accordão do Supremo Tribunal Fe· 
doral de 29 do agosto de 1 !JOO,alli tl'anscripto, 
como ;~pprellonsO!'es de um contrabando de 
mobilia na Alfandega .do Santos! onde cxcr
cimn o$ Jogares óc conforcntos, peço vo.s 

digneis de ooncolor u credito do igual im· 
porJ.ancia., :dirn ue scir a.ppllca,lo ao a.lluJido 
pu,gamont,, cunvindo it no opportnnamc!l ta 
scj:.o. devotvid•1 a moncion:1dt\ p:·ecl\t.orü~. 

!Uo de .Janeiro, ~8 do nove mbro do 1903, 
l-iQ rla. Republic<t.- Fra11Cisco ,[,J P •w la Ro· 
driguos .Uvc,<.-:\.' Commissiiodc Orçumouto. 
. Requerimento de Jo[(o Augasto An tu nes 
tio Frllítas, 4' c~ct•i ptul·a.r io u:t 5' [)i l'i~ã.o di.lo 
Estt·aua doFcl·ro Centl'J. l uo lknz il. pedindo 
um :~nno de liceri<•:t .. - A'· Commis&i.o t!e Po· 
nicüos e Podere~. 

O Sr. C~tssinuo do Nasci
Incnto('l-St•, P:t•esülonto, Cvl'l'C-ffiC o uo
VCl' ucvit• solici tat' da, Camat·:~ rl us Depu ti.~dos 
i1 inserção, n~t acta d;.t stm sessão de hoje, de 
tllll voto do pczar polo passamento ([o Sr. al
mirante Pinto d(t Luz. 

O homem ·quo dcs:tpp:\t'ccou, St•. Prcsi· 
douto, não ora uma in.\ividmtlili.:tdc com
mnm; a sua pa~sa.gem nesta. vida accentnuu· 
se porunmmcs8o do sorvi~os feitos :i noss:t 
P<~.trht, jil. na campanhn. JJJCmoravcl que o 
Br11.1.il t.on Llc sustcotr.ll' cootr•:o a Repu blkl 
do Pa1•ngn:1y, já. no soio da paz, om posiçã.o 
culmirmntc u:~ admloistr;v,,ii.o pu1J!ica. 
Pnyoc~·mG q~c a Camn.ra. não pódc ser 

(l.{hcta. a,() scntuncnto de lu t;o com <L perd<L 
d.c um Jllhu .tãU Ya.loruso c d.c tií.u oxccls<ts 
vü·tutlcs. · 

Bem eon1pt•o!Hltl\lo, Sr. P residente, que 
alllm da Pa.tria, htL uma classe .fcl'iw ~ : a 
marinha nacional d:~ qual o almir:w tc LtiZ 
era. um dos mu..is bollos flot•õcs. 
, Nestas cotHUçõos, intc l'proto, creio, os scn · 

t.nncnt.os d3 C:J.mat•a. dos DeputtL(los, pcdindô 
a V. E:l\., S1•. PresJdontrJ, se digoo consult:1r 
ú. Casa sol!re si conccilu qno oa. ac ta da. 
sessão de ho,jc se exprima tot1o o puzll r do 
que nos achamos possuídos, como t·epl~oscn.
tantcs da Naçiio,por tii.o iufauslo a.conr.cd.· 
mcat.o. 

l'!'U o (JUu eu tiuh<l. a dizer. (N t!ito úcm; 
mui!o bem.) 

O 81·. 1"'residcn( e,:....O St•. Casslano 
do Nascimento pCldo quo rt.L ;J.tJt:t. da. sr.!SS1io de 
hoje ~o insit•:t. um voto de pl•o!h ndo pozar pelo 
fa,llecimanto do bt•a•vo almirante Pintõ d:t 
Lu~, q uc tantos servi c os p1•estou á P"' tria. 
dura.nto a. v idt~ o o tempo crn que militou 
na. a1'JU1ttlfl nacional. (.lf1o1i !o ~em, ) 

Os ~enhorcs que <tppruvmn o requerimen to 
do nDhro Doputado quoil'ttm so lovantm•, 
(Pá\IS(!,) 

Foi una.nítuumonto upprovudo. 

O Sr. l"reoderico Bor•ges (')·
Sr. Presidento, é uma tt•isto roa.lidll.(lc o 
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flarroi·l· o .. hnrr. o. rosoc.1uo. d. cv.a:;ta, a..s l'C .. giõe.s uo .l' v.o.r• a. s.r.·c. la. ~~õcs . co·m· me. l'Ci.a.e.s cot. re . es. tes ·.E .. s· no~te do nosso petiz, é um pL•obtema diflldl c t.u.dos, como ta.in!Jcrn de minorar os eiTeitos 
Iw. muitos annos preoccupa a attunção de du, s~cc<L. 
nossos Jcgisiurlor~s , de. no:;~o.~ Govcrn~s, se~. l\Jê.Lis ta,rdo, essa idúa, que consta da. mono· 
m.1t_rotan to, Ger• ttJ.o ~untla uma soluçao dch- · ~.!:raphia. qn~ tenhiJ em mãos, foi estudada. e 
nlttva, como m·ge. . . desouvol \'ida pur· um illustrado. onf}·onhciro 

.Agora !JlU='mu, Sr_. Presidente. acc~ntua-sc quo<tct.ualment3 occupa. posição olev~daoesto 
essa t.orrtvolcalanwhtl.c, assolamlo dcvnr.ta,- paiz. Refiro-me M St•. Dr. Chrockat dcSá. 
<.lora os Estados do Cc:.u-:.í, do Rio Grande do Em J8t-l~) o.so illustrado cngcnhdiro requc
Nort.o, da. Pa.rahyha c ]Xtrtcdos de Pcrnam· reu u,o Minisl,erio d:.t Industt•ia e Viação, ua
buciJ e PLa:illy. _ ·.· . quriHo tempo Ministef'io da Agricultura, :.t 
. As l'ep_r·esent<\ç~cs de tDdos ~ss~s. Estu.do$! constt•ucçü.o dessa estradn. de ferro, e,fazendo 
Sl'. Pl'C&lllcnto, n~op~dem sermd.IIlerent.csa ~trespeito uma interes~ante c<.'nferoncüt per· 
sorte de seus concultt·. taos. . . . ante o Club de Engenharia. desta c~~pital, de-

o Srt. Er-oY nr~ SouzA - Nem tem~ stdo. monstrou os vif.aes intet•osscs que dahi resul-
0 Stt. FRF.DJ-:tuco Burwl~S-Ni.t Ju?tlJ~a~ de tal'iam p.n'<t osso~ difl'ürentes Esta-dos. 

suas fL•l'~as, D~t es~Jhera d~J ~u;g ~ttr:tbutç~oes, ·· Agora, qào a. ;;ah~mida,Je tla s~cca affiige de 
teem ~ll:ts t:~ocurado~ 1}?. 1 ?.:~.e rn-'~_?sde, pelo um modo brutal c t.yrannico aquellas popnla~ 
l.ncnos! :sua'iiSar os tc.rtl\CJS ciTcJtos de tal ções; n.gor;_t, quo cs:;es Estados estão sob a 
calamtdade. . ) . . . c. - pre1:são doloro:~a d:.los consequencins horro-

~a.rceo!. Sr ·,I rcsd~nto,, q~c da.e~fitaç~~ ros;Js de.~se fhgello. é oppo1•tuno, é mais quo 
dos ~en:s·1.dor0s c ctaqt~olles q_uc se pr: urgonto quo o Potlor Legislativo tomo a so
~ccnpa.m c ·ot~ ?~ ;!ego:los, pu~hcos. tem . ~~- l'io um:1, solução p:ira.,dc uma vez, minorar os 
tmltad.o a conV/LÇrJ.O do fli.O LS mews maiS terl'ivcis solft•imcntos daqu \llas populaçõe~. 
proprros !J:.tr<t dchallar as . pt1.voros:.t~ con~c- . · . "' .· . . "' 
qucnci:ls d<L sece:t nas reg 6cs du no1•tc sã.o S~·. I'rcstJente, adop~a.ndo em tudo o :plano 
dons: u.facilid<ttlc do i,r:J.n~porto, por inter- oni.i..Lo c.st\:~;tllo ,P~~o Illnst,1·~ cng:enhetro o 
mcdio da. construcç·ão de e8!;r<:tdlls de fc1•ro c Sr. Chrocl ... .t,t <.lc S,t, quo p.tcrentemontc_, du· 
3. açudagem, · 0 ost:1belecimento (lo · ~r(.l.ndcs ra.ntc longo la.pso de te~po, se t~l)l dedtcado 
dcpositos de agua. afitp de .. se impedir o ao estudo des~a.. q~_ostn.~ c conc~~~an~o es~c 
cxodo da.c1uellus uopulaço~s. . 

1 

plano com a HléJ, J•tace1ta om- (\lscussao 
Mesmo ug•J'l•a.' ~r. Presidente, n. Ca,mara o .. vo~ad.t por est:L Camara .no Ül'9:tmen'"'to da 

dos Dcputade;:, som uuvtd<~ instigad::~. ou in- \' lt.tçao, venho apresentar a consttl.eraçao da 
st:tda. pcltts represe o t,a~·õcs desses · Est:tdos a Camara um J.?l'OJecto que estabelece as bases 
que n:e t•e{eri, entendeu uo convenioncia in.,rla .eonstrucçao dessa estt:ar.la .de.forro e os 
clnir uo Orçamento da Vinçfi.o mr.dida, c1nc, meros para se levar a eifettocs,~cimpol'tanto 
a sc1• adoptad:L, virá 'de alguma fórm:.t cn· melhoramento. 
cotar um processo m:.Lis ou monos mctho· Penso quo com os. processos adoptados e 
tlico pat•a se attenmtrom os clrcitos da sccca indicados no pt•ojccto, o Gove1·no, sem 
nos Bl':it~tdos do nortG. grandes sacrificios, poderá pr•estttl' esses ser-

A.lnod.idn. a que mo refiro Mhn.-se contida viços reclamados pot• aquelles Estados. 
em omoud;~ a.presoutada, pelo meu compa.· Sr. Presidente, achamo-nos nos nossos ul~ 
nlwirode ba.ncadtt, St•. Thomaz Cttvalcaut~, tintos do trabalho ; ma.s isso não imped(' quo 
no scuWb do entre ouü•M providcucia~, ser tt Ctlolll<1l'tt, com boi:L vontade e pc\triotismo 
decretttda. tt const ·ueção de · uma estrad<t attenda ao terrivol flagello quo está se re· 
cham:l.da · de peiwf.>·açao, . que, partinuo do petimlo, pudemos dizer, pcriodic:l.mentc na
Rio Gr.1nde ·u.o Norte, procur~ os sertões tla. quelles Esta,dos, isso não impede quo o Con
Parahyb:J. c de Pcrnamhuco, tle mot.lo i1 se gresso Na.ciom1.l exerça a sua ac~~ão com 
to:r·narom 1hcil os soccorros, minort~.ndo-su promptidão pítr<~ tt.ttunua.l' o soffl•ilncnto da.· 
<t~::;im o::i males que o lli.tgullo prqlluz na.· quell;.ts populu,çõcs. 
queUas p:tr<tgen~. . .1!:' tempo, Sl'. P!•csidouto, dJ so cuidar de 

Sr. Presidente, iucontesktvelmunte, entre um modu serio e o!fica.z, do so dobella.r o 
u.s medidas u,dopt<tdas, e~tt1 ú de umu. impor·- e!roito dessJ torrlvcl mal, que rouba tantas 
tancin, capitu.I. . · vidas preciosas, quo desorganiza. a vida. eco· 

.A ioicitl.ti\·a desta idéa vem do longo. uomictl. <lesses Estado:5, e perturba todas as 

.J:.t um industl'i;tl irnpol't<~nte o omprchen- sua~ relu.~,·õ:J8. 
dcdot•, qnurcshliu . l)OL' ruuit'J tempo Bi.t ci· E' tempo; ~t·. ·· Prusideu tu. dt~ Congresso 
dadc d~ Mossorú, no Rio Gt\tudo tlo Not·~o, o N•~ciouJ,\, unindo .1:1. SUi.J, ac~·ão aos desejos 
:Sr. Gl'U.iY, 1m viu. in:mgina.tlo . UlU pltmo do e:s- U1~Lujfeshdos por parto do Guverno r'ederal, 
trada do forro quo, pu,rtiuJ.o de um corto o acutlil• aos reclê.LtuO!) daquelles Bstu.dos, que 
determinado ponto, domanda,sse essas l'egiõcs, tão pouco pesam aos cofres publicas, e 1mra 
com o fim nfí.o só .do t\ttgmcnt:.Lr c dci$cnvol· o:-:; tgmos concorrem com a sua producção, 
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Com o trabalho de seus filho;, e c.:>ni t;tntos 
outros tl'ibu~us que clcllcs ~ii.o o3igldos: 

Nussa.s condições, Sr. P:rl3;;ideu;~, som 
propor-me a descrever U. Camara. ó que é 
essa :phtl.ntasma. horroroso, tlcnqmio<\do -
a. seeca. ,...;., sem pl'opor-roa a; neste monuloto 
desenvolver as grandes vantagens quo resu l
tarão ·da construcção deSti~ via·1im•oa., cltr•· 
mada. de - penetração -, eu espuro que t\ 
Camara, daodo·a. devida. attençiio ao projcc;o 

.. que lhe olferoço, procedm·ú. com \od<~ ur· 
gencia., . usará da sua. a~Qão intelligen te e 
pn.triotio:~., acudindo a ess<·s Estado~ fl3gel· 
lados pela. secQa.. · · · 

E' o que tinha. a dizer. (:lft<ito /""' ' ·) 

Fica. sobre t\ Mesa <tt•l ulterior dolibcrat;iío, 
O SG,"'Uin te . . 

Pll.OJ ECTO 

Est,·,i·aa ·ac Fe1·ro .de Pcncl>"açiro elo .lfossol'ô 
ao S . Francisco .. 

O Congresso Nacional decreta: . 
· · Art. 1.• Fica o Poder Executivo :~.utor·i
ztldo a cont,1;a.tar com os r:mgenheil·os .ro·ão 
Chrocka.tt de Stt Pereira. de Cast1·o o :'Yia.thcus 
Noguoil•a. Brandã.o, a cons~ritcçii.o . dti cstro.da. 
de forro da BalT.l. do Rio Mo::;soró· <'t Boa. · 
Vista., no Rios. Fr<tncisco, corta.udo a regiüo 
mais tlagellad3. pelas soccas, nos Estados do 
Ceará., Rio Grande do Not•tc, Pal·ahy1m o Pet'· 
nambuco. . .. . . 

Art. 2.• Os contractantes deverão entre
gar a linha constrnid<~ o em condições lto sor 
tl'<tfeg:ul:l., com 1odo o mnterial rodante, de 
omcina.s, etc. , que ÍOl' pelo Gover no fixado 

·no coiln'acto a. celebrar, deu iro do prazo de 
trcs annos. · . 

A'd. 3. 0 0 GoVCl'nO pagará MS COD h'Mt<tO· 
tcs a obra. execut.1oda. . á. ra.zã.o de trlnta. c 
cinco eontos de l'éi~ por kUom:etro em ti tu
los de 5•/o do juros e 1/2 •f. de amo1·tizu~.ão . 

o pagamento &mi feito mensalmente .. de 
:tcCordo com .o ,·ator ilita obra~: oxecutl.das o 
do ma.teri:t.l a.dquiFido, p:~go o saldo l'Olativo 
n, cada. tracho; (~ 1n•opor~M quo fol' sendo 
entregue ao trafego. · . 

Ai•t. 4..• Attcndendo .ts condioõcs favl)l'<t
veis do mercado .Pat'<t. as vonda!> tios .tiutos, 
o Go ve1·no podora eutreg<~.l' aos co.okntau
tes titulo~ l>ept·esenta.ndo valot· sapet•ia ao 
das o bt•as executadas, devendo nesse ca.so· 
os contracta.ntes deposit arem no Thesut'O 
Federal a importaucia l"oaHzada da venda 
destes, oftectun.ndo-se então o pagamento em 
dinheh•o omquanto e"ist11· 110 Thesourotal 
deposito . 

Al't . 5.• Abcl'ta a. linha .10 trafego o (10· 
-v-erno al'l'endarâ. aos contra.ctlin &os ·ou a. 
quem melhores Vantngen~ O!ferecor,o Sel'Viço 
.uo mesmo, estn.belccoo llo a pot-centa.gem 
sobre · ti r cnd:1 ln•utt~ com Qtt<i . dcvcrü.o o~ 

contr.~ct.'\ntos entrar semestralmente para 
os coli:es pub!icos, porccn :.agem (!Utl variará . · 
do cinco :t.· 15 por ccn,o, cst<~.belec.da. a. llS·
C<Litt dei <J.ugmento em funcçfío do r ilceit'e. 

O ·Gover no no contracto determinara a. 
cu.uçãn que etrtendm· convl3uiente pn.ra :;-a.
r:tnt,ia ttu, 1Iel o:otecuçã.o dos sorvic;os con-
tract<tóos. . . 

Art. 6.• Os con~racta.n lo~ podm:ão executar 
os t t•o.ba.lhos por si ou por· syndica.tos ou com· 
panhi<i. que Ol'ga,nizal'Clll . .. · 

Art . 7 .• Ficao o· Governo autot•iza.do a. fazot• 
a,s operações do credito nccessal'ia.s il. cxccu-
ç.ã.o dtl. pt•csento lei. · 

Art. 8.0 Revogam-se as disposiçõt.JS em 
. conh•ario. . . 

Rio de .Tàneii·o, :30 do novembro de 1903. 
- J•;·edel'ico Bo,·gcs. 

N. 2.'51 (}- 1903 
A.uto;·i.;a o Go11t.m10 a mocliflca>· o l'Cflulamento 

do Inslituto . Nac•:ona~ de Ji«sica, sem au
gmallio de despc::a, com pa,·ecel' d"' Com• . 
misstid de Insh·ucç<ío e Saude Publica (addi
tivo .cl•Jstv.cado ?I . 251. 1<' na 3" discussito do 
Jll'~jccto n . 2.51, deste anno), em . nova du
cussll'o, . de (!.Ccordo com o .. Regimento l!t· 
t.CI' ltO . 

. No intuito de poder infol'mar á Oamara 
com inteiro conhecimento de causa. e de 
atteoder ás cri1ieriosas pouderaçõ~·s faltas.· 
pelo illustt·c Doputa.do o Sr. Bricio Filho, na. 
sessão do 18 !lo corrente, entendeu o relator 
deste par ecer solicit tlr do Sr. directci1• do 
Instituto Na.ciooal de Musica. esclarecimentos . 
sobre os resultados ·que. colhera o ·ensino 
d~quolle est:~.bclccimento com a rerorma, de
t erminada. por·· força dcf deereto legislativo 
n. 968, de 2 •de ja.neiro de 1903, bom como 
as modificaç:ões que ao ae~ual regulamento 
deveriam sor feitas. si, porven~Ul'a, aquellcs 
resultados uão houvessem corrospondido á. 
espect<\tiva.. . · 

No otncio junto a · este tm•nou patente 
a.quelle f11ncciooario a conveniencia. de al
terar-se o alludido r egulamento de ma.ueirn. 
a. tornai' mais U'liCorm~ :~ administração da.
quollo estabclocimonto, monos ombat·açosa c 
m:~is effocttvil. a u.c<;ào disciplinar do dircctot•, 
11.lém do diminuir os encargos dos coti·os pu· 
blicos, eliminando a pen.>ão de auxiltos a. 
quem nã.o os deve perceber. · . 
· Achando justas e attendiveis, porque se 
oosa.ni com o interesse publico a.s ponde
ra.ções allduzidas, a Commi>são de Instrucção 
c Sando Publica. é do parecer q uc . seja. ap
prova.do o additivo ao projecto n. 251, d.o 
corre.n to a.nno, a.utori~~ndo .o Gove1•no a mo· 
difica.r o regulamento do. lnstituto . Nacional · 
de Musica, som a.ugmentó de despezA. 

S:t.l~ das Commi~Voll, 30 de novembro <le 
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1903.- ll. SaUes, presidente. - Jolio Car
los 1'ei::cei1·a Brandúo, relatol'.- Ge1·mano 
Hassloche1·.-Jose Boni{acio.-Saty1·o Dias.
Bricio Filho, vencido. -Sâ Frei1·e. 

N. 251 F-1903 
Redacção pa1·a nova discu$sr.ío, . de accordo 

com o Regimento, do additivo destacado na 
3 11 discussuo do pro}ecio n. 251, deste amw, 
outo1·izando o Gove1·noa modi(lccw o 1'Cf)ula
mento do Instituto Nacional de Mtts{ca, sem 
augmento de despe:w. 
O Congresso Na.rciona.lcsolvo : 
Artigo unico. Fica o Govct•no áutodz~.~.U.o 

a modificar o regulamento do Instituto Na· 
cional do Musica, sem nugmonto do dcspeza ; 
revogadas as disposi(:.õcs em contr::trio. 

Sal::t das Commissões, 12 de novembro de 
1903. -Domin.'JOS Gttimatr"íes. -llennenc(jif.do 
de J.1Io1·acs .--Vitiato .:.l[ascw·cnh~ts. 

lNFOUl\IA~~ÕES A QUE Sl~ :REFERB O l'AHECEU 
::lUl'RA 

Instituto Nacional ·do Musica..- Rio do 
Janeiro, 20 de novembro de 1903. 

Exm. Sr. Dr. João Ca.l'los Teixeira. Brandlío, 
dignissimo meml)ro da Commissão de Jn
strucção da Cn.mara d.os Deputados-Agra· 
decendo a honra do convite quo vos dignas
tes t1•a.nsmittir-me, afim de quo mo pro· 
nunciasso sobre a nece~sidade do sm• modi
ficado o actu::tl regulamento elo Instituto 
Nacional de Musica, accoito a incmnbencia 
com que me distinguistes o procurarei des· 
empenhai-a, se . não do· um modo· capaz do 
elucidar-vos cabalmento, pelo menos com a. 
convicç:.1o de ter r.m vist::t exclusivamente os 
altos destinos da bclla, instituiçü.o que desde 
a sua origem recebeu o benefico influxo da 
ol'ientação criteriosa o da competencia in
contesta v-e! do grande hraziloiro que se cha
mou Leopoldo Miguez. 

Quando, ·vindo da l~nropa a chamado do 
Governo que me confiou a dii·ecçllo .. do In· 
stituto Nacional de Musimt, estudei tt orga
nização historica ·dessa estabelecimento, ve
rifiquei que, depois da sua creação pelo 
dec1·eto n. 143, de 12 de janeiro de H390, 
soft'reu elle diversas modificações com os 
l'egulamento$ do 24 (ie outubro de J 890, 31 
de dezembro da 1892, docrcto de 30 de ouw 
tubro de 1894, e regulamento de 31 de ma1•ço 
de 1900. 

Todas assas modificações, porém, ten.diam 
ao aperfeiçoamento da instituição, ao seu 
~c~e.nvolvimCJ;ltÓ~ COUSel'Vada · él orientação 
llllClal ·o o fundamento bu.stco que Jn•esiclin 
à creação do Instituto. 

Ç> decreto.logislativo n. 068, de ~de ja
non•o de 1903, que autorizou o Governo a 
reformàl' o Institui;o Ntteional do Musicn,, 
estabelecendo t~s bu.s~s um que Stj deveriçt, 

a.poiar essa. rcful'mn, desviou-se sensível
meu te du cttruin h o que ·o pl'imeiro directot• 
do Instituto tdllla.ra. com segurança e com 
a visão firmo que ad.quh•ira no estudo 
das organizações do instituições congeneres, 
quando nosso escopo as.pcrcorrcu e examinou 
na Em·o1la., ern commissão üo Governo hra,· 
ziloii'o. 

Rogulamentacl<.t <t instituiçào em 2 do 
marno do H>03, do accol'uo com as bases 
daquelle decreto, 1Jem dopress<l. a instituição 
so!l'reu [~S consequoncias u<ts smts alterações 
orga.nicas, CiJm prejuizo sensível o notodo 
pal'a as vanta.gons do ensino. para . a disci
plina. indispensavol em estabelecimentos 
dessa naturcz::t, c, o que é mais, paro, os 
creditas <la instituiç.llo. 

O estudo compn.rativo desses regulamentos 
na. sun, succcssfto hbto1•ica e o conhecimento 
quo tenho uns difl'ercntes org<.tnizaçõcs de 
consc1•vatorios, produziram-me a convicção 
ino.Txtlavel uc quo é· preciso voltar, pelo 
monos .nas linhas gr.raos o nos pontos os
scnciacil da organisa,çU,o <lo Instituto Nacional 
do Musica, ao escopo. do seu primeiro di
rcctor, o saudoso LeopJldo Mignez. 

Concm•daritt mesmo om que fosse restabo· 
lecido o ultimo regulamento por este apre .. 
sentado ao Governo o approvado pelo de
creto n. 3.632, do ::n março de 1900, si as 
ex.igencü\S . sempre novas · e . crescentes do 
ensino os progt•essos incessantes da arte c a 
necessidade de se firmar uma disciplina in
decUnavcl, não tornas:3em imprescindiveis 
algumas modificações neste mesmo l'egula
mento. 

O a1•gumonto do que o Instituto Nacional 
de ~Iusicn. nã.o pl'Ocisa. sufi'ror modificações 
na sua. cstructuru, porque da.ta do 2 de 
março deste anno a sua lai organica, não ê 
procedente. 

Ao contrario, os dc1citos do sett regula
mento evidenciados no corl'Ol' do ttnno le
ctivo; os t~contocimentos lttmcntttvois que 
se dormn no estu.botocimcmto durante o cor
r~nte anno · com detrimento dos seus era
ditos; ·os f:_tctos J.oprhntlntes de g~·d,e e de 
indisciplina que não encontraram n9 r9gula· 
monto o cot'rectivo necessttrio, ,justitlc!.lo~ ca
ballnente. a nece,sidade . de lUO~itlcações, 
entre aS quaes poderei lUCUCiOl)al' coin..o'priu
cipaes as seguintes: 

13
, suppre.~são dtt ttctual congregaç.:1,o, ~·~· 

stabolocendo·se ·o Conselho,como ap,tig~men
to. (Comprehende-so que nã.o tem ra~ã~ de 
ser uma. congregação, privada do uml,l,· ~as 
mais elevadas ftmcções docentes: a conf~çção 
dos programn.1as de ensino. Si esta ~tvri
buiçãq deve ficar incumhiua ao. cH~·e.ctol', 
como no actual regulamento- o que me 
pD.recc acertado, porque a csto cabo da1• ao 
enéno unidade e llll;ltbudo - ];lU.J.'eca desne~ 
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ecssa.ria a congrcgaç·.ão, tanto mais que !lei! a. 
.só pódcm provir attrítos com a dil•ecção); 

2•, suppressão . dos concorsos para provi
mento das ca.úeii·a.s, reshbelccedo-se o srs· 
tema dos regulamentos antct·lores de no
meação pelo Governo.) Os concursos, como 
so acham regulamentados, não se explicam 
nem se justificam, porque consistem em uma 
simpies inscripcão sem exhibição de provas, 
e a escolhn, dos inscriptos pela . congregação 
niill se ba.sea em fuoda.mento~ solidos); 

3• autoriza.ç~o ao Governo para suspender 
os cur.,;os nocturnos, aprovei t:J.ndo o psssJ.~l 
<locento mts chsses diurnas. (A insufficiencia 
!la frogueneia. dos cursos noctUl•nos basta para 
justificar essa medida., da qual póde pl'ovir a 
economia de despezas do illuminação e 

·outras) ; 
4"', suppressão dos premias de viagem para 

cantores e instrumentist;J.s. (Comprehend.e-so 
que essa vantagem deve set' dada unicamente 
aos que na arte são creadores, isto é, aos 
compositm•es. Outros qua.osqucr premius são 
uma de~necessidade manifesta,) ; 

5L, suppressão da divisão do curso ue 
piano em per lodos iniciu.l, médio e superior, 
fazendo cada profassor o. curso . completo 
com os ~eus auxiliares de ensino . (Essa me
dida é indi~pen~a.Yel. Um a.lltmno que tem 
de fazer o curso de piano passando de uns a 
outros professot•es de temperamento. te
cllníc~ e escola diversas, . ha de s er fatal
mente um pianista incompleto, sem unidade 
e sem egu~\!dG.de). 

Alem dc~to.s medidas, com-~m incluir no 
regubmento a penalidade para os professow 
l'CS e em:p1·ego.dos, preceitoS de disciplina es• 
colar, assim como a.utoriza,ção ao Governo 
para distribuir o professorado pela.!; cadeiras, 
de accm•do com a competench e as aptidões 
pedagogicas de cad•\ um em J?1•oveito (lo 
ensino. · · 

São e~tes os e>clarecimeotos que succinta
mente vos posso fornecer . 

Saude e fra.tcrnidade.- O directol', llen
rique OswaZclo _ 

PU.OJECTOS 

N. 286- ]90S 

Redacç<Zo para 3·• discussa'o do )Wojecto 11-. 281), deste anno, que flza a d espe:;a do J!inist e1·io 
da .Industr-ia, Viaçao e 0/n•as Publicas para o exe1~ctcio de 190 I 

O Congresso Naciona.l qccrcia. : 

AI"t. • ·O Presidente da Republioa é autorizado a despender, pelo .Ministcrio <ktin 
dustria, Vbção e Obras Publicas a impott..'\nch• !le 4.522:569$147, ouro, c 69.77:0:705$49.2 
,p:tpsl, com os sei'Viços designados nas seguintes verbas: · 

J • Secretaria de Estado (ele· 
. va.d:~o a. sub-consigna
çã.o «Acquisição do li
vros e rllvistas ~ o. 
9:00~000, inclusive ~t 
gratilicação de um bi-
bliothccario) . .. . ..... . 

2. Dircetoria. Geral de E~ta.-
tistica. . . ........ · •• • ••• 

3. Correios (elevadas a.s sub· 
consignações : < A o s 
agentes, a.j udo.ntes, the· 
soureiros e fi eis no 
t<:Jrritorio · da Repu
blica» a 1.800:000$000, 
« Condueção de malas 
por contracto. ou por 
administração, etc.~ a 

Vol, VII 

Papel 

• I •• +. f • t + 315:024$00@ 

332: 6 !4.~500 

Ouro 

131 
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2.300:000$; redigida a 
sub-consignação «Gra· 
tifi.cação aos chefes de 
turmas, etc.~ da se· 
guinte fó1•ma : Gra.
tifi.cação aos chefes 
de turmas da Directo
ria Geral, aos da Admi
nistração do mstricto 
Federal e aos clavicu
Iarios, o bse1•vada . a 
porcentagem do artigo 
·:~40 do regulamento 
dos Correios ; di ta por 
dja.ria. a.té 3 °/o dos 
respectivos vencimen
tos meosa.os, a . dous 
empregados da Dire
etori:t Geral pal'a in
sueccionar as adminis
trações postaes, a. dous 
empregados de cad~t 
administração· · de 111 

classe e a um das de
mais. designados pelos 
administradores, para 
inspeccionar. as agen
cias respectivas ; dita 
de 60$ mensaes a cada 
um· dos . encarregados 
do serviço postal ma
rítimo; dita aos agentes 
embarcados. e por ou
tros serviços êxecuta
dos em commissão ou 
fóra das horas do ex
pediente ordina.rio, fi
xada de accordo com o 
art. 2i da lei n. 560, 
de 1898 ; dita por sub
sti tuiç õe s, 230:000$. 
Gr:1 tificação addicional 
a · carteiros e dia1•ia 
aduicional a ·carimba
dores e serventes, 
100:000$- No-Mate
rial-, · djminuidas as 
seguintes sub-consigna
ções : Reparação . e 
conservação, etc. , de 
40:000$ a 30:000$; Pu
blicações postaes, etc. , 
de 50:000$ a 40:000$; 
Com bustivel, etc., de 
60:000$ a · 40:000$
Accrescentada a sub
consignação « Para. a 
construcção ·do ediftcio 
d:1 Administração dos 
Correios em Bello I-lo· 
rizonte>> 150:000$000 •. I • • I I • I e. e 

Ouro Papel 

• • • • • • • • • • 11.313:122$800 103:000$000· 
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4 .. t elegr:.:phos: 
· . . 1• divisão . · 

· Administração Central 
Pessoal; •••••• • ; .. . . .... 77:280$000 

Material: expediente, luz, pu
blicações, impressões, 
moveis a utensilios e sua. 
repa.raçã.o, gL•atiftcações 
e :J.jud:J.s de eusto ao 
pessoal da. · administra-

. çã.o central, ta.xa.s · de 
e$goto e de a.~a..quota, 
ouro, da. Secretaria. In.;. 
ternaciona.l de Berna.. 6i:880$000 

Linba.s 
Pessoal - Elevada de 6:000$ 

pa.ra. mais um inspactor 
de 1• classe c do.lO:SOO$ 
para. mais cinéo fei- . . 
tores .. . ....... ·. • • . • . • • 2 . 297: 092.$000 

Material: expediente dos es
criptoriosdosdistrictos; 
alugueis de cnsn. para 
os mesmos escriptõrios 
o depositas e sua. rcpa.
l'O.ção; moveis, utcnsi
lios e despezas di versn.s; 
ferra.mentn.s ·O· o neees· 
sario po.ra o sei•viço de 
conserv~ das linho.s; 
tmnsporte. e seguro do 
material e outras des· 
pezas relativas & este 
serviço; empreit:J.da.s de 
conser•ação do.s linhas 

· ao longo das . estradas 
de forro .. . . • • .. • • .. . 248: 120$000 

R enovação e consolidação 
das linhas (pessoal e 
material) ........ ;... . . 192: 000$000 

Custeio do serviÇo tele-
pbonlco (pessoal 9 ma-
terial).. • • • • .. • • • • .. . .. 25: 000$000 

Construcções e reeonstruc· 
ções (pessoal e mate
rial pa.r;~o a conservaÇão 
das linhas transCeridas 
á Repart ição Geral dos 
Telegrophos e das r e· 
centeDlente construidas 
e para a.s novas eon· . 

. struc;:ções) . Elevada de 
200:000$000 .... ; . ..... 500:000$000 

Estàçõos 
Pessoal {elevado o nu.o. 

mero de telegraphista.s 
de 4• clasSe a 284, verba 
568:000$ e o de telegra.· 
phistas reglonaes a .40, 
verba 57:600$000) . • • • • 3.554:450$000 

Pa.pel . 

· t043 

Ouro 

.I :S00$000 

17:778~00 

84:445$500 
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Material (accrescentando
se á sub-rubrica «Acqui
sição de apparelhos ra
pidos,etc. ,., o seguinte: 
«e installação . de con~ 
ductores subterraneos 
na cidade do Rio de 
Janeiro, 25:000$, ouro», 
sendo a sub-consigna
ção, ouro, 22:222$ para 
o necessario ao consumo 
das estações) .••••••.•• 

2a Divisão - No pessoal 
-do almoxarifado, ele
vada. a 8$ a din.I•ia · de 
cada um . dos carpin
teiros - Redigidas da 
seguinte fôrma as sub
consignações «Material 
do Almoxarifado»: Ex
pediente e embalagem 
do material,l4:000$000; 
combustível, lubrifican
tes, estopa, .. conserva
ção das . embarcações e 
a.ccessorios, aluguel ou 
acquisição de outras e 
transporte de pe~soal 
na bahia. do Rio de 
Ja.neiro, 12:000$000 ..• 

3a. Divisão ..••••••••..••• 
Gratificações extraol•dina.

ria.s e ajudas de. custo. 
Subvenção ao cabo . sub

fluvial do ·Amazonas •.• 
Eventua.es .•••••••••••..• : 
5. Auxilias á agricultura 

-Au~mentada de ••••• 
5:000$ a sub·consigna.· 
ção - Jardim Botanico 
-para desapropriações. 
Redigida a · sub-con
signação - Publi6ações 
scientificas'- acct•escen
tando-e technicas- e 
e1eva.da · a 70:000$000. 
Augmentada de 10: 000$ 
a sub· consignação-Sub· 
venções- para subven
ção ao Asy1o Agrícola 
de Santa Isabel, a cargD 
da. Associação Protectora 
da Infancia Desvalida. 

6. Agazalho . e transporte ·de 
immigrantes (reduzida 
a consignação « Con
certos, consQrvação · da 
Hospedaria, etc. :. a 
12:500$·; a. de « Trans· 
porte de immigrantes » 
a 60:000$000) .••••••• 1 

ANNAES DA. CAMARA 

615:000$000 7.276:822$000 

294:298$000 
237:000$000 

154:000$000 

60:000$000 8.022:120$000 

O O I I O I O O O O I O O o O o o f I O O o o o 185:040$00() 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 174:801$880 

47:222$000 

1:333$400 

152:222$222 
304:801$122 

815$000 
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7. Subvenção ás compa.nhia.s 
de navegação (elevado. 
de 12:000$ para. sub· 
.venção á. Empreza. de 

· Navegação de Pa.rna.
byba a Tutoya., art. 22, 
n. XIV da lei n. 957. de 
1902; de 36:000$ pa.ra. 
subvencion:~.r o serviço 
de navegação ·. entre o 
porto de Maceió e os 
portos da. Europa... • • . • ..... .-••. , • 

s . Gàra.ntia de jnt'Os (suppri· 
mid:~.S :1-s sub-consigna· 
ções: Estt·ad:.• de Ferro de 
Barra. Mansa a. Catalão, 
Oeste de Mina.s,-
2.056:824.$"000; Engenho 
Cen.tral de L o i: e na, 
42: 000$000 ; · Engenho 
Central de Qutssa.m:l.!l , 
90:000$000); •.. •.•.. . .. . · .•••.•. ••. . •. 

9. Estrada de Fer ro Centra.t 
do BrazH: 

1• Divisão (reduzida ~ 
sub-consigna.ção-M:~.te
r ial da Directot•ia. e Se
cretaria- a 15:000$; eie· 
va.da a. sub·consigna.ção 
- Pessoal da. Intenden· 
ela- a. 207:6.37$; sendo 
pa.ra pessoal extt•anu· 
mera.río, 28:979$500 ; 
a.corescentando-se~ s~1b· 
consignação - Material 
da Intendencia- o se
guinte: <Custeio do ga
binete de ensa.io-pes-
soa.L o m(!oter!a.l~l2:000$) 

2': Divlsã.o: 

·· · ·••• !" •'•• 

Escriptorio central... . ... 151:590$000 

lnspoctoría.s do . trafego 
(Pessoal extranumera · 
rio, 14: 150$)....... ... 111:330$000 

Inspec"torias do movi- . 
.mento (elevo.do o nu· 
mero de couductores 
de 4~ classe a. 100 o a. 
'respectiva sub-consi-:
gna.ção a. 180:000$; na. 
sub.rubriea. <t Ba.gagei· 
ros, etc.,. elevado o nu· 
mero de . gua.rda.-freios 
a. 353 e a. import:J.ucia. 
da. su b·coosignn.ção a. 

. ........... 2,836:051$692 

1.547:7:24$955 

443:837$000 

1045 

0111"0 

3.579:079$363 
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776:760$ ; elevado . o 
numero de auxiliares 
de escripta a 5 e a. sub· 
consignação a 10:950$). 1. 718:270$000 

Tele~pho e illuminação 
(reduzido o numero de 
te1egrapbistas de 3• 
classe a .1 70 . e a respe
ctiva sub-consignação a. 
448: 800$; . o de . telegra
phistas de 4• classe . a 
50 e a sub-consignação 
a 90: 000$; · reunidas as 
sub-rubricas «Mestre• 
e ~otllciaes~ da otllcina. 
telegraphica. · sob esta 
fórma. : · · c Pessoal da 
o1Dcina telegraphica•, 
30:512$; elevado o nu· 
Inero do guarda-dos 
para a conservação das 
linhas a. 53 e a sub·con
aignação de feitores e 
guarda-fios a 91 : 680$). 1. 043:028$500 

Pessoal das estações espe
ciaes, das de 1 •, 211., 3•, 
4 .. e 5• classes, das pa· 
rada! e postos telegra-
phicos •.•••••••.••••• ~. 4.194: 800$000 

Material ..•••••••• ,..... 70G:000$000 7.925:018$500 

3• divisão (accrescentan-
do-se: Pessoal extra-
numeraria · das duas se
ccões 23:475$000) .•..•• 

4• divisão: 
Escriptorio ( a.ccrescen

tando-se: Pessoal extra-
numeraria 14:970$000).; 226:520$000 

Tra.cção ( elevado · o nu· 
mero de machinistas de 
aa. classe a. 54 e a raspe· 
ctiva sub-consignação 
a 194: 400$; elevado . o 
numero de praticantes 
de . 2a classe a 48 · e a 
sub-consignação a .•••• 
S6:874$646; ele~ado o 
numero de era.xeiros a 
204 e a. l!ub-consigoaçã.o 
a. 261 :225$ ; elevado o 
numero de foguistas de 
2" ela.sse a 134 e a. sub. 
consignação a 196:240$; 
elevado o . numero de 
guardas a. ·55 . e a. snb-
~onsignaçiio a. 91:530$.; 
:ficando assim a somma 
c Pessoal da Tracçã.o ~ 
elevada.a2.022:518$553) 7.022:518$553 

520:065$000 
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Reparação do material 
r.odan te e depositos (ele·. 
vado o numero do lima
dores e ajudantes a144 
e a respectiva sub-con
signacã.o a229:074$226; 
elevado o numero de 
torneiros e ajudantes a 
58 e a. sub-consignaçã,o 
a 109:080$470; elevado 
o numero de fundido1·es 
e ajudantes a. 24 e a sub
consigna.cão a. •••••••• 
50:672$09( ; ficando a 
somma do «Pessoal» ele- . 
vada a 998:159$'350, ... 1.248:159$350 

Officinas do Engenho de 
Dentro: 

Pessoal-Col'rigida . a. ta
bella nos seguintes pon
tos: 13 serradores e 
aJudantes em vez de 3; 
58 fundidores e ajudan
tes em vez de 38; 73 
ferreil·os e a.judantes em 
vez de 53; 66 pintores 
em 'vez de 76; 10 mode· 
1adores em vez de 60; 
8 correiosem v ez de 18. 1.623:400$500 

Material ..•...•.••. ,.... 611 :000$000 
Acquisiçio de material de 

transporte e de tracção, 
sendo 350:000$ para. v a-. 
gões especiaes de mine. 
rios ...... . ........... 1.650:000$000 

Obras novas .......... ; .. 500:000$000 12.881 :597$903 
5• divisão ..... ~..... .. .. • .. • • .. • .. • • 7. 950:654$100 

Linha. da. antiga. estrada 
«Melhoramentos doBra.· 
zfa: 

! ínspector de trafego ••• 
1 sub-inspoctor do trn.~ 

fego., ..... ...... , •.•. 
.Agentes, conferentes, condu

ctores, guarda· freios,. 
Pessoal. de tra.ccão (machinis

t 1 ,praticante, foguista., 
. graxeiro, tra.balhador0 

limpador) e concertado r 
de machina •. , • , , •••.• 

Pessoal da, via pe·rma.nente : 
2 engenheiros residentes ••• 
1 aJudo.nte, .... , ...... , .... 
2 armazenistas de 2• ela~. 
4 mestres de linha. de 3• 

classa .......... . ... , •• 
28 (citor~ de conservação •. 

12:000$000 

&:000$00@ 

63:040$000 

15:200$000 

19:200$000 
7:200$000 
6:000$000 

12:000$000 
I:H : 334$000 

Papel 

1047 

Ouro 
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Pa.pel Ouro 
112 trabalhadores de conserva-

ção ..••.••••.•••.•.••.•• 152:654$000 
1 O guardas ••••.••••••••.•••• 11:199$000 
2 machinistas •.•.•••••.••.. 3:312$000 
2 foguistas., •••••••••....••• 2:944$000 
2 feitores de turma do lastro 4:867$000 

3t) trabalhadores., •••••••.••• 43:810$000 
2 feitores de turma de vallas 3:660$000 

12 trabalhadores ••••...•..•.• 13:176$000 
2 . ferreiros ••.•••••••..••.•. 4:428$000 
2 ma.lhadores ...•.•••.••.... 3:220$000 
6. carpinteiros ....•.•••.•... 14: 492.$000 

30 pedreiros ..•..••..•••..••. 66:429$000 
12 cavouqueiros .•...•••..... 16:909$000 
2 pintores .•..•.•••..••..... 4:026$000 

30 se1·ventes ..••••••......... 42:273$000 
Ma teria! d:::. via . pm•manen te 

(dormentes, trilhos, ac-
ces::;orios e necessario 
pa1~a todos os serviços). 210:000$000 

Mate-rial de tracção (combus-
tivel, lubrificantes, es-
topa e diversos) e de re-
paração do material ro-

100:000$000 dante ..•••...••••....• 899:373$000 
Grati1icações diversas -

elevada a sub-consigna-
ção «ajuda do custo aos 
sub-directores, aos in-
spectores . do trafego, 
do movimento .e . tele-
grapho e ao intendente, 
ate.», a 45:660$, sendo 
3:660$ .. para · o inten-
dente., •.••••.••.•.•.• 

(Reduzindo a sub-consi-
gnação . « Quebra de 
10 °/o aos bilheteiros e 
reco bedores» a 6: 480$ ; 
reduzindo a sub-consi-
gnação «gratificação de 
25 °/ o aos empregados 
destac:1dos para logares 
insalubres, d:1 2a. divi-
são» a 70:000$;. redu-
zida a sub-consignação 
<gratificação de 20% 
aos empregados . com 
mais de 20 annos de ser-
ViQO dn. 1 a divisão » a 
9:786$; elevada a «gra· 
tificação aos agentes 
por accumulaçã.o · de 
c:.trgos de tetegraphis .. 
ta.s» ·a.· 85:000$000, ••••• ············ 1.120:958$000 

Eventuaes •.•••••••••••• ., .......... 700:000$000 32.456:503$503 
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10. Obras .federae~ nos Esta
U.os : 
A. Porto do Nata~ 

Pessoal. ............. .. . 
Material ...,.... Elevada. de 

120:000$ para. uma dra
ga de sucçü.o ••.•.•.•.. 

B. Porto da Parahyba 
Pessoal. .• , ••...•.••.•. , 
Mn.terial ...... ,, •••.•••• 

O, Porto de Pernambuco 
Pes~oal. ••.......•..•.••.... 
Material ( inclusive 5:000$ 

para occorrer a des
pezas imprevista$)., •• 

D. Portos e rio.< de Santa 
Catharina 

Pessoal. .................. .. 
Material ......... , ...... , •..• 

E •. Barra e porto do Rio 
Grande do SttE 

Pessoal. ........ , .....•.•.. , . 
Matorial ................... . 

F. Port() do 1lfaranl!üo 
Subvenção á Companhia Ge· 

ral de Melhoramentos 
do Maranhão .• , .... , • ; 

G. A9udcs c poços 

50:880$000 

280:160$000 

116.749$500 
133:250$500 

2~6: i52.S;500 

155:000$000 

148:80'~000 
240:200:,:;000 

369:092$000 
418:150$000 

. " ......... 
Pessoal de a.dministração do 

açude de Qub;a.dá..... 37:200$000 
Obras de irriga.cão em Qui· 

· xadá : canaes, officina 
de . rep:2.r~cão, conser· 
vação e serviços diver
sos (Ptlssoal operario e 
material) ...• ~ •• ,..... 232:400$000 

Proseguimento dos trabalhos 
de estudos e construcção 
dos açudes de .il.carah\1-
m.irim e ACllorape (Pes· 
soal e material)....... 245:400$000 

Estudos e construcçã.o de açu
des, poços e outras 
obras contra. os efl'eitos 
das sêccas, inclusive as 
quO fucilitem o ti•ans
portê por terr:1, e por 
agua (?!;!ssoal e mate-

Papal 

331:040$000 

250:000$000 

381:752$500 

389:000$000 

787:242$000 

150; 000$00() 

rial) . .... ....... ; ..... 1.000:000$000 1.515:000$000 4.304:034$500 
Y olo Yli 

1049 

Ouro 
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. .11. Obras . Publicas da Capital 
FPderal ( elevada a sub
consignação 4CReparos de 
proprios . nacionaes :. a. 
100:000$ - Elevada. a 
sub-consignação- Expe
diente da · .adm1nistra
ção central» a 10:000$; 
..:Aluguel de apparelbos 
telephonicos:. a 4:000$ ; 
a. de «Despezas · miudas• 
a. 20:000$ ; accrescenta
da. á consign:J.ção cVigi
laneia. de ma.nanciaes. 
etc.,. a. importa.oeia de 
12:810$ para a turma. 
de conservação dos ca
minhos o aqueducto ·da 
Carioca, . a. partir de 
Dous . Irmãos ; suppri
mida. a. . consignação de 
47:300$para.a. conserva
-ção. do canal do Mangue. 
Accrescen tando-se á. sub
consignação- Prosegui
mento da rêde de distri
buição-o seguinte: «po
dendo despender até 
40:000$ · pat·a canaliza
·cão de agua no Viga.rio 
Geral, em Irajá, no Dis
tricto Federal.:. Fixada 
.a. dia ria dos . · fiscaes · de 
.hydrometros em 8$, ele· . 
vada. a. respectiva sub
·consignação a 12:000$. 
Elevada. a sub-consigna
çã.o:-Diarias ao pessoal 
da administração cen
tral a · 36:500$, :fixada 
·em 3$ a diaria dos . au
xiliares de escripta.. 
Reunidas as sub-con
signações relativ:ts a. 
guardas e trabalhadores 
da vigila.ocia. de manan
·Ciaes e cofi.~ervação do 
:fiorestas em uma só nes
tes terml.ls: ·«Guardas, 
feitores e trabalhadores 
do. Tinguá, Rio do Ouro 
e outros, Rio S. Pedro, 
Florestas da Tijuca,Pai
neiras e Jacarépaguá, 
72:762$500»>. Acc t•escen • 
tando-se a.o pesso~l de 
tracçã.o da. Estrada de 
Ferro Rio do Ouro: um 
macltiniSJh .de 2A cla.sse 
2: 190$, . um · foguista. ·de 
. 2• cla$se .· 1 :460$, um 

ANNAES DA CAMARA 

Papel Onro 
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gra.xeiro·I :095.$ ; ao pes
soal das ofiicinas : um 
ajustado r 1: 800$, um 
caldeireiro 2:555$,. dous 
carpinteiros 3 : 6 O O $ , 
aprendizes 3:f300$000 .• .. 

12. Esgoto da; capital Fe
deral (accrcscentando-se 
14:431$500 para taxas 
de esgoto dos predias 
pertencentes ou subordi~ 
nados aos di versas mi-
ntsteiios) ...... , . ••• . . . 

13, Dlnminaçã.o publica da. 
Capital . Federal . . .. .. -. 

14. Fiscaliza.ção · (accreseen
tando-se ti. sub-rubrica. 
<Companhia GYtJClt· 
W e.stern, oto.» . a.s Es
tra.da.s Central de Ala.-
goa.s e ·Paulo .~1lbnso, 
e a.ugxnen\ando doU! 
engenheiros 1i s c a es, 
18:000$, aJuda de CUIW 
para tomada de contas, 
1:200$, expediente.lOO$; 
supprímitlos os dizeres 
11 Estt•ada. de Ferro ·de 
S. Fra.ocísco. Xavier a.e 
Commercio:. •. mant ido o 
ma.ls que está. na sub- . 
rubrica ;. supprimida. a. 
coosigna.ção de 8:450$ 
pa.ra. a. Estrada de Ba.t·· 
r a-Mansa. a Catalão; 
supprimida. a cons.igna
ção de 9:050~ para. a. fis. 

· calização dos melbo
l':lmentos da l:l.gô:l. d"' 
Bota.fogo ; accraseenia- · 
da. a quantia. de 1:200$ 
para :lfsca.lizacão da. na.· 
vogação · entre Pa.r.na-

. hyba. e Tutoya. ;. suppri
mida. a. de 600$ pa.ra. 
Engenho Central de Lo
rena.. Aoorescen tu.ndo
·se 7:850$ para fiscali· 
za.çio do · ramal de São 
Froncisco ...... . .... _ .• 

15. Obsat•vatol'il1 Astrono-
mico ........... . .. ,;. 

16. Repa.rtições e lo&l'a.Í-e!J ex· . 
. tinotos (supprimida.s as 

sub-consignações de 
10:000$ para dons prl· 
meiros officiaes, d& 

· 4:00Q$ 'J):J.ra um se· 
gundo offlei:J.l,de 6:000$ 

. .; .. ... ... . . 

. ......... . 

2.54-1: 104li;500 

"· 856:529$500 

486:960.$000 . 

84:600$000 

i05i 

O!lro 

531:273$6G2 

3:600$000 
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para um chefe de secção 
da Directoria de Esta
tística, de 12:000$ para 
um inspector. da Es
trada de Ferro Central). 

17. Eventuaes. ·Para occor~ 
rer a quaesquer 'despe
zas .imprevistas ou de
ficiencia de creditas da 
verba •.•..•••....•.•.•. 

A~:\'AES DA CAMAHA 

Art. 17. E' o Poder Executivo autorizado : 

'65:200$000 . 

100:000$000 

I. A reorganizar, na vigencia desta lei, os serviços e repartições a cargo do Ministerio 
Ja 1ndustria, Viação e Obras Publicas, a alterar os respectivos regulamentos, ficando 
~endente do re{e1·endurn do Congresso Nacional a execução de todas as disposições que 
determinarem creação ou suppressão de empregos, alteração de vencimentos ou qualquer 
augmento .. da despeza total autorizada na presente lei. 

§ 1. o ·Os empregados que ficarem excluidos . por effeito das reformas ou transferencias 
de repartições autorizadas na presente lei serão considerados addidos, si tiverem 10 annos-
de serviço publico, com direito a aposentadoria. · 

§ 2.0 Os direitos e as . vantagens de actividade e inactividade dos empregados de servi
ços ou <>mprezas custeadas pela União serão regulados pelos das . demais repartições publicas. 
estabelecidas as relações convenientes entre a situação dos empregados dos quadros e 
os jornaleiros. Na fixação das horas de trabalho ter-se-hão em conta a natureza e conve
nieucia. dos serviços e dos serventuarios, a idade e sexo destes. 

§ 3. 0 As regras que para este fim forem estabelecidas poderão ser adaptadas aos. 
demais ser~·icos da União. 

II. A installar luz e for~a electrica no edificio dos Correios nesta Capital, abrindo para 
isso o credito de S0:0000$000. 

III. A construir, nos .limites da verba decretada na presente lei, as linhas telegra. 
phicas uestinadas a fechar os circuitos interiores da rJde federal. 

IV . . A abrir o cred.ito preciso · para se liqujdarem dit•ectamente entre .a Repartição 
Geral dos TelegraphoS e as di versas administrações telagraphicas as taxas de tele
grammas ofiicia.e~ transmittidos sob o regimen do trafego mutuo e que se referirem a 
exercicios já. encerrados. 

V. A despender,por intermedio deste.Ministerio, até a quantia de 500:000$, ,para au
xiliar nos Estados · e no Districto Federal a fund·.:.ção de estações agronomicas e cenolo
gicas, campos ele experioncia e demonstração . e postos . zootechnicos, que a iniciativa 
particular, representadas por syndicatos agricolas. se propuzer a crear .com o intuito de· 
aperfeiçoar a.s diversas culturas e a creaçã.o do gado. . 

Paragrapho uni co. · Para a. concessão do auxilio, quando .a syndicato agricola, ê 
necessario o preenchimento das seguintes condições: 

a) que o syndicato agricola, 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 syndicato apresente prêviamente ao Gov-erno o plano de fundação e o respectivo 
orçamento, discriminando a quota do auxilio estadual, afim de ser . da terminada a. impor
tancia do auxilio da União ; 

c) .· no caso da . dissolução do syndicato, o material existente será transferido para 
outra. a.ssociação congenere ; 

d) o Governo deverá reservar para. si o direito de fiscalizar . o ·tunccionamento da 
estação a,gronomica ou campo de experiencia, etc., nomeando em commissã.o .pessaa 
idonea, para. esse fim. 

VI. A subvencionar, nos termos da autorização anterior o nos limites do credito 
nella. consignado, o Jardim Zoologico desta Capital, facilita,ndo-lhe os meios para .promover 
exposições de animaes puros . das melhores raça,s bovina, ·· suinu., Ianigara e outras de 
reputada utilidade, depois de acclimatadu.s. 
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. Esses :J.Dimaes torã.o isenção· ·de todos os direitos aduaneiros, mesmo O de e:s:pa
diente. 

VIl. Á desenvolver,. na vigencia desta lei, os serviços a cargo do Je.rdim ;Botnnico, de 
modo a serem abi estudados e seleccionados os fermentos alcoolicos, e distribui ndo-se gra
tuitamente pelos la.vrarlores as culturas assim obtidas; Para o. fim deste . artigo podera o 
Governo abrir o credito necessario at!~ 30:000;í,"J00. . · 
. VIH. A entrar em accordo; na.. vigencia. desta. lei. com os a.rrendat;u-ios dM estra.da;s de 
ferro fedora.es para. o 11m de s;;r sttbstituiúa. nellas a illumin:u;ão a. pe\roleo pul<wrla.mpa.da.s 
a. alcool. · 

Para facilitar esse· :~.ccordo, poder<l o Úoverno o.Íl:nittir quo figure a eompra dessas· 
1 amp:.tdas nas contas do custeio. . . 

IX. A entrar em a.ccordo na. vigenc!a desta lei. cvm as em prezas Je est:·:Adas <ic feno 
concedidas pela. União e <tue gozem de f:.n·ores pecuniarios, para o fim de pl·omover a sub
stituição do petl'Oleo pelo alcool 0:1 illuminaçlio das esta<-ões, dcpositos, otl1cinas o depco. 

· dencias. · · · 
Para. fa.cilita.r ~SSG :~.ccordo, podel'lt o Gove~'Ilu ndmittir que ngurc a CO!ll];ll':l. das lam-

pa.da.s nas contas de custeio . . · · . 
X. Ama.ndar proceder á sÜb~tituicão do petroleo pelo a.lcool em todas as repartições 

federaes, como· sejam hospit1es, q_ua.rteis·, capitanias de portos. 
Paragrapho unico. Serão feito~ os necessarios estudos polo Governo para:a. substituição 

· do petroleo pelo alcool na Hluminação dos pharóes. . · · · 
· · XI. Á mand&r proceder, na v igilncia desta. 1ei, á substituiçãio nas estrad.a.s de ferro 

[ederaes dos motores a gazolina on.a petl'oleo por motores a alcool. . · . 
XII. A mandar estudar. do ponto de vista ·geologico inil.ustrial, os deposites de mona.zita 

. existentes em terrenos do ~ominio federal, de modc>a verificar a sua. exteusão e possa.nça 
e o teor metallico das areias. Sómente' á. vigta.. desse estudo, o Governo estabel6cerá. as 
condiçpes de exploração, lJOr arrendamento, fixando no paiz ns installa.ções neceSi'arias pn.r:\ 
a extr~o dos oxydos meta.Uicos. · · · · . 

xn. Á despender <l.té 60:000$ com ·a. . inst:l.llaçil.o. de um lu.boratorio destwu.do a. e:s:pc· 
riencias de elcctro-meta.llurgia no lO.,ooar que julgu.r mais conveniente. . . 

XIII ; Á inno;·a.r o contracto com a; Companhia d~ Na.ve.,<>"J.çãri a. Vapor do. Maranhão pe~o · 
prazo de.cinco a.noos, respnita.da.s as cla.usulas do dito contra.cto e elevada. .a. subven•;lío àe 
mais 100:000$ annthes. augmentando a.s viagens :~. seu cargo e ab:t.tendo as suas carifas a.c
tue.es ta.e~ como estão no cÇ>rpo da t.a.bella., rle 50 °/. pn.ra. os ganeros de producção n;J.ciona.l 
o, 20 °/ó pu.ra. os demais, fazendo as dita.s via.~ns da maneira seguinte: 

(a Linb.a. do Sul ....:. Primeira. viagem do mez: S. Luiz, Tutoya., Am:u;ra.çrio, Ca.mocim, 
Aracabú, Fortaleza., voltando pelos mesmos portos. . · . 

Segunda viagem: S. Luiz, Tutoya., Amal'l'a.çà.o, Camocim, Fortaleza., voltando pelos 
mesmos portos~ 

Terceira. viagem: S .. Luiz, S. José do Riba Mar, Primeira Cruz ou Mlritibo. (qua,~.do 
puder) Q Ba.r1•eirillhas; voltando p~los mesmos portos. . 

b) L~uha; t:~:o Nort~r-P.l•ime!ra. viagem: s. ·Luiz. Gui:Íl:l.riíes, Curul'upu, Tm:y-assú, 
Ca,ruía.pera., V1seu e Be!êm. voltn.odo :Pelos mesmos . portos. . . . 

SGguod:~. viagem: S. Luiz,· Gulmarã.es, Cururupú, Tury-a.ssú, car•uta.péra e Belém, vol-
tando pelos mesmos portos. · · . · 

c) Linha. do centro,-Quatro viagens mensaes direotas: de s, Luiz as·. Bento, voltando 
tambem direct:~.mente a S ~ Luiz. · · · · 

Duas viagens menso.esdirecta.s de S. :Luiz a Aloantara., voltando timbam dlrect:J.mente 
a. s~ Luiz. · · 

. tt) Nas viagens da. linba. do sul, a comp:~.nhia. fa.rà es~la pelo porto ·da Ama.rraçio tres 
·. vezes por mez, podendo ser na ida de S. Luiz a Fortaleza, ou no regresso . 

t-) Á subvenção dada á. companhia poderá ser a.ugmenta.da. com a de l0;000$,por viagem, 
quando a companhia se prompiificar n. fazer viagens regulares entre os Pt.lrtos. de Belém · 
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S. Luiz. Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro em vapores adequado8, com accommodações 
pa.ra 40 ·passageiros de ré~ 30p de convez e. de marcha. s'?cfficiente para fazer a viagem do 
Rio ao Pará. pela.s escalas 1Dd1ca.das, no max1mo, em lO d1as, 

XV. A contrn.ctar, na vigencia desta lei, com a empreza ou companhia de navegação 
a vapor que maiores vantagens offerecer, a. realização de tres viagens mensaes entre os 
portos do Rio de Janeiro e de Macejó, no Estado das Alagoas, com escalas, na ida e na 
volta, pelos de Victoria e Caravellas, no Espírito Santo, S. Salvador, na Bahia, da Es· 
tancia, de ArMajt1 e Villa-Nova, em Sergipe, e de Penedo, em Alagoas, tocando. em 
uma dellas no de S. Christovio, em Sergipe; a import..'tncia. da subvençã.o que for ajus
tada será deduzida da consignada para o Lloyd Brazileiro~ empreza esta que não tem 
feito o serviço de que se trata de mono a satisfazer os interesses do commercio, da la
voura e da propria administração publica. 

XVI. A conceder ás emprezas que façam na.vegação regular entre portos de mais de. 
um Estado todos os favores de que tem gozado o Lloyd Bra.zileiro, oxceptuada a. Stlb• 
vençã.o. 

XVD. A auxiliar, po1• subvenção, até 40:000$, a navegação entra os portos do sul n() 
Estado do Rio de Janeiro e o do Districto Federal. 

XVIII. A construir a. ligação entre a Estrada. de Ferro Central do Brazil, na. estação de 
Belém, e a Estrada de Ferro Rio do Ouro, na estação de Saudade, ou outro 1>9nto mais. 
conveniente, aproveitando na. segunda o trecho que ticâ;ra. abandonado, da Estrada Melho
ramentos do Br<~zil (linha auxiliar) entre aquella ligacão e a ilha das Moças, para o que 
poderá abrir o necessario credito • 

XIX. A conceder a todosos operarias e jornaleiro~ ·~::• Estrada de Ferro Central do Brazil 
asporcentagom a tê lO 0 /o sobre seus sa.larios, logo quv contem mais de 20 annos de bons 
erviços nessa. estrada. O tempo será. contado desde a entrada. para as diversas ofiicinas 
da citada. estrada, ainda que comecem o exercício de suas profissões pelo ap1•endizado. 

XX A mandar procedel' á desob~trução do leito do rio Sant'Anna, na parte em que 
interessa á conservação da. Estrada de Ferr.:> Melhoramentos no Brazil, podendo dispende1· 
até 20:000$000. 

XXI. A adaptar o alvitre que julga.1•mais conveniente, inclusiva emissão de titulos da 
divida interna ou externa, não podendo dar garantia de juros, nem subvenção, para concluir 
o px•olongamento das estradas de ferro de Porto Alegra a Urugu!_~yana, de Pernambuco até 
Pesqueil•a; executar o rama.t~..~.e l:::iant'Anna do L1vramento, o alargamento da bitola da Es· 
trada. de Ferro Central do 'Bra.zil, de Tauba.tê a S. Paulo. e ramal da Penha, o prolonga
mento das estradas de Ferro Thereza Christina .até o ponto de Massiambu e Conde d'Eu, no 
Estado da P<Lrahyba, passando pela cidade de Campina Grande, no mesmo Estado, até a 
villa do Batalhão ou outro ponto mais conveniente, o ramal do Mundo Novo, I.la 
Estrada. Central da Bahia e as Estradas de Fet•ro de Ba.turité ao Grato, de Sobral 
a Therezina, e construir no Estado do Rio Grande do Norte uma. estrada de ferro que, 
partindo do ponto mais conveniente do littoral, vá ter ·á região mais assolada ·pela 
lieeca. 

XXII. A promover a construcção da. Estrada de Ferro entt•e Catalão e Araguary, 
concedendo a este trecho os mesmos favores da que gosa. a. linha. de Catalão a· Palmas. 

Esses favores poderão ser concedidos á Estrada· de Ferro Mogyana, actual concessio· 
naria da est1•ada, ou, mediante desistencia desta,á empreza cessionaria. da. linha de Catalão 
a. Palmas. 

XXIII. A despender até a quantia de 150:000$ para o fim especificado no paragra.pho 
unico do at•t. 1° do decreto n. 18~, da 20 de setembro de 1893. 

XXIV. A encampar, na vigencía da presente lei, as estradas de ferro que gosem de· 
garantia de .1uros, ouro, e tenham construido mais de 50 kilometros mediante o pagamento 
em titulos da mesma especie, cujos juros e amor•tização não excedam a 4 % e 1/2 % respe· 
ctivamente ; e a contractar mediante () pagamento em titulos da mesma. especie a con· 
strucção. e o subsequente arrendamento definitivo, por prazo nã.o maior de 40 annos, con· 
tados da conclusão .do· ultimo trecho das mesmas estradas, dos prolongamentos e -ramaes já 
decretados ou necessarios para. a ligaçã.o com as estradas em trafego; bem assim a arrendar, 
definitivamente, as est1•adas adquil•idas pela ·União. Para. custear provisoria.mente, em
quanto nào forem definitivamente arrendadas, as estra.·las resgatadas ou por outra fórma. 
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a.dquiridn.s, poderá o Governo .abrir os creditos precisos . ·. Fi~m autorizado.s as operaçõe• 
se credito necessarias :para a e~ecuçã.o do pre!ente :J.rtigo. · · · 

XXV. A revat• Oij contra.otos do arrendamento dt1s estra.das ue fo!'ro fcderaes, altermldo 
os onus reciprocas, :pil.ra. o fim de · realizar a construcção dos prolongamentos e ramaes 
necesso.rios. · · .· . _ · . 

XXV[. A · entrar em accordo com o governo do Minas Geraes e as Companhias Ma· 
za.mbinho e Sapuca.hy, pari\ o fim de incorporar estas estradas :i Minas e Rio, e resguardar 
os interesse~ do trafego desta. via-t'errea na zona eni que á. Sa.pucaby lho é actualmonte 
tributaria.. Para. estes fins e para. regular os direitos da União e do Estado . de Min$8 Gornes· 

. na Oeste. de Minas, o Governo estn!)elecerá as condições que convenham e os prolon~a· 
mentos, lignções e arrendamento que forem acertados, tl!.zendo as opernções de ct·eulto 
neoessarias. · · 

XXVII . A ontror em accordo, na vigencia dest.1. lei, com · o go.~erno do Estado dó 
Rio Grande do. Sul, no ~cntido de tornat• el!'ectiva., no monor prn~o poss!vel, o. abe·,·tura 
da. ba.rl'a uo ·· mcsmo Estado, podendo p11ra ta.l ftm conceder a cobranç;1. das ta.xas de que 
trata. o paro.grapho uoico do art. 7• da lai n. 3.314. do 16 de outubro de 1886 (lei 
n. 957~ de 30 do dezembro de 1902, art. 22; n. · XXVll) · . . 

XXVlli. A conceder, n~ vigencia. da pt•esente lei, aos governos estadua.es que pretan· . . 
derem executat• a.s obras de :melhoramentos de portO!; do$ respectivos Estados. segundo 
os planos a.pprov&dos ou que forem approvados pelo Governo Federal, os favores con· 
sbntes das leis n. 1.646. de 13 de outubro de 1869, o n; 3.314, de 16 de outubro de 
1886. independente de ·concurrcnci.:L . (lel n. 957,- .de 30 de .dezembro de 1902, a.rt. 22, 
n. XXVI). . . · . 

XXIX. A entral' em accordo com a companhia concessiona.1·ü\ do Porto d..'l. Bahia, para. . 
fa.cilitnr-lhe os recursos compreheodidos no n •. 2l:>- da lei n. 95i, · tle 30 de dezembro de· · 
1902, medin.nte as modificações do contracto que forem convenientes para levar a atreito 
s rea.lizacão daquelle malhoramento. · 

XXX. · A realizar a construcçii.o do porto de Belêm, a.doptando os typos convenientes 
aos tJ;"ecbO$ a construir entre. a. ponte. do Arsenal de Marinha e o :pot·to do P inheiro, 
fazendo os contractos nG~1essarJOS, med1ante os recursos e favorc;; compreheodidos nas. 
leis em vigor ou applica.dos a. portos da. Republica. . · · · 
· XXXI. A despender, na vigencia da presento lei, a.t.é a quantia. de 100:000$ com a. 

acquisição de um rebocador destinado :..o SOl'Viçó de melhoramentos elos portos e b:l.rr:1s 
do Estado de S!l:rgípe, serviço este que ficará provisoriamente a cargo do. Capitania do 
Porto do mestra Estado, applieaudo·se ao seu custeio a. quantia de 24 :000$, incluída na 
verba i• do or~.a.mento para subvenção do serviço de rebocagom a ca.t•go da ASS<IC!açllo. 
sergipense. . . . . . 
.. · XXXII. A toniar as se:,;ouintes medidas no intuito de attenu:tr tanto quanto · possível 

· os elfeitos da secca nos Es~a.dos do Norte : . · 
a) construir açudes · c poçOs nos Estados asSolados pela. sccca, de Accordo com as in· 

strucções que forem expedidas ; · · · 
· .b} construir estradas de ferro e melhorar outras vias de commuuicaçã.o que liguem os 
pontos a.fl'ecta.dos pela. sccca. aos de fu.cil ,communicação·com os molhores merca!los e a.os 
centros productoros ; · . 
. c) premiar MS cidadãos que construirem em terra de su11. propriedade pequenos 

a.çudes ou poços, de accordo com as condições est11.belecid~ pelo Gove1•no.· 
XXXIII. A despender, .para a. execução das medidas especificadas no n. XXXII. além 

das verbas que forem eonsignada.s no orçamento, atê a. quantia. da mil contos de réis, em 
condições oroinarhs, e a.s que forem necessa1•ias, em caso de calamidade, provenien•e da 
.secca. · 

XXXIV. A transt'c"rir á :'.r:lministração do Dlstricto Federal ou a con tractar com quem 
melhores vantagens o:ll'êrecer, s!lm onus para União, os servioos o as obras a que se referem 

·. o decreto n. 1 .Oi9, do 18 de setembro de 1890, e a.s instrucções do Minis ,erlo da. Industria., 
de 5· de setembro de 1891, :podendo modifica. r os l'espectivos pla.nos; e a a.bt·ir os creditas na· 
oessa.rios até 20:000$ para. a conservação das obras feíta.s, emquanto nttc for e.IIectua.da. a. 
tra.nsfcren c ia.; · · . 

XXXV. A àbooa.r aos engenltciros-fisca.es das estradas do ferro fiscalizadas pela União 
(!lltcluidt~.s o.s arrenda.da.s), como indemnizo.ção ás Yia.gens que são obrigados a fo.zer, nã.o só 
em inspucção das estt•a.das, como .na. dos engenhos centraes, uma. . diM•ia. cot•rida, pa.t•a 360 
dia.s no a.nno ou 30 no mez, de: 7$. para o ohefe d:~o tl.scalizaçã.o da rêde fluminense da Leo~ · 
poldina. R:~Hwa.r; 6$ p:!.l'llt o engenlleiro--fiscal da Estra.da de Ferro de Sa.n.tos ~ .T.undia.hy o a 
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de 5$ para os tres ajudantes da rêde fluminense e 18 engenheiros-fiscaes, nos limites da im
portancia. total com que as companhias contribuem· annualmente p:1ra as despczas de sua. 
fiscalização. 

XXXVI. A conceder, na vigencia desta lei. aos engenheiros. o auxiliares empregados 
na fiscalização da Companhia Rio de Janeiro City Jmp,·o.,;ements, Limited, uma tliarla de 5$ a 
8$, como indemnização ás despezas a que são obrigados nas constantes viagens que fazem 
para fiscalização do serviço a seu cargo, sendo essa despeza feita por conta do saldo da 
consignação de 80:000$, com que a companhia entra para os cofres publicas, destinada ao 
pagamento·. da sua :fiscalizacão. 

Art. 3. 0 E' mantida. na vigencia desta lei, a disposição do n. VI do art. 22 da lei 
n. 95i, de 30 de dezemb1•o de 1902, sendo extensivos os favores por ella concedidos aos 
animaes que forem transportados assim de paizes estrangeiro.; como de qualquer ponto da 
Republica, para serem expostos no certamen pecmario a realizar-se nó. município da 
Escada, noEstado de Pernambuco, promovido pelo Syndicato .Regional dos Mun.icipios de 
Escada, Amaragy e Gamelleira, por occasião da Conferencia Assucareira daquelle Estado, 
no correr de 1004 • 

.Art. 4.° Continua em vigor a disposição contida no n. XLIII do art. 22 da lei n. 957. 
de 30 de dezembro de 1902, ficando extensivo o fttvor alli concedido aos continuas e correios 
das repartições federaes. 

Art. 57. Ficam mantidas, na vigencia dest<t lei, as disposições constantes do n. IV 
dos arts. 18 da lei.n. 8:34, de 30 de dezembro de 1901. ficando . reduzido o credito a 
200:000$; dos ns. I. n, VIII, XII, XIII, XV, X VII, XXII, XXV, XXVIII, XXXII e XLI do 
art. 22 da lei n. 95i, de 30 de dezembro de 1902, o do n. VI do art. 22 da lei n. 652, de23 
de novembro de 1899. 

Sala das Commissões, 30 de novembro de 1903._;_Cassiano, do Nascimento, Presi
dente.-Francisco Seio-Francisco Veiga.-David Campista.-Laut~ndo Pitta. 

N. 304 B- 1903 

Redacçüo para .')::L d'iscussüo do p1~ojecto n. 30.1, (.leste anno, gue fi,xa a despe:;(~ do .il!inisterio 
da Fa::enda para o exe;·cicio de 190-1 

O cong1·~sso Naciona,l decreta : 
Art. 1°. O Presidente da Republica é autot•izado a despender, pcla.s repartições do 

Ministorio da Fazenda, corn os se1•viços de:::ignados nas seguintes ve1•bas, em ouro, 
·40.351:647$333; em papel 8i.901:074$871 : 

1 Juros e mais despezas da divida externa ..•.......• 
2 Juros e amortização do emprestimo externo para o 

resgate das estradas de ferro encampadas ....... . 
3 Juros dos emprestimos internos de 1868, 1879 e 1897. 
4 Juros da divida interna .•.•••••••..••...•........•.. 
5 Pensionistas .•..•..•..•••.••.•..•.•...•.•..•.....•.. 
6 Aposentados ... ·~·· •..•.•.••.••..•••..•..•....•..... 
7 Thesouro Federal, augmentada. a ve1•ba de 6:000$ 

destinados a elevar . as gratificações do pessoal da 
paga.dorift, incluindo·se propo1•cioualmente os con-
tinuas e serventes .•••.••.•. ~ .•..••.......••.•....• 

8 Tribumtl de Contas ............... , ................. . 
9 Recebedoria da Capital Federal, a.ugmcmtada . a· verba 

de 14:160$, sendo 2:000$ para elevar de 3:000$ a 
. 5:000$ a sub-rub1•ica destinada á ttcquisição da 

moveis e 6:600$ para pagamento de dous :fieis. 
sendo 5:600$ de vencimentos e 1:000$ para. quebras; . 
360$ para eonducçã.o ao continuo enc:).l'l'egado G.e 
fazer as intimações nas casas dos infractores do 
regulamento e 5:200$ para pagamento de 28 quotas 
a 0,47 o I o, que devem ser abonadas aos dous fi. eis. 

~lO Caixa. da. Atnortização, •••......•..••.•...••..•.•• , • 

Ouro 

17.034:466$667 

7;318:372$334 

Papel 

2.286:065$000 9.213:420$000 
25.i56:084$000 
6.839:994$612 
2.752:191$173 

.. iõõ;õõõ$õôó 

1.090:105$000 
403:000$000 

366:800$000 
302:682$500 
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11 Casa. d:i. ~tJOJ.a. · . ••. • . ; ..••. : .......... .......... :· .• 
12 Imprensa. Nacional e r),:ario Official, augmantada. Je 

72:000$. sondo 60:000$ p:.wa. a aoquisicilo de daas 
m:J.C!Jinas deimpres;Jâ:o, umn. rot:ltiva. para o Diario 
Official o outra. . lithogt·aphica. po.t•a. a Imprensa. 
Na.cioaa.l, e 12:000$ pu.ra·installaçã.o da. luz olectrica. 
no es~abelccimento .• •• ..•. ....• ...• .• .•.•... . ... ... 

13_:.Laboratorio Nacion;J.J de Alialyse3 .• •• .•• • . .•• • .•• 

14-:-.4dminis.tJ•aç:io c custeio dos proprios c · fJ.zendas 
nu.uionaos, deduzid:.l. a. importaucio. de l :440$, 
despendida. com o · encarrcgu.do da colonia il\;s 
Dous Rios, que Ilassou pa.r<i. o Miuistcrio da Justiç'a. · 
o Nogocios Iat43rioros •• •..•.• •• ..• ; • • •• •. • • • •• •. .' 

15-De!cga.fli:l. do Thcsouro em Lond1'es. , ••• ; ••.. ;, •. , • . 

16-Delegacias Fiscaes~ augmentadit de 2:000$, para alu· 
~uel. do preito em que funcoion:l. a Delego.ciu. em 
l:lorg1pc ..... ......• ' .. · .• . •• •.•...•...••.•.•..•....•.. 

17 Alfa.ndega.s. augmentad:~> a vel'ba. de 531:150$000, · 
. sendo: 5:400$ para. pagamento da. gratificac.\ o 
· mensal de ·I5$ a cada. um .ios ser ventes da sala · 

do exP!ldiente da AlCaadego; do Rio de Janeiro ; 
1 :200$000 para atugoel rle casa para o porteiro da 
mesma. Alfande~a ; de 130:000$ de gratificação. addi~ 
clooal de lO •(. sobre as dia.rias . dos carrega
dores. d11. mesma Alra.ndegn.; de 72:700$. desti
nll.dos á. gratificaclio annual de 100$, pll.r& fa.r
-damento a. cada um dos guardas das Alfa.ndegas da. 
. Republiea; 300:000$ para occorrer, a. juizo do 
Governo, ·áS ma.is urgentes necessidades das a.lfa.n· 
degas, comprehandendo oon~ertos e · rcpat•os nos 
edilicios e pontes, orcacão de postos 1f$eo;us, acq ui· 
siçlín .de material e custeio r especti:v:o, 95:220$ pa.ra 
a Alfa.odcga de Santa. Ca.that•ina.,sendo; 84:500$ pa.ra. 
acqui;;ição de uma laoc.ha a. vaiX>r de . altn ma.r, ,iá 
oontracta.da; 7: ::l20$ para: o pessoal d:J. mesma ls.n-

. cha e da. do · serviço interno c dos dous esca.leres, 
a.ssim distr illuido: · 

1 riuiclllnista. .• ; ..... ... ....... •• • • • 3:000$000 
l piLtrão • •••• , ....... . ......... :· . • .. 1:800$000 
1 mestre a. 120$............. .... • .. 1 :44•1$000 

· 2 foguist~s a. 100$. .. .. ... .... ...... . ·2:400$00D 
l C<lrvoeiro a. 00$.. .. .. . . .. . .. . .. .. . l: 080$000 
4 mal'inheiros :1 90$. .... ..... • . .. .. 4:3~. 
2 .pr1trõcs ......... ............... , . . 2 :4.0:)$000 

16 rema.,lores a. SO.$ •••••••. . . • . • , • •• · . 15:360$00[} 
e ma.is 3:4.00$ pa.1•a. oombustivel e lubrificantes, 
:ficaDdD elevado a 40 o numero de quotas que 
l'acebe o lnspcctor da. Alt11ndega. do S<\ntos ... , ..... 

18. Mesas de Rendas, . Collcotorias, augtnenta.da a. .verba. 
do 16: i60$ dest iuada. á. Mesa de. R.eo.da.s de· Pe1ota.s, 
sendo : para 16 trol.balha.dores, inoluinuo os qn:~tro 
existentes, . mais 10:800$ • . para OJ!:pediento, oon· 
certo e custeio de escalares, mais 3:550$ e para 
n.luguel dos a.rma.zer;g, 2:400$ ..••••..••. •••...• . 

19 Ernpregàdos das re:,;>a.rtições e logar~s e'd!nc ko~ .... 
Vol. VII . 

36 :000$000 

nSil: 540$000 

1.532:340$000 

04:000$000 

73:840$01)0 

l ;563:500$000 

8:SOS$3!Jô tO.Oli:56l$000 

. .. ...... ...... . 
... ... . · ...... . 

1 .. i Ói:066$000 
74:559$986 

1~3 
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. · 20-Fiscaliza.ção e mais despezas dos impostos de con-
sumo ..........•.........•...•...............•... 

21--Commissões de 2 ·% aos vendedores particulares de 
est<1.mpilhas ..•.•.. · •.. ~ ....••......•........... · . 

22-Ajuclas · de custo ........•.•...••.......•...... ·.·. 
2.'3-Gratifica~õcs . por serviç~os tcmporarios e .. extra:-

ordinarios ......•.....•....•...•.•.••...•••• · • · • · 
24-Juros · dos bilhetes do· Thesouro ..........•........ · 
25-Juros do emprcstimo do cofre dos orphãus ...... . 
26~Juros dos depositas das Caixas Economicas e Montes 

de Soccorro. ~ .•.........••.••.•................ •. 
2i -Juros. di versos ...........•...•.•......... • ... · · . · · 
28-Porcenta.gem · pela cobrança executiva da divida 

activa da .Uniãn •................... ~ .• · ...•..... 
29-Commissõos e corret:tgens ..•......•..••••• • ••.•.... 
30-Despezas oventuaos ......•..•.•••••..•..•........... 
31-Repo~ições c restituições, ......................... . 
32-Excrcicios findos ....•.•.•.......•....•. · ............. . 
33-0bra.s. inclusive o · que for necessu.riu para · temi-

na.çã.o uas obras da Alfandegu, de Para.nagu:i ..... . 
34-Credi tos especiaes. ; .......• ~ ••........•....• · ••... 
35..:_Serviço da, ost:.Ltistica . commel'cial. •..........•...... 

35-Fundo de resgate e de ga.l'a.ntia do pap~l-moed~~ - .. 
37-Idem de amortização dos emprestirnos intel'nos ..... 
38--Idelll pal'tt a c:üxa de l'Osg-ate das apoloes da.s es-

ti'a.das do ferro encampailits ....................... . 
39-Idem para a!:l ·obras do melhoramentos dos po~:t!;s .. . 

Art. 2. 0 E' o Governo autorizado : 

······-···· 
·········· . ........ 
......... ......... . ......... 
. ........ 
········· 

s5;óõó$óóó 
6:000$000 

!:0:000$000 
100:000$000 

$ 
1.845:933$958 

s ... 

8. 370: 4·)08100 
~ .. 

160:008$000 
3.0J0:000$000 

2.340:400$000 

200:000$000 
40:000$000 

60:0008000 
480:000$000 
650:000$000 

5.700:000$000 
50:000$000 

100:000$010 
20:000~000 

150:000$000 
450:000$00:1 

2.000:000$000 

780:000$000 
$ 

270: 000$000 . 

2. 150: 000$000 
5.200:.000$000· 

1.658:000$000 
3.030:000$000 

40.351:647$333 Si. 901:074$871 

1 ~o A abril·, no 'exorcicio de 1904, creditos supplementn.res, a. tê o maximo de· 
8.000:000$, .. á.s ·verbas intlicadas na ti1b3llil que acvmpa.nlu1 a presentn lei. A's 
vel'ba.s-Soccort•os publicos-e-Exorcicios 1indo,:;-poderã o Governo abrir creditos supple
mentllres em qu1.tlque1' mez do exercicio, comtu.nto que su~ totalidade computada com 
as dos · dem~tis creditas abertos não excedu. o maximo fixado, .respeitadtt quanto á verb:.L 
_;_Exerc:cios . findos-a disposição da lei n. 3.2:30, de 3 de setembro · de I 884, ·art. 11. 

No maximo fixado por este a.rtigo não se comprellendem os creditas abertos aos ns. 5, 
G, 7 e 8 do 01·camento do Mlnisterio do Interior. 

2. 0 A liquidal' os debitos dos b~ncos, Pl'o,.-enient.es de u.uxi!ivs ti. lavoura. 
3.o A conceder o p1•emio de 50$ por toneln.da aos nn.·rios que forem construiãos na 

Republica c cuja. arqueação seja superior a 100 toneladas, podendo a.ln•ir os Cl'cclitos que 
forem necessa.rios. 

4. 0 A nb1;h, credito p:Lra. ultima1· as despezas com o SCl'Viço da uniformização dos 
typos da.s a.polices. 

5. 0 A vender, mediante concul'rcmcia publica.. as ma.china.s hnprestaveis, assim com.') 
O fe1•ro velho, existente.~ na Imprensa Nacional~ Dia1·io .. Of!icial e Casa da J.lloeda. 

(i, o A adquirir, por a.ccordo com os proprieta.rios respectivos~ ou mediante o processo 
de desapl'Opt•iação, os predios e tet·renos contiguos á Casa da Moeda e que são neccssa.~ 
rios a. este estabelecimento, abrindo para isso o preciso credito. 

7 · 0 A permittir que, na vigencia desta lei, o . conselho fiscal da Caixa Economica. de 
Porto _Alegre desp~nd!lr a tê a. quantia de 150:000$ para acquisiçã.o de terreno e con
strucçao de um edtficto adequado ao funcciona.mento da me~ma caixa., correudo essa des· 
peza. pot• conta dos recursos p1•oprios desse estabelecimento. 

s.o A despender a.tê:1 quantia. de 50:000$ com a reconstrucçã.o do pi•odio em qu~ 
funcciona.m a Caixa Economica e Delegacia Fiscal no Estado de Sergipe. 
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9.• :\. jJesponder n.té n. q uantia. de 30:000$ com a. a.Cqnisição e adaptação de u1n predío 
l)ll.l':l. a Delegacia. Fiscal na. Vic~o!'ia. Estado do EspiJ·Ito s,~oto. 

lO. A dar á. ~fes:~ de Rcnd.ns de Ohidos, no E~ta.do do Pa.r<t, logo q_uc seja iostallll.da., 
-as mesmas a ttribuicões das }\fesa.s U•3 Renda~ do 1 ~ cla.ssc. . . 

1 L A o1•ga.ni:w.t• o ssrvi'}O de csta.tistica. do ~ré, r .:mo indo-o ao da. cstatistic!l- com- . 
mercial. · . . . . . · . . 

12. A dosp~odor até a qu:~.ntia. de 20:000$ com o a.ugmento do predio onde fuocciona.m 
:J.ctualmente a. Delc;n.cia. Fisc:tl c a Admíoist••açilo tios Curreios de illa.cció. · . 

13. A dcspeado1• até a.lmportancia. de 2·J:OO:.l$ com os rep~~ros do ediftcio om que runc:-
cicna u. Dologacia. Fisca.l do Ma.t.to Grosso. · . 

14. A entrar em :tccordo com os governos dos Estn.dos o dos municípios. afim de Ih~~ 
kansfel'ir, indepcodeate de hast<~ publica, os p:·op1•ios nacionaes que olles pretenderem 
a.du uirir. . · · · · · 

• 15. A l'OStituit• ás Cn.maras Muoicipn.es do J3omj:irdim, Rio de Janeiro, lguape, S. Paulo, 
e á. Prefeitura de Bello Horizonte. Minas Gera.os, a. ímportaocia ·dos impostos c direitos 
u.c11aneiros pagos l'Cspcctivamente em 1896, !900 e 1902, pela. importa.cã.o de mn.torial para. 
serviç.o de :1bastocimeoto de agua e desenvolvimcn~o de fot"Qa. e1octrica., dispeas.'\das a.s . 
formalidades exigido.s nos arts. 2<' e 6° do. d!Jcreto n. 947 A, de 4 do novembro de 1890, 
abrindo-se para i~so os nece~sarios c1•editos. . . . · 

tô. ·A liquid:1,r suas contas oom .. os Esta.llos, pagando-lhes o que verlflc:J.r lhes ser 
de-ç-ido, abrindo para is~o os nece.~sa.rios credito.;;. 

17. A en;regar a. titulo gt-aiuito, a. quem de direito, o terreno ne~os..;:n.rio para. o a1o,r
ga.mento do cemiter io de Santa Cruz, terreno esse já iodica.dli na. p!a.nh. ca.d:),StralleYa.n· 
tn.da por C)t"dem do Ministro da Fazenda. o .constao ta dos lotes 71 a, 74 da rua. Sete de 
se;ernbro e 1. 2 A e 3 da. rua. da. Ve1•Jade. na.quelle cura.to. 

· 18. A conceder :ws foreiros da. á.rc.1. de Cõt'O na. Fazenda. de santa. Cruz e de que trata o 
~!·t. 20 do decreto n. 613, de 23 de outub1•o de 1891, si o requererem, a. rescisão dos fõros 
tuediu.ole . o p:1.gamento prévio de 20 ao nos do fôro a. que estiverem obrig:;dos a mn.is a. joia. 
de 2 l /2 •/ . . · · 

§ 2• .Par.~ os foreiros de terrenos oecup!l.dos po1• lavoura n; rescisão serú. na. ra.zã.o de 
I$ por alqueire· de 481112,400 e mais a. joia de 2 l /2 •/., procedendo a medição que scril feita. 
por engenheiro nomeado pelo Governo e pago pelos ioterossa.dos; 

Art. 3.• Continuam em vigor: . . .. . 
· c.) a.s <lisposiçues constantes do ~wt. 29, n. 25, da lei o. 745, de 29 de dezembro de 

19:)0, em relação â.s estradas do fel'l"o que gmnm da g;.~rant.i:ts de juros ·c não foram 
aioda cncampada.s e art. 2•, n. XIII, da. do n . 953, de 29 de dezembro de 1902, na. pa.~· 'e 
rufereoie á estrada. de fel ·ro União Sorocabana e .. Huana; 

· b) a a.uto1'izaçio confilrida ao Governo p~1o art. 28 o. V, letras a, b e c, da. lei n.. 95'T, 
·de 30 de dc1.embro de 190.2, relatiYa ao debito da As~ociação Commercin.l do Rio de .ra.neiro; 

c) a disposiçiio do a.rt. 27 o sou pa.rajp·apho, da. lei n, 834, de 30 de dezomhro de 1~01, 
rela~iva. ú. Imprensa. Nacional, na. p:~.rtc . não modifica.da. por esh lei; · 

·d) as disposiçõos dos arts. 32e 33 ,!alei n. 95i, de 30 de dezembro de 1902; 
e) o disposto no :n•t. 2il da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902; · 

. (! :1 disposição do n. 20 do art. 29 da lei n. 7 46, de 29 de dezembro de 1900; 
· .-u·t. 4. •.· A imporiancia. das verbas votn.da.s nas leis de Orçamento, pa1·a os tl·a.balhos 
gr i'.phicos e accessorios das repartições e esta.balecimen tos fodera.es,' da Capital da. Rc· 
public[\, não. sabirâ. do Tb.osouro . . 
. A' pt•oporção que esses traba.lhos fo1·em sendo executados pela Imp!·cns:J. NõJ.cloMI, 

· na fónna. da legislação em vigo1•, e á vista. da l'aquisiçã.o du. ropa.rti~~'i.o respectiva. c da. 
. conta da. Impr ensa, a. esta sel'â. c1·oditada n impv1·tancia. do~ sc1·viços feitos, at6 o :na-

:dmo das ve1·ba.s vota.da.s pn.ra. cad<t. l';cpa.t·tição ou ostalJelecimento. 
A1•t. 5.• Do todo~ os trabalho~ mandados exocuta1· na. Imp1·eusa Naclonal, t!a. do.ta 

desta. lei em diante, ofiiei:t.lmente ou a m uJo g!':l.tuito, sm'iio .distri buídos exempl:J.t•c.> a.os 
membt•os do Congresso Nu.ciona.l, aos presidentes o govcl'n..'l.dOl'es .dos E~bdos, ás biblio
theca.s public..1.s (h Capital Fede1·al o rias · ca.pita.as dos E~ú.tdos das cama.ra.s municipaes 
o ás da.s faculda.des e e:scola.s de easino superiOl' . . -

At·t . 6.• As despezas com fuaot·a~ .dos funccionxrio3 publicos e com o pagamento 
tlo ajudas de custo. ficam sujeitas ao l'ogistro · a posLcl'iol·i do Tribunal de Conbs, nos 
termos do art. 164 do l'egulamanto q uo baixou com o decreco n. 2.409, de 23 de de· 
zembl'O de 1896. ·. . 
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Art. i 0
• ··Fica sob a. jurisdicc;ão ·da Delegacia Fiscal·no Estado de Sergipe a Mesa de 

Rondas de Villa Nova, no mesmo Estado. 
Art. 8. o Ficam approvados os croditos na somma de 86:328$, ouro, e 9 .IOO:i94$8i8, 

papel, constantes da tabella A. 
Art. 9o. No exe1•cicio da presente lei, poderá o Governo a1n·ir creditos supple

mentarcs para as verbas incluidas na tabella B. 
Art. 10.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 30 de novembt•o de 1003. - Cassiano ào Náscimento, presidente, 
-Francisco V~iga relator,Francisco Sà,- Da,id Campista, - Galecio Caavalhal, -Urbano 
Santos; -Laurindo, Pitta. 

O §r. Presidente-Não havendo Luiz Raymundo de Lima solicita uma pen
nn,da mais a. tratar, designo para amu.nhã., são (discussão unica) ; 
a seguinte ordem do dia: Votaç~ão do parecer n. 116, de 1903, indc-

Con tinuaç· ão da Yotação do parecer rl. 92, ferindo u. petição em que O. Rosalina Mari<t 
de .Jesus, viuva do tenente honorario do 

de 1903, indeferindo os requet•imentos em exercito João José Alves de Rezende solicita, 
que os p1•aticantes de 2a. classe e carteiros de - (d. · - · ) 
3a classe de di versas u.dminis trações postaes umu. pensao tscussao. umca ; 
da Republica pedem augmento de seus vcn- Votação d.o parecer n. 122 de 1903, jnde· 
cimentos (discussão unica); ferindo o requerimento em. que Bernardo 

Votação do parecer n. 104, de 1903, inde" Pa.es, enfermeiro da, C:.tsa de Correcção da 
f~rindo a ·petição. em que os fieis da Pa,.,O'ado~. Capital Federal, pede a equipaaação de seus 
· d vencimentos aos do funccionrio congenere 

rm o Thesouro Feder:tl F1•ancisco Julie du. da ca,::;a de Detençã. 0 (discussão unica); 
Silvu. Tranqueirn, e Leonardo Henrique da 
Costa Netto pedem isenç~ão dn, responsabili- Votu,ç~ão do parecer n. 126, de 1903, inde
fJade de indemnizar a Fazend~.t Nacional de ferindo a petição em que o alferes lwnorario· 
5: 800$iG6, que pagnr<tm indevidamente (dis- do exercito Antonio Maria de Passos pede 
cussão unica); uma pensão (discussão unica) ; 

Votação do parecel' n. 105, de 1903, irtde- Votu.ção do parecer n. 127, de 1903,indefe-
1erindo a petição em que os 1Jedeis da Facul· rindo a petição em que D. Andréa Saboia. de 
dade de Medicina da. Bahia pedem u.ugmento Albuquerque, viuva do ex-Senador feder:.tl 
de vencimentos (discussão unica); Mu.noel Beze1•ra de Albuquerque, pede umu. 
. ~otu.ção d~ _parecer p. 109, de 1903, inde· pensão (discussão unica); 

1ermdo a pet1çao em que n. JulüL Bi1stos pede Votação do parecer n. 128, de 1903, inde-
um(;\ pensão (discussão unica) ; ferindo o requerimento em que DD. Anna. 

Votação do p11recer n. llO,de 1903, inde Isabel de Lacerda Werneck e Estephanh 
i'er:in~o a petiç~o em que D. Augusta v.icencio Augustn, Lacerda Werneck pedem uma. pen· 
Te1xe1ra; de Fre1tas, filha do conselhe1ro Au· são (discussão unica); -
gusto Teixeira de Freitas, pede uma pensão Votação· do parecer n. 129, de 1903, inde-
(discussão unica); ferindo o requerimento em que D. Mariu. 
~otação do. :ea1•ecer n.lll, de 1903, inde- Luiza Teixeim Bastos Bruce pede uma pensão 

:r~n·m~o 3: petiça_o em que DD. Marin. Olympia discussão unica) ; 
de .Ohve1ra Cyrillo e AnnaRufi.na de Oliveira lo. discusslio do projecto ·n. 318 A, de 1903, 
Alves pedem uma pensão (discussão unica); .creando uma Mes::1. de Rendas do 1n. ordem 

v t - · em Bella. Vista, Estado de Matto Grosso, 
. o açuo do paroce1• n. 112, do 1903, inde· abrindo 0 Go.verno o. credito necessario par. n. 

ferindo a petição em que D. ·Rosa da Costa 
Ferreira pede uma pensão (discussão unica). sua instu.llação ; 

Votação.dopu.1·ec.ern.ll3 .. de 1903,.J'ul~ 3o. diseussão do projecton. 303,de 1903, 
d autorizando o Governo a abril• ao Ministerio 

gan o que deve ser indeferida a pe~içã em da Justiça e Negocios Interiores 0 credito de 
~~aD.e!d!llai~e Ri~ dos. S~ntos Dias pede i29:130$, supplementar :1 verba- Obt•as-

p ... sa.o (discussao umca), . .desse Ministerio, para u.s installu.cões, repa-
Votaçao do pa.reaer n. 114, de 1903, inde· rcs e outras despeza.s com o I-Iospicio e Colo· 

ferindo a petição em quo o tenente h.onorario nia::: de Alienados (com pa1•eceres das Com
do e:~.:m•cit() .Josê Dias de Almeida, solicita missões de Constituição, Legislação o Justiça.. 
uma. pensão (discussão unica.): o de Orçamento) ; 

Vota.Qão do pareee1• n. 115, de 1903, inde- 3o. diecussão do projecto n. 3113. de 1003, 
iorincto a petição em que .o cabo de esquadrn. reorganizando a Assistehcia. a· Alienu.dos,. 
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... l0€it 

com pa.reeerc.~ das Coinmisslies de Irist1•uc çã:o 
c Sa.ude Publica, de Constituição, Legislação 
c Justiça. c de Orçamento ; 

~. uJscus.são do projecto .n. 3 15. de 1903, 
au=ol'ir.a.ndo o Presidente U.a . Republica a. 
a.çrir ao ~Iinisterio da Jus tiça o Negocias 
interiores o credito especbl de 3i5:000$,pa.ra 
paga.mento da. ponte constl•uida. na praia. do 
Flamengo; · 

Cootinuacio .da. 2' discuss~ do llrojecto 
n. 296 A, de 19D3, com o pa~ecar sobre as 
cmcndl1s oi!erecidas para l1 2.• discu.ss:i.o do 
projecto n. 290, deste a.aao, que orçJ. r• 
Receita Gorai ela Rcpublica pa.ro. o exercício 
de 1904. · · 

Le>anta.-sc ti sc~s5.o ú.s 4 llor as e 15 mi
nuws da tarde. 
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APPENDICE 

Discursos pronunciado 
------~~------- 1. 

DISCURSO PRO~U:\CU .. DO NA SES.';ÃO. DE 17 DE NOVEMBRO DE 1903 

O Sr. I\(ldr-ft;u.e!ii Saldanha
Sr. Presidente. Venho a esta. tribuna. ar
rastado pelo U.evm• . do tlofendet• as emendas 
que offoreei ao Or<:a.meoto tlo :\linisterio da 
Industria; Viação e Obras Publicas, c pela. 
necessidadc de oppôr de~pretenciosas consi
derações n algumas das Jota.ções nello con" 
signndas. ou so!ici1.a.das tambBm em emendas 
~ubscripta.s por illustres oo!legas. 
· Creío.-me V .Ex;. que vou oecupa.r a. :~it.en
ção da Cama.ra. so.b o peso dP. temores e ·re
ceios, origina•los, •nn prime.iro Jogar, do facto 
de ser filiado · a. uma. profi~sií.o que. além de 
não proporciiJoar a. .seus cultores famillari· 
tla.des c•1m a oro.toria.. S:! funda. meu ta. em 
sciencio.s que. por as . .:im dizer, collidam com 
as i•egras e os prece!Ws da. rct.horica; em 
scaunuo, no de ter mioh:J. pa.lavra subo1·di· 
nada ;i.s contingcncil\s de uma ill!lmoria en
fraquecida e l'et.ardat..1.ria.; o em t c!•céiro, ti
nalmcnte.no de ·possuir uma. nitirla eonscion
ci:l. da. exciàssiva desigu:J.ldade qtre . modoia. 
entre minha modesta. inc!ividualida.de . (n<<o 
apoiados) e as dos brllha.ntes oradores que 
continuada mente, e em honrosas pr'of.or~ões 
para este r:tmo do Congresso X aciona. ,pehm 
de cloquon te e opulenta et·udição os nmb!tos 
deste recinto. · · · 

O esiylo singelo e despreoccupado com o 
qual desenvolverei os ít!'gumentos que me 
occorrcrem attesta.rá 11t V. Ex. a. lealdade 
desto. confissão e demonstrará a nossos dis· 
tioctos pares que me não domion. o espirito 
nesi;e momento out.ro íntent.o que o:io o de 
coopera.r, na. medida de minhas limitadas 
aptidões , pa.ra o progresso de nossa ?a.tri:~. 
c para. que, nos ponto$ dos quo.cs me vou 
occupar , o orçamento em discu:>são se ajuste, 
t.l.nto quanto possivel, ao estalão requer~do 
pela situa~ão embaraçosa. em quo se encontro. 
o .Thesouro Federal. .. 

lVIinha prrseilça nesta tribunn, rep1•esenta., 
porta.ntl\ a Yictol·ia. .das !njuucções de meu 

patriotismo contra justas reluctancias de
meu espíritO. E é, . portanto. com e:ttrema. 
sinceridade que ou invoco dest.l. doutaAsse1m <• 
bléa n.imia. benevolencia. e paciente to e
ro.ncia. para as la.eunas de que fa.t:J.Imen te se 
re:;entirá a exposição que :vou desenvolver ; 
e bem assim o genuroso o'bscquio de me não 
interromperem os collc,tras com a.pa.rtc~ que 
possam. desviando-me du. rótu. p;:econcebida, 
cunfundir·mc a.o ponto do :J.rrastar··me a ilm 
insucccsso . . que sm·á injusta puniç5o imposta 
á pureza de .Intenções · e á justificada. t imidez 
com as qua.es . venho dcsollrig:J.r-n::.e desta 
gra,tissima. t:tl'Cfa.. . · 

Sob tão pacatos·e sãos in tontos me· ê licito 
esperar dos dignos membros das b:.mocuia.s do 
Rio Grande do Korte, du. Pa.rah:;lli1 e de. Sã.o 
.Paulo a jnsti~a de não divisarém ern ::~.lgu
mns t•eferencias quo necc~ito fa.zer. sobre 
serviços projectados nos Estados que ss ; EEx. 
com ~uto brilhantismo representam nesta. 
C::~.~u.. velado fim do contrario.l-os em seus 
intentos, ou o descabido proposito de faltar
lhes. com à elevada consideração a Q.tl e me . 
obrigu.m o valor moru.l de ss. r:Ex. e a im· 
merecida estima que me dispensam . 

Sr . Presidente, a primeir:~; emends de que 
me vou occupar, é a em que solicitei a verbn. 
de 80 contos para a construcçii.o de uma. linha. 
telegraphica, destino.da. a lig:1r, pe!r.s margens 
do rio s. Francisco, os est:LÇiíês telcgraphica.s 
de Carinbo.nba e Joazeiro. · 

Parecer:'\ :t primeira vista q t~~. tendo :pro
posto esse :tcCl'cscimo dt> despo7.a., es ton em 
m:mifesta. contra.dicção com o~ bons desejos, 
jii manifesta.dos, de propugnar para. que o 
orçamento em · disoussiio seja v:J.za.do em 
moldes economioos. · · 

Tal , porém, Sr. Presidente, não :J.contece, 
desde quando o principio que deve reger o 
emprego dos rccut•sos publioos do v e soro de 
a..pplicat·os productiv:unento, c n. 5.o o de afer-· 
rolha l-os. nns arcas do Theouro, ou, muito 
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menos, o · de desperdiçai-os em trabalhos' existente entre os diversos Estados do Norte 
adiaveis, üU de utilidade contcstavel ; e o e do Sul. 
melhoramento cuja execuçã.o pleiteio é de Como, portunto. aca1Jo de mostrar, Sr. 
caracter federal, de natureza ut•gentc e de Presidente, a Yerba de 80 contos que fez o 
const>quenciu.s producentos, como vou de- assumpto da emenda que subscrevi com os 
monstrar~. . meus dignos collegas da ba.ncada. dostina-so 

De f'acto. como V. Ex. salJe. as linh::ts te- d.e facto a um serviç!O de real conveniencia 
Icaraphic:.t.sda União, que contornam o !itto- nacional ; de natureza relativamente urgente 
ral. sCw f ,·cquentomente sujeita~. por elfeito e de resultados l)l'OYavois muito lisonjeiros. 
dos tempo1•a:1s qua as damnificam, a. inter- A illustrada Commissãô andou, pois, muito 
rupções que impedem, por completo e mnit.as ac01•tadamente não especificando as linhas 
vezes, o tra.fego de despachos entre esta Ca- quedoyem ser leYada;s a efl'eito . . · par::t que 
pit:ü e os Esta.dos, c entre estes reciproca- a. H.cpartiçü.o dos Telegruphos prefira, dentre 
mente. ::ts muitas que o p<trecer abrange, aquellas 

Os inconvenientes dessr"s intcrmittencia.s q.uc,como a de Carinhanha a .Joazciro.~e des
nas communicações, que · occonem, não ra.r·o, tmam . a _fazer desa.pp~rccer. as soluc:ões 
dur:.tnte U.iü.s consecutivos, são tão conhecidos de c~ntmmdade entr~ as linhas mt~rnas,y;m.ra 
da rnaiorh d.o nossos collcgas que de~necessa- reuml-us em uma umcn.; e o. meu úJ?. sahen-
l'io se torna. remcmoraJ.;.os á. Cnma.ra. Ellcs tando as vantagens d:::sta, Ylsa 1.na1s recom
constituem um mal cuja 1·emoção é 1·eputada menda!-r.. ao ~oYerno, quan~lo t1ve1' de pro

... pelo p:>,ssoal superior da Repartição Geral c~der a. selec9a~, do que ::tpomr o parecer da 
· ~dos Tele()'rn,phos como objecto de extra.orJ.i- digna Comm1ssao. • 

Daria . v~ntaO'em . até para l'''fJ'Ulariza~ão de Pas~o a occupal'-me agora aos portos da 
seu serviço·. o ' "o • Bahia, Recifo, Pamhyba c Natal. E começo 

.(.'. · . t. t t s. · d t ·~· · rcndenuo mmhas homenagens ao acerto com 
E ~ac~l e, en.w an .o. L Pres1 e.ne, L 0 quo se houve ~t. oporostt Commissão de Or-

C~nc.rcsso ao cnco~tio des~n. necesstda.de p~- ç:m1ento, emittinrlo parecer favoravel sobre 
1Jhca, P~·I·que ~. mmo consJs!_e em gonc:aer- o alvHre por mim proposto para. serem le
~os vm bn.~ pa1a a c9pstr~tcçao dehnha:s que vad::ts a termo as obras de que carece o 
hgue;n as mternas .1!1 cxiston~os, de. moclo a por~o d3 s. S:.tlvador~ 
formar-se uma só ~wha contmua, mdepen- Si ri, Camarn. me conhecesse mais intima
~onte ~a que c~ll~1a no long?. da C?sta-, 0 mente, far-me~hia a justiç~a de. acreditar que, 
.... ca_utel._"da , contra. a causa pu~ordtal uos ao elaborar a emenda relativ::t a esses tra
acctdentes a.e que e n.quel!a P3:SSJvel. . bn.lhos, não foram a.s vantn.gens dclles canse-

São essas secções, que fn.ltam p::tra fechar o quente:~ pu.ra meu Estn.Jo as razões predo
circuito pelo interior, as que devem roere- minantes em meu espirito. E, com ::tbsoluta .. 
cer prefercncias na confecçã.o . dos orçamen- lealdade declaro que, si os nossos interesses 
tos. os quaes precisam ser expurgados da~ não cstiYessem tão cstreitn.mente vinculados 

. consignações para ramaes de utilid::tde pura- aos da União, ou, si essa hypothese roa
mente local e que oneram, com deficits não 

1 
lizada, a. execuç~ã.o de taes obras não consti

pequenos, os resultn.dos fimmceiros da repar- tuisse medhla federal inadiavel, conforme 
tição que as gere. · · .· reconhece o p:·op1•io Governo, eu declinaria 

Entre os diversos trechos de que depende da honm de . pleiteai-a., embora fortalecido, 
o fechamento do circuito nas linhas . a. que como estou, pela solidn.l'ieda.de da bancada tt 
acabo de referir·me, figura, como um dos que tenho :.t hom·a tle pertence1·. (i1poiados 
principa.es, o de Carinhanha a .Joa.zeiro, no da bancada bahimw.) 
meu E~ta.do. DeYo ,lize-:.· r:~ Cu.m:.wa. em ::tbono d:.ts affil'· 

o Sn.. CAT.OGERAS _Mas esta. linha não n~at~,·as ~eitas! que · m~ntenho _igu:.tes con-
fecha 0 circuito 1 vicçues c 1den~1cos dese~os _rela.~Iy<tm~nte ao 

0 SR. RODRIGUES SALDANHA_,__ Fecha.. 

O Sn.. CALOGERAS .7" Logo, estâ no parecer. 

O Sn. ~ RoDRIGUES SALDANHA - Fecha o 
circuito e offerece mais a vantagem de pro~ 
metter um trafego remunerador, porque re
unirá cerca de 86 povoações, villa.s e cida
d~s, que se erguem <ts margens do S. Fran
cisco e ad,j:•cencia.s; e que são · diariamente 
frequentadas, em não pequeno numero, pelos 
comboios e transeuntes que fa.zem a cunsi
de:-a.vel corrente commercial ·· interna.- ora 

porto do ReCife, que so nao fo1 mclu1do em 
minha emenda, por não necessitar o Go
verno, ::tttent::t a situação em que elle se 
achtt. de a,utorização .especial pttr::t . promo~ 
ver·lhe a realizn.çã.o, como já o está. fa.
zendo. 

Desnecess::trio é, Sr. Presidente, demon
strar á. Ca.mn.ra si o porto da. ca.pitri.l de meu 
Estado é de ordem a merecer os melhora
mentos p1•oject::tdos, po1•que são do dominio 
universr..L :.-... superioridade de sua situação 
geogrc:tphic:t c :1 reputação de quo elle goza. 
como estunrio de la clu .. ssc, quer quanto a. 
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su;J. eRtensão, lr:~~f:t.nte p:.tr:~. comport:tr to:Tas 
as esqu:tdr~ts do mundo, quer quanto ao 
•·olume de .su:t.s agnas. (.lpr,i.:•.dos.) 

:Nesse sentido. bõ.Lst.'IAllC assig-nala.r qufl as 
ob1·as por el113 l'ertucridas consistem princi
palmente em quobr:J.·m•:crcs p:~r:1gar<Lotir em 
;;, tranq uillidaJ.c da:; tL6UllS dul'antr;: os tem
pol'õ.Les do q w.cdrau te ~uéste, o nas dúcas 
pam f<Lcilita.l·orn a c:w![a c a descai'ga dos 
navios; e que até hoje .jümais e:-:igiu elle 
dos con•es pul.tlicos um l'e:>l de s:tCl·ificiu. 
porque os navios de '-lU;dqucr c:Ll<:do 1<1. 
teem franco accesso, :1 Qllü.lquer hor:t do dia 
ou d:1 noite, indP.pendc,nt.emcnt.c .rhs m:u·(~S 
e do concursCJ de :pl·~tticos. 

Se6undo oplni5es auto1·izau;Ls e sobe.iU· 
mente repetidas urúi et orúi, nma. voz mc
lhotado aq ueUe Yasto :tncor:ldOUl'O, me1·ecer:i., 
em vil·ttlU0 de su<J posição, a. prefereucit~ d 
n~vios ._.lhaius ~o movimento connuel·ci<tl da 
U u ião, quo por 1<1 faNi:o esc<J.h ptn'J. se :J. lJ:Ls · 
tecerem U.e agua. ca.não, (HC.. e p:tr<J. 
exccut~l·cm as reparações e~igidas pelos 
accidentes occol'rldos duro.ntc as tl'"ve~sias. 

A essas mzões, j:l pOr si v::tiiosissimas, 
alli2.m-se dtms outras que jl!stlfic~uu cab~d
mente a, urgencia da. medi~<J.. 

A pl'i.uolro, l'CsiJ.e no. nccessí.:o.Je ína
dia vel de imp~diL•-se o insucceoso do, opei'<~.Qiio 
financeim . ultim:1da em principias do cor
rente ~n no pelo Go·;crno, par:L obter os 
recursos precisçs as o br:ts d.o po:·io de.; to, 
Capi;.al ; u, segund:1 na de to1•n:~r eJiectivo. a 
complokt fisca.lizu~:ão d<L ronda. da a.!fand<'ga, 
que, como as dom::tiS d<l. União. é desf<~.lca.ctu.. 
em eleV.1d.issim:~ proporção •. pela deficiencü~ 
de inspec,:ão, e outr:LS C.:tus:tS o,lt1.1meutc sa
naveis com us dúc:ts, como ficott cab<ümente 
demonstrado em S,tntos. 

0 SR. VERGNE DE ABREU- Em terceiro 
lagar, o Brnsil não ê só o Rio de .Jauciro. 

O sa. RonmGuEs SA.LDANnA:- como 
V. Ex. s:\bc, Sr. Presidente, 11. satist'ctÇão dos 
compromis;os contrahidos pol1. União. pü,ra 
le val' a. , .. Jiuito as o br<ts do porto do Rio, 
baseia-se em um imposto addicional mn-:dmo 
de 2 o/o, ouro. sobre ns merendarias impor· 
tadas pela. re~pcctiva. :.tlf<tndega-. · 

Port<tnto, desde que a. importação pelo,s 
alfandcgns do Recir~ c de s. Sa.lvn-dor tique 
isenttt desse ontiS, com que está. sobrcca-rl'c· 
gadn- a. quê se e1rectm1 poln, do Rio, e desde 
que a importancia dessa contribuição sol)re
:puja muito vnntil.jos...,mcnte, conforme estou 
informado, o ou~to dos trunsportcs :por cabo· 
tagem ~té esta Cn.pital, cln.l'O é que. dentro 
em pouco, com prej11izos considern.veis p:tr:t 
a arre~adação do imposto addicionnl, e 
sêria.s difficuldades par-a, a snti~fa,ção das 
obrigações inherentcs ao omprostimo levn-n· 
tudo para as obras deste porto, nossa impor-

tat;:ão abandonani elll larg<~.csca.b a. ttlf<~.udeg:J. 
(hqui; e affiuirá pal"J. as dos dous primeiros, 
que o!ferocem pa1·:i isso a va.n tagem de ficar 
a caminho do trajccto que ella pe1•corre para, 
cheg<H' ao Rio. 

Quanto á. se!:"unda ra,zã.o, repito á Can;ara. 
que <ts dõcus de Santos teem cooperado ,:c 
modo muito boneftco para a arrecadação da 
r.enda da rospectiva :llfan,Jega; e quo os llre
juizos soll"ridos pe lo Therouro, srjmeute nas 
t•epartições adua.n~iras do Norte, se me não 
cugano, montam a mais de 50.000 cotos, 
seg-undo ca.lculos baseados em dados muito 
pniwn favomveís a exaggéro de mioh't pal'te. 
Demai~. Sr. Presidente. O$taodo o Govm•no 

a cui·ar da cous,rucçiio ~o porto do Recifo, in
justo seria que o da Bal1ia, a e:le. ,,uperior, 
ticassc privado de igual solicitude; principal
mente quando ja tem pat•a esse tim uma em
preza ol·g~nizév.h, com estuuos a.pprovados 
de5<1o !882, e que só os não tom e:-:ecutado 
por e!Teito elas cli!liculdades oriundas da. 
crise que ha tantos annos nos llSsaberba. · ... 

Infelizmente, Sr. Presidente, não me é 
dado extema.r, i'clativ,,m~ntc aos po~·tos d:l. 
Pa1•ahyba c do Natal , t•ei'erencias tão 
lisonjeiras como :.u;· que me mereceram os 
do Recife c de S. S •tvad.or. E .e<t pe,•o a 
meu~ amig-os du,s du:J.s bancadas u.os qu~tos o 
casll interessa . releYarom-me o desag••ado 
'lue in.directamcntc lhes vou propo1·cionar. 
unic:t c exclusivamento po1· denJr de officio, 
e para. nã,o ü.tl tn,r ao compromisso de seJ:V iJ: 
lectlmentc a no~so Paiz .• 

Duas são. Sl·. Pl•esident ~. a.s ques~ões ::t 
exu,minar em relação a esses tra.balhos : a 
primeira é si a execução dellcs é ur:::ente, 
o u a.diavel; a segunrh é si, na hypothese 
de não serem adiaveis, conv•l.m q11e se os 
prosig<t com a lcntldiio até hoje ci.etel'ro inada.. 
pela deficiencia. ·das dot uçõGs orçamentaria.s 
que toem sido concedidas. 

Qun.nto 6, primeira, em que pese o.os 
meus dignos amigo~ d:ts bancada,s par:chy 
ba:la e rio-gr:lndense do norte, estou incli~ 
nado a crerq_ue as obras de ambos devem 
se1• paralysada.,:. E baseio m inha convicção, 
em primeiro loga.r, no facto de serem 
ambos de import:tncia muito restricta, por 
serem da utitülade p uramente ·local ; em 
segundo, no do est:1l'em situ::vlos um a. 
GO e outro :.1 120 ruilhas do do Racifc, do su• 
perio1•id·\de imcornparaval em l'elaçio a. am• 
bos, e cuja construcçã.o se impõe ao Govet•no 
como de caracter Ul'gente ; em t erceiro, 
no de deverem cll!ls fico.r brevemente li
go.dos a este por vias fer1·cas, que estão 
sendo constrttidas, e que já cust:u·::.m nã.o pe .. 
quenos sacrific.ios ao Thesouro. ' 

Deante desses factos, é bem de ver que • 
súmente em dun-s hypo tlwses, seria justifico.· 
vel o proseguiment o dos tmbalhos desses 
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dou:':: portos : ou si as respe~tivas <tlfandegas O SR. RonruouEs SAT"DA:'\JIA-••• e que os 
t.ivessem movim.ent.o capaz de produzir, da Pu.ru.hyha,, computados em 1806 na somma 
pcl:l. applicação do imposto addicional em de 3.144:771$, absor\·er<~.m, uté a mesma 
ouro, o sufficiente paru. enfrentar os enca1•- data. 1.900 contos, inclusivo 595:93181-11 
gos dos emprestimos que fossem re:.~olizattos gastos anteriormente a. 1890. E, entrotanto, 
na fórma do decreto n. 4.859, de 8 de junho pódc-se dizer qno o essencial está. por fuzer 
do anno cadente; ou si a União dispuzesse em ambos. 
de sobras que lhe permitissem entregar-se Ot·a, Sr. Pl'e~iuen.te. uma vez que o movi
ao .luxo de construir portos de utilidade mcnto desses dous . portos, que são pura
pul•amente local, situados proximamente mrmte de interesse local, é deficiente para 
de um como o di) Recífo, cuju. construcçii.o justificar sacl'i!ic.os incompativcis com as 
urge, e que, .demais, a este vão ficar unhlos finanças da Uni5.ono momento p1•esente; 
por estradas de ferro. · desd3 que elles pouco distc\ID do de Pernam-

Que elles não podem ser submctt.idos .ao buco, e a, elle Yfto em breve ficu.r uniJ.os por 
regimen do decreto n. 4.859, provam as linhas ferrcas, JXtrece que o mais acm·tado 
Teceitas da.s alfandegas, que foram. em s~rá. remata_r-s~ as construcçõcs já ini· 
1902, de 1.125 contos na Parahyba, e do ctadas e pa,sslvets desse ulv.tre, de modo a 
190 na. .do Na.ta.l; que n. União não dispõe ac~~..utelal-a.s, ttmto (lUttnto possivel, contra a 
de saldos, ·está na consciencia de todos n6.s. acção dos elementos que as pouem p1·e-

.. Admittamos agora que as obras são neces- jlldicar; remover-se os materiacs lá ex-
sa.rias, ou que, pelo facto de jcí. estwcm i oi- iste_?tcs e empregai-os onde melhor appli

•.o.;;:Y·ciadas, entende a Cu.mara, em' sun alta sabe- c~çao possu.m ter, e susp.mde1•-se, proviso
doria., não se1• conveniente interrompel-:.ts. rw.mente <~o menos, os tr<tb::tlhos em ambos. 
o que, aliás, poder:.i., at6 ce·rto ponto, ser Assim, com maiul' summa. de direitos. os 

. justificavel. nobres collega.s dos dons Er::tados a que me 
Nesse caso. as dotações r! e vem ser angmen- refi1•o propugnarü.o pelos melhoramentos 

ta.das de modo a. permittirem a ru.pida c·m- consta.nt.es de ~uas em.mda.s. 
clusão dos tralntlbos. sob pena de commet- Devo traze e ao conhecimento da C:1ma.ra 
termos o gravíssimo m•ro de, · indirect:unen- que a id~a de se pa1•aly:mr a-:> construcções 
te, . autorizar o desperdício de quantias não nesses dous P.ortos não é nova, pois, se
pequenas, al'l':Lncadas :1. economia do povo. gundo estou Informado, é dessa opinião o 
em uma quad1•a d·e. do.loros!ls pr.ovaçoões ·~ ac;ual. eogcn.heil•o .em chefe do da · Par. a.hyba, 
como a actua.L · · · e o f'oi o antecess-.~r do funcciona1•io que 

De facto, Sr. Presidente, a Ientidfí.o na actualmente dirige o do Natal. 
execução de um trabalho qmLlquet' comp!'o· E sou.Iovado a ere1•, não só na vet•acldade 
mette extraordinariamente• ·. o v~Llo.t· do dessas opiniõe~. mas . ainda que <:llas 
mesmo, por cansa de certasv~1·bas, como as cal~ram t'unda.meute noanimo dos dons pri
a,bsorvid:ts pela administr~Lcão. que se ac- melros .Ministt•os que ~eriram a pa.sta da 
cumulam de anno p:.tra anno. Nas obras hy- Industrta no quatt•ienmo passa.do, porque os 

'" dr<1uli~as. os inconvenientes da. morosida..le documentos que vou ler demon$tl'am clara
são ainda. 11l~Lis por•niciosos,. porque muita.s mcn.te ter havido intGnção de SS. EEx. nesse 
vezes, como succede nos c..'Lsos vertentes, a. scntrdo. 
segurn,nça e ~L conservação de um:.ts pa,rtes De fU.cto. sobl'e o porto <lo ·Natal, lê-se á · 
dependem da. prompta construccão de outr:.•s; pag. 528 do rela.torio de 1899: 
de modo que, nii.o sendo todas l'ettlizadas «Este Mini~terio rccommendou ao onge
com a l'<tpidez precisa,, as p1·imeiras coll.- nheiro em chefe que, àtésegunda, ordem, con
cluià.as são corroidn,s e demoliôa,s pela acção serve o mat.e_riat dn. commissã.o em condições 
de correntes que se formam, dos ventos, transportu.ve1s. 
tempestades e outras causas. . Em breves~·t•á tomada qualquer resoluçã0 

Que esse racto pu,rece tel'·Se verificado do definitiva a.c~rca do serviço d? que se trata, 
modo bastante compromettedor para, 0 custo co~no melhor. convenha aos mtcresses pu
desses trabalhos, a Cn.mm•n. avaliará sa.benlo bh~os. » 
que. os do Natal, 01•çados pelo engenhcil·o . E, em~ . de I?lal'QO de 1900, ~ Sr. Dr. Al· 
Arlmdo de Sou7..a Gomes em 400 contog con· fredo Ma1a batxou ao . engenheiro em chefe. 
forme rogist1·ao rela,torio do Ministe1!io d~.L do por~o da Parahyba o •~v1so u. 56, assim 
Indust!ia concerneot.e a.o anoo de 1801, e conccb1do: . . . . . . 
posteriormente em 700 contos, consumiram « S~ndo da ma10r con.v·enrenc1a as cu·cum· 
~.tú dezembro de ·. 1902 qua.nt.ia. superior a stancm.s act~aes do pa1~ r~correr ás facul· 
quatro vezes u. avaliação preliminal'... dadas concedidas pelas lms VIgen,tos paru. me-

. · lho1•amento desse porto. resolveu o Governo 
o. SR. ELOY DE Souz,\.-Cl'eu que V. Ex. suspender a. e:tecução das obt•as por ·· admi· 

estu. enganado. nistraç5.o a que ahiso procede. 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2210512015 13:24. Pàglna 7 de43 

APPENI>ICE 7 

Põ.ra. q' 'o t t\l objecto ~cja. . conseguidv sem fica.da. no sentido de deixar ao .Govern·a a. 
pr·ojuizo dos t ra.balhos j:~ feitos e dos m•1tc· liber.J.~dc de ex<Jcut:Lr. dos · t.lou·s pr ojectos; o 
:ciaes, officinas, edillcios. etc;·,:\ elles con.cet'· que for julgar! o molltor. · . 
r.entes, cumpre que dit•ij:.tes as obras a um · B in,·oco nesse snntido o tcstcmunln do 
r;Jmate que as t·csguat·de de deterim•a0iopro- meu !;e:;poitnvol e pi'CZ3.do :•.mig-o Sr. coro
xima pela. <~.cç.ão natural,o o porto de damni- nel Fe~·aa.odo PL·asb~. •'l'te me deu a ltonr!l. 

· fi cação por t:.\as estragos. . · de·acolhet•. esb resoluçã.o com pala.;ra.s t:i.o 
Assim, retlw.ireis o ·pessoal de~sa. commis- a.ff·~.Stuo;.i.s, •tne m:~is n'•(lnam a generosidade 

~·iio ao cstricta.men t~) necessa.rio e providen- de S. EK. do 'l'lO ~~os moritos do humilde 
c i areis qu:1nto .u, e~ecttçií.·.> do remn.to das orador-. · 
ebra.s, de modo n. 1p1e, o mai~ tn,rdat• a.tw Sr. Praoi<lo'ntn, cru:o nii.:> s~r posslvol pro
junho, a, commissão fique Jissolt>ida e os l'O· porciona.r .~ Ca.mnr!l. o a.o p11.iz · ~~~uranças 
,..pectivos arcllivos, mn.teria.es, lnsõrnmooto~ mais inequivoca'l do me:.t desprendimento. e 
e. edificios devidamente :~.rroln.dos·. e entre-· do.~ boo.s desejos que nutro de Yer a.· que:;tão. 
:.:ues como melhor fõr. r esolvi da pelo mo·lo que m'llS cooverihti <i. 

Proporeis com. Ul'geocin a.s pl'OVidencias do g~nde parcella. de intcre~scs oo.cionaes rcpre~ 
•:ue houverdes mi~te:· dt~ pa.l'to deste Minis- sentados pela Estradn. de Ferro Centrn.l doBra.
'~rio p:>.ra a consecução do ohjccto :tqni e=-:- zil. Ec!!rto estou do que a illustro Commis&"io 
posto.» o a honrada bancada. de S. Paulo convit•:i.o 

·'ú, · em adopta.r o expediente que por mim va.e 
O S~. Er.oY Dll Souz,\ 1.1 um apo.rte. s~r suggerido na emenda. tlUe o.present:trei 
O Srt. · RoDRIGUES SA.LnANHA. '- Passo a por occa.sião du 3;• discu~sã.o. · .· · 

0ccupnr-me agot•a, Sr. Pl•e>idonte, de um S.r . Pt-csideotc. antes de a.nn.ly$:u· a. infla· 
assumpto do excepcional importa.ncia. p:n'a. a encia. que deve exercer a. .Estrada. de Ferro 
formação cl:i J'utta'a. ·l'êde geral de viação Central do .Br:\zil, princípa.!montc 11!1. pa.t·te 
rarl'e!l. da Republic:r., o que púcle nff'éctar de sul d:1o rêdo ele. via.çi.ío da Republica, e do 
mcido insan<tvel transcendentes interesses da. mostrar os gravissímo~ inconvenientes que o 
Estrada. ile Ferro Central do· Bra.zil. a.la.rgn.mento a.êar rat.ará., oito sô para. o rriu· 

Refl:·o·me a.o alvitre pro:posto peb illus· .vlmeoto das ltnb.as de um metro quo presen
;: ~·ad:J. o va.lorosa. deputa.oa.o p:tulista, de temente sobt'e e lia convergem e tódas as 
~;e a.La.l',ta.r .a. bitola dnssa. v ia-fe1•rea no tre- que vierem a ser construídas, como ainda 
~ho fin:i.l do·. Ramal de S. Paulo, ao euvez pa.t'a. a. e~ono:nia e vià:~ thquello gr:lnde pro
.:e SJ lhe intercalar, c.omo pede a. emenda. prlo nacio:Ja..l, necessito, como meio prel!mi· 
crue singularment.e sulJscre~i. um t erceiro na.r de melho!' eselareoer meu.s assertos, sá
•i·ilho entre Taubaté e esh Capital, de modo lienta.r, ombora. .de modoperfuactori.o,as v:tn~ 
~ tornar-se pr:otic~wel a circuittção dos trens t:J.gens da bítob .de um mct1•0 .sobre a.s dn 
!! ' t 1Jit04\ de · um metro em todo elle . um metro e so~senta centimetros, pl'incipal"-

EntL'O neste debate. Sr. -Presidente. com~ tl:lente no ca.eo especial t1e ser aquella tl$sen· 
. .;!!ll qualqUCl' ·Oiltl'O Cl!U que me Venho. !\.O~· tada em um leito Üe condições tochniCJ.S 

penha.r, com a. maxima. isenção . de animo; igua03 is da Centr-,\l. · 
~em o reprova.vel intento de contra.riat• inte- Peco :tos meu$ illus !. ~·as collega~ . :~ fiueza 
;·esses a.lheios, ou :r. e.~tult..' ·pl-otençiio de de me desculparem sl,no corrot• d.:t discwsão, 
impor ;l. Cmna.ra a minha .desautoriza.da. opi. eu descer ia volunta.ri:tmente tL millUd!lUCias . 
::.ião, embora. ella se estribe em uma con- technicas, sú ca.'biveis nos deb;d;es entre pro
vi~Ção ·amadu1·ecida. a.o influxo <le pacientes tissionil.Gs; c es.~ou cer~o de obtor a m:tximu. 
vbsel·va.ções, colllida.s durante uma. pt•a.tica tolera.nciad9 ~S. 1~1\lt, porque a. releva.ncia 
~Huturna: obscrvaç.\íes a.lt..'\mente confirma.- do assumpto, c :~ profund:~ convi'*'io com qu e 
t!oras das proveitosas lições de competen- o discuto são surncientes p:~ra. me remir de.· 
ci.a.s incontestadas, trulto naciona.es c~rno qu:~lque:- excesso <t que ·impensada:uente mt-
<!strangeit•:ts. · ontreg:1.~. . . 

E a. prova. cab:~.l. inconcus~. da qne ne· Sr. Prel'idante, nenhum crlt!J!•Io soien tt!ico 
i:: hum · motivo sulla.ltGt•no tt•ab:tllt:J. roeu pr()süiiu á. escolha <l:l.~ primiti V1~s bitoLa.~ . 
espirlto, tlo que a.qui me encontro impu!sio· Qna.ndo se operou ua J~nrop11. :1. t ro.nsiçiio da 
nado exclusivamente pelas suggestões do tracçiio ordinarh, ou sobre e>tt•tt:las dt> ro· · 
meu po.tl'ioti:>mo, e de que meu desejo é ver dagcm, p:tra movimento sobre longarin:JoS dt:" 
a contcnd:~ resolvida. pela. fOrma qua mals ma<ieira, a principio, o dcpoi.~ sobre 'tri.lhos 
convenha. aos i n\ :wosses na.cionaes. dou•a., de ftm'J , fora.m conservados os mesmos espa
a.rnrmaodo à. Camara; que, melhor reficc~i!ldo, çarnentos entro as rodas, quo se reduzir :1m 
<tnte~ mesmo de ler o parecer em contrario. a. te 1'",45. 
da illustre Cornmis~ii:o, ha'Via. resolvi.do re- Só mente 1na.is tn.rdn, qtmodo j~ )..lOl' tod:~ a 
novar na. ·311 discussão do projccto de orca· p:trta superabundavu. ~s:t blt.ola., surg iu a. dn 
mento a. omênda. que ora. justifl.co, roas modi~ um metl'o, mais &ll:tpt:w al ecouomica.mente 
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aos traçados em terrenos a.ccidentados .· e ás 
linhas de in ter•esse local ou socundat•io. 

Como todo instrumento de invenção re
cente, ella. foi a pr•incipio reputada como 
apta unicamente par•a 1iralmlho de limitada 
intensidade; proprüt a.penas para velocida
des pequenas e trafegas de reduzida impor
tancia. 

A quest::Lo de velocidade a.ssentava no 
facto de se suppor que o meca.nismo fa.ti
gava.-se com um trabalho superior a du:~s e 
meia voltas das rodas motrizes por segun
do ••• 

O Sr:.. CALOGERAS- Não era. Sómente isso. 
0 SR. RODRIGUES. S.U~DANHA.- Principal

mente isso, quanto ú locomotiva; o mais era 
socunoar•io, ·e a natm·oza. da discussã.o só me 
:permitte apontar os factos csscnciaes. 

E, como o equilibrio das machinus aconse
lhava a nã.o se levar o diametro das ro
das motrizes a.lém de l,m2o, as velocidades 
:ficaram circumscriptas a um limite maximo 
que oscilla v a nas proximid<:tdes do 45 kilo
metros por hora. 

Poster•iormente, porém, Sr•. Presidente. a 
experiencia. tendo demonstrado que, sem in
conveniente algum, se pôde exigir do ma
terial um· trabalho superío1• mesmo ao con
sequento do duplo de dous e meio passeios 
do em1Jolo por segundo, as gra.ndes veloci
dades deixaram de ser um privilegio das 
bitolas mais l;u•gas c tornaram-se tão pra
ticn.veis na de I,m60 como na de U'll metro, 
desde que as condiç~es teclmicas dos tr·aca
dos, a conservação e a segurança dos leitos 
sejam com ell<l.s compatíveis. 

Demais, modernamente, a·pratica revelou 
que, sem transpor as . raias aconselhadas 
pela prudencia, é possivel fabricar-se loco
motivas para a bitola de um metro· com 
rodas motrizes superiores, em diametro, a 
cento e quarenta centim,Jtros,como ofl'erecem 
disso exemplo, entre· outras,· estradus .. da 
Noruega. 

Com . esses diametros, ainda mantendo-se 
o limite de duas e meia voltas, ou de dollS 
e meio passeios do . embolo por segundo, 
cla.t•o é qu l ·essas locomotivas podem desen
volver até 65ldlometros. 

Como, porém, jü .. referi, Sr. Presidente, 
a grande r:.tpidez do movimento em uma es
trada depende das condições tochnicas . do 
traçado, isto é, da grandeza. dos. ra.los de suas 
cm•vas c da inclinação de suas rampas e 
declives, c muito . tambem do esta.do de 
conservação e da solidez de seu leito. 

tencia em cu1•va augmcnta com a. . largura 
da bitola e com a diminuição dos l'aios. 

A segurança, em paridade de circumstan
cias,é mui ~o · maior na bitola de um metr•o 
do que na de um e sessenta. E é por esse 
motivo que na Europa, onde a bitola normal 
é de 101,45 .•• 

0 SR. CALOGEP..AS - :Não ha bitolu. normut[ 
na.Europa. 

O SR. RonmGuEs SALDA~IIA - Não ha 
norma.! para toda a Europa, mas é a que lá 
supera bunda nos troncos e linhas principaes. 

Como dizia. na. Em•opa, onde a bitola nor
mal é de 1IU,45, apezar de ser 300 metros o 
raio minimo das curv:.~s, as companhias pr·o
priet:l.rias das estradas, para .. bem gJ.ranti· 
rem a circulação dos trens rapidos, gastam 
sommas enormes a.nnu::ümentc com o :fim 
de melhora.rem as condições technicü.s de 
seus traçados ..• 

0 SR. CALOGERAS -.Para consolidação, 
principalmente. 

0 SR. RODRIGUES SALDANHA-Consolidações 
e modificações dos rn.ios ·das curvas. Ahi 
estão os exemplos nas revistas scientificas. 

A respeito da influencia das curvas sobre a 
velocidade. nas linhas de bitola de 1111,45, 
muito mn.is vantajosa nesse sentido do que a 
1m,60 da Central, o 4° Congresso Interna
cional de Estradas de Ferro chegou a est~
conclusão : 

«Convém, tanto quanto possível, modis 
fica.r as curvn.s de rn.ios fracos das linhn.a. 
principaes, de modo a permittir nellas • 
r>ealiz(l.çã,o de gra.ndos velocidu.des, de 
preferencia a. esta. belecer regras esa 
tricta.s para reduzir as voloclda.des nn. 
passa.gem das curvas de fmco raio.» 

Uma com missão nomoaU.a em França, para 
dizer se era possivel reduzir o raio mínimo 
das curvas na bitola. de ·1 m,45, o compo~ta do 
nota.bilidaues, após cuidadosas exporíenciase 
chegou aos seguintes resultados: 

Que para os raios de 250 metros a, velo· 
cicla.de ma.xima deviu. ser de 60 1\.ilomet:..·os 
por hora, para os de 200 ·metros, 45, e 
pa.raos do 150 metros. 25 kilometros. 

Cito unicamente estes dous exemplos pa+•a 
não fatigar .a paciencia da Camara., e por· 
me parecerem sufficioutes pa.ra mostrar que. 
so na bitoln. de I m,45 é imprudente desen· 
volver• ma.is de 60 kilometros, em curvas de 
raio inferiot• a 250 111 , na· Central, cuja. bitola 
é do Im,60, e que tem curvas n.té de 160 me
tros, segundo mo affirmou um collega que 
lú serviu, é quu.si temeridn.de fazer m:.trchar 
os trens com igual a.cceleração. 

Sob o ponto de vista dn.s condições te
«:!hnicas, a bitola de um metro otrorcce muito 
maiores vantagens pa1•a a circulação, no 
caso de igualdade de cm•vatura, do que a 
de um metro e sessenta, porque a resis-

0 SR. 0ALOGERAS-Tem até do raio menor 
do que este, mas em via de mu.nobras, Na. 
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)!:tritima ha raio que, creio, niio chega .a Para. tloalizar n.s cif~tções sobre velocidt~.-
100 m otl'OS . des, rememoro ;~ Ccttll:1I'a o caso . da E~tra.da 

.de Festiuiog, na Ingla.tert•a, de 60 centimetl'OS 
O Sr:.. !loDRtGUES SAJ,PA=--Iu•- E:. e'l!l.C~ü 'de bitola, com curvas até de :)5 metros de 

n:-as abs tenho- me de_ trazer p~ra _a ~' ·';~as:cr) rn.io, em a quallla trensque se movem cop:. 
ltnhas de manobras, quo nao w J,uen, e•J 51} e .me.-;mo 60 kilomctros . 
cas~. ·. _ . . . . · Antüs do intorcs~w-mo nr) P'll':lllelo du.s: 
. i'i umerosos sao,. Sr_. Pre:lldonto. O~ exem- capa.cid"dcs U.as du:ts bitolas, devo lemhl'Ul' 
p_los que eu podor1a 1nyocar ugora ao .vc~o- . ::os meus illustre;; coJl. ,gas que a r1uost:io de 
crdadc; -~~·andes. cru . ~ttglas de. ~m met~·o, I gt•aoda.-; volocidmlcs a1fcct:1. tão súoncnto •.W$ 
?O~st~u;~:1s_. _em condi('UC~ tccll?tC<lS n m~u~o wens de viaj:1,ntos, e ~iio aos de merea~oria:;
mle!.l~l ~s a, l~a. . Cc!ltra.l, ma~. P_a. ~ L!.w quo f•tzom a. pu.rt::~ mn.1s reudos1, do mOYlDlO!l· 
abu~ar a.a. \Jeoe" olencta. de meus tllustrcs cu i· to de um:• os t radu. . · 

. · ~cga.s, o obadooor ~o pro;:;ra.mma._ que me Sr. Presidente,' um iló.s argumentos ro;Us 
lJUpu~, t mrtal- os-llm • E começo crtanda. .3. commun'lrncntc i.n\'oc:ttl.os a. inda. hoje pelos sys
proprJa: pal'tc· do _Ra.ma.l de S. · Pa.ulo entre tematicos cõntradictores <t.1. intercal:l.Çfto do 
Cn.ct:~en·a e _:1 C~Jrta.l, qua~d~ tod•.l el J~ e r~ tr.Jrcciro trilho na -central. ú que a c:tpa.ci
'1? I ,o._ ~111 , s .. .,_un~o a!Ihm.wõcs_do ~; · A~ daJ.c J.cssu. estrad<~ está. quusi csgotvb no 
f~ 0(10 Mat:.t, oro ~-clatorw en~ercç~ulo u • .a_n , tl-ccho ue Bol-'m :i. B:trr:t., e qu~. port:.Lnto . a 
trgn. .cn:prc~a. ,..s: Pa~lo _&RIO, · loc~tno.t_\ a$ re·due<;·;'io d:t bitula. tornará a cstl'adtt inapt:l. 
com roda.~ de l ·, t4 d: d1a1uetr_o re•JOCa' am p:l.l"J. d:t.l· va,z..'\o a todos os :;ous ~l'~tnsportes . 
t rens quo porcorrntm oO c 60 lulomctros por vamos ver se isSo é vol-idico , por nrna. 
hcn:-: . . . . . . simples wmpar•tçã.o cntl•c o moYitnC'nto 
. i\ a. Est.rnda do Ferro de . ~cnnet• ao 11!0 nctual da uossa g-r<tndo Ul•tol'io; c os de duas · 

Gl'_:J.n:.;.o, q~e t?m. ~urvas de loO /nct:-·os . u_o linlms de t••,o dÓ bitob. 
ra1~, a vu!ocida.d!;· c_om l?como.sa~ otdt· Os transportes de to::l<L :1. C~ntral em 1902, 
oarl il.>' , attmge a ,o ktlomeol'OS. (noto !Jem a Cam:m.t, üe toda aquelia estt·a.-

Em linh~~ no~>as . n~s quaes g~ralm~nt~ n. da e não sumento os quo se e1Tr)Ctaaro.m entl•e 
conservtl.ç<Lo de1xa mULto a. deseJar, . dwrta· ·Barrn, c Bclclm) for11m do I .i 42.0i 0 passa
mento t1:ens especules '!llovern-se C?rn vcloc;- g-eü•os (não incluindo os dos suburbios) c 
da.des, nao raro. ~uper10res_ a 60 l~t!ome.tl'OS. 033.366 tooolail:ts de ear~ras. 
Eu mesmo :podcr m dar: ~1sso mut~o.s -._e,;te· · Em 1887, ~~s cstrad\tS Rt.•jp;!tr.ma .~.'a~'IJ:a c 
.rounhos; mas pl'efiro llm1tar as CLtaçoes a So!< tl< Indian da rnU.ia Inglcza, amlxts de tm,o 
alg1!:1s l.'xemplos que_podem de prompto set• cn ~re t l'ilhos, iraosporiar rqn : a p t·imoira· 
contil·mados llor torcetros~ · 8.336.8.'55 passageiro~ e 1.205 .229 toneladas . 
. Os .t t•ens em que o Sr. Conde d'Eu ,·i;ojou, i!e me;•c:adrda,s, c a. soguilda 6.925.21i p~l.-5· · 
quando eJfectuou sua excursão ao Nor:c, nos sa.geiros c 1. 2Gi. 325 tonolauas de marcado- · 
uJtimulS tempos do. lmperio. moYeram-se gG- rias . . . .· . . . · 
ralmrmtc ·com ,-elocidades que· exccdor:1m Tomando os da.d'()~ d::. ultima, que t raos
muitas vezes o. 50 k ilometros, e que no pot•tou maiot• quantidade de mel'('adoria.s. 
r egt•esso de Villa. Nova. da. Rainha, no :J.ntigo \'Cl'iti~-sc que o movimento ~le viaj t!ltllS fo i 
Prolongamento da B:J.hia,em dados momentos r,u;:;.tro vezes sppot'iot• ao ·d.t Central, e que. 
a'Stingiu mesmo il, 70. Em companh~a do qu:.tnto a. carg~. ella deu vazão ·a um ex
nosso c:t·collega Dr. Jose Cnpertino Coelho cesso cquivn.lcnto a 36 •/ . do que elfectuou. 
Cintnt e do S1·. engenheiro Dr. José de AI- esta: . . 
meida Pernam1.ruco, com uma linha. ragu- Eotretao.to , Sr. Pr~sidontc, a opinião de 
lat•mcnto conser vada, percorri, rm antiga abatiza.do profissional fui que a co.p<~.cidade 

. . estrad·• de Cal•un.rü, h<Jjc Con:tral de Per· da; .South Indian não est"'va. ainda. complc· 
narobuco. GO k ilometros em mais ue Um tarnentu utilizada . 
hocho. Na recente excursão quo ao Ot:ste Dalli a. cooclusiiO a apurar é que, ou a 
de ~finas fiz, junt•~mcutc com distinctos col- a.drnillfij traç[l;o nacional é incompetente para 
leg~s d:t r cpresentaçfto d.aquelle e out1•os aproveitar a capa.nidadc <lu. Contrul, ou que 
Estadus. e de um iUustre Senador Fe!leral, .:1 bitol:.~ de pn,Bo sob as condições t echnicas 
o trem em que i:lspecciono.mos a )Iinas e Rio cor.n que . foi constt•uida. osso. linha, é um 
inoveu-se. continuamente, tendo sempre os instrumento de i t':l.IJalho muito menos pode
carros na. f rente da locomoti\'a, e, tlo:rta.nto, roso do que a. de 1 ••.o . 
em conuicoes pouco f•~voravois de traccão,com Os factos que t~nho allega,do são s uflicien· 
a velócidade mêdia da 60 kilometros, ·se tu o tos, S1•. Presidente, p~ro. demonstrar á C a· 
roiaimo inconveniente par:~ nossa. commodi- mara que nossa. bitolo. normal, principalmen
dade. uem r isco para. noss:is vidas, ·at ten to o tG dentl'O d:u; condiçõos tcchnica.s adoptadas ' 
estado irreprobeosivel .do conservação em paraM boas linhas de 1m,45 e 1m,60, é ca.
(lUIJ é hoje mantido 8.r1uelle proprio n:4cionat, paz do tl•a.fegos o velocid~des tão con~ider:.\-
. Vol. Vll . ll 



Câmara dos Deputados -Impresso em 22/05/201513:24- Página 10 de 43 

JO APPENDICE ·· 

veis, pelo menos. como estas; convindo 
Dbsel'Y<tl', como fez :ver uma das maiores 
notn.bilidades írancczas em ma teria de viacã.o 
'i'crrea, e pratica.m::mte o est?.í.o dem(Jnst-: .. ando 
os arrendatartos da. Sulde Porn'.'~mbuco. que 
só a largara dos córtes e tuneis impede ele 
augmentar-se a secção i.1•ansYersal actu:tl
mcnte dada aos vehiculos. 

O ;rrancle defeito dos a.dversarios ·da bitola 
de 1m,o éque ellcsa idealisam sempre no 
typo . de estradas economica.s ; isto é, con· 
struidas com curvas ·de fracos l'aios, trilhos 
leves, Jeitos de corlsolid~l.ciio incompleta, e 
material proprio a trafegas c velocidades 
reduzidas; e niio apparelhadas com todos os 
elementos nocessu.rios . n.os grandes troncos. 
Dn.hi hmbem o facto de . mui to se preo
c,;upare:n com as g1•andes rcsistencin.s ad1U;.. 
cíonae . .; occa.sionadas peto comprimeo.to dos 
r.rens. 

Supponhamos a.gora. que a c:J.pa.cidade da. 
Centt·al seja de fucto excedida. NeS::ie caso a 
duplicaç?Lo da linha~ . a solução natural da. 
difficulda.de. 

Convir<1 entfio duplicat• a. via. de 1m,60? 
A.bsolu~mente nã.o. Em pt•imciro lugar por
que as hnha.s duplas repl'llsenta.m um instru
mento de t1•ahalllo tã.o poderoso em relação 
(Ls vias singelas. que a l.1itola de um metl'o 
r3solve cabalment::l o pl'oblema,. Em serrundo 
logar a parte economica ainda. ê toda 

0

faso-
ra.vol a essa. bitola. ·. 

Ret~lmeute, Sr. Pl'esidento, em umn. v la 
simples o maximo · do numero <le trens, nas 
1pelllore:; e mais perfeita.s condições de tra.
lego, com .a segm•anGa ga.t•antida. 11elo blach 
system, é d.e 60 em cada sentido ; ao }Xtsso 
que, :t;tas linl:as duplas, e~se numero pódo ir 
a. mUlto ma1s de 200 pari1 cn.da lado, ou mais 
d.e 400 diariamente. 

Quanto á. phase oconomica, Hem um jornal 
scientifico fra.ncez, cujo nome me não ocorre. 
que a.llitfereo.ça entre o custo kilometrico do 
uma. boa. linha singela. do 1m,45 c umn; dupla. 
do um motl•o é pequena. Portanto. entre 
o desta o o d:J, de l 111 ,GO. V. Ex. comprehende 
que essa. di:trereo.ça será muito maior. 
~ou agora, St•. Presidente, l'cportn.r.,.me 

á. mtercalação do terceiro trilho em con
fronto com o u.largamento; c, para começar, 
devo affirmar :.t Camn.ra quo o .n.largamcnto 
de Ta.ubaté a S. Paulo custará cerca do 
8.000:000$, emqua.nto que a io.tercn.laç..1.o não 
attingir;.t. talvez, a ~.500:000s • . incluindo 
bOdo o material para os trens nócturnos. 

Isto, p·Jrém, Sr. Presidente, represent:t uma. 
insigniticancia em relação á sommn. enorme 

, .. de prejuizos que esse n.cto cau~a1•á á. Cen·M 
t.ral, e.de ma.le::; para. as zonas .t·eunidas pelas 
linhas de um met~o qu~ já. incidem, ou de 
futuro '•enham a mcidtr sobre ella. 

Qun.l deve s~lr o destino doRamu.l de São 
Pa.ulo ?-Tran3pot•tar p:.tru. u.qui as mercado· 
rins trazidas pelas linlus de . um metro quo 
dcUa partem, ou as levadas :t capit:.Llpau
lista. . pelas estradas que n.ffiuem sob1•e a 
mesmu. 1 

Com inteiro conhecimento de cn.usa, Sr. 
P1·esidcnt~. ninguem con tirmar::í. a segunda 
interrogação, porque jú.mais e:::sa. estt·ada 
podcr:.t desviar para o porto do Rio de .Ja
neiro as .mercatlori:.ts, que, por intcr111edio da 
S. Pa1tlo Rai.ltoay. se cxcoa.m pelo de Santos; 
desde que esta. 11 derrot<Lr<1 int~tlivelrnente n:1 
guert'[:. de t1rifas que esse tttopico deside?·rJ.
twn exigü. 

Si não . vrjamos : A concurrencia entre as 
duas viíls fm·reas só poJeril ter loga.r bai· 
xando a Centrn.l suas tn.rifas; pelo menos at!\ 
igualn.r o custo do transporte .de uma. . tone
la.da de mercadorias de S. Paulo ao Rio, ao 
que aingleza cobra de S. Paulo a Santos. 

Ora, a tarifa maxima. de S. Paulo a Santo:; 
sendo hoje de $206 por tonela.da-kilometro. 
ou de I6$2i 4 por 1 ~ 000 kilogrammos nos 79 
kilomei;ros, necessario é que a. Central es· 
tabe!eça esse mesmo preço para. os seus 
4.9ô kilomet:-os do r:unn-1.. ou que baixe 
sua taxn, · hu.sica a. · $033 por t.melada·kilo
mctro. 

A esta.tistica. do Mlnist.erio na Industrla. 
1•clativa ao anoo de 1900, regl~tl·a, e111. seu 
quadro n. 23, que o custodc uma toncla.cla.
kilometl'odemercadorias naquolle anno~ foi 
de $108. Isto significa, S1·. Prcsidentn, que a 
guerra de tarifas exigir<l da CcntraJ. na~ 
aciiuues . .cir~urmt.!J.ncias, o prejuizo de 
108-33=807::> pJr toneln.dn. locomovida. 
a um kilometro. ou de 378201

) qu~tndo tr~;.ns
pot•bda aos 496 kilometr.Js do Ramal. 

Este prejtiizo deve S31' aggrava.do; porque, 
não sendo crivel que a import-:t.çlio . para 
S. Pa.nlo se faça. jama.is pelo porto do Ri.o, os 
wagons t9rã.o de subir vasios; . accrescendu 
ainú.a que a . S. Paulo Railwav, uma Ycz fe
rida em seus interesses.apezar do kecho clis
pendioso d u. serra. ba.ixal'<i pol· sua. vez as ba
ses de · s ua.s ta ri r as. 

AUcgam 9s seat:.trios do a.la.r;;amonto :1ue 
u. Central Jtl. esta.h~lleceu essa. coucurrencia.. 
míls esquecem qtle n. Ingleza. a supportou por 
estar abarbn.da com . a dcficiencia do trecl10 
da serra, que já estü. duplicado. Demn.is. 
pergunto-lhes. quaes foram os proventos 
colhidos? . 

Sr .• Prcsident~. produzir ta1•ifa.s com o fim 
de permtttit• ·a exportação de productos de 
uma. industria ioelpientc,ou daquellas como a 
cultur:t de ceraes, pouco reodos!ls em um 
paiz novo, é um acto altamente recommenda.· 
vel; mas desprezar os interesses de zonu.s como 
as da. Oeste de Miua.s para tentar pertm·bM' 
improficuamente a vida. de uma. linha como a. 
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lngleza, com a: certeza de preju•licar altos (e~clusivarncntc consequcotes da.~ ba.ldea~(ks 
intcre;;ses na.cionaes, é um papel i oMito no preferem lcw.t• u. l:!cmftca. boia.das oriunda.s 

· mundo em matQria de viação fcrrca.. . ilas proximid;;des da Minas· ~ !Uo, !azcud() 
O rc>ultildo, Sr. Pre~irlente, r,~tat ncnte euol'mc percurso ;\ pê. 

S3_Tá, ou que o. Central turà de perma.necet; em Outro a.PgtHnento invoca.do p3los imponi· . 
d'(~ei.ts constantes , ou vor·se·ha coagi tia. a ·t entes adcp~os <lo a!arga.men'<l, é que a Cco· 
~obrecarrcgar extraordinariamente os fretes r.ral encoowa. um s. P~mlo linhas de 1'".60. 

· ;>ara toda a. zori:t mínen~J. servida pela !in !ta com a..~ qu<tes poderá. est.abelecm· · tra.fcgo 
do Centl'o, e, indirect:~.meote, pelo Hamal. mntuo e serviL' Vl:,ntajosamonte a.o pa.i:.: em 

·O Sa. CAT.OGER.\.S-Si olla poder :tpl'O'i'ei" 
t:tr o retorno 1 , · . 

o· Sn. R~DRrrn:v.s SALDA:"\![.\- V. E:t. n.crc· 
ui t.a. que ·a importa.ç.'io de S. Pa.ulo se fa.ça. 
j[i.:?a.is p~lo p~rt9 do Itio, pl'incipul.mente de· 
po1s de coos;ruuln.s n.s docas, e melhorn.lltL n. 
1lscalizaçii.o na. a.lfu.ndegu.? Absolutaml.!nte não. 

() S.~. CALOGERAS d:l. um a.pa.rte . 
o· SR. R <lDRJGüE:S SAr,DÚHTA. - Con·sentln• 

como .i:l. dis.~c . :tntes de duplic!U' a. linha da 
serra; hoje não pormi~tlrá. mais. 

O Srr. i>nESIDE:-iTE-Pcço a.o orador que 
intet·rvmpa. o seu d iscurso para se pro~o· 
der á.s vot::t.<.'(ies. vil:;to lHtYer numero legal. 
{O orador intcuompc o .s~u discm·so.) 

c:1so· de ,q-ucrm. 
Ot•n., S , .• Pt•es iden i.c, além de que o n umo:·o 

dfl l'i lomet1·os de bitola ui.! l"',tiU em s!::;:ui· . 
monto é unicamente de :303 porque, cumo 
rnos tt•oi, n5.u ú possivcl ~bsoluta.mentc ·co· 
gi t·.r.r ele o h ter tr:tfego nos ; g kilomett·os da. 
pr~rte entre S[Lntos c ::: .· P:.Lttlo ; é tli~.p<tl'a.· 

tu.do, c'lmo Yon prova L·, in v oca r ~LS llnlt:~s 
de 1"',60, que d3. c:tpitat [XLÍ!lista p:tt·;em 
pu.ru. o intcl'ior, como a uxiliares d<t defi.!S:.I 
o:teloonL 

De l~~c~to, em primeh-o l<>gar, Clias nã.ó Yiio 
:ls· l't•ontciras <lo Estadu·; e · em sc;r:muo, 
quandO f<lSScm, tLS J':.'onteiras. que em CaSO d6 
g ucrrn extet·n:~ precisa .o GO\'Cl'Qo . g~tr:Lntir 
e defender, cum forç:!.S rapida.mcot!l t raos
pol't:Ld:ts, sio as intcrnn.cionao;, das quues 
a.s p:·incipaes; existentes :1.0 sul, tem do se:
socool'i'idas dlt•eot<L, ou incliroct:1mente, pel:" o Sr. Rodrignes Saldo,:n.h.n. 1. 1 t d' - 1 

(contim<Cmdo)- Sr. Presidente, quando in- LO m que a rasess:tr, em 1ro:ca.o ao s:1 . c~ 
t r m · O"dAm de 00· 0 ·id~r~,.-A~ "lte 1·a. Estados <:!e ;,; , P:mlo, Paraná, Sa.nt~ Cat l::L-cr o pt a • v · • " ...,:o..., ' L • 1' · • 1 - 1 fazendo; tinha ~tmrmallo nue a gstt.-r~tl:J. . de 1' 10 .:. 0 ' 10 l n -am u. onue ~e lg;trá. em S;~.om 

' L M<Lria da. Boccr. do Monto a todit · :t L'cdl' 
.Ferro · Ccnk.Ll jruna.is p~deria proteuder en· <loo;;tiMtida. pelt~ Pot·to Aleg1•e a. Ul'nguayan:;., 
caminhM· p:-..t•u o porto do. Rio do Janei ro !tio Gr:~ nde ,~ ilagê 0 Qu1,1,mhim a Ita.qni. 
as mercadorias t1•an:;porta.das pelas linha$ Ell :~ pn.t•tc d: ~ p·1·opt•ia e<tplt:tl de s. P;wlo 
ele bitoln do um m ett•o que in.ci-lem S()b:e :t com nm metro de bitola, pol'qUe o s!!u t re· 
Capita.l dnquclle Es\ado; e a.prescn,oi, para cho inicial .ti a Soroca.h;tna. e con~titue um:\ 
confirmar esse meu as1)erto. valiosíssimo ar-

d d t ~·ast.issinn rode. tln. q ua.l fali parte :t estraün. 
gumento, basca.do em a os os ntisticos. d:L Ponta Gro~sa :~ Paranaguti., I'ê.dc que ·j ü 
A<rora. vou an:1.lyzar nl!!llm~s das nlle"'açõ~~ · d · 1 t ::1 80 1 'l d 
dos sccta.rios do alargamento, e aborâo em me 0 ~tc,:;!,la rMn ·~ ,' . 5' · 0 ometl·os, us 

· · • 1 d u ,·t s bal quaes _,.,d em tr.Lf.,go. 
pr1m_euo ()go.r a. 9 que. 0 c eu a a · - Sr . Pt·esi<lcnte, a respeito da confiança 
ilca.çues do pa.~agcJros em Taubaté. . , que e ltitoh d!! um noetro inspira. ltoja a. en· 
_Ora, ~r. J?restdent3. a lém ~e qt~:l n. reduc- 1 gcnlm rh europc!u. nJll assignahr mu faet<J 

P<!-O. ev1ta. .tgualmonte es.se mcummodo ~os I ali:LmantJ si;;nitlcati,·o. . 
YIU~<Ln~cs, c os trens da. bnota. d~ um mc~ro v. E=-. comprcllcncl.J que nenhum tJ•at'ego 
.no .letto da Ccntl\\l, podem, com ?Jlllto m;J.is intan~<J o ·mais rapido pod.e-se preten · 
m:ttor s:Jgn;ançn, llct ~a. ~llcs, »ar m:us ve- der de uma, es~1·a.da, em da.do momen;o, ·do 
loms, G e~t'loso que mot·~·c;n ta.~ ta pena. os que 0 · r equct·ido pela.s oxi~.::mci<J.S de um<~ 
vexa.mes tmpostos pelas ba.ldc;J,Qoos n.os p:\s-· "Uert•n. no Vel.ho continen1 e. Pois borc : 
sa.g~iros Tindos de S. Pa.ulo c_mereça O sabo V. Ex. qu:Ll fui a hitoln. profel'ida. pelos 
ma.1or des:pr~zo o que supportarao aquel~s engenheiros rus~os para. o . ca.mioho i l•ansi
que, em .mlllt~ matar nurnoro. por ella hao be1·iano, dtt ma.i~ alta. r eleva ncia ost1•D. I&· 
d.o. tl·a.os1tar YJndos das linhas do um metro. gi~a para o Im.Perio MoscQvita ?- A· de · um 

Tambem, Sr . PrC!Sidonte, ·olvidií.o os con· mei ro . 
tradiclores &. inteL'Ca.la.ção do 3• trilho todos Os p:~ortilaritJS do alargamento est1uecem 
os gr~wissimos iriconvcoionte~ que os trans· que; .iâ eril tempos, p.•oflssionat·:!> eomo ·Pauiu. 
bordameritos causam a.o gado exportado por e Souza, Adolpho Pinto a LeitG Lob:.>, pt•evi· 
Mina.s em htrguissimas p1:oporçucs; c que t1io ram a necessidade da P aulist.'lo e da S. ·Pa.nlo 
grandes demor u.s solrre em Cruzeil•o ; tiio R.a.ilway reduziram suas bitolas; e ol,·ida· 

· serios pr~ulzos n.carrot.;~m pn.ra. os proprie· raro ta.mbem por completo as ten.t.:~otlva~ 
ta.rioo, quo estes, para cvíta.rcm esses males, foita.s pa.ra. levar-se a bilola. de 1m, o a. Santos. 
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Vou lc1• as opiniões d~s tres d~stinctos pro. I 
tission. aes, cujo:; nomes mvoqum, sobre o as· I 
sumpto: 

· . «Justificarlí1 a inconveniencia dos alvi-
o Dr. Adolpho Pinto assim oxprimiu·se: I 

Tenclo visto. pela·. t1•anscl'ipcão. feita no 
.Jornal rlo Commercio de hoje, o arti~o 
que publicastes em 2G de fevereiro ul
timo, sob :1 epigraphe- No'IJa estrada 
de ftJ1'1'0 pcwa Santos - c de accordo com 

tre~ apresentados, passa, mo. s a fun.damen• ~~ 
tar a solução unica que comporta o 
problema., o que convêfi?. sob todos ~s 1 pontos de vista, e por mow. da qual CVl· 
t~l.-so todas as ba.Ldeações, pernütte-sc 
(lUC todas as linhéLS ue hHola estreita 
levem os seus trens aM Santos, reme
doia•sc a proxima insufficicncia do actual 
serviço da· serra, deixa de h a ':er o J 

menor prc,juizo par~~ as companlnas. ~· . 
fi.nalmente, tudo póde ser conseguw.o 

1

. 
com insignifica.nte dispendio_. Refel'~mo· 
nos ü int:n·cala.ção de uma vm de lntola I 
ostr·eit9.. ent1•e os trill,tos ·das estrac!_as da 
Paulista e Indeza, uusde a estaçao do ' 
Rio Clat·o, pei:;tencente :.'L primeira, até 
~l.o ponto. m~is, convenien~o d~ segun~~~~ 
nas proxtmluattes <la coeJ.Ilheu•a marhl
ma, da.hiderivando-se a linha de bitola 
estl'eita d:, modo a transpor a serra por 
traçado. peoprio accommodaú.o ao em
prego da trttCÇ!iO orclina,ria, ou .de l!JCO
motivas de simples adllerenma, mdo 
prucur<1r de novo, depois de descer a 
serra, o leito dn. bitola larga.» 

« Construida esta linh~L subsid i:lria. ·da. 
bitola de um metro, é cln.roque o tra,fego 
mntuo, que hoje faz-se entre :_~, Paulista 
e. a Ingleza,• de modo que o material 
1'0dl.mte de uma circuh ljvremente na 
outra, polleria SOl' feito entro todas as 
linhas do EstnJ.o.; os trens de cargas de 
todas as estralltLs. de bitola estreita, po. 
derã.o leva.r a S:\.ntos os productos das 
l'espectiYas zonas, o de volta trazer 
d<tlli e· de S. Paulo as ·mm•c.-tdorias de 
Importação com destino ás mesmas, sem 
baldeação u.lguma. » 

E o Dr. Pnula o Souza. : 
« ••• realizando nós energicamente ·. a 

constr·ucção do estradas de fcn•ro de bitola 
estreita .. o trafego pelas estradas Ingleza 
e Paulista tm•nar-se-ha tão importante, 
que essas Comp:.Lnhias terão interesse 
rle possuir via.s duplas. e lhes scrtt mais 
economico, mais va.ntn.joso e ma.is util 
t.ransforma1• suas estrádas ·em vhts du· 
l)!as, de bitola estreita,, . realizando-se 
~ssim a uniformidade de bitola em toda 
a provincia. >.) 

Em carta endereçada no Co,.,·eio Pmtlistano, 
o saudoso D1•. Leite Lobo emittiu os seguintes 
o judiciosos conceitos : 

«Queluz, Minas, 4 de mn.rço de 1890-
Sr. redactor do Con·eio PauUstano-

as idéas sensatas que emittistes em re
feronciu. :1. situação das companhias 
ameaçadu.s pela penr.lcncio. da nova linha. 
venho manifest~w-vos que inclino-me á. 
solução por vós indicada, a qual, em 
summa,. consiste em d:.Lr transito pela 
linh::t de lJitola, la1•ga, aos trens das 
linhas de bitola de um metro ou normu.l, 
até ao conto de onde convenhi1 deriv-ar
se . um· trecho de·. linh:t norma.l para 
tl'anspor a serra em condições udequadas 
<1 tracção por meio·· de Jocomvtivas de 
simples adlwrencia. 

A natural n.spiração dn.s no~sn.s linhus 
tronco de bitola larga é obtc1·em com
municu.çYLo por linha uniforme até ao 
principal 1~:crcado de exportação e im
portação, o que torna evidente que du. 
parte dos possuido1·os de taGs linhas
tronco não püde ha.ver erro m:tior que 
o de deixarem de as concilün~ com a 
bitola normal ou ger<1l, pois isso dá. 
em resultado a formação de nova,s linhas 
de bitola no:i.'mal que vão depaupera1• o 
trafego das de bitola. larga.» 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO - Hoje O 
Dr. P:.tulu. e Souzo. nã.o e dessa. opinião. 

0 Sa. RODRIGUES SALDANHA- Sr. Pl•esi
dente, a preoccupação de todos os . paizes do 
globo. em m~ttcrin. de vhtç-ã.o, tem sido n. uni
tormiza.ção de suas bitolas, principalmente 
paru, evita.r os gr:wissimos inconvenientes 
d.:1s bu,lde:1Ç!Õcs, que oneram demasiadamente 
o custo dos transportes, diminuem a velo· 
cidade commercial destes, reduzem á. immo· 
bHidttde consideru.vel qua.ntida.de de carros 
e v~tgões, dã.D logo.r a ex.t1•avio de. merca
dorius. cuja responsabilidade nElo raro é 
difficil de :1.purar-se a qual das est1•:.tdas cabe, 
occasiomuu tt deterioraçã.o de involucros e 
determinam pt•ejuizo~ muitas vezes grandes 
pa.ra o commercio. 

O uso dos apparelhos modernamente inven
tados pm•a fu.cilita.l-::ts não sana completu
mento ·esses males, e exigem ainda. gru.ndes 
accommodaçücs e instn.l1~1.ções. 

A uniformiz:.tç.ão tem sido difficil nos outros 
paizes,nã.o sómente po1•que a diversidn.do de 
h i tolas adaptadas no inicio foi grande, como 
ttinda porque as·bitolas. no:maes são ge:al· 
mente do largm•a super1or a que economwa .... 
mente convem ás linhas de importancia se
cund:.tria. O Bt•azil, porêm, est:l ne::;se · te1• .. 
reno em situn.cãomuito mais. favoravel do 
que a mó r pa1·te dos domais ; não só porque 
o desenvolvimento das estradas de· bitol<ll 
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V:itrcrente da normal repre~antt uma rcdrisi
dissimn. fmc~ão do total da r6Je presente c 
da.. plancj 1da: como ain•Ja. porqu~. esttt, alé1~1 
de prestar-so a. tr<dégos e v c loc1dades com!· 
dewveis, quando estabelecida. com traçados 
adllquauosu. esse fim, póde T.a:n!_>em ~td:tp:-~w· 
se economicumente a cond1çues tech?1cas 
muito reduzid~s e propt·bs pal'~t as lmhas 
de interes>e local. 

Emquanto, S1·, Preside:1te, a. rêde jâ con
struída com a bitola de 1'", excede t:tlvez 
de 14;001) kí!ometro~ . a extens1Lo. da~ linhas 
de bitola de tm,oo G a.Ptmas d~ 1.•!341<; e de. 
verâ fic(tr reduzida., em fntut•o prox!mt>, a 
1.186, porque os a.rrenrhtta.rios d<t Recife :co 
S. Francisco võ.o f•1ZC1', segundo me consta, a 
reducçU.o, reputada por elles tão va.n~~josa, 
que um úus rn<lmbros d.o.t actual supermt~~
dencia, inGert•ogado por alguom, que m 1J 
narrou, sobre o destino que dariam ao ma
terial rodante de 1 m;õo. de bitola, responueu, 
espirituosu.mente: «FaQO um desvio e lanço 
ao rio.» 

0 SR.. BRICIO FILHO - Essas estradao não 
são arrendadas ~ 

O SR. RonRlGUES SALllA:s'llA- &Ia, mas 
calJe aos arrondata rias o direito de· fúzer a 
l'Cduc~i'io. 

0 SR. BRIC~O F!LI!O- Mas teem O direito 
de l.Jutar.fUra o materiaU 

O SR. Runurcm:s SAT.DA:-il!A -V. Ex. está 
interpret<tndo a phr<J.' !Ol muito ao pé da let
tra. O que elle quiz significal' ao interlo
cutol.' foi que, mesmo inutiliz.mdo o mate
l'ial, u trttnslormação paro. <:. bitola normal 
er~>. vantajo•a. -

Tambem os arrondatarios da linha da Ba· 
1ü<J. a Alaguinhas serlio forQados a adoptar 
.igu<tl alvitl'C. sob pena de p eruerem todos os 
transpor tus do antigo Prolongamento •.. quo, 
pa.ra evira.r :.ts lJuldGa.çües em Alagombas, 
concluit•d. u ro.mul,já. iniciado e muito atlcan
t:J.do, daquclla cidado a Jacú, onde se ligar<L 
á estr adõt estadua l de Santo Amaro. 

Sr. Prosidcnte, o caso gm•a l n_9 mundo 
tem 5ido, salv·o poucas exccpQuos par_a 
unifo1·mizu.ção justamente, reduzir·~e ln
tolas . E aqui mcsruo cit<~omos a Cantagallo 
e a Mt~utt.que nos peoporcionamm exemplos 
nos se sen t,i..!o. · · 

Devo dizer de pnssa.gem que, si a bitola de 
1"',60 fosse a normal en tre nós, ou si a de 
um metro não se prestasse uo serviço dos 
fjrandes troncos, eu advogaria o problt3ma. 
1nverso, ·pelo mesmo motivo, isto é, p ar ;L 
evitar pr•iricip:Limente os pcrniciosissüuos 
c ll'eitos das b:J.lúeaçõcs. (~1pa1·tes. ) 

0 SR. RoDl':IGUt;S SALDAXl!A -·Pois OS no
bres Deputados não sabem que todas.ess<ts 
estradas so terão de liga r 1 

0 SR. CALOGEitA~ tl:t llffi :!.parto. 
O SR. Roo1ma:ics SAr.DAXliA- S i V. Ex. 

dí~COl'th~. então é po1•quc nur.c:~ teve os seu~ 
esforços em um:\ a<lministmçii.o contrar·ia.dos 
pelo~ atrozc~ cJrettos do ba.ldear:ües; cm.ii:o 
nunca ,~ju as pl'Oductos transp~ L·t.,~dos por 
uma.linll:l. de 1"',0 :>.ccumn lad0s dw.t•w,mcnte 
(ts portas de uma d(! 1"',00 , sem se~· pos~ivc! 
snn:tr o mal. apczltr de p~cssa1• no1te~ qu:tst 
inteir~ts a dirigir pe~soal !>lonto o tJ·aba.lho. 
(l"roca'tn-Sc 'l'~t~ios opo.;·tcs cmt.;·a ns Srs. t:<lb;
.g~•·as, Bricio Fil/;o c ;[l,m·o de C1o••;alh o.) 

O Sa. RoDRIGt'ES SALDA::<II.\-Par~t p!'ovar 
a.o~ meu~ illustros collc;;:~s que todos o.~ 
p:tizes toem roluzido a~ bitohts. r:1:1s . nuucl~ 
:ts alargado par,t ttn;;mcnt:tr :t e:tp:tc ld:.tdc th• 
suas linllas, vou ler trechos de nm arh~o üo 
notJ.bilissimo prolissio n<tl D1· . Osorio de Al
meid.:.t. um tanto longos. mas quo muito es
cla,reccm o ponto or:t d~batido ; m ns, a.nt t.•S, 
desejava ouvir dos collegasqne me tccm.hon
rad•J com seus apt~t·tes um c~emp!o em sen
tido contrario. 

o SR. CAÚ>GERAS u:l. um aparte. 
O SR. RooRIGT.:llS SALDAXIIA - Os tl·cclr ·J~ 

:thr"'ados m~ Fr~tnça o fc"~l'am p:.tr~t '!-nií'or
nüz~~r a bitola e ui1o para. augu::.entar un·ec.til.
mentc a. capacitla.de do. trafego . 

No quinto artigo dos fie u mt: série pu ali
cada no .Tomal do Comme;·cio , em 1805, poL•J 
actual director d a Central. disse S. Ex.: 

Já em 1845 a com missão nomeada em 
rn "'!aterra pa-ra emíttir pa·t·ecer sobra u.s 
lJitolas-normal e a de . :~'",!35 de Brune.l, 
oninou ;pela primeira. par~, man ter a um~ 
fÕrmiuadc sem que pt·ocura;;se estabe-, 
lec·er pt·cfuL·encías em fa •·or• de uma 
dellas. Os prof~ssorcs . Flamache e ~ti · 
berti a nrcciando esse fMto, pran nocm
l'am-~e "deste modo: « A experiencía 
m ostrou que o ponto de Yista, em .ql!e 
se c ollocou a ootnmiss:oi.o- a un i.formr· 
dade "-era o verdadeiro, c a.s raras es
tradas de f(;rro que llaviamudoptado a 
bitola do 2'", 135 a fizeram desapparecer 
pquco a p ou co c com grandes despezas ». 

De f~cto, em 1891 OU 189~, desappll.
receu de uma vez a bitoln. de 2·", 1:15 pro
porcionando ao jornal 1'ho c;l'<tphic us
sumpto para uma das suas estampas, llm 
que vem figurada o ar ranc<.tmeuto dos 
trilhos da brtola refotida e sua subst t
tuição pelos d; .• bitola ncmna.l. 

Tudo, porém. foi foito p~ra estabele· 
cer-sea uniformidade das bitolas, perJ.en· 
do-se com iS>o grande quanti~tade de 
mater.ial rodante e de tracçii.o; t udo foi 
posto de lado para que os t rens percor
ressem todas as !in h as e se evitassem n 8 
oaldoa.ções das merco.dorias e passtõgeiros. 
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Natural é, . por conseguinte. admittir 
que .superiores a· todas as dospezas ne
csssa.rias a.o estabelecimento de unifor
midade das bitolas eram os inconve
nientes das baldeações. 

<c Aqui em nosso pa.iz despreza-se essa 
e outras lições da experiencia de outras 
na~ões, consitle1•am-se · insignificantes .· os 
pre,juizos da baldeação, e man<la-.~e alar
gar a bitola de uma estrada, Ue trttfego 
pequo:;o e in$ignifican~.e, em rolaçuo ao 
das vias ferreas . curop3as, ·cercada por 
tcdos os l:.tdos de linhas de um metro o 
mantem-se, por ·conseguinte, a · ca,usa 
<.lo que pm•tt evitai-o . nã.o trepidam em 
outros paizes dispender avultadissimas 
sommas. 

Tem pequena importancia a questão 
de baldeação, eB o que som pro se u.llega. 
-Mas a linha U.o Et•ié, nos Esta.d.os Uni
elos do Norte, para. e vital· a, colloca 
t01·ceiro trilho. reduzindo· a sua bitola 
na extensão não pequena de 680 kilo
motl·os! 

Tem ainda. pequena impol'tn.ncia a 
questão do baldeação, ea Great "Western 
pt\ra ovit.al-a intorcalit tercl3iro trilho 
em 540 kilomet,ro~ de. suas linh:xs ! 

E os autores Lavoine e Pontzen accre
scenta.m a essas citaç~ões ·o seguinte 
trecho: 

«Outras estradas de ferro cujas condi
ções economicas lhes pct•mitt:am ex
ecutar a tran:;formaçã.o do seu mateeial 
rodanto, re.~olveram l'oduzir a bitola 
pu,ra. adopta.rctn a nol'mal. empregada 
pelas linhas quo a rodeavam, e fazeram 
deste modo desapparecer o isolamento 
relativo a que se achavam condemnadtts 
pela sujeição ás baldeações. Em deter
minado dia. a.s companhias interrom· 
pern.m a marcha dos trens em toda a 
extensão de suas redes executaram a 
transformação de suas linhas com ceie· 
ridttde dignl\ de admiração.» 

«Inutil é dizer que mudanças· em sen
tido contrario, para a. substituição de bi
tola mais larga. á bitoltt mais estreita, 
sendo susceptiveis ·de exigirem recon
strucção de obras d'arte. · 1.1.presentariam 
muito maio1•es difficuldades ; tam bem 
não conhecemos nenhum exemplo.» 

Ainda pn.ra evitu.r a baldeação, a es
trada do Ohio Mississipi reduziu a sua 
bitola em 547 kilometros d(> extensão, no 
dia 2:3 de julho de 1871; e o mesmo fez. 
no dia 3 de outubro de 18i3, em 000 ki
lometros de extensão, a estrada do GranJ 
Tu r k no Canadá.. 

Ainda. para evitar . a baldeação, eis o 
pl:mo p1•oposto pelo Sr. Eduardo vVat
xin pal'a as estrttdus . da Indla e cvn· 

stante da soguinto noticia publicada n:.t 
gazetilha do . Jornal do Oommm·ci~J. em 
1892. sob. o titulo «A lJitola de um metro 
no. India»: 

«As esliracla.s de ferro do norte na rn· 
dia, de bjtolu. de um metro, ,-ão ser· li
gadas em· grande extensão,. formando um 
systema completo, por meio da colloca· 
cSã.o de um terceiro trilho em algumas 
das estradas que teom a lJitola-typo 
(5 pês· e 6 pollegadas), fa~ilitando-se 
assim o trafego mutuo. )) 

Esses trechos servem ainda pat•a acalmar 
o animo daquelles que receiam, não sei por 
que pl•incipto, a intercalaç-ão do terceiro 
trilho. e talvez por esse motivo prefiram o 
alargamento. 

0 SR. ALVARO DEGA.RYALHO- Aqui não 
se alarga.; uniformisa.-se. 

0 Sa. RODRIGUJ~S SALDAXIIA-V. Ex. não 
ouviu os meus primeiros argumentos. Uni
formizar . em um trecho tão pequeno? Para 
que? O que Yae fazer a. bitola de 1m,60 em 
s. Paulo? Buscar ca1•gas ou passageiros? 

0 SR. AL V AP. O DE CARVALHO-:- Cargas e 
passageiros. 

O Sa. RoDRIGUES SALDANHA- Passagei~ 
1·os principalmente, conforme provei. E o 
deside1·atttm deve ser o transporte de cargas, 
porque o de viajantes é relativamente pouco 
rendoso em relacão ao primeiro, e consti
tue, nas estradas importantes, fra.cçãoredu
zida, relativamente. do movimento geral. 

U~I SR. DEPUTADO- Conforme •.. 
O·· Sr:.. RoDRIGUES SALDANHA.- Conforme. 

não; V. Ex. só citn. o contrario em estradas 
e suburbios, e a propria CentraLnessa. parte 
offerece exemplo convincente. Ainda o anno 
passado, emquu.nto o movimentes de passa
geiros dos suburbios foi. de 13.352.160 o dos 
do interior attingiu apenas a 1.742.021. 
E já ·provei que a Central para obter car .. 
gas do S. Paulo, concol'l'éndo. com a In
gleza. mesmo sem pezar no calculo os e !feitos 
das bn.ixas inhet•entes ús concurrencias. 
terá de pm·der $075 por toneladl\ kilome
tro ou ;)i$200 por cada. tonelada que per
corror todos os. 406 kilomotros · do Ramal. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO-Hei de ex
u,minar a prova para -ver o valOl' que ollu. 
tem. Peço :1 palavra. 

O Sa~ ·RoDRIGUEs SAT.DA.NHA.- Quer que 
repita. o argumento? A estrada de Santos 
cobra a.ctualmente (ta1•.ifa maxima que ê o 
caro mais f:.tYora.vel pa.ra a Central) $206 por 
tonelada. a um ldlometro. A . concurronciu, 
exige quo esta. pu.rtt effectuar os transportes 
ttctuu.lmente executadu,s pelu. S. Pavlo Rail· 
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v:ay, est<~;beleÇa. o mesmo frete para aqui, ou 
que cobt•e, nos ~cu~. 401,, 8206. multiplíco.dos 
por íO (apartl!s), ou !ô$200. E, co:noj<í mos
uei, munindo-me de da.dos cstat\stlcos rccen· 
~cs, esse abaixamento acarreta para a nos~ 
gra.ndo via-fel'rca um prqjuizo total de 3i$200 
por cada t.onclada trazida. de S. Paulo para 
esta Ca.pi ta.l. 

E querem a cxpansiío dessa. bitola elephan· 
te (.--iso) para. n. quo,! as dcspe~::Ls por unidade 
&\•) muito maiores do quo m\ de um metro : 

0 SR. CALOGE:R.\S- Discór:.o, quanto a 
is~o, do V. El{. · 

O Sa. RomtrGT.:ES S.\LD.\NIL\- v. E:oc. dis· 
curda quanto a. serem as J.espeza.s pot• uni•.l3-
cle maiores nessa bitola? 

O Sn., C:ALC·G 1;n .\S - Terei occasião ue C:l{· 
pli.ca.r. 

O SR. Ronn.TGUlcS S.\LD.\NH.\- Y. Ex. está 
en ~iio em desaccordo com a pratica dhria. 

Vou :~.gora. Sl·. Pl'esidontc: "nnl;·sar um 
n.rgumcnto de quo se set•vom ultimamente 
IUUit08 dOS adiJptOS do aJ;.JI'g:tlllento, CJ.Ull.UdO 
so vêem sitbdos pol' alleg:~~·ões irrespondi· 
~eis. Dizoni elles quo as liuhu.s da. bitola 
de um metro. Pl1't~ evíta1·em a.s · baldc:.tçõe8. 
escoa1·fio nu futuro sem; productos pcl;~. .Me· 
lhoramentos. 

Então par:J. que serYír:i, negs~~ época a 
Centra.l ~ Paro. objccr.o de lmw '! Para espe· 
cimen de bitola de 1"',60! 

Quando ouço scrcelbtLntn crv::tsin. r-ccol,1o
;l1C sempre. Sr. Pre~idente, do mn:vinte· 
re~s:~ntc :~necrlota.que li qn:mdo c~tudaute, 
c pe•:-o YOn•:t j.arn l'cpetlr á C:1.mn·a.: 

Referiu o autc>l' desse joc<Jso conto, que o 
governo tlo.: urn llail., cujo nrmlC me não oc· 
c:Jrrc no momento, dosejando construir um~ 
via. fol'l'e;t, enYiou â Europc.t unP. comrniss5.o 
de eng:mheiros, que lil se de;-otar;J.m inter· 
c,;S~l.d&.mcnto a.o estudo da mr.:eri<L . 
. Rogress:1ndo. tL torr<~ nat~d, esses profis

sion:tes dosem:penbttrom bt•ilhantcmonte t1 
t:.trefa que lhes foi confiada, oxecutundo .com 
tod,ts ~Ls rogr~ts d:t ::~rto :t estmt13. :.Llmejo.d<t 
:pelos pode1·es publicos de su~ n:J.~ão • . 

Qu<Lndo, p orérn,· n tdo eshv;•conclmdo. um 
dos constructoros !embt•ou·S(l de que a lioh:t 
não possuia um sú tunnel ! · 

Então; p:1r:t quo não f<tlt:tó\Ee um typo d:.t· 
ctuello genero de obra., e pu.1·u. que 3. u.ffirma
ção dlt competeoci.a mt m:tterh fica.sse c:tb:.tl· 
mente demonst1•a.d:t. foi cons tl'uidn. em ;tm 
trecho da via. uma u.boh:.tda. que , convenien
temente coberta de terra., simulou um per · 
feito tunnel ! (Riso. ) . · 

Assim., Sr. Presidente, desf:J.tco.d:\ a. Central 
de todvs os tr~nsportes, . tornar-se-1m no fu
tttro um puro instrumento 4e luxo, de 
cur iosidadc, ou a prova m:~tet>ml de quetl. 

nossa engenhari:t foi t unbem c;~pn de réa.· 
liz:tr estrad:t.S de 1"' ,e o de bitol<L; mas, feliz· 
mente, não servirá. p:.Lr:L is~o.pol'qua a l'oduc
cão. se imporà no futuro com muito maior 
forç:t aind:t,lnntt Yez que a hit oh de um me· 
tro. capaz do grand~s tr:.~.f~gos e de grandes 
velocidades, u ~L que super·nuunda., c conti
nuarú. a. ~er a uormttl. 

0 Sr.. CALOGF.RAS-Não lla duvida que 
essa deve ser a normu.l; c, si querem nume~ 
ros, direi que dos qua.rtorzc mil e t:wtus ld · 
lometr·os úe estrada~ d.o fer-ro do Brazil , 
007.0 mil e tantos. rtuasi doze m il, ~fio re
Pl'e.~ontados por bitola estre i ~. 

Ha, por~ni, outr:a.s questões envolvidas no 
caso,· 

O Si\, R:omuouts SAJ,D.\!'11 ..._-Antos de 
conclui r, p~çu pormis~ici. a \'. Ex. o. á Cn.· 
ma.t:a pCLra reca.pitula.r os <:~rgumentos que 
apresentei em ra,'Or d~L rednc~•ãv. 

Como v, Ex. vin, provoi que os pl'•Jgres
sos das artes tinho.m abolido us pt•ivilegi0S do 
velocidade entre bitolas: que. dentt·o das 
condições technica.; d:t Centr al, a bitola de 
um metro. com muito maior seguranca para 
a cil'cu!ação dos tl't'DS, é cupaz de maio:· .-e, 
loehhde. o capacidade igual a de !"',00 ou 
on w~t su:periol' a um metro que l;i fosse es· 
tabelccíua. .· 

0 Sa. CAT.OGERAS dá um aFal'ttl . 

O SR.. Ronn.re<ur.s S.\LDA~ I I ,\-V.Ex. va.e de 
encontro a tudo o •tue est :t estabelecido em 
outros paizes, por e1J.'eito du t!xperieocias 
cuidalios:.uneutc 1'Calizaüi1S, Y. Ex. mesmo 
que parece mais iocLin[1do ~o a.la rgamento. 
acaba de confess:1r que a bito la tleum me
tro superabunda de modo ext!·aordinariu, em 
nosso paiz sobr e us outras . 

0 SR. CALOGEl~.".S-E ilecl:tl'O que a bitola. 
do um metro deve ser o. no1·rnat. 

0 Srt. BRICIO FIU!O - .Então como quer 
agoru. o lLI~r·g:.\mento ? ! 

O SR. RoDRIGttJ>S SALDA:.o;uA-Si clla. deva 
ser a normal. a satisfaz :'ts exigencias dos 
grandes t roncos, não convem de maneira al· 
guma. alargai-a :J.gora no. Central. 

Mas, como ia di~endo, antes de ser in tal'· 
rompido, mostrei que o :tlargamcnto i~ola a. 
Cenr.ral !lo tudas as linhas de um melro de 
bit ol11., as quaes naturalmente continu a1·ão a 
esforçar-se pelos seus prulongamcntos a o 
littoral, para de!la 8\l libertarem; e que o 
n,l;trgamento prejudicará a defcsl> nv.ciooal 
em cu'o de g uerr•a, porqnc as linh:1s quo se 
dil'igem pa.ra o Sul pa.rtem de s. Paulo cont 
a bitola norm:tl. O alargamento, po1·tanto. 
''ao r eduzil·a oo futuro a um elephante ueja r · 
dim zoologico, a mero ol!jccto de on rio· 
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sidade; só servirá para. tra.nsportar passagei
:·os rle S. Paulo, que s~rão em numero muito 
mais reduzido do que os provenientes das 
zonas · de Minas sc~·vid:.ts pelas vias de um 
:netro. 

O Sn.. AL\·An.o DE CARYALno-Oh ! 
O Sn.. Ronr.rGvF.S S.\I .. DAXHL-V. Ex. con

test<t que isso venha a acontecer, depois do 
concluída . toda a g-rande rêdo que deve con· 
"Vergir pa1·a o Ramal 3 

Eu nü.o pet·cebo. portanto, Sr. Presidente, 
n.s razões q uc :.tssi::;tem <tos scctal'ios do alar
gamonGo do Ramal de S. Pu;nlo. 

com os meus bons intuitos, de que não :i 
assumi sem antecipadamente o communicar 
n, muitos dos meus amigos d:ts b.:mcn.das de 
Mim's c de S. Paulo, [t cujos Estados mais de 
perto o assumpto interessa. no momento. 

Toda a minha aspiração, Sr. Presidente, é 
que sea.certe na s0Iução desse magno pro
blema ; que se o rosol va pelo moào mais con
veniente para os interesses nacionaes. Ré 
po1· isso . que, . longe da · pretende1· impot• o 
meu modo de ver, eu quero, por meio da 
ememia que vou o!Yereccr pare~ a::>~" discu:;são, 
dcixer· ao Governu a liberd.u.de de adaptar dos 
dous aLvitres, que o ca.so comporta, o que fôr 

O ~n. Fn._\);CrscC) SA - Nã.o é só pa1·::i. São julgado rnais conveniente aos interesses fe
P~ulo; o :tnno pa~sa,lo ma.ndou-sc alargar a der:..:.es pela engenharia .nacwnal, cujo . con
bltola de Lafa;ycttc em Jeante, em Minas. cur·so seguramente o Governo invocará em 

O Sn.. RonRJGUESSALDANHA-:-Mll:s é um um terceiro Congresso. 
e1·ro em que se•. não deve insistil•; trato~se Si, porventum, triumplmrem opiniõGS 
do Ramal. ou da Linlüt do Ccntl'o, ou · de oppostas, as quo se arraigaram em meu espi
qua.lqucr das de um metro que se estendem rrto, por e1l'elto de cogitações pacientes e 
em seguimento <L de 1111,00, na Bahia ou em o1·ientadas de eunfurmidade com os princi
Pcrna.mbuco. piu:::, as regras e os preceitos dtts sciencias e 

Sl'. Presilente, minha. attitude nesta ques- úas artes hoJiernas,quando o futut'o demons
t;to se justifica, confol'me affiemei desde prin- t ·ar a grandeza do ct>ro commettido. que 
cipio o •~ Ca.m:tr~L certttments o verificou, por os vindo:tros, sl eu já. me houver evolado da 
devm~ de profissional e de patriot:t ; m<Ls. commu:nhão dos Yivos para as 1·egiõe:; · igno
embura. asstm oscj~. emboi'<t convencido, com tas e mysteriosa.s de além-tumulo, bemdig-am 
fumbmentos sog-m·os, de que o abrga.ment•J u. memoda do profissional que o previu; e 
constimirá um IUttl immenso par~t tod~t. <t. que tovc o desprendimento de affirmal·o ao 
:ede ftn'rJ-YütriLt que no presente. ou no fu- PJ.iz, embora arriscttndo-sc a incorrer no 
turo dependm• de:~s~t gr~tnue ~trte1•i:t, c UlU[L desagrado ( ncio · apoiados) de quantos não 
grande dcsgru.ç:1 p~tl'a ell<t propria, devo assi- comprchendem ho.je a elevação de · animo, 
gndar, para evit<n· concei~Q~ incompat;iveis ·a. bo.:.~ 1'~ e a convicçã.o com que o faço. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE ·1 DE NOVE:.IBRO DE 1903 

( Vi11.., prrg. 0S uo presente volume) 

O Sr. J!l:o:-.:n:n:n.ah de Olive~ra ). genc~·aJcn·es da H.epulJlica., aspil•antcs ao 
-Tra.z-mo á tribuna .. Sr. Pres;dente, só- p1)der. 
ment::J o amo1• ú. verJ.n,ic o· á justiça. Em 1· ·. A h! S:·. Presidente, muitos dos Srs. De}m· 
ger!L~· os homens publico.s, principalment·e·. o:; .t.ados qae me ouve~ militn.ram n~?ssns bo~s 
pollttcos, teem falt:.1, de memor1a.: falta . de tempos e sabem perfeitamente o que era entao 
memoria dos .factos. dos acontecimentos ele a Yel•tladc eleitoral. A prova. estava na una
hontom. que deveriam estar presentes á lem- nimidade que se via nas a.!'sembléas: qu:::,ndo 
brança de cada um o dos quaes mostram..-se subia o :pn.rtido libern.l, a mn aceno do Im· 
esquecidos completamento. . . pura.dor, apezar da puJa.nça e força do par-

E' assim quo ouço · quotidia.namento f<:tllar~ tido conservador, dispondo de uma cn.mara. 
se nos bon~ tempos da monarchia; quando as unanim:}, :ts eleições se faziam com tanta 

• eleições eram a expressão da verdade, da Us~m::-que immedhttn.mente surgia camara 
"·ontade soberana do povo e nã.o se conhecia lunanime liberal. O musmo se dava qu:tndo 
a falsificaçã.o do voto. a oleiç..'ío a bico de cabia. <1 voz aos conservadores. Não se daYa 
penna, them:t tã.opredilecto a.os nctun.es re· falsificaçfio nas eleições ; () partido que era 
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apeado do podet• perdia todo o :prestigio, a I Sodt•é . num ao menos o terco. quer para o 
ponto de. n~o _p_od~r l'a.,ze~ um_ Deput.~do c~ Coogre:>~o Feder·o.l, quot· p<mt. o e~tadual. 
todo 0.PJ.l~\~.s s~us elertores e;n.pora:am:s~: O SR. PAssos Mu:..\XDA-Vcrd:ide é esta, 
_Eu tio p.Ls .. tv:.t.~se uutro fac.,o ex~raordm.t que nin<>ul!m 011 ~11 c.on~tc.·tar l'lo: para o parwlo dccallido ml'gla o poder , ~ · ' • ' ' • 

pessoal do Imp~ra.Llor; os. conserv:1dores cb:J.· E qum· a Camm•n. s.t.ber quem ern. o ca u-
mu.vo,m-nu de Cesn.t· Car1<>ato, urincipa eon- s~dor d:1 oppt·e~~ão em que Yivia a upposi
spira:or e usavam do outr'<lS d6c.:s amabili- ção: ih 1i1.lt<t. de garantüt~ pa.ra. ~eu~ elei
d<t.des. tores ; rln terror vm·melho que a e"m:tg"ava ? 

Si et':).m os cooservadot•es GS ch:nnatlos n.u Vou ctliflca,r a Camar;t com a Ieitut·a de al.,.. 
podet·, muitavtt-so a scew•: Jl"-'S:Wam o~ li- gp9s topieo~ tlo JJemoaala, jornal da o:ppo
hcraes a atacar o Imperador <J o;; consor·va- Srçao. 
<lor.cs a ucfundel-o, esquecidos d~s · injnrias E' preci.-<o noto r c tornar bem :-alicnte a. 
d;~ vcspol'a.-E ~elHJH'C a fraude da.ndo victo- nus~a pusiçilo ne,ta quQ>t..''lll, pt•ovoc:ld;l, pelo 
ria ao Governo e <t C(l,mn.ra <L depur:1.r os Scoadot• reconlwcido pelo Districto Federal; 
poucos que ten',:t\·<em de!'end~r os son~ tli~ não somos nõ' que n,:cusamos. Não nos 
l'eitos. move o c'pirito de adio ou de vinganç:t 

Trouxe-me á. lembranç<J. es;,,!~ iitctos, Sr. contra. quem qum· que seja; nunca atacamos 
Presidente, o discurso pr·,nun,;:ado no S2nu~o por primeiro. ma~ n::to sabemos fu~?it• da 
pelo f;r. Lauro Sod1·ê. Scn:tdOl' recoohecido luta; acceít;Lmol-u., pat·t:t de onde p<1rtir . 
p3lo Distri~to Fcdel'<ll,discursoem que S. Ex. (Apoiados.) · 
accu~a. o governador de meu Estado por · · 
factos do que S. Ex. ou nã-1 é respons:wel Dll:tute do Ubello accu~atorio a.pl'e~enb<lo 
ou imnca s~ deram. como demonstrairei. pelo D<'. Lauro Sodr~ contra o benernerito 

govcmadot' do meu Esttlflo, sou obrigado <t 
O sr. Dr. Lauro Sodré.om seu discurw,de· ap1•esentar a contrarle(lade e demonst1·ar 

clara-se parl.iuario da rcfo:·ma daConsti· que todo liuello é falso, que nenlmm só de 
t.ui~ão de l::4 ue feYcrciro-pol'que diz S. Ex..: seus pt•ov:tt•:ís resi~tc a an(1lysc. c queaq_uíllo 
«Por,eni1.wa esta Conslituiçii~ ·ciqo1·a ,:o m~ qnc ~. Ex. diz praticar-se hoje no ~~tatl.o é 
Estado M::!l, !!úamlo em pl~r1Õ meio div. o muito mono~ do qM a opposição democrata 
ptmhal do s•cano 1·a~[!a as C(I!">1CS do.• (Jdce1·- afl!rmou t(!r S. Ell: pr:tticado qua.:Jà.o govol'· 
S(u'ios do Go'!1e1·no actual; qtuzndo a liberdade no.dor. (Apoiado~ . ) 
da ir;_l)Jrensa .,1r1'o exista ~UJ?a de nome; 'lua.ndo 1 , , 
a opposiç!to out,·o dia_ mo;· ri., , ensopada. e~~ · O_ SR. ;1Esur~o ~AR.n<;so - O cn:1.m.:tva.m 
sangue,nas ?' U<I$ tla Cap,tul; qt~ando a oppos'r"o ('n ta.o Jl<lc dt.! {1 nud!. . 
<~[10?'11, t e,·mi!to,do este pe>·iodo de tar1·or "er-1 O SR. HOSANNAll nr: OLrVEil~A-:::r. ? resi
meZlw, m•trou 1to pe1·iodo d~ kr;·or mna:·ello, ! dente, qua.ndo essas a.ccusiT~ões cra.m feitas, o 
eslm:mqttiçado, qttdd c:~:üle '! Sr. L:\Uro Sodré a.lfirma.v:t em suu,s men-

Pm·que; Sr. P?·csirle111e, co!Jo;·~l ''''o é mds o sagcns sel'om ellas fa lsas, que eram sirop!os
sica?·io do p•~nlwl; agor1l e oj-cti:: g_t<e imm.oia mcntll a.llog:tcla.s como recurso de uma oppo
os ad'!)e?·sarios do.Go'f'c?·no,cm nome d(1j~tsli~:<!, si~üo sem p!'estigio. que, nio podendo vencer 
em nome da di1·eito e em nome da lei~» D:.J.S ut·nu.s, lança,va mão des~:;s dia.tl'ibes con-

Tudo ist.o, é pura fantasia. do Senador pelo tl•a. o G~vm•no-:1rma. dos frn.cos, exp(ldicnt!l 
Districto Federal: pois estas accusaçQes que do vencr<ios. · • 
S. Ex. faz hoje ao eminente governa.dor do Do mesmo roodo,pos>o e com maioria de r:J.
ParóL são as mosJllaS. quMi quo por ideoticas zãoaffirmar que as a.ccu8~.çõeslevantadas pelo 
IJS.lavras, que fura.m feitas a S. Ex. quando Seoador pelo Districto Federal não passam da 
occupou a cadeira de governador do mesmo recurso âo uma opposição sem fuz·ça e sem 
Estado. (Apoiados.) prestigio, que dcllo lança mão parn engazu-

Entlí.o, St•. Pt•esídente, era. partido da par o :paíz dando·se como opprimidos. (Apoia. 
opposioão o pa.rtido Demoóra.ta., chefi.ado dos.) · . . . 
por homens eminantes, homens que tinham Falta. de sc~rm•ança individu:ll no E>ta.do do 
nome no Estado o fóra dello como Santa. Pará! Os amigos do Sr. Laux-o Scdrú alli as
Rosa. Vicente Chm•mont, Ga.ma. e Costa. sassina.dos ! 
Dcmotrio Bezerra e tantos out!•os, quo Afnrmar isto é querer zomõo.r do Senado l 
vil1ham do tempo da monareh\a, aJTeitos â. Quaes os amigo:; de S. Ex. quo a.Jli fora.m as
luta c á victol'ia, e que, chefes políticos de sassin~.dos ou que já. sorrreram l\·;a.ques. da 
prestigio-deviam tel' influencitL bastu.ntu, parte rio l;l'uvernador do ParóL ou pol' sua. OL'· 
sinã.o para vencer elciçõe~ . ao ID ()nos ]:iu.ra dom ~ · 
alcançar o J;urco. Quasi dio.rin.nient e, em t odos o~ Estados, 

Poi~ bem, o partido DemocratrL nunca e aqui mesmo n:t Capital Fedcl'al, os pas
]_)!)dc obter dnrnnte o governt> do Di'. L-.'tm'o quineiros soffl•em ptlblicamentc ca.~tigo bcro 

''ol. VI\ 3 
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merecido pola.s injurias, calumnias, infamia.s 
que assacam á reputação dos homes do bom. 
Elles julgam-se com o direito de insultar, 
vilipondiar a.o adversario; seria crueldade 
negat• a este o dL·oito á desforra pelo meio 
que lhe pat•ece mais prompto ·o mais seguro. 
(Apoiados. J 

Póde, . po1•ém, o governo ser responsn.vcl 
pela vin tücta tomada por um cida;dão que 
se julgou offendido em sua honra ? 

Cheguemos, pórem, ao promettido; veja a 
Ca.mara. o que dizia o Democ1·ata em G de 
agosto, do 1901 : 

(<Entt•e os crimescommettidospelos agontes 
do governo encarregados de dai' caça aos 
democratas, depois do movimento de ll de 
junho, a vultn, o · assassina to covarde do uma 
pobre mulllet•, c<tsada com o nosso corl•eli
gíonario .Joaquim Alves Muricy. » 

·E no dia 11 assim commentavu.: 
~< Os factos conternpora.neos, de · houtem 

por assim dizer, n.os fazem persuadi!' que o 
governador vê as co usas e pessoas através 
da politicagem. 

O governador conhece o crime, desde que 
foi commettido e continúa. a. priva1• com o 
criminoso. 

Lamentamos profundamente que tão cedo 
começasse · a descer na estimado seus conci· 
dadãos o Sr .. D1·. Lauro Sodl'ê.)> 

O Sn.. JESUINO CARDoso- Isso no tempo 
do governo do S1< . Lauro Sodré, não ~ 

0 SR. HOSANNAI-1 DE . ÜLIVEIRI\":-Exacta
mente ; estou lendo as accusações feitas a. 
S. Ex. nesse tempo. Devo. porém, declarar 
que absolutamente não sou solidm•io com 
ellas. 

O S:a. JESUINO CARDOSO- Então é pa1•a 
argumentar que as apresenta '? 

O SR. HosA.NNAII DE OLIVEIRA -Disse-o 
desde o começo do . meu discurso. Quero 
mostrar ú. Camara que o Senador pelo Dis
tricto Federal perdeu a memoria. dos factos, 
quando quer a. reforma da Constituição, 
·:pórque no Estado do Pará não ha garantias 
:para seus amigos, que ahi são assassinados! 

Eram os chefes democratas loc,tcs, )?arque 
a revolta de 11 de .junho tinha sido execu
tada pelo partido democrata. Em uma dessas 
comarcas, foi preso e recolhido á carvoeir~ 
do Caçado1· o cllofe . democrata. Goulart. 
Ao chegar o rebocador ao pot•to do Belém 
c aberta :L carvoeira. tirou-se de dentro 
della. um cad~wcr: o preso tinha morrido. 

Da.hi affi1•mn.r o Dcmoc1·ata que o . respon
savol po1• esse :tssassinato era o governador 
do Estado, que tinha. ordenado a. diligencia. 

0 SlL ROGERIO DE MIRANDA - E O . facto 
ficou inteiramente impune. 

O SR.. JESUINO C.uwoso dá um aparte. 
0 SR.. I-!OSAZ\='.\.II DI~ OLIVEIRA-V. Ex. ha 

do permit.tü· que eu nã.o esteja. pc1•feitn,mente 
de uccordo com a opinião aventada no aparte 
com que me honrou. Continuo a affirmar: 
não sou accusador, vim a esta tribuna para 
defendet· a administração do Exm. Sr. Dr .. 
Monteuegro das accusações que lhe foram 
foita.s pelo Sr. Lauro ·. Sodré, accusações in
justas, inverídicas, e tenho fé de que levarei 
esta convicção ao espírito da C:tmara. 

Mas. não é tudo, Sr. Presidente, f:.tctos 
mais gt•aves, si possivel, se dera;m na admi
nistração do Sr. Lauro Sodré, factos que 
a1Jalaram profundamente o espil•ito publico. 

Era . chefe do pnrtido ·· democrata · ria fre
~uezia do Capim o Sr. capitão .João Francisco 
da Luz. Este homem se havia imposto ao 
seu pat•tido por sua. coragem indomita, dedi
cação sem limites; era a alma forte dos 
democratas no districto, baluarte onde im
perM·a o chefe democrata Dr. Vicente Cher
mont de Mira. nela. 

Pois bem, um clia quando Luz · se dirigia 
para o seu trabalho, foi . traiçoeiramente 
atravessado por uma bala e cahiu fulminado, 
sem vida! 

O SR. ANTONIO BASTOS~Si ·este facto se 
desse agora, accusa. va-::e o governa.dor de ser 
o assassino. 

O SR. HosANNAH D OLIVEIRA- Eis como o 
Dcmoctata commentou este tristissimo acon
technento, em data de 8 de outubro de 189L: Quero mostrar que S. Ex., quando gover

nador, so.ft'reu estas mesma& accusações da 
opposição de então, accusações que S. Ex. 
qualificava de recurso de quem não tinha 
prestigio, nem força. para vencer. 

« . N1'io se descreve a doloro~issima. impl•es
·Sã.o que causou hontem, em todas as classes 
da nossa sociedade, a noticia. da. morte do 
capitão ~João Francisco da Luz. 

O assassinato politico estél tão fóra dos nos
sos habito:; e da indole deste povo pacifi.co,que 
muitos duvidariam da realidade do triste 
acontecimento, que aliás se impunha á crença 
publica, com a.circumstancja aggravante da 
premeditação e da emboscada. 

O Democ,.ata.,de 17 de setembro do mesmo 
a.nno, trata da morte, por a.sphyxia., de um 
chefe politico. 

Logo que S. Ex . . o Sr. Lauro Sodré 
assumiu o governo, após a revolta. de 11 de 
junho, seguiu um rebocador da alfandega 
chn.mado Caçador, pa1•a. ir prender os revol· 
tosos que se achavam .em dive1•sas comarcas. 

Os n.ssassinos aproveitaram a occasião em 
que a, victima dcsouidosa entregava·se aos 
rudes trabalhos da lavoura, para desfechar-



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2210512015 12 52- Pàglna 4 de 52 

APPENDJCE 19 

'"]be tra.íçoeirameot.o os tiros que :t. roub:tr:t.m 
á f:tmilía e á. pa.tria. . 

.· Pr~mcdíta.vtHC desde muito. nós o sabia
mos, as~a•sina.r o ·nosso dedicado amigo, io
Jlucncia. legitima no município de s. Domin-

. gos da. Boa Vista. · 
Ultimamente, t entou-se mandar· uma dili· 

gcncia e tfcctuar a. sua pri;:ã.o, paro nesse 
momcntJ reali7..ar-so o plano tenébroso, por· 
que esse era. o unico mei•J de ga,r;J,ntil• a. 
victoria \la eleição do Conselho Muuicip<J.l. 
ntt opiniiío do.; ch <: ies ra.dic:tes. 
· Então aproveitar-se~hia o eilse,io d3 tiral'

. . lhe. a. vida, simülando •·esístencia ao mandado 
du prisão. . · . 

Tendo alJort;\do este plano por mot ivos que 
nos são desconhecidos, roas quo talvez os 
não ignoro o Sr. governador do Estado, 
algum malvado suggeriu a. ídéa. do homicídio, 
que os oxecutorc.s afagara.iil com a. satisfação 
da ferocidade brutal.» 

Eis, ::ir Presidente, factos · genvissimos 
passados durante o governo d.o Sr. L·wro 
Sodré. e eu desafio à. S. Ex. que aponte ·um 
só, Sómente um, que de longe se a.ssemalhe a;· 
esses q1le n.c..'l.bo de narJ•a.r, e que se désse 
:~,gora. no ·governo do eminente· St·. Dr. Mon· 
tcoogro, qmtndo réina. o tel'l'Oi' t!e.-melho. 

Desfot·ços por injurin.s de imprensa.; des
forços tom:..Uos :pelos olfcndüJ.os - eis as 
accusações que se leva.ntn.m · contra o 
a.ctuo.l governador. -YIM, si desses fa.cto8 
de onde não resultou nem ao menos feri· 
monto ·g t~vc, si desses f::.ctos, alheios eom
pletmnente nos interesses políticos, si. desses 
factos, filhos da vindicto. individual em dcsa.f· 
fronta a honra. .. e digoidada o!I'eudi4as-S . .b::o;:. 
conclue a. ~xistoncia no Estado de :íhlta 
de gar:lnti(l.S iodividuaes pat1l. seus correli· 
giona;rios,-do predomínio do r:egimeu do 
tcr;·o1· ,~n-melho-eu pergunto:. como classi· 
ficilrei o tumpo de governo de S. E:.. , quando 
se commetter<\m as.~assina~os, cuja. nat·ra.çã.u 
a camal'a :t~aba. de ouvil•1 

Daus pesos o duas mellidus: S. E~. além de 
injusto é ilbgico. - Quando S. Ex. julgava 
felicitar u patrlól. paruensc, essas a.ceusuçõos 
era.m o rectiJ'so denmn. oppus!~lão sem. pre
stigio; hoje que S. Ex. está nt\ opposição ph:\n
t asi<1 crimes parala.nça.r sobre o seu succes· 
sor; iospit'<!.odo·•o nos mo~rnos seni.imentus 
du. opposição de outrora, (Apoiados,) 
·· Não, Sr. Presidente; no Pará todas as ga.· 
. ra.ntiM &ão d:J.da.s aos adversario~. e a. prova 
é a. linguagem ... dGSilbrida (não quero em

. pre~ar outro termo), é a linguagem dosa .• 
brioa usada peta. impronsa a.dversa.ria. contra. 
a.s a.utori<tades, sendo. garantida a mais abso-

. luta. li bc1'1lil.do de imprensa.. 
0 SR . ROGERIO DE MIRANDA..,- De Llll• 

pr~n,;; t, de pasquini .,. de tudo. · 

o SR. HOSAl'õ:-.:,\.!1 DE ÜI.IYEIRA - Mt\ÍS. 
aiudn.: um di:J. a .população de Bel~m é teste. 
munh:J. de uma sccua que a todoscommove 
cinLlig-ua. . 
.. um· homem é levado pelos cbcfe.~ demo
cratas ao p:Lhcio do go,·erno. Polixeno. do 
&pirito San to, preso po1· qu<~lqner moth·o. 
é a.m:~.rrado com os braços pu.ra. · t rils das-. 
costas. a.r!·oehada. a corda violenhmento 
nos pulsos, ati1•ado no ca.la.bouço po1• muitos 
dias. A cord~ rasga a.,; carne:>, o verJUe dú. 
na. fcl'ida ~tpodrec!du., e . a. mão despt•eode-s~ 
do braço C!~.hindo no q ua.rto escuro da ca.· 
doia. sotrren!io o iolcliz. dores crucian tes~ O 
intaliz · ficon liv~·e d•." corda quando esta des
pi·endo_u·sc do bmço pola JX~rte dccop::ido. pela. 
podridao. . . . 

Potlxeoo foi conuuzldo nesse estudo á. ca~ 
pit:l.l. t irado o seu retr:J.to que eu posso apre
sentar á. Camo.~·a pa.t·a. verifica.t'·Se, si assim 
for preciso, a ve1•da.de do que acu.bo do 
narrar . .. . 

S;lbo V. Ex .. ~1· • . Presidente, o motiv-o 
determinante de tão hediondo Cl' imo e a. 
quem c..1.bo a st:a. ••espons..1.bilidiLde 1 
. Vamos pi•ocura:· nos .,joruacs de opposlçio 
de,;so tempo, j<tquo o Seoadot· pelo Uistricto 
Federal dá tanto eredito 1ls calumnias e in
n rda.des, que il. opposição actual inYeuta. 
cuntra a mlminlstra.ção adm!ravolmeote cor· 
recta. do Dr. Moa te nc;;t•o. 

O Democrat-.z · a.~tt•ibuc a. perseguiçã.o mo
vida. cont ra· Polixeno, a ser oste eleitor de
moera. ta. c lança; a !'esponsabilíd;~de . <to . S1·. 
·ot•. L:mro Sodr~. 

Eis o que diz o D?mOcl'ata no ftnn.l de um 
de :;eus artigo$ : 

«AS COD'Ç'COiencia.s 11o p:Ll•tido não :podem 
obrigar tim administrador mora.tizitdo & 
pactuar com o crime e desde que · o Sr. Dr. 
Ln.uro Sodré não se :;eut~ com forças paro 
resist ir aos sem:. ll.Wa melhor sct•vir r. ca.usa. 
publica, · é p;·eferin~l qne renuncio o . s~u 
c'l.r,g-o a de~p!·e;ti;iut·'.l protegendo a. scelo
rados. 

Si assim nos e:~prituimos, é pot' tet·mos 
visto o governador do Estado, sm·du us re• 
clamu.cões da imprensa. nomear para (1/l.t'gos 
poücia.cs. réos de policia conhecidos. e até 
indivíduos iodigitados como mo.nd11ntes de 
assassinatos. • . . . 

Quem nã.o tem as~rupulos de ontl'ega.r o. 
poUcia. a sicarios nào pó:le mostrar-se rigo
roso contra. os desmo.ndos o as violencü~s dos 
quo merecem a. sua. confia.nça, precisamente 
pela fcreza de seus in~t!nctos t • • • » 
Va~w V. Ex. , o tt. ca.ma.t>a perfeitamente 

que esta.s accusa.ções ~ão feitas sobro factos 
vet·dadeiros. . . . 

Si olles se tivessem dado hoje, que cc· 
·Ieuml)., quantos teleqrammns para a imprensa, 
llu:minensc, quantos commentarios sohrc o 
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tet1·or ,e,·rnelho imperando . em meu Esta.do, 
quanta. falt:t. de segurarça, quantos assassi
natos! 

Polixono ter-sc-hia multiplicado, centu· 
plicada seria toda. a opposição, todos os 
~migos do Sr. Lauro Sodré cahindo a.s
sa.s~inados nas ruas de Belém pelos siciJ.!'ios 
do govel'Dador ! 

Naquelles bons tempos, a causa era outra: 
ainda, não existiam os satrapas esta.duaes, o.; 
tyrannotes. os energumenos ; - a Consti
tuição 4e 24 de . fevereiro nã.o ~e achava, vio
lada. A opposiçãogritava, a opposiç~ã.o tt.C· 
cusava, ·o .governador,-mas essa opposição 
não tinha o direito de queixa; os seus brados 
de a,ngustia eram fiLhos do despeito, da im 
potencia, na pllrasc . do Senador reconhecido 
pelo Districto FederaL 

Passemos a, outro punto do líbello. 
Não existe, Sr . Presidente, no Estado do 

Pará .... no pensar do illustre Senador pelo 
Districto . Federal, liberdade de voto : e n. 
imprensa opposicionista vae repetindo a. 
mesma cousa. Masiss o é uma accu~açã.o que 
vem · ue longa data ; é uma. accusu.çiio que 
vem pelo menos desde o tempo do governo 
tio Sr. Lauro Sodr6. 

Our.n. S. Ex., ouçaa Cttmara o que a op· 
posição dizia neste tempo. E' ainda o Demo· 
c1·ata. orgão do partido opposicionista no 
Est::tdo, quem faHa : 

«0 que foi a. eleitlãO nas quatro secções de 
Benevides não se com menta, e basta dizer 
que os candidatos do Governo obtt"remm 
:398 Yotos, e o~ da opposiçã.o nenhum ! 

Na Ilha. das Onçns os . governistas 20 e a 
opposição nem 11m. só ! 

Em Janipahuba, ás . 5 horas da manhã., 
quandos os eleitores chegaram, já encon· 
1it'a1·a.m atnxado o. edital do resultado d.a 
a.puração! 

Como isto ê edificantc ! 
Em Caraparíl não houve eleição. como se 

vê do protesto que . amanhã. publicaremos; 
entretanto consta-no~ que a acta foi hoje 
Iavra.da, em uma das repartições do Estado. 

O que houve em Barcarena é tam bem ca
racteristico do que · vale o suffragio popular 
.no actual regimen republicano . : 

«Concluída a chamaaa e conhe~ido que a 
vo~ção dava g::tnho aos democratas, pl'o· 
moveram na. porta da l :1. secção um barulho 
com o fim de distrahir os eleitores c poder o 
presidente d::t mesa introduzir (abrindo ::ts 
urnas) maço~ de cedulas de antemão pre
paradas, como introduziu; mas, observado 
pelo eleitorado o procedimento infame do 
supplente do juiz substituto Francisco Ray· 
mundo Dias. presidente da mesa da 1a secçã.o 
os eleitores indignados oscangalha.ram á 
urna. 

Na 2:1. secção, onde era superior a votação , 
dosdomocratas, ()juiz substituto Agostinho 
Noronha, quo a presidia, desapparecou com 
os mesarios e urna para seu sitto Bo::t-Vista. 
afim de aHi proceder ú. apuração, onde jú 
era esperado pelo encarregado dos radicao&· 
para assistir ás eleições em Barca1•ena, para 
onde se tinh::t retirado antes das occurren· 
cias desta. 

Podem cantar victori::t os nossos adver
sarios, quo as instituições . repuiJlic :~,aas estão 
julgadas. » 

Val'in.s vezes refero-se o orgão opposicio· 
nista á indi1Iercnça que o Sr. La.uro Sud.ré 
ostenta.va ás censuras da opposição, re
cusando entref,ra do títulos em varios lagares
do inte1•ior. 

Em 14 de junho de 189.2 o Dcmoc1·ata es
tampa os nomes de 154 cleito1·es, cujt>s · tí
tulos fol'am recusados pela,s autoridades do 
município de S. Domingos da Boa-Vista e 
accrescentn, como estribilho: « o governador 
so,be do tuclo isto e caia-se pal"c.L agrada1• o. 
seu partido>), 

Eu üJ.tigar1a a C::tmara si quizcsso apre~ 
sentar todas as queixas, reclamações o cen
suras feitas ao governo do Sr. Dr. Lauro 
Sodrê, como rJspoosavel pelo falseamento 
da liberdade do voto no tempo do sua admi
nistração. 

Em 18 do janoirodeJ893 n.ssim se Pxpl'imia 
o mesmo jornn.l quo vimos citando: 

<cAs · eleicões converteram-se em· .. uma co
media ridicula, em que os primeiros papeis 
são representados po1· farcistas · sem pudor, 
que ·. recebem de cara itleg1'C . a.s ttpupadas e 
vêm ainda fuzor troça, perante o publico in
dignado .•• 

Como as Messalins.s que se . prostituem a 
portas abertas, os governistas, uem por ho
menagem aos principias de moralidade, es
condem as .fraudes vergonhosas. as falsifica
ções descaradas, as mentiras rcvolt[tntes. 

O fim uoíco é vencer, vence1• a todo tran~e 
não importa por que meios, licitas ou illici
tos, honestos ou deshonestos. 

Aqui as mesas não se reunem, para im· 
pedir que o ·cidadão concorra . com o seu 
voto; i\lli corre o processo eleitoral com toda 
regularidade. obscrv<tDdo-se as formalidades 
recommend.adas pela ·lei, la, vra-se a · a c ta,. · e 
depois apparece Outra COm a '\'Ot::J.ção COm· 
pletamente alterada; acolti. não se faz eleição. 
m::ts apresentlt-se uma acta da.ndo resultaào 
de uma votação enorme; em outroslogares 
o processo .é mais simples, faz-se . um simu
la,cro de eleição e la Vl'a·se a acta em casa. 

Não são declamações, os factos ·vão sendo 
diari::tmente regist1•ados par•a vergonha desse 
bast..1.rdo govet•no republicano c do gover
nador ao Estado, principal responsanü por· 
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·todas essas immcira.lid~ldes, rcn.Iiza.Úa.s á. som
·brao de seu nome o com o seu a.s.~entimento. 

Quanto ii di1fo.!rente o procedimento do 
SI·. Lamo · Sodré do uos delegados do gabi
nete Saraiva ! 

.. .Yn~pirad.:>s nas reeommeml:l.ções do p:t.
tt•iota que fizot·a a. l'eform:.~ olcitora.l. os pt•c
sidentes das. J'l'ovincia.s toma.ram: : ~ peioo 
íh;;or da. cleiçao di rcct:~ um:t vcrd:~de, ccl'• 
ca.ndo 3. ltbarda.,lc uo voto . de todil.S <ts garan-
tias . · 

· . Outros tempos, ()Ut ros lwm!!ns . 
-c Hoje<\ 1't•autle ca:mpêa triumplla.n!e; os f<ll· 

slftcadores tripuuia.m cobertos de .appln.usos 
dca.nte do caaaver 'la. Nação <~.po :l.rccida na 
immora.lida~lc e na. descrença .» 

Q ucni lê, esta. tirada. nãa par ece e:;t ra. 
ouvindo o. lin;,'Uagem actu<tl do nobre Se
u:J.dor pelo Distl'icto Federal - o apologist:t 
da. r erorma constltuciona.!, porqul) a Con
·stitui<;>:1o de .2~ de fcvcre.iioo é lettra morta. 
· no Esta1o do P:tr!i. ~ · 

C<>ntinún. o 1Jemoc1·a-ta: 
«O govllmo não tem escrupulos, nem.f,~z 

conta. do bom ou mão conceito de que ~ose 
· <mtre os seus concida.®os. Só o prcoccupa. a. 
conserva.cão do poder • . para. s:ttisfa.ção de 
se.us i.1teresses pessoaes , ·. · 
Umt~ eleição livre . seria a. coudemnaçito 

do3 oppres'lOres do povo, cllcs bem o ·sabem; 
POl' isso fa.lta.-lhes a. coragem pa.ra. enfren_tar 
os advet·sarios no tot•reno da. leg:~.lida.do. 

Appella.in pa.ra. a. fraude como uma t:~.boa 
de sa.lvo.Qão.~ . . . . . 

Si já se t ivesse inventado os sa.t ra.pas e os 
tyra.nne~, o St•. Dr. Lauro Sodré, na lin
guagem da. opposição, dava. um sa.tra.pa.· 
éJ,ilmira.vol, um tyra.nnete de mão _cheia! . 

Não quero canca.r a.os distinctos collegas que 
.me ouvem (rnro apoiados) com esta.s citações. 
Basta, porém,· dizer, Sr. ·Presidente, que 
tal .·ora o atnquo violento que solfria. o 
Sr. D1•. Lauro .Sodrú, qWI.ndo governador do 
Pará, que os adversa.rios o cognomina.ra.m de 
- pac da fi·aude ; aklriC4àor-màr . 

Esta ultima alcunha. era um piC:t.l'esco 
neologismo de que servia. a opposfç.''ío pt~ra. 
dar a ontenq.or que o govcrna.âor, do Esta.d.o 
era o respons'lVel pela. gr:tnde rou ba.lheira. 
de votos feita aos seus candidatos. 

Essas accusa.ções terio.m tão profunda
monto ao Sr. Lauro Sodré que em .sua. mea
.s:tgern dirigido. a.o Congresso esta.du11.l, em 
JB97, S. Ex .. entondeu dever repallil-a.s: 

< Nunca. me docra.m mais eruelmant.e oll 
.ag$ra.vos de urna. opposição pa.rtidaria. 
odtenta. e ingrMa., sempre a.pa.ixonà.da e sem· 
pt•e tlesboca.dn., do que, q ua.ndo com o fim 
oonressado de tramar · o desconceito do meu 

. · •nome, <~.briu eonira mim O.Oollla cu.mp3onha. 
,pe1•llcla. de a.loives e eri~:ovo.lhos. 

"Ué no .:eio do Scna.do brazilairo e ncontrou 
retlexo· incouscieo,e. :~ grit<~ de uns poucos · 
<:.dvcr.;;;trios politicos que tJ de~peito ccgat·~L 
ou tmfurecera. » 
- .\h! ~~· . P1·e~iJ.ento, doia.rn, cntã.o. crud -. 
mente par:~. ·o SI'·. Dr: La.uro Sodrú os·· 
aggr:).\'OS l'oriuo$ de u m a. o<opposiç;;o f!i.lienla. 
apaixomHla e s~mpre desbocada», e n:~o quer 
S. Ex; que doa.m no a~tu:~. L govm•nador 
o ho nesto, ini.elllgente, Lilstiilcto c probo 
Dl'. ~1ontenegru( apoiados). a.s pa.lavr :ts odie n· 
t:~s, a.p \ixona.das, vis, que lhe a. t ira urna oppa. 
siç:ío do:;'Joea.dn, e sem prestigio ? (Ajloi~dos.( 

Esses insultos só ferem. q na.ndo 'Hr igldos 
a S. Ex. ?.! 

O· S1•. Dr. Lauro Sotlré quer servir-se 
da. me$ma. tiagua.gém, do ine.srno Jll'OCCSSO 
de ct ue se serviram o~ . ad versa.rios de 
S. Ex.; mas tenho a convicção de que a. con~ 
sciencio. do Senador pelo Oistricto Federal· 
lhe . bt"J.da.rtí. continuamente - dizendo : iis 
injusto, calumuias um homem do bem (apoia
dos). f11zendo que! atll no seio do Senado bra.
zi!eiro encontt-e reflexo inconscif!nte ·a grita 
de uns poucos · adverSa1•ios politicos que o 
despeito cega ou enfurece-! (.-tpoiad.,s . ) . ·· 

Ainda em sea rel<tt orio o Sr. Sena.dor 
L:l.uro Sodrú, quero~do provar t;ã~ ser ver
dadci~à a. a.ccusa.Çt\0 era. opposlÇa~. argu
menta ~«pois é possi'V'cl ·que falsifique agora. 
eleição o pa.rtido q_ue tem _ge1·ído os destinos 
desta terra., quando crescera . em numero e 
vigol'? » 

E eu uit•ei a. S. Ex., ser vindo· me do mesmo 
a.rgumento : pois ú possivel que o partido 
republ!ca.no pa.raense, que cada. vez se tem 
tornado mais vigo!'oso c fol't.e, que l'ecebeu 
a. a.dhesllo de quasi todos os chefes presti
giosos do pa.rtitlo democrata, que sob :1. chefia . 
do eminente Sr. Senado~ Antonio Lemos • 
tom . conquist•~do quasi n. uaanímid'tde do 
eleitoro.do independente do .Estado, vá ma
cular o. ·sua. gloriosa. tra.diç1í.o fu,lsitlca.ndo 
inutilmente eleições 1 ! 

Si no tempo do governo de S. Ex ;- a fal
sificação não se tla.va., porque o partido rep!!
blica.no-forte e :wregilnentado- della nao 
precisava. para vancer. muito menos precisa. 
o.gora, quando a opposi~'ão nã.o passa de um 
gr•upo qrita.dor e a.narehico -s:Jm prestigio ' 
oo Es~o.uo . (Aj,oiadas.) ·· 

O SR. H.ooERto :'IIHtA:'iJJA-R.ectisam·S ~ até 
cdhesões • 

O SR. HosAN!'lAll ne OLlVIil!R.A.- 1\ecres- . 
centa o Sr. - L'luro SoJ~,) . em :ma m~n-
sa.gem: . 

«I-louvo loga.t· onde n. lei não foi cumprill~,?
Violara.m os -seus preceitos 1 ·Houve crime> . 
o ha ~rirnioosos a punirr H:~. insm uiúo pela. 
loi fundamental lla R.P.publica um poder es
pecta.l perante o qua l essas rosponsa.bilida-
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des se Uqulda.m, esses crimes se denuncia.m 
e por quero esses delinr1uentes sãq punidos. 

A sn.hida que se escolheu foi de tod:.ts 
porventurt'' a •. · que melhor e::;tú, em nossos 
habitas e molde:; de vida publica.. A oppo-

, sição a. tirou exclusivamente . sobre o govcr
nn.dor d.o Estn.do a responsabili<.iade de fal
tas, imaginarias ou re:J.e~~ · como si nós . vi
vessem os em um regimem .ue dictadur:1. 
onde o chefe do .Estado fosse tuJo. omnipo
tento á sua vontade e nada valessent as de
mais autoridades, nem as leis do paiz. » 

0 SR. A~TOXIO BASTOS-S. Ex. nã.o quer 
a dictatlura. 

0 SR. HOSANNAII DEÜLIVEIRA-Exacta
lllente. Sr. Presiden~e. como se passa agora 
-Atira-se sobre o illustre governallot· do 
Pará todas essas falta.s .. im:=tglnarias, como 
si, porventurtt fosse elle a unica autoriu.ade 
no Estado. E o St•. Lauro Sod~é va.e 
mais longe: injuria a magistraturn, de meu 

' , Estado, affirma.ndo sel' ella composta ·. de 
juizes politiqueiros. E eu a!firroo, repellindo 
energicamente a injuria cruel. sem temer 
contestaç~ã.o, que a magistratura em meu 
Estado ... 

0 SR •. ANTOl'\IO BASTOS - E' dignn. O ho
nesta. 

O SR. HosANNAU DE OLIVEIR-~-- .•. é com-
. posta de,juizes dignos, honestos, illustra.dos, e 

que em todo o Brazil pôde haver magistrados 
tão probos, tão independentes, tão illus
trados como os do Pará, mas não supe
riores. (Apoiados da banco.d._a pm·aense.) 
· A ma.gistrutura pal'aense, composta, ern 

grande parte, de juizes escolhidos pelo Sr. 
Lauro Sodré, que gosade todas as garan

ctias d<tdas pela Constituição..,.-da. · Yitalicieua.de 
· e inamovibilidade-não sn.crifici1 a sua inde

pendencüt, a suu, honra ú politicagem e nem 
~e presta, nem nunca .· se prestará :.t ser a 
inconsciente executora dos caprichos de 
quem quer que seja. (Apoiados.) 

Dur<~ute dez annos, Sr. Presidente, fui 
:procurador geral em meu Esta.do e durante 

' .esse longo tempo nenhum promotor foi 
demittido ou removido por interesse da polí
tica. E quando os promotores que podem 

· ser demittidos ad nutum, durante dez annos, 
não sofi'rem demissões ou remoções sinão de 
accordo com o.s interesses da justiça, como 
seriam perseguidos magistrados. cujn. inde· 
:pendencia é garantida pela Constituição? 

Vou citar dous factos que honram immen· 
sarnenta o distincto e illustrado · Senador 
:pelo Estado do Pará., Dr. Pu.es de Carvalho, 
meu especial amigo, actos praticados quando 
governador do Estado e que mostram como 
o governo ahi costuma. prestighr os magis· 
irados estaduaes. 

Em um confiicto de attribuições entre o 
juiz de direito da comarca de AIIuú. e o go
vernador, que entendia ser de sua compe· 
tencia a decisão do recurso interposto pelo 
intendente da Camara Municipal sobre va
lidn,de de eleições municipaes, . o juiz de · di~ 
reito, moço digno po1• sua . independencia, 
illustração e probidade, sustentou . com calor 
e brilhantismo aquillo que elle entendia. ser 
de u.ireito. O · Supt•emo Tribunal Federal 
decidiu ser n, competencia do governador e 
não do juiz. 
Peuco~ dias depois da decisão vagou uma 

elas mais ·importantes comarcas .do Estado. 
sinão . a primeirn,, . pois. tem por séde a fu
turosa cidc:Lde de Santarém. EstJ ,juiz, um 
dos mais modernos, apresentou-se · em con· 
curso com outros, como cu.ndiJ.ato a esta 
comarca, e foi escolhido pelo i ilustre Sr. Dr. 
Paes de Carvalho, recompensando assim ail- · 
lustra.ção, o estudo, a independencia do . ca
racter revelados · por cs-;e moço, honrJ. da 
magistratura par•aense. (Apoiados.) 

UM: SR. DEPUTADO-Este fàcto hom•a ao 
governo ·que o praticou e, infelizmente, ~ 
raro no . paiz. 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA -EiS como 
os governa.dores no meu Estado. ·costumam 
tratar a magistratura : sempre com magna· 
nimidade, garantindo a · sua indepondencla . 

Outro facto. O juiz de dil'eito de Affuá, . 
Dr. Ovidio . Filho, . antecessor dv illustre 
D1•. Pires Ferroil•a, a quem acabo de me re
fererir, foi deposto,- ou poderia. affirmar, 
sem temer contestação. pelos amigos . do 
Dr. Lauro Sodré, que ainda apoiavam o go· 
ve1•no do Dr. Paes de Carvalho-e viu-se 
obrigado a fugir para a Capital, afim de es
capar á sanha de seus adversp,rios. Imme . 
diatamente o Sr; Dr. Paos de Carvalho 
mandou, em vapor espcci::tl, leval·o para 
sna comarca, acompanh~~do do Dr. chefe de 
segurança e com fô1•ça sufficiente para ser 
eU e garantido em seu logar . e. '(>unidos os 
perturbadores da ordem, apezn.l' das accusa~ . 
ções que os amigos do governo fa,ziam a esse 
juiz. · · 

O procedimento correcto .· do governador, 
não consentindo em actos de violencia con
tl'a os magistra.dos; mesmo quando o proce- . 
dimento destes fosse menos CDl'recto. foi suf
ficiente para mn.nter o juiz emsuacomarca,. 
pois só o tribunal superior é o competente 
para julgar dos actos dos magistrados. 

E. como o eminente sr~ Dr. Paes de Car
valho. tem o illustre S1•. Dr. Montenegro 
continuado a prestigiar . a magistratura do 
Estado. 

Ainda hoJe, como desde a sua inauguração, 
o Tribunal Superior do Pará ê composto de 
magistrados respeitaveis por sua illustração . 
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o saber. como por ~M probidade e indepcn- que se passou na administraçio do Sr. Lauro 
dencia. ~Ko ha nenhum desses summos sn.- Sodrú. 
ccrdo.tes da justiça a. qnem. possa cabor o Diz 0 Democrata; 
laMa de politiqueiro. (,lpoiado~ da bancada 

.parae1tse.) · «Um novo attcntado contra <1 liberdad !l de 
Poderia cit:tr, nome por nome, todos os imprensa veiu o.ttestar n. covar dia dos nossos 

magistrados da mett EstrLdo, e desa.fio a adversarios, quo se aposso.ram rlo poder com 
quem quo1· que se,ja. que tealm respoosa- a revoluç5:o de 15 de novembro, e,<~ custa de 
bilidade moraL a lanç~1·. com provas, sobre tllll<L pulitic:L de traosacçõt~s immoracs, que· 
el!es o mais pequeno facto de subserviencia., rem prolongar um predomínio repellido pela 
de covarditl. no cumprimento de seus de- maiol'ia da papulaçilo. 
veres. (Apoiados da ba.ncrula paracnse.) Na madrug:J.tla de segund<~·fcira um grupo 

Não, Sr. Presidente; li. Seua.do1• pelo Dis- de miseraveis, depois ue t tJr <trrombado a 
tricto FeilCril.l foi injusto lançn.ndo injuria porta rlc entl'i1d;~ de nossas offidn;ts,penetrou 
at1•oz, cruel sobre jn1zes que só pollom me· o inceriot• da ty.pographia, destruiu o a.ppa-' 
rccor a.pplausos pula con·ecç:ío d(l seu p;·oce· t•elho telcphoni<:o, empastelou u material 
dimcnto. (Apoia•los.) empregado em seis pag inas de composição, 
Aind~ o Sr. Lauro So•lré em seu libollo sendo quatro as do jornal da ve;pGra,e torrni

accusa o eminente goYernador do Par<~ .de non oste acto (ie Yanda.lismo qucbmndo >a· 
pe1·~cguidor d:t imprensa.. rias peças do .prelo e inutilizando outras a 

Tolhe:\ liberdade de imprensa., não con- golpes de pic:trct:.t e mo.rtc llo.» 
sante que SQ manifeste lin•ementc c para Isto era pmticado na. administr:•ção do 
isso manda incendiar typogra.phia.s. E' f~Llso; s~·, Lauro Sodré, contl'a. um j ornal que 
nenhum fa.cto vem pl'oVal' estas a.ccusaçõos. nunca desceu :i ling uag em baixa é Yíl de 

O qT.te aconteceu Llur:Lnte <t administração po.Stluim; como a que vemos hoje emprogalla. 
do D1•. Montcnegro tbi UJU(l. tontc1.tiv.:1. de in· contm 0 honrado Sr. DL·. Monteneg-ro, E 
cendio no predio em que funcclonava a. typo- dizem que lhe falta. a libel·da.dc. 
gra.pllié1. do O Rep~&lica, que procur.:1.va um Precisa a Ca.mara de maior numero de 
pretextG para suspender a su·~ pnblic 1ção; factl!s para o confi'outo? Pois vou narr. al-os. 
não S3 uodict mais m<tntor e btt;;CaYa uma. 
causa justitica.tivo. llo sou dcsappa.rccimento. Aimh é o lJemocmta qué fa lla : 

T:tn to é isto verdo.dc q U'! o tal inccndio, « Os ba.jula·lores do Dr. Li:mro Soclré nüo 
queimando a.pemts um <legt·il.o da escarLt que cess 1m de dizer que nest e E~tado, graça.s á 
conduz.ia. ao andat• superior, te,·c a grande sua prmlenci:J. e modcr:t<;>ão. são garantidas 
vant.a.gcm de fa;-er. deii.•appa1·eccr o org5:o do 

1 

tod:~.s as liberdade~ ; . e. !ltret:J.nto , e~ nenhum. 
pa1•trdo oppo~1<nonrsta . · tompo a v <da do crdad110 esteve m:us exposta 

Ora, si osso i.ncendio abortado não tin~ssc á fet•ooid·~de dos sicar.ios. · 
sido lançaclo propositalmente pelos in teres- Nii.o. predsamos enumerar os a. ttento.dos 
sados em suspender essa publicação, pois contm. a sognmnça indiv idmü de q ue teem 
não a podiam mais sustentar, não teria tido sido victim<ls os nossos amigos; mas não 
es:se e.ITeito. · podmnos deixar de recordar que os assassinos 

O Sn. RoGERIO DE MIRA!\'DA- Est:wa, fal- são. recebidos nos gabinetes d:.ts pri~eiros au-
lido de dinheiro c de moral. t<!_rruades e.:tll.zom al<.~._!dti ct...:- pr?Lecçu.o que os 

O SR. HosANNAu DE 0LIYEIP,A -Foi um 
]?retexto, infelizmente, por dem:.ds calvo, de· 
que se SOl'Viu a opposicão para se ver liwe 
de um trambolho c poder accuS:l.l' os amigo~ 
do governo, O trunfo sahiu-lhes às avessas . 

O governador do Pará não receia. a n.nalyse 
de seus actos . 

Nas suas mensagens apresentadas· a;o con
gresso do Estado siio elles n:trrados minucio
S<1mente, acompanhados do todos os dados o 
cifras p1•ecisu.s para. poderem ser apreciados 
e ana.lysados. · 

0 Sl1., PASSOS DE MIRANDA- A adminis
tração do Sr. Montenegro é modelo. Pecle 
meças á que seja. ma.is patriotka e mais 
honesta. 

O Sa, HosANNAll DE OLIVEIP.A- Vamos, 
.Sr. Presidente, .Par:t. confrocto, examinar o 

poe ao abngo du. a.cça.o d:J. JllStlç:J. . 
Hontem <i tarJe um novo at tenta.do veilt 

augmentar o numnro dos crimes perpetrado~ 
[l!llos a.gon"tes do gover no. 

E1•a.m cinco e moia. horas quando o nosso 
roportflr lldefonso de Oliveir:J, T11,varos, mo
rador a travessa de Alomquer, foi procurado 
por uma praça. do corpo de bombeh·os que 
dizia precisar fallar-lhe. 

Abl'indo-lhe i1 porta da ca.sa para dar·lhc 
ingresso, o nosso :tmigo Udefonso Tavares foi 
subitamente agarrado p elo bomboil·o.que es
üu•cava-se por trazel·o para a rua . 

A rcsistencia quo o~poz, am:ilia.do pela. 
sun. esposa., foi vencida pelo esforço de dous 
bombeiros, que na rua espemva.m o. victima, 
deitaram-no por terrn, o á. vista. de todos os 
visinhos que a.cudirn,m. indignados espanca~ 
ra.m-no brttto.lmentc. vociferando insultos. 
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Foram r•econhecidos como autores da sel- O SR. HosA.:-:i'\AII DE Or~rvEIR.A-'Mas vamo~ 
vagem aggrossão os bombeiros ns. 5, · iO ainda ler o que dizia o Deuwcratadn I de 
e 100. fevereiro, sob o S:Jguinte titulo de Prem:o aas 

Denunciando o crime, nlí.o fazemos appello mashm·qHeiro~: 
á policia porque seria p~rder tempo. « As praças do corpo de bom1)eil•Js que 

Quando o governo a.cobel'ta com a. sua &nto-hontem á tarde aggred.ira.m o nosso ro
protecção os bandiJos e os sicarios. per- porte1• ILdnfunso üe Olivoira Tavares, ospan
dida a confiança. mt justiça puhlica. só resta cando~o em uma. rua publica, á. vista de toda 
ao cidadão o reeurso de oppor violencia a a visinhanç:J, t'o-:.·<~m recomponsa.d:i.s po1• esta 
violencia.» .· brillmnte f<tçanlw, ·com a promoçã-o a cabo 

Eis, Sr. Presidente, o que dizn. a opposição de esquadra. 
do governo do Sr. Lauro Sodré. Querem nui~ clara a intervenção do go-

0 s J c d. · verno no bal'baro ospancamento? 
R.. • ESUINO ARDoso a. um apa.rr.e.. o Sr. Lanro Sodré va~ enchendo de p:.t-

0 SR. HOSANNAII DE OLIVEIRA-E' e~acta- Cl'ÍO 'l,S brilhantes a hisr.oria do sua a.dmi-
mente o que afflrmo. S. Ex. · pretende ferir o nistra.ção. 
Sr. Dr. :Yionten~gro. com as mesmas a.r-1 · IIodie milii c;·as tibi.» 
~as com que fo1 fer1do pelos seus adversa- Eu poderia continua.t•, Sr. Presidente, a 
riOs. ndificar a. C=tma.ra com a Iejtura de muitas 

O SR. BzzERRIL Fo~TENELLE- Desejava outt·a.s accu>; ~_1.ÇÕ::!s, mas não quero ca.nsa.r u 
fazer uma pergunta. a, V. E~~ · attooçã.o de meus collegas. (Nero apoiados.) 

O Sn.. · HoSAN"'AII DE OLIVEIRA-Po:s nã.o, Pa.ra. demonstrar o .respelt0 com que era 
quantas v. Ex. quizer. eni;ão tratada a. irnprensa ou poderia n<.trra.r 

os dons incondios do Democ,·ata, os a,ssaltos e 
0 SR. BEZERRIL FoNTE~ELLl~ -V. Ex. empastelamentos do Di<.n-io de Notici~cs, o 

accusa o Sr·. Lauro Sodré como o m~tnda.nte empastelamento do C01·reio Pal·ae,tse, o~pan
ou ao ·menos como tendo a,utorizado esses ca.mentos (le jol'mtlista.s como Julla.no Penna, 
.crimes? redactor do Dim·io de Noticias, c outros, mas 

O SR. HosAN:-:An DE OLIVEIRA-Eu não tudo isto e mais alguma, co usa virão em 
accuso ninguem. tempo, si fo1• preciso. . 

o SR. BESERRIL Fo~TENELLE-Estou sn.tis- Por ho,jc n :~rrarci sómente mais um facto, 
-feito. por ser de summa. import.."tucia. 

0 SR. HOSANNAU DE ÜLIYEIRA--V. Ex., que 
me tem honrado com a sua attenção dcsrle o 
comoço de meu discqrso, . viu que declarei 
desde o começo que vinha á tribumt somente 
em defesa da verdade e dn. justiça ; que vi
nha para defender o g-overnador · do meu 
Estado d~s accusações ·injustn.s contra elle 
at•remessn.da.s da tribuna do Senado. 

J~ no tempo (lo goYei'no do Sr.Lam•o dizia. 
a opposição tlue era. preciso oppor violencia; 
a violencia. 

0 SR. ANTONIO BASTOS -Na.quellc tempo a 
Constituiçf.i.o era, boa.. mas hoje nü.o presta. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- V. Ex., 
como bom ca.tholico, deve secundal·o, porque 
hoje elle p1·éga a regeneração. 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA- E' possi
vel que S. Ex. se tcnh:.t convertido, mas 
e~tâ. _enganado ou procura enganar nas apre· 
c1açoes que fa.z do goYerno do Dr. Montene
gro ; serve de éco ás palaYras de o~tio da 
opposiç;.l.o, que ahi gos:.~ da todas a.s garantia.s 
e dellas u.busa. 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCHER U<Í. um 
a.pa.t•te. 

0 SR. ANTONIO BASTOs-Estão despeitados 
porque nho podem adherir. 

o Sn.. RMER.IO DE }.hn.ANDA- E' Pl'CCisu 
que os homens puros sejtttn bem conhecido~ 
ueste paiz. _ 

0 SR. HoSAX:-:AII DE OLIVEIRA.-... Era um 
dos chefes do pa.rtido democrata. e rcdactor 
do Diario de Noticias o distincto S1·. coronel 
Gama. e Costa. 

Um düt, e:;te bravo· miliku· e conhecido 
jornalista, ao entmr ·no Theatro, onde func
ciomtva uma companhia lyric:.t, e1•a traiçoei
ramente esbo1•d.o:tdo a, bengaladas, 1•ecebendo 
vn.rios fe1·iment1Js. Ensanguentado, o col·onel 
G:tma e Custa n.ppa1•ece . dea.nte do publico 
no propriotheatro, dizendo que seus aggres· 
sores fugiram protegidos pela. policia. No 
dia. seguinte o Diario de · Noticia~, sob a 
orientação de Gama e Costa. e do D1·. Philippe 
Lima, · nal'l'a Ya o . f<teto, lançando a culpa 
sobre o govel'no. 

Que factos. Sr. Presidente, já. se p~tssaram 
no governo do D1•. l\Iontonegro que de longe 
se assemelhem aos n.ttent:J.dos que acabo de 
mostl'a.t' e qne tiveram logar dm·ante o go~ 
verno do Sr. Lauro Sódré. 

Nã.o quero examinar. si foram justn.s ou 
não M corrigendas. a.pplicadn.s aos jornalis
tas; o que quero torna.1• snlionte é que n:. 
se . deram em meu Estado attentado~'· c•· u 
violentos e tão ft·equentcs contra a irnpt~~nsu. 
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e seus represent<~.otes, cumo na aclmioistl·a-
çii.u La.uru Soclré. . . . 

Fui infeliz o nobre Senado!' p()lo Districto 
Federa.l quando );mçou no Senado <t suo;. 
p:·oposiçiio fa.lsa de que ;t seus amigo~ 
e corrcligionarim f,llta, a se;;-urança indi
vidllal. 

Não menos fal.>as são as outrn.s proposições 
avanço..das ]lOL' S. Ex. Passemos n. axa
minal-a.s. 

Diz S. E:x.: 

signados na Constituiç..'io Federal e quo U.c· 
vem ~er modelo para a. organização <los 
Estn.dos da Repu blica, que cunstituem a Fc
dcracão, I;t se plancuu e se levou a cabo uma 
reforma da .Constitu ição, cujo uaico intuito 
foi prep:u•à1• a. conti nuação do governo do 
energll!llcno que infelicita a. terr:1 pa
ral3nse. 

Eleito sob nm r egimen que vedava. a sua 
reeleição-e. não con lwço dispJsiçõ.o mo.is 
salutal' que c~sa, eleito sob a vigoncia de 
umn. lei que imp(ldia q ue S. Ex., abus::.n, lú 
dú sen car;;a c pundo em pratica as rnr~.n~ br·a.s 
da politicagem immoral e indecente, que por 
toda a p:t!'lc se usa, gat•untissc a sua reelct· 
ção ; cleitll sob :1 V"igcncia. dess:J. rlispos~ção 
legal. nõ.o üwe S. Ex. esct•upulos em patro· 
cina1• uma em pro i t :tda criminosa, p:Lra r1ua 
plldcsse pl·olongar esta sit.uaçã.o <~.ngustios<l.. 

E isto p :>I' que ? P01•que S. Ex . sabe que 
pat·a. <:.u:;::lial·o nessa. crim inosil. interpl"e7.a, 
pa.l'i~ fu.voreccl·o nesses p la.nos audaciosos. 
S. Ex. l"ide contar com o b1·aço Corte do • 
P•·estdente da Repub!ica, porque não ha. fa· 
vor quo s~ lhe niio levt:>, não ha. a.uxHio qtte 
se lhe nlLo preste, não h:1 serviço que lhe 
não seja. levado pa.1•a. que possam ess:Js pla.
nos a.•ldt~c:osos ir por de:J.nte e chcgil.r a.o seu 
termo.:. 

O Sn.. A:"'l'ONIO BA.sTos- E' a té onJe póde 
cl!egat• a p:tixão ! Enel'gumcno, o íllust t·c Sr • . 
Dl'. Montenegro! · 

«Xem, Sr. Presidente, outrt~ deverh ser a 
minha attitude nesta Ca.s:1, sob pena. de set• 
o meu silencio uma covardia; Si , qua.nr:lo 
i:tão houvesse ea.usa. do ordem gera.! e de 
in·tl}l'esse nacioual que me obrigasso.a ficar 
em posição definida co o tra. a Mtual si· 
tuaçâo politica. da R.epuh!ic<~ ; não houvesse .• 
igualmente, pa.ra me traçar a. linha de con· 
ducta., quo acho que é do meu dcve1• segnir 
e adopt..'tr j não houvesse este motivo, dll 
ordem aliás poderosa., a solidtlriedade es· 
treita. intima., que liga o Sr. Prc$!dent!l d:t 
Republica ao regulo do meu Estt1do nato.! 
e que f<J.Z com que S. E=--•• sem colloc:Ll' a 
Constituição Federal superiOl' :ls couve· 
nicnc1as de uma baixa o torpe pJlilica· 
geni local, se fa.Qa mero instrumento nas 
m .. 'í.os do tyrarmete que io1elicita. a. minha 
terra., to['nando-a. quasi inlla.bitavel pD.ra. 
os que teem b1•io, pundono1·, santimonto do 
umor á liberdade, â ,jnst!ça. e ao direito; a 
situação dolorosa, Sr. Presidente, a que 
na.quclla. terra. a Republica cllegou-por(tne O SR. HouNN.m Dll 0LIVEra,\ - Aindil. 
Já. estão preteridas todas il.S fórmnlas. dcst1!. YCZ o Sr. Scaadot• Lauro Sodrê r.-Ita. á 
estilo viola.tlos todo.-; (JS · principios, Já. o vel·da.do : n[:, foi consult:Ldo o ·congresso 
que nós pensamos que ú o l'ogimen 1·e· pa.ra.cnse pa.ra. a re1'onma d tt Cucsti•ulção 
publica.no está.. entreg ue á exploração de es.tad•1al, com o fim ~ómcotc de se trat:\r dt1 
um syndiea.to politico pa.ra. uso e goso das l'eeleiçã.o do Sr . Dr. Montcmegra. · . 
:posições mais com modas, ma.is rendosas. At·:~ agora., Sr . Presidente. a. Constitu ição , 
.-,-bastat•i:t. parajustificn.r :1 minha. attitudo. » do meu EstaU.o não foi modificada. em ponto 

Isto tudo, Sr. Presidente, é fJrça. de ima- a.lgu:u. E o rac to e que nella ex istem dispo>i· 
!'(inação. O nobre Senudor pelo Distl'icto Fe. çõas que não podem continu:uo, p orque ferem 
Õlll'al serve·se destes J?(tl<~.vrões para. ver si de ft•ente a. Constituiç[o de 24 de fevel'eiro ; 
;p1•oduz · cfl'eito, porque . a. Yerda.de, como di~posiç1:ies, por exeni plo, que dão. ao governo 
t enho dito, é que feli2:mcntc, em roeu Est&.do, uo Est:do o direir.o de decreto.r o estado de 
estão garantidas todas as liberdades, e os sitio.· d ~ depol·ta l' c m u itas out1·a.s incon· 
amigos de S. Ex, não so!l'rcm cm~cçii.o de es- grueute>, descabidas ou a quo a experleucia -
pecie algumtt, a. menos que S. Ex. não queira tem aconsellu~do a sua tnodificttção. 
que fiquem impunes assassinos, Utdrões e Foi p:l.t':t retira1• d:.L Constituição esses eu -
desordeiros, perseguidos p cl<1 policia. :tCl'tos que nii,o podem ahi llOrmancer , foi :Para; 

O SR. ANTONro BAsTos - E M pa.la.vras refol·mo.l-a de accoruo com os sãos princi
de S. Ex. a.té envolvem accnsações a seus pios :tconscl!w.dos pela sciencia. e pe!l~ ex
amigos quo lá. habitam; esses não toriam pcl·ioacia., que se l'otmira.m aos reprcsen
brio nem pondonol' si se sujllitassem ao que tantos de todas us municipalida.des do ES· 
S; Ex. di;~ quo lá. se dá. t:tdo, para. que, consultada. :t~sim a vontade 

o SR. HoSANNAH DE OLIVEIRA_ Continúa. do povo, por seus f!l:J.is logtttmos r eprescm-
S. Ex. 0 seu discurso: t:~.ntes, se p~desse d1z.er da. oon venioncia ou 

'!( Ainda agora, com a v iol:tçã.o mais brui o.l, I não do. re.fot m:t · 
.J.io,da. agora.,. ·ferindo do modo mais flagrante I U~! Sn.. Dll:rUTA.J>O-POl' oonscqnt'ncia t od() 
J inqua.litloavel o~ prinoipios s~.grados con- o Estitdo se manifo~tou . ·.. .. 

\'oi. VII 
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. OSR.HOSANNAH DE OLIVEIRA-Todo o Esta.· 
do se manifestou · pelos seus legitimas . re
presentantes, os intendentes municipa.es. 

Sr. Presidente, a reforma constitucional 
ainda. não foi · feita como affirma. o Sr. Dr. 
Lauro ·. Soclré. O Congresso votou o pro
jecto · preciso p~u·a e!l'ectuar-se a reforma 
pela. Constituinte que será. convocada. 

Para que se possa cffectuar a modificação 
da constituiç[o é preciso que os Deputados 
recebam ·. de seus constituintes os poderes 
precisos. 

Mas que se realize a reforma projectada! 
Que crime enorme va.1nos commetter si a 
constituição do Pará estabelecer a. r eeleição 
dos governadore~ ~ 

0 SR. GERMANO HASLOCllEP.: :..__ Si assim 
:fizeeem agirão muito sa.bí:J.mente. 

0 SR. HoSA.NNAli DE ÜLIVEIRA-D8 per
feito accordo ~ e não será. uma novidade. 
, A propria constituição a.ctual do Estado,em 
disposjção transitaria, o que é odioso e vexa
toria. por ser disposição pessoal, individual, 
determinou que o governo do Sr. Lauro 
Sodrê não sería por quatro n.nnos, mas pro
longou-o por quasí sete annos. 

Isto, de certo, 6 mttis g1•ave do que refor
mar a constituiç~ão, podendo qualquer gover

.. nttdOl' ser reeleito desde que mereça a. con
. .:fiança do povo, desde que tenha zelttdo os 

"interesses destes. (Muito bem; apoiados.) 
E .em que essa. disposição de reeleição .fere 

a· Constituição de 24 de fevereiro ? 

O SR. PAssos MIR.ANDA.- W obra de pa
triotismo essa reeleição. · (Apoiados.) 

O. Sr:.. HosANNAH DE OLIVEIRA - A:ffirma 
·:o Sr. Lauro Sodré que este projecto de 

feforma é obra do mustre governador do 
meu Estado. Não é Yel·dade. posso garantir 
á Camara. • 

Telegraphn.ndo ao Sr. ··. Dr~ Montenegro; in· 
dagando dos pontos principaes di1 reforma, 
S. Ex. respondeu-me que n[o se immis

. ·~ cuiria na l'eforma, que me dirigissa ao chefe 
flo partido ou ao presidente di1 camara. Como 

·chefe do . poder executi\ro, S. Ex. não in
fhüa nn.s deliberações do congresso. 
. U~I SR.. DEPUTADO-Muito correcto (Apoia· 

. dos.) 

0 SR. HoSANNAli DA OLIVEIRA -Portanto, 
nem a mim, seu amigo, representante da na
ção, quiz S. Ex. manifestar qualquer idéa, 
:porque se poderia · traduzir como uma. decla
ração de sua vontade, como uma interven-

. ção indebita.. S. Ex. n[o interveiu na re
forma. 

VARIOS DEPUTADOS DA BANCADA DO PARÁ 
-Isto é uma verdade. 

O· SR. HosANNAH DE OLIVEIRA - E. uma 
vcrdil.de, ·porque o caracter austero, · franco 
do honrado Sr. Dr. Mon teneg1•o não lhe per
mittc dizer o contrario do que S. Ex. sente, 
do que faz. (Apoiados.) 

0 SR. PRESIDENTE (tangendo os tympanos) 
-:-Previno ao orador que a hora estú. termi-· 
nada. 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA-Pediria a 
V. Ex. que me concedesse o quarto de hora 
de tolerancia. para concluir meu discu1·so, 
porquc,infelizmente,motivo poderoso não me 
permitte ficar com a palavra para ama-nhã. 

Dizia, Sr. Presidente, que o illustre Go
vernador do Par<t, Dr. Montenegro, franco,: 
leal, sincero, não diria que . não havia inter
vindo na iniciativa da reforma da constitui-· 
ção paraense si outro .fosse o seu . procedi
mento, porque S; Ex. não sabe recuar. nem 
tem tergiversações no seu modo de proce
der. Toda a Ci1mara o conhecee sabo qu~ 
S . . Ex:. não é homem para fugir á. responsa
bilidade de seus actos. (Apoiados . ) 

0 SR. PASSOS MIRANDA-A idéa . da refor-
ma constitucional foi n.ventada. durante o 
governo do . eminente Sr. Dr. Paes de Car-
valho. · 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA-Diz muito 
bem o meu . distincto collega ; foi o honrado 
e benemerito .Sr. Seni1dor Dr. Paes de Car
valho que, em sua ultima mensagem, si ·· me 
não engano, lembrou a necessidade de ser 
reformada a constituição do Pará. (Apoiados. 
1.~1·ocam-se va?·ios apcwtes. ) 
· Devo dizer ainda que a reforma da consti
tuição do meu Estado não deve causal' tanto 
espanto e admiração, quando muitos ouh•os 
Estados já refo1•mn.ram as suas. 

0 SR. GERMAXO l-IASSLOCI.ÍE:a-0 argu
mento . capital é este: O · mão governador 
difficilmente se faz reeleger, mas sempre 
colloca no governo um substituto que seji1 
instrumento seu • 

0 SR. I-!OSA.NNAU DE ÜLIVEIRA.-Como me 
falta o tempo, vou me limitar a responder 
mais alguns topicos do discurso do Sr. Sena
dor Lauro Sodrê, il.qnelles que me parecem 
mais importantes . 

Diz S. Ex., rafe1•índo-se ao governo do Sr. 
D1•. Campos Salles: 

«Pois, Sr. Presidente, o passado Governo, . 
satisfa.zendo os mais condemnaveis caprichos 
do governador do meu Estado, achou meio 
e modo de pôr as forças. · que là · viviam,. 
aquarteladas fórn. das fl'onteiras do Estado, e, 
até hoje, o Governo actual revela. o proposito 
de maater a mesma linha de conducta., sub
ordinando-se ·. aos intm•esses egoisticos, pe~ 
quenos o estreitos da politica do Estado.» 
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0 SR. AXTOXIO BASTOS-ESta. parte jil. foi 
l:lrilha.ntcmeni;l! res:pondid~t pulo Sr. Senador 
B:::nedicto Ldte. 

que della. S~Lbem uS<Ll' quando a.. Pa.tria. re
ctama o;; seu~ sorviços. (;liuito bem.) 

O mo.rechci.l Mallet nunC<L r<J.ltou a.o seu 
dever, curvand.o-se ã. imposição de quem 

0 SR. HOSAX;-;:All DC OLIVEIRA-Si O St•. Se- quet• que sejc1; e não h<Lvia de manchar a 
na.dot· pelo Disti·icto Federal nií.o quiz a.pcna.~ a. stn honra, ennodoa.r o s eu passadtJ sujei
cmpregu.r phra.scs de clTeito, qniz sem du· tandu-sc a axigoncia.s desa.nazo.cda~ de um 
vida. zomba.r do Senado· governador, foose mesmo este o.Sr. Dr. Mon-~ 

S. Ex. a/Ilrm~t que no Gove1·no do illust!•o tonegro. inc:tp:tz de pedit• causas mcnos
Sr. Dt·. Campos Salles 1\mun os h[l.talhõL•s dign<tS .!(Jiuito bem ; apoiados.) 
ost~J.cioOados no Pará atirados par:t fól'~L da E' uma injustiça querer ataca1• a !Jonra 
fronteira. do Estado. des,;e illustre mil i ta. r (apoiados). Tive a. von" 

Nii.u ú vct•Lladc. Dc..."ll.fio S. Ex. a que provo tura de mo apprmdmar do marechal Mallet; 
sua proposiQão: · sorcdei esse curação de ouro, puro como sua 

O unico batalhão mCLndado 1'0tirar da · Ca· vida.. herolco como um coraç;\o · de soldado ; 
pital fui o 4• bata.lh1io de at·tilliaria, ma~ admirci-o-am:mLe de smt cla.<se, pr ompto 
este foi JStacionaJ•· em Obidos, e n1io mo :t tudo o;acrifi<.:a.r, a propria vida, para que 
const;, que esta cidade, uma. das mais im~ o exercito brazileiro n:io ~cjit en xoval hado, 
]JOrtantes do Estado do Par:l. esteja fôJ•;t de si, porventura, o exercito brazilciro pr ecisa.!." 
suas fl'ontcil·as, tl. n:icnos que para o illus- de ;J.!guom quo o defenda. (Uuiio bem.) 
ttc Senador o EStil.do do Par<~ estGja · ch·cum- Puis bc:\m; eu affi rrn<), nunca. pedi. :w Sr. 
SCl·ipto á. sua. Capital. ma.rechaL Mallct. : .• I'otirad:t de u m só lJn.ta-

POl't<tnl.o, 81•. Pre:;idente, o pa.tl'iotico Go- llüio do Est:tdo du P ará ; nem o governadot• 
verno J.oSr. D1•. üunpos Sa.lle~ não maudou de meu Estado dirigiu ao Sr. marechal 
rutirar htillhão algum para fóra das f!·on- Mallct um só telegt·amma, solicita.ndtJ a ro-
tcirets do Estado. . moç5.o de ofticiaos ou de batalhõe;. 

E porque mandou o illustr!l Sr. marccha.I Nunca. o Sr. Dr. Montcnegro, e desil.fio a. 
t.!allct o ,lo de artilharia.para. Obidos? que o [].prescntem, dirigiu tclegramm ils aos 

·Mo.ndou porque julgou necessario proteger Ministl'Os da. Guerra do actuat ou d.o pa.ss;J.do 
a s nossas frontei~·as contra a1ncaças sé d as Go;erno pellindo a r cmoçãode batctlllões ou 
que tüllos sentiam; porque, em seu pa.trio. de ofdciaes. · 
t.ismo, entenàou ser um de'."cr dehonra do Est~t Cama.ra niio ig nora. Sr. Presidente, 
GoYerno cuidM· da. defesa desõe gramJ.e mu.1·, que a bo.ucaua p:uacnse apt·c~en1.ou um p ro
que se chama Amazonas, dessa perob, j8cto, propondo tre~ mil contos para a forti
desse diaml\nte de inestimav()l valor, desse ticaçií.o de Obidos. Eu declarei que essa me
Eldorado brazileíro, tã.o cubiçn,do pelos im, úid:t era solicitada p elo Govern:J, que o pro· 
perialist;ts. (MHitQ bem; muito bem ; bra'!los !) jecttJ traduzia o peuslu· do cnninente S1•, mtt· 

l'ech::ll Mallet, Miuis ~ l'o d:t Gueri·a. Posso 
S. Ex. o Sr. Lam·o Sodré, referindo-se ao dize1- mttls que 0 1·elut:Jr da Commissií.o, indo· 

bravo ma1•echal 1\!;J.llet, a ttribuiu a. esse mi- o uvir 0 s1•• Presidente da Republica, o illus· 
litar ter p1·aticado actos, qu(l.ndo Ministro trado sr. or~ Campos Sallcs, que via ao 
da Guel'l'a,incompati veis com oseu caractet•. !unge nuYom nogrJ. oonden~ar-so pura o. lado. 
Ah! Sr. Presidente , é preciso não oonhe- do Acre, declarou ao Sr. Sct·zedello Couê;J. 
ccr esse dis;incto militu.r p~ra attrihuir-lhe SO\' osso ~rojeoto do Gove1•no o quo f azia. 
procedimento menos digno. (.11Hito bem; questao da sua pn.s:mgcm. poi~ julgava m•-
apoiados ·) gen to e nocessa.ria a fortifica.çuo de O bidos . 

Ha 54 annos que olle veste a fa1•da. ele sol- o SR. BEzBt~RIL FoNTENBLLS - Eu 13 que 
dado. Fez toda a. campanha tlo Pat•a.gu;J.y, oii:o a credito nisso. 
onda d.eu as mai~ brilhllntcs proYa.s de seu · · 
valor, de seu patriotismo, de. sua coragem, O SR .. HOSANNAII DE ÜLIYEIRt..-Em que i: 
de sua. cl.ediottção na. defes:t da. bandeira bra- que V. Ex. não acredita. 1 
ZilC[ra. 0 SR. BEZERRIL F oNTENELLE - Que O .Sr •. 

Está. aqui (mos!rw•da <l>n papel) a swL bri· C~tmpos sanes cuidasse seriamente em 1'ot·10i· 
lhar:te fê da offioio, onde não se encontea a ficar Obidos . 
menot•. f~lta, ;J. mais leve ma.nch.a.. !lnte, ~ 0 sa. HoSANNAII DE OLIVEIRA- Cuidava 
um cont~nuo hymno c~olouvor aos feitos poi t.'Lo •e •iamente quo foz todo esforQo pa.ra. a 
elle pr<l.t1Cil.dos . .frlpa.ados .] ··.pp;~;itçâo uo'pl·ojecto. 

Cobrem o patto dosse mclyto marech.al ' ' . , 
med:.:.lha.s concedidas unicamente á.quellos O Sn..BEZER.lUL Fo;-;:TENELLE d<~o um aparte •. 
que sabem cumpril'. o~ seus deveres com O Sn.. HosANNAil DE OLivEIRA - P ordoo 
h onra e heroismo; áquel!es que nã.o kazom V. Elt.: flüt<t·me tempo agora. para entrar 
uma. espada à cinta como mero enfeite, ma.s uessa q uostã.o, mas posso assegurar que não · 
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foi o Governo do Sr. Dr . . Campos S:tlles ba.lhai· em favor delles. (Apoiados; muito boro,. 
·qúem levantou essa. nuvem; prepa.rou, pelo C1·u~a:m.·se -varios apartes.) 
contrario, o . tet·reno para. poder sar a Si o. Ca.mara ainda precisa de pl'ova. maior·. 
questão resolvida, com hom•a. pn.ra. o pa.iz, b11sta. dizer que, tendo de deixar o Acre o 
.pélo benemerito Sr. b:irão do Rio Branco. 4° de artilharia, o comma.ndante do lo dis-

0 . sn.. BEzERRIL FoNTENJ~LLE _ .Dizendo trict.o militar, que se acha. em Manáos, fúra. 
que 0 Acre nunca. pertenceu :to Brazil? de toda. a acçã.o do governo do Pará, veiu 
Dizendo que 0 Brazil · não fazia questão pessoalmente a Obidos para examinar as suas 
·disso '? condiçõe•, e tü.o satisleito ficou que deter· 

.minou que este batalhão fosse ahi estacionar. 
·0 Sn.. HOSANKAII DE OLIVEIRA-V. Ex. ha E ninguemdirá que O commandante do 

de pcrmittir que ou por a.gora não entre to districto assim procede por politicagem e 
nestu. questão, que é por . demais melindrosa, para perseguir seus c::tma.rada~. · 
principalmente achando-se em ter·mos de Diz o Sr. Dr. Lauro SoJ.rê em ·seu .. dis-
::;olucão. e ainda não nos podemos ma.nifestar curso : 
sobre ella.. · «Na minha ter1•a, lá., então, St•. Presidente. 

o . SR. BEZERRIL FoNTENELLE _ o meu é a expulsão em massa. Batalhões inteiros 
nparte nada vale, nem pód.e interromper a são postos fóra da fronteira. do Esta.do, pol·-
V E que assim convem ao pre3idente do Estado. 

· 'x. ao qual so subatternizou oSt•. Presidente da 
O Sa. 1-IoSANXArr DE Or,IVEIRA- Va.le Republica. .· . . 

muito ; mas peço licença a V. Ex., a,pezat•do Si eu tivesse ainda de fa.Ual' ao Sr Ministro 
muito apreço e estima que tributo a V. Ex., da. Guerra, appellaria. pa.ra os sentimentos de 
para não to mal-o na consideração devida, amizade que nos prendin.m ; pediria a S. Ex. 
porque o tempo urge e mal posso terminar que não prestasse o seu nome e o seu cr.edito 
a. resposta. que me propuz dttr ao Sr. Dr. a est:1 obra de perseguição que se está mo
Lauro Sodré. vendo · contl•a os membros <la cla.sse de que 

Votado o projecto nesta. Ca.mara, Sr. Prc· S. Ex. é ornamento.» 
sidente, o illustre Sr. marechal Mallet Batalhões inteiros são postos fúra da fron
mandou que immediatamente seguisse para teira do EsOO.do ! Quaes são esses batalhões 
Ohidos o •1° de artilharitt, .u.fi.m de que se que foram postos fúrn. da. fronteira pelo 
cGmeçassem os trabalhos du. fot•tificacão. illustre St•. m<trecha.l Argollo, que ttssim se 
S. ·Ex., tendo o plano de concentrar as subordina. á Yontade do governadot· do Es
forças em diversos pontos do paiz, . para at- tarlo do Pat'<t ? 
tender á necessidade de sua . mobilização, O 15o e o :36o de · infa.nta1•ia que marcha.
nomeou uma commissão de milita.res dis- ram pat'a o Act•a. O illustre Senador . pelo 
tinctos para estudar o ponto . mais con- Districto Federal não que1•ia que aquelles 
veniente para a. concentt•a.ção das forças no batu.lhões fossem .. se bater no Acre, de
Ia districto. fendendo a integridade da patria.; S. Ex. 

o SR. BEZERRIL FoNTENELLl~ _ Já estava querh que elles ficass3m nos quarteis, 
estudado . su .. ffieicntomente de.· sde 0 tempo do quedos. indi:l!erentes, vendo seus · hcr-oicos: 

1 T .b · companheiros que de todos os Estados par· 
genera 1 urcw. tiam para essas inho~pit'.ts regiões, desde que 

O SR. HoSANNAII DE OüvEIR..\. - Perfei- havia soado o bt•ado de -a patria em perigo. 
tamente ; ainda vem V. Ex. em meu au- (.1IuUo bem.) 
xllio. Por que ? Porque S. Ex. entenU.e que esses 

O SR. BEzERlUL FoNTE::\ELLE dá um brav·os soldados deviam ser os gua.rda-costa.s · 
aparte. dos al·ruacelr·os de seu partido; porque S.Ex. 

entende, que, em vez de defender u. patria. 
O Sa. HosANNAU DE OLIVEIRA--O facto é deviam ficar como um espantalho para. in· 

que as commissões nomeadas .declararam em cutir um pouco de animo n. seu pa.rtido que 
·seus relatorios ser Obidos o ponto mais con- se dissolve por fa.lta de vida t 
voniente pata. a. concentraç..1o dessas força.s, Sr. Presidento, 0 15o e 0 35o marcnaram 
e, ba.soado nesses pareceres. fui que S. Ex. o para. fóra das fronteiras do Estado, porque 
Sr. marechal Mallet, attendondoigualm~nte assim 0 exigiu a. patria, porque a.ssim 
a necessidadG do inicio das for-tificações, lhes impunham · 0 dever e 0 patriotismo. 
mandou que o 4° de artilharia. seguisse para Não houve perseguição; goguiram do 
Obidos. mesmo modo que os batalhões que se ach:t-

• Não foi, portanto, por perseguição, por vam em Pernambuco, em · Alagôas e em on-
imposição da politicagem, porque S. Ex. é tros Estados. 
incapaz de perseguir a seu$ camaradas • Como osta são todas M accusaçü:JS leva.n· 
s. E~. sú é capaz de defendol·os c de tra· ta.das pelo Dr.Sodr1~ contra a tyra.noia.,a. pre· ~ 
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]>0\encia. do eminente o illustre Sr. Dt·. Mon
r.enegr•o (o.piJiaoJ.os) . Meras pha.ntasía.~ dl' sua 
imaginação ! .. . · · . . 

Accust>r por este iacto o ln:avo St·. ma
rechal Argollo, digrio Ministru . da. Guerra: 
dizer quo esse valente soldado pr:;~cedeu sob 

· a inspirat;ii.o e e imposição do goYot•nador 
do Pa.rá, · I! cumulo ·d·~ injustiç•.1., d;~ hü
•Juida.do ! (ripoiados.) 

O mat•ocha.l Argollo t•evclou-so. um homem 
de acçã.o. e, pela p!•omiJtidã.o com que mobi· 
l izou o exercito, collocando úous co1·pos. um 
em ~Ia.tto Gro:;so e outro no ACl'C, .torna.ndo 
evidcutc ~tne o Bi·t:zil póde cont:w ·com a. 
IJravura do seu excrcit'l em qualquer eraor· 
gcooia, ~ó ·pódr. mcrcciJr applauSO$, nunca 
o;ensuras. (Apoiados; mnito bem.) . . 

O Sa •. JE>tm~(} ·c,\.rtDo:>O - E' preciso que 
estes politiqueiros timbiciosos deixem osta ex· 
ploração com o e•e!·cito c a ar:nQ.da. 

O Sn.. HoSANN,\11 DE OLIVEIRA-Sr. Pre.<!· 
·uente, quando o gcner·al Panol·1, o illustre 
presidente da Bolivlà, par:~. u. def~sa do ter
ritorio <.to Acre, quo entendia pertoncor a. 
CSS:L Ropublica. não mec1iu . sacrificios e á. 
fl'ento do seu exercito, ·at!•avcs:;ant.lo mon· 
ta.nhas. rilatta.s, alagados, vciu 11tê :.J. regiii.o 
litigiosa, porque assim entendia. ser o seu 
dever. c dos seus soh.laJ.os, o Sl'. .Latn·o 

. Sodré, ·Senador da N:~ção. intlinge acres con-
· . . ~uru.s :to illustrado ::VIinistro do. Guerra, po::

que este não con~entin quo os bollvia.nos inva.
di~m o territol'io braziteiro. porque S. Ex. 
correu crn de fesa de nossos conoid:.ul.5.os que 
~o batimn pela integridade da patria! 

... Nã.o, Sr. Pres.identc, pam honra do Brni!, 
:p:.J.ra. gloria do cxorcito, o St•. La.uro 8óill·é 
est:.i. isolado ; nós; 'OS que amamos cst:~ pa.
t l'ia, est:1.mos a.o bdo do ma1·cchal Argollo. 

O·Sa. AXTONIO BASTos-Toda. ;~ 'X:t.<;>.ão. 
O Sa. HosA.:-<:-:Ail .DE O!.lVI>rnA - Toda. ~ 

~a.çiio, quo conlltt no eltCI'Ci&o .bra.z.ileiro e 
·sabe (!UO este, como sempt•c, mat·chou alegre 
e contente, prompto a. derramar o seu san· 
guo generoso pela. pa.tria. (Apoiados .) 

o e~ercito repelle. o Pa,pel do ser capa.oga 
de·quem quer que seja. de ser lns~rumonto 
tle pólitica.gens. (Apoiados; apcwtcs.) 
. Devo decla.r:~.r li C.\ma.ra. que o ·mustre sr. 
Dr. Montcnegro nunca pediu ao Sl'; Minis· 
tro da Guerra. a. retirada do l.J(). talhões óu do 
officiil.es da guarnição do P<J.rli.. 

Uma. unica. vez, quando um alferes, cujo 
nome nf1.0 me lembra., insultou o governador 
do Estado, em discurso pronunciado no ce
mitm·io, levei o facto a.o conhecimento do 
Sr. Ministro d:t Guerra, que · providen~iou 
como entendeu ele direito. 

Muitas outras vezes tenho procurado o 
illustro ma:rech:l.l Ar~ollo, de quem me pr(',zo 

do ser amigo . o a.dmiradot•, para. ze,·a.l'·lhe 
pedid(}S uo JU.rnilias de offici.ws, desses . que o 
Sr, La.uro Sodrt'i disso sornnt perseguido~ 
pelo govcrnatlor olo Par:l. que solicitavam a 
pnrmanencia dc!le$ em Hclém. afim de se 
restabelecarum do molostia.s graves adquiri
da~ no Ac1•c. E nonltoma só vez o Sr. Mi 11 istro 
da Guet•ra. deixou de a.r.tondnr a esseS pedidos· 
justos de SOUcl cama.ra.úas; . . . . 

O Sr.. PRE~IDE:"\TE - Lembro ao ·orador 
que o quartoüo hol'a. tlc tolerancia est~~ t ot'· 
minado. · · · 

O SR.· IIO~A:-o;l"Ail .m, Ouvrün.\ - F. cn vou 
obedecer a V. Ex •. Ha. uo discur.<o do honra
tio &:uaclor pelo Districto Feàoral uma a.c
cns.1.Çã.o •Jue nãu ê súmour.e.injusta.. é cruol. 

«:">lã.o sei. sr. Presiuont{),-nãosei mesmo
si u.ccrr,am'J~, corabin<~.nd(} estas medidas, 
est:.ts ·p1•óviJcncias. por<1uo um: dostas quo.t'-:
teis;-pulo qu:! diz"m o~ jnrnaes tb rnlnll~t. 
tt!rra;- era o que a~t·igav:i. csi,ur:Lc:~do 
omb'll':l.. ~~·etado:~ os téctu~. o · 4• o v :36" 
bata! huc«: .. 

S•~be V. Ex. o que l:t a.gora so abriga. ? 
Abdga.·sc o corpo do l1ombeiros munlctpaos. 
o·. governo fc,;, port.an\o, a. cessão, diz l<~·sc 
que com caracter proYisorio; mas cu re.ccio 
muito d('sses prD»i>'OI'ills que se tornam doti· 
nlt,tvos-o Governo fvz ce.;são d~ste ·qun.rtel 
au intendénte de Belém ; o não é infundada, 
vendo fi~tos assim. a minh;~ su<peita de que 
esses ba.t:~thõC!s nã.o regressarão aos seus 
lJ.w.tl'teh;. . . . 

Ainda um tliit destes, publica. v a-se · nos 
jorm~cs t.lost<t Ca,pital um uviso que, .m:tolfes
tatnen~o. se l>asea.va em um acto immoral 
cmr.n:\do da nuT;oriuaue de meu Estado; que 
se ostribav: ~ ora um:t affirmaç.ã.o que oorvia 
<L\JS interesses ua .politica,gem local, cmbor:.t. 
~~Vil.S~C o descrodi~o do meu Est:~o; em 
aviso explicava a. não concentração das 
forr.••s em Belúm, onde na•nralmento ella.s 
devi:~m sm· concoon•J.das, dad:1 à. superio
ridaúe da praça de Beltlra Sobre a ue Man!los 
e ~\ superioridade dos rccureos . 

Este n.viso, portanto, significa.va. qua esta. 
çoncentraçiio nã.o se ~inlm fci.to em Belém. 
capital Jo ineu Estado, porque nã.o em mer
cado sufticientemeote. abastecido ·de carne e 
de viveres. ' 

Or<J., Sr. Pl'esidente; quem conhece as ci
dades do norte .sabe perfeitamente que as 
duas c~tpitaes não so equiv:tlem, e ê certo 
que Ma.nil.os não pód~ ser preferida, como 
ponto de concentracão tle ftlrças, :l c;tpita.l do 
Pará..~> 

Deixo de fazer os commcíntarios que rstn 
topieo do discurso do nourc Sooador pro\·o
ea, porque não quero nbu:;a,t• da. bcnevuloncia.' 
da. Mesa • .Mas. Sr. Presidente, nenhum pa
ra.oose que se intcrL'$~t', pot• pouco Q.ue · soja, 
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--------~~------~--~~~----~~------~~.~. ~~~~----------~~ 
. -:Pe~:cÓ~siis do Estâdó~igno~a, que o.benem~- o -SR. PRESII>EXTE - Vamos entrar na. 
riti.•r ~ntendente de' Belém, .. S~çador Antomo 2a parte d.a o.rdem do · dia;. 
::temos, qucl tem, por ~eus esforços, transfor· · o. Sa. HosANNA.n DE OLIVEIRA -Mais 

.;Íroà.do essa cidade na mais. bolla -do' norte do um instanfe, . Sr. Presidente, .· e termino 
-·' Bi'azil~ · fez construir .um pal~ci'o para nelle (r·Iso). v. Ex. sabe quanto .sou obediente ás 
. s.e aqua.rt(Har o ·corp·o dós heroicos bombei· detJrini.J]ações ·da. Mesa.. 
ros .. Aobra está concluida; ·mas, para ·dar a Sinto', Sr. , Prl?sidentc, não podet• tratn.r, 

.: ulthna.Ucn:ião, havia.nécnssidade de retirar como pretepdía, do Orçamento do Ministerio 
o COl'l,lO de bomMiros deste seu qua1•tel por da. l\Ia.1•inl~a.. que está l'eclámando a attcnção 
dous ou tres me~s. Q quartel do. 4o de arti- séria da Càmara e do Governo • 

. lha1•üt,que fi.c:1 a pouca c.iistancit.t do dos bom· . Demonstrei que ;l s a.ccusações Ievantauas 
· bcir~s est::tva vasio. · peiq .Sr. Lauro Sodr~ contra. o · illustre 

O illust1•e íntc11dentc de Beléni pediu, po1• governadol' do Pará sã.o inancs, sem funua
meu intet•medio. ao Sr. marechal Argollo rilento, filhas sómente do adio que S. Ex. 
:Pe~missão p<tra uboleta1~ durante estes dous votá.· a esse lllustre moço que·no governo de 
ou ,trcs mezes, necessarios .. para a conclu!ião meu Estado tem-se revelado administrador 

.das obras, no quartel do 4°, o ·corpo de bom- admirava!, criterioso, prudente e energico. 
beiros, compromettendo-se a zelar pela segu~ (Apo iados; mHito bem.) · 
rança. ·conservação e asseio do proprio _fo- O SR. P·Assos DF: MIRANDA- Todo elle está. 
deral. ·. neste ultimo epitheto. ·· Inde :i,·re. 

0 illust1•c Sr. mn.rechal Argollo a.ccedeu ::1.0 0 SR.. HOSANXAU DE OLIVEIRA - 0 papel 
pedido~ com a melhor bon. vontn.de, pois dahi qne o Senador pelo Districto Federal qui.z 
nenhum mv.l ou U.esvanta·gem poderia.·açlvir distribuir ao Dr; Moutenegro- de arbitro 
para o qtin.rtel. Eis, Sr. Presidente, o grande supremo do GoYerno do paiz, tendo ás suas 
crime do Sr. marechal Argollo! . à!'dens o Presidente da Republica e seus 
, UM SR D:m.PUT \no ...... Rea-lmente é' crime · .. Ministros-é _ um~:~ •. dessas ba.lel~s ~o incon-

. · ~ . • . · " · . sequentes · que só podem causar r1so. 
do fuslln.meuto.. . > . . . . . . • . · Porventura foi por ordom do governador 

O S~ . . HosA.NNAII DE OLIVEIRA·- 'E 'ta1 do meu Estado que o Sr. Ministro mandou a, 
o odio, "àiúá vonta.de que. o Sr. ·Dr. ·~Ln.ur~ divisão.do norte estacionar em Manáós ~ 
Sodrê vota ao Est~.<.l.o· de ·:que é'filho que, Tambem foi ellc que determinou ao Sr. 
lhe. patecc mD'tivo. ·aigoo de censuras um Ministl•o da Guerra que· mandasse um corpo 
pequenino . favor feito pelo Ministl•o da do exercito para as fr•onteiras de Matto 
Guerra a esses bra.vos ·e hel'OÍCOS homheiros,' Grosso?-
que teerp. pres~do ._bons ' s~rviços de cama.· Como tudo · isto é absu1·do, tolo. 
r~.d2'gem e d~d1caç~o . aos co1•pos da gu~r- Não, Sr. Presidente, o Governo da Repu-
!llçao feder~! no Estado e deste recebido blica. · nã.o se dei~a inspirar por sentimentos 
·1guaes serviços. . . . . pequeninos; s_ó o. guia.m os grandes interes-

Quanto ao tal aviso, é ainda invenç5.o da ses da patria. . . .,. 
· · l'ertil imaginação do digo o Senador pelu O G:Overno do Sr. Dr. Rodrigues ·Alves, 

Districto Federal; este aviso não exhd;e . . não ao qual o .governador do meu Estado como 
foi public;:tdo. E' um protesto para formulü.r todos n9s prestamos 1'1•anco e decidido apoio, 
censuras d~:5cabidas ao eminente Sr. Dr. tem. nesta. questtío do Acre, procedido com 
Montenegro, querendo fazer acreditar á honra e dignidade, tem sabido cumprir o 
Nação que o Governo do S1•. ~ Dr. Rodriguc~ seu dever c só merece Iouvo1•es. (Muito bem; 
Alves se mo-re ao :aceno do gove1•ilador .do muito bem. O o1·adoi' ê co,-np,·imentad(' e 
Pará. · · • ab;·açc.do pelos JJepBtados p'·esentes. ) 
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