
Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14:20 _ Página 3 de g 

ANNAEB 
DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSOES Dii 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 1904 

VOLUJY.J:E VII 

:, z~· (?i) ( oS'3-lJ 
\j-:t~ç,CD 
\)c~ 

\J .":} . 

,34'7- VOt 

RIO DE JANEIRO 

I:MPBElS"SA NAOIONA..L 

I 90S 
., . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 14:20- Página 2 de 9 

INDICE 

1\IIez de Novembro de 19~ 



DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 

Angnst.o de Freitas~ pags. 77, 81. Elyiilen Gullherlne, pags, 86, 174, 5.'28,. 

J\.lf'r•edo Vat•eln, pag.-;. 92, 94. Elpldlo de Flguelre•lo, pag. 125. 

Aft"onso Costa, pags. 106, 143. Eetaclo Coimbra, pags. 428, 441, 444, 56co, 

Aurelio Amorlm, pag·. 345. Eduardo Stndart, pag. 442. 

Arthnr Lemos, pags. 3Ci0, 453. Epaminondas Graclndo, pag.,. 528, :í8í. 

Alencar Guimarães, pag. 20Ci. Enéas Kartin•• pag·s. 330, 372, 499, 

Americo de Albuquerque, pag. 290. Erlco Coelho, pags. 7, 8, 344, 597. 

Angelo Neto, pag. 35. Frederico Borges. pag. 533. 

Dellsarlo de Souza, pags. 293, 493, 52'7. Francisco Malta, pag. 594. 

Dulcão VIanna, pag. 152. 

DCMamat, pag. 538. 

F~an~l•~o- tle Sá,, pags. 201, 484, 491, 527, 
. · :J32, "33, .)8;o, 

Fell•bello Freire, pags. 442, 495. 
Brlclo Filho, pag;;, 10, 35; '78, 112, 134, 169, 

206, 2:ll, 237, 250, 251, 290, 5293 3G1, 363, 387 Frnncl•co Veiga, pags, 33,897. 
3:i8, 433, 437, 453, 4\!3, 501, 533, 535, 538, 580. ' 

C I ti 
Germano Haseloehet•, pag·s. 7tl, 85, 1tH, 

~ar Olil Cnvalcan • pags. G4, 105, 446, 530. 250, 591, 358, 414, 41r.. ,. 

Carvalho Chaves, pag. 490. 

Celso de Souza, pag. 565, 

Gastão da Cunha, pags. 3, 103, 194, G/0. 

Galdlno Loreto. pags. 4, 83, 4.'23. 

Cornello da Fonseca, pags. 8, 344, 597. Galeão Carvalhnl, pag·. 168. 

Catulido Rodrigues, pag, 10. Garcia Pires, pag·. GG, 

CRs&lano do Na•clmento, pag·s .. 84, 41' HoMannah 11e Oliveira. pug·. ·9(i, 
so, 1'71, 193, 23ll, 248, 25c), .385. 

Calogeras, pag. 231. 

Carlos Tels.elra Dran•lão, pag. 49. 

David Cnnlplstrh pags. 50, 75, 165, 

Estev-anl I~obo, pags, 84, 173. 

Here~Ua (le Sá, pugs. Hl3, 204, 48.2, 575, 

Hermeneglldo tle 1\lorAeli, pag. 181. 

Henrique Dorge•, pag. F.'ld, 

Jsldro Leite, pag. 142. 



'VI lNDICB 

lrlneo Machado~ pag·. 193 , Prii!ICO Paralso, pag. 156 • 

• Joaquim Pires~ pags . 75, 252, 432, 433. · Paslilos de Miranda, pag . 354. 

José Donifacio, pag·. 77 . Rodolpho Paixão, pags . 85, 219, 405, 532. 

Luiz Domingues, pag. 84. Rodrigues Doria, pags . 139, 155, 191. 

Lindolpho Serra, pags. 182, 185. Rodrlgu'êii :L1ma;, pags. 127, 130, 

M e deiros e Albuquerque,. pà"'s . 167, 
ffi~~.~. o 

l\lau••iclo de Abreu. pag . 245. 

Malaquias Gonçalves, png . 47. 

Rebouças de Cal"valbo, pag . 437. 

Rod•·lgues S11ldanha, pag . 181. 

Soares dos Santos, pags. 126, 444. 

Sel"glo Saboia, pag . 397. 

Neiva, pags. 111, 147, '186, 207,248, 395 , 416, Silva Cas1;ro, pag . 185 . 
451, 529, 576, 577. 

Oliveira Valladiio, pag. HÍ8. 

Paula Ramos., pags. 82, 527 , 

Paula e Silva, pag. 600. 

Tos1;o, pags. 182, 2!4, 439, 531. 

'Í'hom~z Cavalcanti, pag~ . 5, 70, 87,164, 
180, 351, 436; 487, 494, 498, "5tH, 5'03, 530, 544, 
568, 58.2, 599, 604 . 

Urbano dolil Santo&, pags . 345, 402, 4l9, 
429, 433, 435, 439, 441, 443, 445 . 



MATERIAS CONTID.AS NESTE VOLUME 

Asylo General Ca••neii•o. ProjocV' au- l<;xtet•nuto A(JUiuo --- Dispen.,a de klllJlO, 
xiliando a sua l'unclação, pag. 65. pag. 92. 

Academia de Comme••cio do ll.io de 
Janeiro- P1·ojecto reconhecendo o ca :·a
cter official dos seus diplomas, pags. 115 a 
118', 

ll!'acuhlades de Medicina ~P1·oj ecLo tle
tennin;.mdo o numc:·o tle e<s.;ístentcs e inten1os, 
pag. 54 . 

ll:<~iscalisação e policiamento -da pesca 
CJ•editos- para pap;amcnto a funcci'm~l·ios · nas ag·ttas territo;·i:.,os da Republica, pag·. 17. 

publicos, pags. 20, 9L 

Credito- para rc;;tituic;.ão de imp:Jstos. pag;. 
21. 

Funcclouarlos Civis Federaes- Pro
jacto pel'lnittindo a ·consignação do metade 
dos vencimentos, pag-. 207. 

Credito- pat·a fomecimentos á Colunia nii- Licenças -- a l'unccional'ios publicas, pa<··s. 4, 
litar de Ignassú, pag. 383 . 2.2, 45, 350, 401. 

0 

Credito- para se transferir de pt'ctlio a De- _.:..a:;,;ai•eto de Tamandaré- Projecto fi -
legacia fiscal de Pernambuco, pag. 91. xando o pessoal, pag. 431. 

ConCederação do Tiro B•·azileiro Legações Brazileiras em varias Repu-
Projecto instituindo auxí li os ás clivcrsas so- blicas, pag. 492. 
ciedaclcs ela mesma confederação, pag. 377. 

1\lensagem-do Presidente da Republica 
Collegio Militar- Equiparação tlos ven wbre o l' C~taJJelecimento da ordem, pag. 373. 

cimentos dos respoctiv.JS prol'essores aos elo 
Gymnasio Nacional, pag·s. 306 c 404. 

Est;1•ada de Ferro- entro Cúxias e Sào 

Orçaauento da Viação- pags. 23, 583, 
175, 20 1, 205, 300. 

Luiz, no Maranltão- Pt·ojecto üo colhtt·nct;ào, 01•çameoto da Fazenda- pags. 389 , 
. pags. 38 o 400. 213, 387, 512. 

Exan'lesdepreparat;orios-Parcellu dos, Orçamento do Interior -pags. 5, 241. 
pags. 39 c 455. 

Exames de madureza- Emendas ao 
Orçamento do Exterior - pag. 9. 

projec to , pag·s. 102 a 106. Orçamento da Receita- pags. 254, 504. 

Estado de sitio_ Pt·ojedo dc'c lar:mclo-o , Orçamento da Marinha- pags. 301, 547• 

pag · 249. Pensão ú vi uva do D.-. Silvei:l'a i\Iartins, 
pag. 190. 

El!ltndos do Norte:- P1·ojocto cstahulcccnclo 
medidas para attenuar as ~ecoas, pag. 374. Pensão a viuva ,c lillto.s du coronel Fabricio 

Feueira de Mattos, pag·. 401. 
E!!lcola de Pharmacia de S· Paulo 
- projecto tornando os seus diplomas oJTiciaes Pensão- :J. viui'U tlo :;enaclor ::'\almco de. ;\-

eJn lo da a Republica, pag. 381 . ranjo, pag. 306, 



VÜI íNDiCE 

I•romoção de Officiael!!- Parecei' sobre Reuuncla de Devotado- pag. 17. 
o projccto rcg11lando o ([it·eito, pag. 549. 

I\elevaçiio de prel!!cripçiio Lias con
grua~ Llo Bispo de Goyaz, pag. 31>.2. 

Soa•telo 1\lllltar- Emcntlu ti ao ptojccto , 
pag. 458. 

Subsidio de Deputado- pag. 91. 
llepret!lentação- petlindo u con~lnwção de 

um ramal fct•t•eo em Muritiba, no Estado da Tabelllães de :Not.as no Disli·icto Fudc ~·a l 
Bahia, pag. 157;.. .-:. Projecto q11e os crea, pag. 401. 

Reglsb·o- de casamentos, nascimentos e Vencimento&- dos lentes do In:;tituto Ben-
ohi tos - p ,•ojec to insti.tuin(lo-os, pag. 597 , jamin Constant, pag. 351. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2510512015 14:20 - Pêgina4 ae 9 

~· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:20 + Página 1 de 9 

CAMARA DOS DEPUTADOS 
-------~-------

g~~Ull~H 8tiSSãO da UUínta lBID~latnra U~ COllRr~~SO Nacional 

ACT A DE 1 DE :'iOYE),lBHO DE 1 ~04 

Presidencia do Sr. h tio de j"'elto 

Ao meio-dia procede-se il chamada, a que 
l'üspondem os Srs. Julio do Mello, Pereira. Li· 
ma, Alencar Guimarães, Enéas Martins, Luiz 
Domingues, Dias Vieira, Eloy de Souza, Fon
seca e Silva., Izidro Leite, Bricio Filho, João 
Vieira., Coroelio da Fonseca, Elpidio Figu~i· 
redo, Eusebio de Andmde, Rodrigues Doria, 
Tosta, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Sa.· 
tyro Dias, Alves Barbosa., Corrêa Dutra, 
Erico Coelho, Julio Santos, Henrique Borges, 
Mauricio de Abreu, Francisco Veiga., Este varo 
Lobo, Davrd Campista, Antero Botelho, Car
valho Brito, Ologario Maciel, ':Venceslá.o 
Braz, Moreira da. Sil-va, Rellouças de Car
valho, Ferreira Braga, Bernaruo Antonio, 
Costa Netto, Lindolpho Serra, Candido Ro· 
drigues, Paula Ramos, Elise'll' GuHherme, 
.Juvcnal Millcr, Rivada.via Corrêa, Ca.ssiano 
do Nascimento, Yespasiano de J\lbuquerque o 
Diogo Fortuna ( 4ô). 

Deixam de comparecer com aausa partiai
pada os Srs. Paula. Guimarães, Thomaz Ac
cioly, ·wanderley de Mendonça, Joaquim 
Pires, Sâ Peixoto, Raymundo Nery, Hos
r:annah de Oliveira, Passos Miranda, Ar· 
thur Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio 
de Miranda , Indio do Brazil, Antonio 
Bastos, Ur·bano Santos, Gucdelha Mourão, 
Thomaz Cavalcanti, Gonca.Io Souto, Pereil•a 
Reis, Paula e. Silva., Wa.lfredo Leal, Trin" 
dado, JoSé Marcellino, Esmeraldino Ban..
deira, Moreira. Alves, Arthur Orlando, Anr 
gelo Ncto,.Epaminonda.s G1'acindo, Raymun~G 

Yoi.- VII 

de Miranda, Arroxellas Ga.lvão, Jovinümo de 
Carvalho, Felisbello Freire, Domingos Gui
marães, ~eiva., Leovegildo Filguei.ras, Castro 
Rebello, Garcia Pjres, Vergne de Abreu, Au
gusto de Freitas, Pinto Dantas, Rodrigues 
Lima, Toleo~ino dos Santos, Eduardo Ru.mos, 
Para.nhos Montonegro, Rodrigues Saldanha·, 
Mareolino ~Ioura., Ga.ldino Loreto, Mello 
Mattos, Irineu Machado, Nelson de Vaseon
callos, Fidelis Alves, João Baptist:J., Boli
zario de Sonz::l., Galvão Baptista, Sil~a Cast['o, 
Bezamat, Crtivello Ca vulcanti, José Boni
fMio, João Luiz, Gastã:o da Cunlm, Carlos 
Peixoto flilho, Penido Filho, Francisao. Ber- . 
nardino, Bueno- iie :ellva, Joã.o.. u,U', Alve~ · · 
Leo_nel Filho,. ~dalbertQ Ferra· .. · ton:ío Za.. 
car1as, Henr1que Sa.Ues, Cad, . oml ~·~ 
noel FulgeMio, &oglleira., L.indolp'ho:~Cae· 
tano, Rodolpho Paixão, Padua. Rezende, Je· 
~uino Cardoso, D.Jmingucs de Castro, Fran· 
cisco Romeü•o, Valois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Prestes, ~loy Chaves •. 
Leite de Souza., Alvo.rc)'de Carvalho, Azevedo 
Marques, Rorlolpho :Mi r anrla, Hermenagildo 
de Moraes, Aquino Ribeiro, Candido do Abreu , 
Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, Luiz 
Gualberto, ~Ie.rçal Eacobar, Barbosa. Lima, 
Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro, Ja.mes 
Darcy, Campos Cartier e Homem de car· 
valho. 

E sem causa, os Srs . Aurelio Am?ri.m, 
José Euzobio, Cunha Machado, Cb:tJstJ.nO 
Cruz, Raymurulo Arthur, Anizio de Abreu. 

4. 
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João Gayoso, Bezerril Fontenelte, Virgilio 
Erigido, Francisco Sá, Frederico Borges, João 
Lopes, Eduardo Studart, St:rgio Saboya, 
Alberto Maranhão, Abdon Milanez, Teixeira 
de Sá, Affonso Costa, Celso de Souza, Medei
ros e Albuquerque, Pereira de Lyra, Mala
quia.s Gonçalves, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, Oliveira Valladão, Bulcão Vi
anna, Prisco Paraizo, Bernardo Horta, Mo
reira Gomes, José Monjardim,. Heredia de 
Sá, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Augusto 
de Vasconcellos, Sá Freire, Americo de Al
buquerque, Laurindo Pitta, Carlos Teixeira 
Brandão, Paulino de Souza, Viriato Masca
renhas, Bernardo Monteiro, Ribeiro Junquei
ra, Astolpho Dutra, Carneiro de Rezende, 
B~rnardes de Faria, Lamounier Godofredo, 
Camillo Soares Filho, Calogeras, Sabino Bar
roso, Olyntho Ribeiro, Camillo Prates, Ga
leão Carvalhal, Bernardo de Campos, Costa 
Junior, Amaral Cesar, José Lobo, Paulino 
Carlos, Francisco Malta, ·Joaquim Teixeira 
Brandão, Benedicto de Souza, Abdl n Ba
pti8ta, Soares dos Sn.ntos, Germano Has3lo
cher, Domingos l\1a&carenhas e Alfredo Va
rela. 

O Sr. Presidente-Responderam 
â chamada 46 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. 

Designo p'llra quinia-feira 3 do corrente, a 
mesma ordem do dia de hoje, isto é: 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
da Camara dos Deputados, n. 63 A, deste 
anno, que autoriza o Presidente da Republi· 
ca a abrir ao Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas o credito extraordinario de 
12:801$870, em execução de sentença passa
da em julgado em favor dos engenheiros 
Lucas Proença e Antonio da Costa Junior 
(discussão unica) ; 

Votaçiio do parecer n. 41. de 1904, conce
dende licença por tres mezes, para trata
mento de saude, ao Deputado Raymuudo 
Nery (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 121, de 1903, inde
ferindo o requerimento em que o Dr. João 
Pedro de Aquino pede dispensa do resto do 
tempo que falta ao seu externato para com· 
pletar os dous annos de fis.ca.lização prévia, 
exigida pelo artigo 366 do Codigo do Ensino 
(discussão unica) ; 

membro do Congresso Nacional naquella 
época, com pareceres das Commissões de 
Fazenda e Industria·e de orçamento e emen...
das desta ultima (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 216, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda o credito extraordinario de· 
554$351 para pagamento ao juiz federal do· 
Espírito-Santo Dr. Raul de Souza Martins, 
em virtude de sentença (3"' discussão) ; 

Votação do projecto n. (235, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo o abrir ao Minis· 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito extraordinario de 7:263$874 para. 
realizar ·o pagamento devido a Arthur Bello, 
funccionario da Repartição Geral dos Tel(3·· 
gra.phos, relativo a vencimentos dos exeréi-· 
cios de 1898 e 1899 (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 250, de 1904 auto-
rizando o Poder Executivo a conceder seis 
mezes de licença com o respectivo ordenado, 
ao inspector de fazenda do Thesouro Federal· 
bacharel Luiz Vossio Erigido, em prorogação 
áquella em cujo goso se acha, para. trata~ 
mento de sua saude onde lhe convier (dis
cussão nnica); 
• Votação de projecto n. 237, de 1904, auto-· 

rizando o Poder Executivo a contar ao te
nente Manoel Joaquim Machado, para todos 
os efieitos, o tempo que lhe tenha sido des· 
contado em virtude da coparticipação na 
revolta de 6 de setembro, com pareceres das 
Commissões de Marinha e Guerra e de Cons· 
tituição, Legislação e Justiça, e voto em se
parado dos Srs. Estevam Lobo e Germano 
Hasslocher acerca da emenda o:tferecida na 
3a discussão do projecto n. 205, · de 1899 
(3a discussão); 

Votação do projecto n. 249 A, de 1904, do 
Senado, concedendo seis mezes de licença 
com todos os vencimentos ao Dr. Lucio de 
Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (discussão uuica); 

Votação do projecto n. 251, de 1904, au· 
torizando o Poder Executivo a conceder mais 
um anno de licença, com o respectivo orde· 
nado, a João Au~<usto Antunes de Freitas, 
4° escripturario da 5a divisão da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, em prorogação á 
que lhe foi concedida pelo Congresso Nacio
nal, para tratar de sua saude onde lhe con
vier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 210 A, de 1904, 
creando no Districto Federal mais dous offi
cios de tabellião de notas ( 1"' discussão) ; 

Votação do projecto n. 188 A, de 1904, re
levando ao ex-Deputado Antonio de Amorim 
Garcia a prescripção para recebimento dos 
subsídios correspondentes ao tempo decor- ~Votação do projecto n. 246, autorizando o 
rido de 18 de dezembro de 1891 a 20 de ja.- Governo a computar para a aposentadoria 
neiro de 1892, aos quaes tem direito comodo_ empregado publico Antonio Rodrigues. 
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Loureiro Fraga o tempo em quo 8erviu como I 3~ discussão do projecto n. 204 B, de i 904, 
p~ofessor publico pt'imarlo na antiga pro· qlle fixa a rlespeza do Ministel'io da Justiç.a. e 
· vtncia de Sergipe (discussão uníca) ; Negocios Interiores paTa o exerci c\ o de HW5, 

1 a<J• SE~SÃO ET\l 3 DE !\'OVEMBhO Ht:; 1Q0'j. 

Ao meio-dia }>rvccuc-so á. chamada, a 'Lue 
rcr;;ponclom oa Srs. Julio do Mello, Pereira. 
Lima, Aloncar Guimarães, Thomaz Accioly, 
Joaquim Pires, Tuix.eíra Je Sá, Luiz Doroin
gues, Cunh:1 Maclw.do, Dia;., Vieira, Thomaz 
Gava.lcanti, Francisco Sá, Edu<erdo Stuual't, 
Go,nça.lo Souto, Eloy de Souza, Fonseca e SH· 
vai Trindade, Izidro Leite, Bricio Filho, Pa
re ra de Lyt•a., Ma.lll.(luio.s Gonçalves, Corne
Ho da Fonseca., Elpi.lio Figueiredo, Raymun
do de Mii'a.nda.,b:uzehio de And:rodo,.Jovinia.uo 
de Carvalho,Domingos Guima.rãcs,Lcovigildo 
Filgueiras, Felix Gaspar, Garcia Pires, Alves 
Ba1•bosa, Rodrigues Lima, Paranhos Monto
negro, llorna.rdo Ho:ota, Galdion Loreto, Hc· 
redia <li>. Si, Erico Coelho, .João Baptista, 
Silva ca~tro, Laurindo Pita., Julio Santos, 
MauriciQ de Abreu, Francisco Veiga,Estcvam 
LolJo, Ga.stõ'.o da. Cunha, Da;vid Campista, 
Car-mlho Brito, Olyntho Ribeiro, Lindolpho 
Caetauo, Olcgario Maciel, Galeão Carvalbnl, 
Rebouças du Carvalho, Ferreira Braga, 
Francisco Mn.lta, Candillo Rod1·igucs, Herme· 
negildo de Morass, Costa Notto, Carlos Cu.· 
-valcanti, Canalha Cltaves, Paula Ramos, 
Ge>•ma.no HassioclJor e Ca~siano do Nasci
men to, 

Abre-se a sessão. 
E' lída. o posta em discu8sfio a. neta. 

o S1•. Gastão da Cunha - Sr. 
Prosidontc, chamado a Minas, com urgcncia, 
por motivo dc molestia em J>OSsoa de sua. 
família, vê-se obrigado a Msenta.r-se desta 
ca.pitat, dur\\nto a.lguns dias, o meu compa
nheiro de bancada St•. Wencesláo Braz, quo, 
por meu intcrmcdio o destl fórma, ,justifica 
sua auseneia dos trabalhos da Carnara. 

O Sr. PJ.'e sidente - A Mesa ficn. 
in teira.da. 

Em seguida 6 appro-vada a ucta da ses.,ão 
ao t eccde 11 to. 

E' ap!J!'OV:.t•l:J. sem deiJ:Lt,· :~ :l'~Ü\ do dia. 
I do novembro. 

PaS.;<t-so ao ox:poclient,J. 

O Sr. Alcnc.ru: C...rHin.lnl.·ii..es 
(t• secrc!m·io) procede á lei tura do SO· 
guinte ' 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio da Fazontla,de J do col'l'ente, 

sa.tisfaznndo a requisição desta. Camara. na 
oillcío n. 282, de 14 do outubro proximu 
findo, ínfol'mando que D. Ma1•ia. Isabel de 
Azevedo, o menor Luiz c DD. Eslher de Aze
vedo o Euri<Hce de Azevotlo, filllos tle Do· 
mingos da Silva .A zevedo, comml geral d~ 
1" classe, percebem o montepio civil de 
2:000$ a.nnuaes, repart idamente. - A quom 
fez <1. requisição. {A' Commissão llo Orça
monto.) 

Do Sr. !Jr. Alvaro Machado, de 22do mcz 
findo, communicando que nessa data, depoi:> 
de haver prestado o jm·ameuto do estylo 
peranto a assembléa legislativa, assumiu o 
governo do Estado da. Pa.rahyba na quali· 
dadc de prm!ld('ntc eleito part~ o poriodo con
stituciom\1 quo iermimmi a 22 de outubro de 
1908, etc.-lntoiruda, 

D<t Federação Opm':.tria Chist:.l. em Per
nv.mbuco, de 24 do mez findo, solicitando a. 
promulgação de uroa.Ieisobt·esyndicatos pl'O· 
tl ssionacs .- A' Coromissii.•) de Agricultura c 
Industrias Conne:tas. 

I~equerimento: 
De Luiz Silveira J.o PiHa r, agente da. e.sta.

~ão de Ouro Preto, da Estrada ele Fet·~o 
Central do Brazil. pedindo um armo do lL
ccnça. -A' Commissão de Petições e Poderes. 

Do Rosa & Citrvalho , comm~rcia.ntes ~a 
Bahia, pedindo pagamento díl. lml,lortancta 
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de uma. Oil.l'la de sen teoç:~., passada. a. seu 
favor contra a União Federa.l.-A' Commís· 
são de Orçamento. 

De Fernandes de Mesquista & Cornp., com
merciantes da. Bahía, pedindo pagamento da 
i.mport.ancía de uma carta de sentença, pas
sada a seu fa,VOl' contra a União FederaL
A' Commissão ue Orçamento, 
D~ Companhia Brrzilcira Torrens, pedindo 

paga111eoto da. indcmnização a. que oo obri
ginou o Governo l<'ederal, p~las razões que 
a lleg:t,-A' Cornmissão de Orçamento . 

O Sr. Galdino Loreto-Sr. Pre 
sidente, a Camara. reconhece o a.ltu morHo 
e conllece os gl'andes serviços do illustre 
mi11~tro do Supremo T!'ibunal Federal, o S1'. 
João Barbalho, para me dispensar do p1•a. 
ze1• de enumerai-os e encarecel-os. 

Sabe-se que e~SJJ illustre cidadão e servidor 
da Republica foi accomrnettido de grava en
fet•midado, que determinou ao Congresso Na
cional uma providencia, qua.l a dn conceder
lhe uma. l icença. com todos os vencimentos, 
na. fórma. da lei 1.187, de 20 do junho deste 
anno. Esta licença, Sr. Pl'esidontc, ilovo ter
mína.r justamente quando o Congresso esti
ver em ferias. Não direi quo não esteja. no 
dom!n!o da possibilidade que, ao tempo em 
que terminar a licen~a, se ache o S1•. Dr. João 
Barbalb.o em condições de voltar ao Supremo 
Tribunal; mas 1sto não é provavel, já. não 
direi certo, não obstante algumas melhoras 
quo S. Ex. tem tido. 

O SR.. MALAQUB.S Go:-<~'.ti.LVES-V. Ex. tem 
razão. 

0 SR. GALD1:'<0 L ORETO- .-\S melhoras na 
moles tia. de que S. Ex. foi accomm.ettido são 
muito lentas, ••. 

0 SR. BRICIO FIWO- Apoiado. 
O Sn.. G,u,nxxo LOR.ETO- • • • e nessas con

dições, é provava!, é qua.si corto que S . Ex. 
não poderá voltar, por essa. oceasião, ao ox· 
ereicio do seu cargo. 

0 SR. BRIOIO FILHO- E' quasi certo, 
O Sr. G.t.LDlXo LoRETo- Cumpre, pois, ao 

Congresso tomar providencias afim de que, 
ao· terminar a. licença., não se achem os pode 
l'es publicos impossibilitados de providen
ciar, de modo efllcaz, para. que o Estado não 
perca os serviços de um fuocciona.rio da or· 
aem de S. Ex., e evitar, ao mesmo tempo, 
que a sua molestia. se aggra.ve com a impos
sibilidade em que se achar o poder publico de 
coneodor-lhc uma liccnoa, da fórma. por que 
a lei de 20 de junho deste al\no lhe conceU.eu. 

Nestas condições, Sr. Presidente, resolvi 
apresentar um projecto para. prevenir a si-

tuação angustiosa em que se poderão acha.r 
aquelle illustre cidadão, por um lado, o de 
out ra. parte os poderes pubHcos na. impossi
bilidade de tomarem a. providencia que os 
meritus do Hlustr e minis tro do Supremo Tri· 
buoal determinam. (Muito bem. ) 

Ncstus condições, mando á Mesa o meu 
projccto autol'izando o Poder Executivo a 
proroga.r, caso seja pl'eciso, a Licenca conce· 
dida pelt~ lei de 20 de junho deste aono, 
con(ta.do quo elle torá l'apido andamento. 
(Muito bem.) 

E' o que tenho a dizer. 

Fica. sobre a mesa., a.té ulterior del iberação, 
o seguinte 

PROJE OTO 

O Congresso Nacional decreta: 

Art . unico. E' o Poder El{ccutivo autori· 
zndo a prorogar por um anno, com todos os 
vencimentos, na. fórmu. da lei n. 1.187, de 20 
de junho deste a.nno, a licenca. concedida 
por essu, lei ao ministro do Supremo Tri
buna.! Fedora.l Dr. João Barbalbo Uchôa Ca.l
vacanti, derogadas a.s disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1904.
Galdino Loreto. 

O Sr. P:~.·esidente- Não ha. mais 
oradores ioscriptos. 

Si nenhum Sr. Deputado quer usa.l' da 
palavra, pa.ssa.roi á ordem do dia.. (Pausa.) 

A Mesa, t endo examinado as emendas 
apresentadas ao Orçamento da Receita, vae 
enviai-as á Commissão de Orçamento p<.~.ra 
ernittlr parecer. 

Deixaram do ser acoAitas pela. Mr.sa, 
pol' contmrias ao Regimento, as seguintes 
emonuas: 

Onde COOYier : 
Art . Nenhuma companhia poderá. accei-

ta.r em cada couka.ckl q ua.nt ia. maior de 40 Yo 
de seu capital e reservas realizadas n o paíz, 
conforme a legislação vigente. 

:3 Todo o excedente !lo valol' fixa.do neste 
ar~igo deverá. ser reseguro em empreza con
geoere nacional ou ostr~Lngeira quo func. 
cio na regularmente no paiz. 

Onde convier : 

Art. Todo o contra.cto de seguro feito 
por qualquer meio em companhias estran
geiras ou nacionaes não autorizadv.SJ a. func
ciona.r é declarado nullo de pleno direito, 
nos termos da legislação vigente, incidindo 
as partes contractantes ou 1nterrnedlar1as na 
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tJ.•a.nsacção na multa. de lO o(.. do valor do 
contracto, cobrad<t executivamente. 

Onde convie1• ; 

Art . 1. '' Nã.o podem os ba.nc~s estrangeiros 
que funcciona.m no pa.iz fazer nenhuma opa· 
ração, sem que tenham integralizado seu 
capital, do accol'do com o acto que lhes per· 
mi ttiu a installação. 

Art. 2. 0 São obrigados a depositar no 
Thesouro Federal o duplo da. quautia que 
depositarem a s companhias de seguros de 
vida. 

Onde convier : 
Art. !. '• São prohíbidD.s em toJ.o o }Jaiz a.8 

operações a pruzo sobre lettras de cam bio• 
deven do tollu. e qualrtucr compra ou venda 
ser foi. ta, li. dinheiro de contado, com o pea.zo 
de 48 horas para tt entrega elas lett,·as. 

§ I. • Excoptuaro-sc desta dispo~ição as 
lettras provenientes de embarque de .roncroa 
do expo1•ta.ção, que pod.erãrJ sel' neg7,cia.das 
com o prazo a.tú 31 dias ptl.ra a sua entt'eaa, 
urna ·vez que decln.t·em sua origem o soj~m 
acompa.nhad(].S dos documentos compL'obtl· 
torios do em~a.rque. 

§ 2." A falta. de dec1ara.ç;:io e eutl'ega. dos 
documentos de Q.UC tra.ta o§ 1° deste n.rtigo 
será. punida com a mult<t de 20 v/o sobre o 
-valor do tttolo eruiUido, sendo soliuaría
men te t·esponsaveis pol' este pagamento ven
dedor o comprador . 

Art. 2.0 São llrohibi<las o.s liquidaçõ3s por 
di!I'erença o bem assim as pt•orogaç:ões do 
prazo P!l.l'O. cntt•oga das loLtms.- I<eNiiJ eUo 
F1·eít·e. 

Onde convier : 
Os cooccssionarios do isenções de dil'eito 

de importação, cons1a.ntes t.lo decreto n.8G2, 
de 16 de uutubL·o de 1890, cuj11s concessões 
não tiverem c:\ducad.:l . serão a!lmittidos a 
faller a respectiva makicuia. sem direito, 
porém, á restituição do que po11vcntura 
houveretu p ago. 

Camara dos Deputados, 31 <le ontubt·o de 
1904. - Jose Lobo.- Jiau1·icio de Abreu.-
G, Pires.- R. Saldanha.- Angelo Ncto.
Hosannah de Oliveira.-A.Ctr.ndido Rodrig1MS. 
-Raymundo de ,lfinmáa. - Ew:ebio de An
drade. - J. C. Teweira Branddo.-lle1·edia 
de Sá.-Felisbello Freire .- P. Monlenegro. -
Francisco Malta.- Oscat• Godoy. -D!Jmingos 
Guimcwiíes . - lrlorcira da Sill)a. 

Onde convier : 
Fica o Poder Executivo atltorizo.do a. a.d

mittír !L matricula. as concessões de isençãQ 

de direitos feita.s ~ The Amu.zon Sleam Na
~igation Company,LimiCed, e á. Companhia das 
Aguas de S. Luiz do Maranhão pelo decreto 
n. 4.593, de 13 de outubt•o do 1902, cla.u· 
sula 23n, c lei n .72l, de 4de dezembro de 1900, 
e tambem rest,ituir. ás mesmas companhias 
os direitos quo por fuJt lt da referida for 
malidade tenham porventura pa.go pelo ma
tel'ia.l impot'til.do paro. o~ ~ous sorviços . 

Sala das sessões, 29 de o um 1Jro do I 904. -
Jose Euzcbio.-Hoscmnah. - PetS$OS "11i1·c!nda . 
- Clwistino CrH•. 

ORDEJl DO DIA 

O Sr. Pre~i(len~e- Não h:weorl• l 
numet•o legal para se proceder as vo tações 
das materias indicada~ na o1•dem do dia, 
passa·se á ma. teria em disc1ussão . 

E' :.Lnnunciada a 3u discussão do pt•ojccto 
n. 204 B, de 1904, c1ue fixo. a dcspoz<~o do Mi
nistJ'o da. Justiç~l c. Negocios lo teriorcs para. 
o oxercicio da 1905. 

Vêm a Mesa., são lidas, apoiadas c posta!! 
conjuncto.mcnte em discussio as seguintes 

EC.IENDA.S 

Ao p1·ojecto n . 204 B- 1004 

(Orçamento do in teri(> r ) 

D<L l'ubrica 12-Mínistol'io Publico-sup· 
pri~a-se a consignação: Para. rcmunoracão 
provisoria de serviços no. Prvcur :1.1orto. Geral 
da Repnblico., 6 :000$000. 

Sala das sessõe.;, 3 de novembrv de HJ04.
Elpiclio Fi[JIWirodo . 

Ao n. 23-Facnlda,do de Direito do Recife; 
dopais da palavra «cveatuaes», accz•escente· 
se: comprehomlitla. a quantia de 4oo,..:; pat•a 
alugue l da. c~~sa. de l'esfilenci<~ do pol'teiro . 
· Sala d a.s sessões, 3 de novembro de I90·L
Etpidio F,'gueú·ed '3 . 

A rnol'ica 27, do art . 1°- Escoln de Minas: 
Accrescontc-se á consiguu.çlio-Mn.teriu.l

som augmllnto da despeza, comprehen,Hd•• 
na. vewba total votada. de 243:700$, a. se· 
guinte sub·cbnsignaç:\o : lvlont::~.gom o oélnsor . 
va.ção de ma.chinas, 5:000$000 . 

Sata díl.S sllssões, 3 de noV'cmbro de l!l04.
Calogeras , 

O Sr. Tbo~naz Ca-valcanti (') 
-Sr . Presidente, quando fo i votado em 
2" discussão o Orçamento do ln teriJr, t ive oc:-

' (· )Este uiscut·so niio fo i reYiitO l!elo orador. 
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casiã.o de fazer uma. declaração de voto em 
relação á rubrica 36a, á qual se mandava 
augmenta.r a qu0.ntia. do 12:00~ para ser 
distri buida. aos pobres protegidos pela Assis
tencia Publica. dirigida. pela. irmã. Paula, 

· Nessa occasião, Sr. Presidente, declarei que 
achava a medida aU.optada. pelo Congrosso 
injusta e mesmo iniqua.. 

De fa.cto, quando o Congl·esso negctva. ás 
viu\-'as c filhCJ.S de se1•vidores da Pa.&1·ia, os 
quaes sacriticarrun a vlda. inteira. na ex
ecução das incumbencia.s l'ecebidas do poder 
publico, qu11ndo o Coogr<!sSo negava a essas 
. pesson.s pensõos do 50$, ora. iojw;to, m•a 
iníquo, que désse a uma con.!!'regacionistt~ 
do l'ito catholico a imp)l'tancia de 12:000:-), 
para distri bni1>, não como assistcncia publica, 
:mao, am s:ms protegido3; quer dizer áquellos 
que IDmmungam a mosma confissão ou são 
rccommendados pelos potenta\los qtu~ teem 
a mesma. crença, 

Não pude desenvolver, então, o meu modo 
de pensar, justlficando o voto q,_ue dei, visto 
que, tra.tando·so de uma votaça.o, me devia 
limitar a fazer ligeiras ou IJrevesúoclal'açõe.>, 
não obst~nte tor tido o oxem:plo, de ora· 
dores que, nn.quolla mesma sessão, .~epoís 
lle sa haYerem pronuncia.lo contra os onca
;ninha.mcntos de vobção e no f<~~alis.ümu 
projecto da vaccinação obl'igato1·ia, se es
tenderam no mcsrno nssumpto, por 15 nli
nutos ou mai~, em outL'os projectos de menor 
importancm. 

Hoje, S1•. P1·e~idcn te, v unho apresentar á 
c<Jneideração da. Casa uma cmonda. suppros
siva. da referiJ.a 1•ubrica, não só pelas razõea 
que naquellc dia a.p1•csentei c que hoje 
!'aproduzo, como porque me :pa1•eco que um 
auxilio fi assistenaía. publica -si assistencia. 
publica é esta que f aí: a. irmã. Paula ... 

O SR. "MAI.A.Quus Go;o;Ç.\LVES- Não temos 
ontra. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- • • , é incon
. stituclon:.~.l. 

O SR. MAtAQuus GoNÇHVES- Porque~ 

O SR. THOMAZ CAv.uc,\NTI - A assis
.. tencia publica, do intercssCl local, compete, 
pela nossa. Constituição, a.o poder local. 

O Sn. MALAQUIAS Go:-<çALYES- E' um o.u
xllio,apeoas. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Noste caso, 
respondo a.o aparte de V. Ex. di~endo: 
si ê um auxilio á. a.ssístencia publica, não 
deve ser a esta a.ssistencia, que é put'll.mente 
particular, pois tem o intuito, talvez unico, 
de fazer a propaganda. de uma religião qu~ 
está separada do Estado. 

O SR. MALAQUIAs GoNÇALVES dá um 
a})arte. 

O Sn. Tno~rAz CAvALCANTI ~Sr. P resi
dente, para provar o que acabo de dizel', 
lJasta lembra.l' que esta. Ca.mara. negará qual
quer soccorro pedido p:.tra um outl'o insti
tuto que não seja dol'ito catholico. 

Si a emenda quo foi aqui apresentada 
ma.nda.ndo da.r 12:000$ ã irmã. .Paula , man· 
dasse entregar qua.utia ainda menor a 
outra pessoa. de crença diversa da catholica., 
seria inquest.ioua.vclmente negada,peln. maio~ 
ria. da. Oa.mM·a.. 

O Sn.. RooRIGt:ES DoRrA.-A Cama:·a é, na 
sm1 ffi[LiGria, catholíca . 

O Sa. Tuo~tAz CAVALCANTI-Isto, S1•. P re
sidente, compl'ohender-sc-hia em um regi
mr,n em fllle a. igreja e.~tives.~c dep endente 
ou a.llia~a ao EstadG; mas, em um regimon 
leigo, em um rcgimen em que a igreja ca· 
tllolica, como torta~ as igr ejas, est<i. int,oira
mon te sep:1rnda do Estado, não ~e corupre
hondc (pe o Congresso Nacional, com 
aquelle sentimento revelado polo aparte 
que me deu o nobre Deputado pol' Sergipe, 
estnja fo.zendo 1~tvoro~ a. umo. congregaeío
nista cathulic~-. porquo.nto a Constitu ição se 
oppõe a esta. prefet•encia. 

O SR. 1\L\LA.QUIAS GowALVES dâ um 
apa1•tc. 

O sn. Tno)JA.z Ct..vALcA~rr - Estou ti
rando as conclusões do aparte que me foi 
dt1.do pelo nobre Deputado por Sergipe, de 
que a maioria. da C<tmara é catholica. 

0 SR. MALA.QUIAS GONÇALVES-Lá, não $C 
indaga si a p1sso<~. é ou não catholica ; dá-se 
o auxilio. 

O SR. TuoM:\.Z CAVALCANTr-Eíitc é o meio 
de justificar-se a omcnda. 

Ma3, quem fui que disse ao nobr e Depu
pubdo que é assim que se procede ? 

O Sa. MALA.QUIA.S GoNÇALVEs-Eu, que 
sei. 

0 SR. TJ:tO)lAZ CALVACANTI-Pois CU creio 
Que não sej;tassim, e que V. Ex. estti. equivo· 
cado. 

Todo mundo sa.bc, até os ma.is innocentesJ 
que, tendo o Sr, a.-rcebispo do Rio ele Janeiro 
ueclat·ado, em uma pastoral a. seus fieis, que 
negassem pão c agua. a. todos os individuas 
que não fossem ca.tholicos, nma. congrilga
cionísta. deste rito não fa rá. favores a quem 
não commungue da.s mesmas crenças . 

Só se Jl6de cror uo contrario por uma boa 
vopta.de inexplicavel. Dea.nte daquel!a pas
tol•al póle-se comprehendm• que a irmã 
Panla. vrt f:tzel' favores a quem não com
munguo com n.s sua.s crenças catholicas ? 

Isto ning uem comprehende, ninguem a.c
ceita. 
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! ·. co~pUlsando a. nossa. Constituioão, nâo m1-
.contro, em nenhum dos dispositivos eon
· stant~s .do. a.rt. 34, que trata da com:petencia 
·do Congresso Nacional, um só em que se 
. defino, · o, legitimidade do auxilio que o Con-
' gresso Vll.e dar á irmã. Pa1Jla. · . . 
: Comprehendo que . assim se proceda tra.~ 
, ta.ndo-se .de um favor pessoal; mas, com a 
~declaração que se encontra. no orçamento, 
:-escapa 4 oompetcncia. do Congresso B~dera.l 
r tal a.ttribuição. · 
; 0 SR. R.ODJUGUES DOR!A-Assistencia. pu• 
:blica. . . 
! 0 SR. 'lllOHAZ CAVALCANTI-Em tal C880 O 
!di nheiro sel·ia. datlo .ao municipio, para que 
· eUe o dis Lribuisse convenientemente, e não 
. a particulares. · · 
i Sr. Pre.Sidente, até a proolamacão da. Re' 
;publicà"'"•oomos-o Asylo de Mendicidade 
. era custeado :pelo Governo Central, mas, uma 
· vez proclamada tal fórma de governo, esta
belecido o regimen federativo e dando-se a. 
autonomia do Disiricto Federal, tudo quanto 
foi sorvlço local passou pa.ra. o mumcipio, 
excepto a.quelle que dizia respeito á. instru· 
cçã.o publica, por<} ue a. nossa. Constituição fez 
eata. excepção-p,dendo a Unílro, 110 Dis!ricto 
Federa~, l6gillar sobre a it1sti'IICçllo publica. 
A proptia. ius1ruaçã.o primaria. doou tambem 
para o Dlat,•loto Federal, eomo pua. os Es
ta.dos. 

. .. . ·. . .. . . 

· [)6 .assim ~e pode explicar a inclu;ão, no 
~rçamento do Interior, de semelhante dispo· 
SlÇí!.ó . ·. 

O ·CIJngreaso, porém, uã.o deve et~ta.r re· 
rio ido parn. votar dísp(}siçõos, a.ftm do ser 
agradavel a este ou â.quelle individuo, ou a 
esta. ou . áquella . congreg~o. massim pa.ra. 
curar dos IntP.resses publicos, pe.m votar as 
medidas qúe digam respeito aos meios nooes· 
sario3 para. adquirirmos a.<J verbas pr-ecis~ : 
para o custeio dn.s despezas publicas, e não · 
gastar inutilmente a. importancia. de 12:000$, 
para ser distribuída sem se· saber como. 

Por estes motivos acbo que não deve fi. 
gora.r no oroamento semelhante diSposição, 
e peço a. sua supprcs!ão .. 

Mas, caso a Commissão· julg11e que essa 
quantia. é de mais no orÇa.meuto,qull ella seja 
ao menos gasta de outr o modo, o Governo 
mande orgaoiZ&r uma lista de viuvas de · 
servido roa da Pa tria, necessitada.~. e quo soja. 
por ella.s dhtribaida. a quantia, conformo 
a. coosign&!;i\o que prop~nho na. minha 
emenda. 

São estas as ponde•·ações qae tioha a. fazer 
para Justitloar as emendas que vou enviar á. 
M.es~. (Mui lo bem; mui lo õc1<t.) 

Veom â Mesa, são liJas, apoii!da.s a posta~ 
~ojuneta.mento ern discussão as seguintes 

EMENDAS 

Poderão objectar.me: Illl& a policia, 0 Ao proj~cto 11, !!01 D, de 1904 
corpo de oombeiros e a. magistratur& es~ão (Orça monto do Interior) 
sob a. dlrooçio da. União. 

Bem; isto acontece por uma. combinaQio S11pprim~o-se da. r11briea. 3õ - Socoorros 
~ntre o Distrícto Federa.! e o Govel'no d& publieoa- a. ilnport11nei ;~ de 12:000$ pa.ra. 
União. Aquel!e concorre com um ~to da .a.uilllo & assistenoia publir.a a.us pobres, diri· 
sua receit. e esta custeia. o serviço, eo tra.n. gida pela. irmã Paula., na Oo~.pita.l Federal. 
do o di!irieio com o que for necessarlo para. Sala das ~ões, 3 de novembro de 1904. 
-cobrir o deflcit que resulta.r da. receita. a.rr&- -Thoma:o Caool canli. · 
eadada e da despeza. feita pela. Uniio, mas, 
nã.o póde o Congreaso Nacional estar- fazendo ca.so nã.o seja. acceita. a. em~nda acima, 
assisteucia publica ou creando·a... substi~ua-se a segunda parte dil! referiJa ru-

O SR. MALAQU!AS GoNçALVES-Não crêa, briea. pelo seguinte: Depois da palavra. 
,JlãO organiza., concede, apenas, uui anx!Uo. 12:000$, dlga·se: para. distribuir a 20 viuvas 

pobres, á. razão de 50$ mensa.es cada uma, 
O SR. THOMAZ CAVALCANT'I- ••• constituin· sendo a. distribuição feita. a criterio do Go· 

.do urna exoepção ern favor da. as•i9tencta verno, pelas mais necessita.das • 

. publica des'e municipio, visto que, a fnzel-o, 
ileveria, pa.r-a. nã.o tornar a medida iniqua, Sal& da.s sessões, 3 de novembro de 1904.-
injusta e odiOA, eatendel-a para. todos os Thoma!l Ca-oa!cal'lli. · 
Estados. 

uma medida. desta. ordem deve 11er geral, O llr. Erico Ooellto- Sr. Pre~ 
não pOde 1er -rclal, como eliá proiActada.. stdente, pedi a pa.la. vra. pa.ra. solici ta1· do 

,.. •- digno relator da. Commissã.o da Orça.mento 
Eat& medkla n1o tem jUiiUloa.oio de ordom explloaçks a respeito do art. 1 o n. 24 do 

&IIUmt., a lllo • • vontade 'bo11noleo1e d" projeoto que 4xa ai despezas do Ministerio 
Oom~1ae 4111r IOl' armpathlca-Dio do. JuUça e Nogocios In,eriol"flB, para. o 
diao' lrml Paula, IIIU, illJY81, 1.01 •lsaa.f&. esBrololo do 1905, v1s"' que se mé afigura 
.rlot da emeadl. dtliOAtlldll., ae~~~~~. ~lloea., a. verba de 40:000$ 
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,parao auxi.lia.r as doopez~s da. Ma.terllidade • qnl'!ntia. dastina.da. iL Ma.ternid~de é muito 
; da Capital Fede!'a.l. bera eDlpragada., p~los grandes sel.'vi~os que 

Esse a.ttgmento de de.spaza. de 40:000$ pata presta aquella. instituição, nesta Capital, ás 
auxilio á. lltta.ternídade da. Capital FedBraJ pessoas que. dei la }lreoisa.tn. 
e.stá incluída na consignação referente á ·Por isto estou certo que S. Es:. qt~:e, como 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro: acabou de dizer, apenas quercolloear aquella. 
Desejo saber se accuso essa verba se destina. á verba. em outra. rubriCa. que lhe pareça. pmis 
cadeira de clinic'\ ohsterica e gyne,~olo· :propria .•. 
gJ.ca, a meu ~go, na. faculdade; neata._hy· o Sn. EniCO COELHo-Apoiado. 
pothese daro1 o meu voto de approva.çao a 
esta parte do projecto; :porém, modiftca.udo O Sn. ÇoRNELIO DA FoNsl!:cA-..• ma.nda~á 
a. redaeção, em uma simples emenda. emenda, Indicando onde oonvem que ella s~Ja· 

Entretanto si esses 40:000$ não se destin~~,m colloDada. _ . _ . 
a. melhorar a cadeh-a. de olinioa a meu cargo, Teu11:o ~ermmado a expllcaçao pad,da pelo 
na. Fa.ouldaJo, mas a Ma.terriidade da rua meu d1~ttnct~ c~Ilega, que, supponbo, ~om 
Lara.njeiras, entretida. por uma a.sSQciaçã,o de ella.1loará. S!ttlsfa!to~ para o 11m .de orgamur 
re.sp~it:1veis damas fluminenses, formularei a sua. emenda, (.Vtata bem; mwto bem}. 
um:. emenda a.fim, de que seja essa. verba 
destacada da alinea,concernente á Faculdad& O Sr. Erico Ooelho-Peço a pa-
de Medicina do Rio do Janeiro, pil.ra ser io.- la:vra.. 
a~uid.a o. o projeoto, onde a W ust<•a.da Com- 0 Sr. Presidente-Tem a. ""la. vra 
missão entender bsm ot~.bida. · J!~ 

Espero que S. Ex. me dará a. explicação o Sr. Erico Coelho. 
que lhe peço. 

O ~~·. <.:Jornello da Fonseca(·) 
-S1•. Prosidante, s!ltisf:.tzendo o pedido que 
a.ca lJa de fazer o meu dístincto collega, re
presentante do Rio de .r aneíl"o, vou dar as 
explicações que S. Ex. des&ja. 

A verba ou oonsigcação do 40:000~ que 11-
gm•a. no projecto de orça.mento, na.o se en
tende com as oaõ.eiras da clinicOJ. a que S. Ex. 
lle refet'iu; e lia. e deJtiBada. a. de!pezas COm 
aq uella, instituição q ne t~m a. denominação de 
Maternida.de da. Ca.\)ita.l Feder:l.l. 

No orcamento vigente existe um:~. verba 
de 50:000$ destina.da á.quelle esta.belooimanto, 
e é sob a mesma. fórma., pelo mesmo motivo 
e para. o mesmo ftm que é creada. no orça.· 
mentil aotull.lmente em discussão, a consi· 
gnacão de 40:000$000. _ 

Como V. Ex. sabe, o proj~cto de Orçamento 
do Interior foi organizado ne> tempo em qu.e 
vigorava o Regimento alterado depois por 
uma indicação, il!to é, quando nã.o era per
mtttida autorização alguma. nos orçamontos, 
e a98im eu organizei o :projeeto de orca• 
meu to com um artigo sómente. 

Alterado o Regimento pela. ind.íca.çã:o ofl:'e· 
recida. pol.' d!veroos Srs. Deputado~, tornou--se 
possivel dar a.utorízaçõe~ de certa. na.t1.1reza, 
n~ leis de ol'Çamento; mas, tinha ea a.pre" 
sentado o projecto, já tinha est6 pa.saa.do em 
2A discussão e, portanto, eu não podia fazer a 
tranaferencia da "Verba. pa.ra outro logar, 
eomo autorizaçíi.Q. 

. Eis a, explicação que tenho a. dar .a meu 
Uluatra.do pollega., aaar&aeentan.do qu.e aqueUn. 

·O Sr. Erico Coelho-Sr. Presi
dente, reservo~ma para. diseutir a. mataria 
depois que a. illustra.da Commissão de Orça
monto ·ti ver emittid() pareeer sobre a emenda 
que vou enviar á Mesa. 

Collijo, pelo que a.cabo de ouvir do digno 
relato1•, que S. E:s:. formulará. o seu pareeer 
no seut.ido de ser destacada essa verba. da. 
rubrlc<!.- Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro-para a da-Soccorros P ublicas . 

De facto, Sr. Prooidente,a. Camar&n5.o pôde 
alterar uma.l~i organica. no foJ."rnular o or· 
qa.manto ; se1•ia enxertar de g~lho a. Mater
nidade das Lara.njeiras,obra da caracter pri
vado, em um instituto de ensino ofll.cíal, 
como e a Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, que tem uma organiza.~;ã.o e esti\t11tos 
baseados em lei. 

Qua.nd!l se discutir a. millha emenda com o 
p~rece1' da Commissã.o de Ol'ça.mento, far.ei 
UDla ra~a.pitula.çã.o a roop3ito da matsria e 
prometto á camara dal' Um discurso muito 
interessJ.nte. 

Vem á Mesa., é lida., a.polada. e pos~:\ co:l· 
juo.ct~mente em disc!lssítJ a seguinte 

EMENDA. 

Ao projecto n. 204JJ, de 1.904 

(Orçamento do Interior) 

Destaque·se da mbrica.-&'aculdade de Me· 
diein& do Rio de Janeiro-a oousigna.ção de 
40:0()0$ para. auxilio á.s deapens da M lterni· 
dade da Capital Federal,para. se~· inellllida·n() 
projecto, onde ti ver co.hitn~!l to. 

Sala. d<ts sesiõas, 3 de nore rabN de 19•)4 . 
- E .. ico Co~lh() . 
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Comparecem mais o.~ srs,: Sá. Peixoto, 
Enéas Martins, Aurelio Amorirn, Hosanna.h 
de Oliveira, Passos Miranda, Carlos de No
vaca, Rogerio de Miranda, José Eusebio, Ur
bano Santos, Clu•istino Cruz, Anisio de A breu, 
João Gayoso, Bezerril Fontenelle, Virgilio 
Br•igido, Frederico Bot•ges, Sergio Saboya, 
Pereira Reis, Abdon Milanez. Affonso Costa, 
C'A3l so de Souza, João Vieira., Esmeraldino 
Bandeil'u, Estacio CoimlmJ., Pedro Pel'na.m
buco, Angelo Xcto, Epa.minooda.B Gro.cindo, 
Arroxoll"s Ga.lvi'io, Rodrigues Doria., Oliveira. 
Valladiio, Castro Rebcflo, Tos&a., Bulcão 
Vianna, Pri:!Co Paraizo, Eugenio Tourinho, 
Sa.tyro Dias, Augustodr, Freitas, Rodrigues 
Saldanha, Osc:u• Godoy, Sá Freire, Ame1·ico 
de Albuquerque, lJczamat, Anthero Botelho, 
Lamounior· Godofredo, Ca.logera.s, Rodolpho 
Paixão, Mor~ira d<t Silva., José LolJo, Joa~ 
quím Teixeira Brandão, Benedicto de Souza., 
Lindolpho Serra, Abdon Baptisto., Eliseu 
Guilherme, Soares dos S;tntos, Juvena.l 
Mültcr, Rivaüavio. Cm·reia, Victor iuo Mon·
teiro , .Tames Da,mr, Vespv.siano de Albu
querque, Diogo Fortuna e IIomem de Car
valho. 

gueira, Camillo Pra.tes, Bernardo de Campos, 
Costa Junior, Amaral Casar, Paulino Car·· 
los, Bernardo Antonio, Domingos Mascare· 
nhas e Alfredo Varela. 

E' lfdo e vae a imprimir, pa.ra. entrar na 
ol'dem dos trabalhos, o seguinte 

PII.OSEGTO 

N, 253 A - HJ04 

Pw·ece1· sobre a emenda of{e1·ecitlg rw 2a dis
cussc1o do p1·ojcclo ll . 253, deste anno, qv..J 
fi:r;t! a despe:a do Ministe1·io das Relaçõ;:,· 
Exteriores pa1·a o exercido de 1005 

Ao pt•ojecto n. 253, do corl'entc <1-nno, or
çando as despozas ll O Mlnistorio d'l.S Rclaçõe.~ 
l!:xteriot·cs foi aprc3entu.dt~ o. seguinte e unicr.. 
emenda.: 

«Onde convier: 
Aos consoles q_ue, por convenioncia ll.o sol'· 

-viço puhlico, sil'Vam em Yice-consuhtdos se
rão attr ibuidos vencimontes de. consules de 
.2L classe . 

Sala. das sessões, 31 de outul.n•o do !904. 
J. (), 1'eixei1'a B1·andão.-EI'ico Coelho. 
Hem·ique Borges. 'li 

Deixam de comparocnr, com causa parti
cipada , os Srs.: Paula, Guimarães, Wanderley 
de Mendonca, Raymundo l'lot•y, Arthnr Le· 
mos, Indio do Brazi! , Antonio Bastos, Gue· 
dell~a. Mourão, Paul a. e Silva, Wnli'redo Loa.l, A emenda. contém ovidc-ntemente uma 
.José Marcellino, Moreira Alves, Arthur Or· dísposiçi'í.o de caracter permanente quo tonde 
laudo, Fclisbello Freire, Nei va., Vcrgne de a. estabelecer como cr.iierio pa.ra. fixação do~ 
Abreu, Pinto Dan~s, TolcnLioo dos Sn.ntos, vencimentos dos foncciooariuos consula.r<Js
Edulmlo Ramos, Marcolino Moura, Correia ma.is a ca.tegori.a do ta.os fuuccionarios do 
Dut1•a, Mello Mattos, Irineu Machado, Nel~ r1ue a. natureza do cal'go effoctiva.mente 
son de Vasconcellos, Fid.elis Alvos, Balizaria exercido. 
de Souza, Hen t·iquo Borges, Cruvcllo Caval- Muito embora ha.jam as leis de orçamento 
ca.nti, Ga.lvã.o Baptista, Carlos Teixeira. Bran- Jl'Cqu~temento alterado os vencimentos 
dã.o, José Bonif<teio, João Luiz, Carlos Pei~ que competem ol minist.ros e con~ules . é certo 
X?to Fil!w, Penitl? Fllil~, Fra~cisco. Ber•nar- 11ue 0 vencimento tot<~.l n, que toem direito 
dmo, _B ueno de Pa1va, Joao Lmz Al_"\'es, Leo· os ruoccionarios quo di1•iaclll "'lic(H!OU3llla.dos 
o~l Fllho, ~~dalberto Ferraz, .\utomo Zacl~a· -6 do 4:000$ nnnuacs. o 
l'líl.S, Henr1que Sallcs, M:tnoel Fulgencw, . 
Carlos Ottont, \-Vencesl~u Br•az, Padua Rc- }:ssc é ta.mbern ~ . total de voncrmentos 
zonde. Josuino CarJozo, DomlncruCJs do ·cas- quo, po~· vezes, tem srclo marcttlo a constlles, 
tro, Francisco RomoiJ'O, Va.lois de castro, como runda. hoje acontece co<n o consulado 
Arnolpho A1.evedo, Fernando Prestos, Eluy de 1fontrea.l. 
Cha"'les, Leite de Souza, Azevedo Marques, Adaptada a emenda, poderin. dur-se o facto 
Alvaro de Ca.r\•alho, Rodolpho Mirando,, anomalo de perceber um consul maiores 
Aquino Ribeir o, Candido de Abreu, ~uiz vantagens que os de sua. ca.tegorm, gea.ças 
Gualberto, M:nçal Escobar, Barbosa L1ma, ao exerci cio de um ca.rao interio-r. 
Ao l p· I . C t· "' ge o m 1e1ro e ampos Car 1er. Da 1•0st.o, serb justo applicar-se a. doutrina 

E sem causa, os Srs. João Lopes, Alberto da emenda aos consules geraes de 1• cl.asse, 
M~ranhão, Medeiros c Albuque1·que, Mo· queexercerem funcçõcs de 2", ~ómp~tmdo
r~Ir<l. Gomes, José Monja.rdim, Bulhões Mar- lhos o vcuoimonto tia sua ca.tagol'la.. St assim 
cJal, Augusto de Vasconcellos. Pa.ulino de fosso, todos os consulcs goraes de r a. cl~sse, 
Souza, Viriato Ma.scarenhas, Bernardo Mon- com excepção do de Nova. York, lu?rar1~m 
teü•o, Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra , em dirigir consulados de 2> classe, po1s aSiltm 
Carneiro de Rezende, Bernardo de Fa.ria., venceriam mais dous contos de réis annun.es 
Camillo Soares Filho, Sa.bino Barroso, No- do que hoje percebem nos seus postos. 

v oJ, VII 
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Providencias, como a que a. emenda. insti· 
tuc, import!l.m em reformas do serviço e me
lhor ca.beria.m em projecto <L parte. 

Acct•esce que o. emenda não consigna ver· 
ba para su:~. execução no exercício fina.n

. ceiro. 
Pelos motivos que expõe, pensa a. Commis

sã.o.que não deve seracceita a emenda. 
Sala. das Commissõcs, 3 do novembt•o de 

1904. -Cassi,mo do Nascimento, presidente. 
·-David Campis!a, rclator.-João Gale,ro Car· 
'IJalhu.l -Frartcisco Veiga.-Pau!a Ramos,
Corne!io da Fonseca. 

O Sr. Presidente- Continúa a 
·31 discussão do projeoto n. 204 B, de 1904, 
quo tlx:a. a dospeza. llo l\rinislerio da .Tustiça. e 
Negocios Interiores para. o c:wrcioio de 1005. 

O Sr. Brieio Filho - Peço a pa
' lavra.. 

O Sr. Presidente - Tem a p::1.
la.vra o nobre Doputado. 

O §r. B1•icio F'ilho. declara que 
não vem discutir demoradamente o as
sumpto. PoJcria tratar do projeoto mos

.·trando as mo1iftcações que no mesmo devem 
·ser feitas, e, portanto, quaes as emendas que 
se fazem nccessa.rias. Não o fará. reser· 
vando-sc po.ra. discutir a materia, qua.ndo o 
project? voltar da Commissão, ai isso julga.r 
oonvemen te. 

Trataril exclusivamentg das emendas apre
sentadas. Entro ellas figuram duas do 

·Sr. ElpiJ.io Figueiredo, uma. das quacs 
manda, da verba reservada á. Faculdade de 
Direito do Recife, separar a somma de 400$ 
a.unuaes para. o aluguel da. casa do porte1ro. 
Em ambas as emendas n5o ha. augmento de 
despozas e sim uma distribuição da quantia 
consignada. São emendas justas e que devem 
.ser approvadas. 
· Outra, do Sr. Calogeras, tambam sem 
augznento de despeza, autoriza a reserva.1• da 
iznporta.ncia. da verba a somma de 5:900$ 
para montagem e conservação de mu.chinas. 
E' uma boa. emenda, attendendo principal

·. mente á orientação pratica. que 1:tavem tor 
os estudos em nossas escolas. 

Finalmente, os Srs. Thomaz Ca.valca.nti e 
Erico Coelho apresentaram emenda.s, o pri
meiro propondo a suppre;;sã.o da verba de 
12:000$ annua.es como auxilio á> obras de 
caridade da irmã Paula e o Eegundo !em

.. brando que se destaque da verba da Fa
. culdade de Medicina a dotação pa.ra. a Ma-

ternidade do Rio de Janeiro. 
Como o. Commissão :ficou de fa.llar a res

peito c, como os autores da. proposta se 

res~rva.ra.m para trazer mais tn.rde escla
recimentos, da tribuna, o m·ador tambem 
deixará. para fallar nessa occasiã.o, si assim 
o entendet•. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Oandido Rod1·igues (•) 
-Sr. Presidente, não vejo na. Casa nenhum 
doi! signu.tu.rios da emenda olferecida. a.o Or· 
{)a.mento do Interior, relativa ao auxílio rla 
quantia de 12:0001) á. Assistencia dos Pobres, 
a cargo da banemcrita irmã. Paula. 

Si outro signatario aqui ostivesst:l eu dei
xctria. a elle, sem duvida, mais competente, a 
honra e o prli.ter de defender semelhante me· 
di da. 

Mns, não estando aqui nenhum dos signa· 
ta.rios, e como deferencia. ao mou illustrado 
collega, que levantou esta quesLão, sou ob1'i· 
gil.do a d1zer algumas palavras rela.tivns ao 
assumpto. 

Sr. Presidente, não me parecem proce· 
dentes as observações do nobre Deputado, 
quando ontende que semelhante auxilio poss11 
ser considerado, ou seja mesmo coosideratlo 
como &nti-constitucional. 

Eu nada. encontro n as disposições tla. Con
stitukão que prohiba. a ropresent:.tçiio na
cional de vir em auxilio de qualquer institui· 
çi\o, puhlica. ou particultu•, que tenha tomado 
sobre si a nobre missão de uma. pilorcella da 
assistencia publica. 

V. Ex. e a Casa sabem que são froquentes 
esta~ auxílios quo nós damos a institutos de 
caridade, e outros congenorcs; nem colhe o 
argumento apl'esentado por S. Ex . de qt!e se 
trata de uma instituição religiosa . 

Absolutamente nã.o ha. o nem tom esse ca
racter a Assistencia dos Pobres, a ca1·go da. 
irmã. Paula. 

Nem o f~cto de ser dirigido por uma irmã 
de caridade envolve a ídéa de que aquella 
assistencia seja dada a um instituto reli· 
gioso, Alli o necessitado, seja. maltomet.ano, 
protestante, cal.holico ou de qualquer outra 
religião, encoutrará. o auxilio de que pre
cisa. 

0 Sa. THOMAZ CAVALCANTI- A que insti· 
tu to V. Ex. se refere ~ 

O SR. CANmno RoDRIGUE:s- E' um insti
tuto :perfeitamente de assistencia, publica, 
onde aquella. benemerita irmã., que se pôde 
denomina r o anjo t errestre, espalha de olhos 
fechados a mãos cheias os auxilias que a ca
ridade publica lhe p1•esta., sem saber a quem 
dá.. 

Aquella irmã d<L a esmola que lhe é pe
dida sam il\dagar das crenças religiosas do 
necessitado, limitando-se apenas a. verificar 
sua qua lidade. 

(· l Es~o dic;cllrsn lliiu foi rey( ~~o pe\o orador, 
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: O SR;: TnoMA.z· CA'I ALCA~TI-Onde · fica. ~ 
! pastoral do arcebispo . probibindo os ca.tbo
f Iicos ds prestarem auxilias a. quem nã.~ for 
· catholico 1 li:Jcorre_ na. censura. do a.rcebrspo. 

0 SR. CANDIDO RODRIGUES- Não nos Com
pete indagar si . esta. in~tituição incon~ ~u 
não na. censum do arcebispo ; a nossa. m1ssao 
~ ver si essa. instituição corresponde a. um 

•s9rviço·de utilidade ... 
O SR. PAssos MIRANDA- Em face da Con

~tituição não conhecemos arcebispos. 
0 SR. CANDIDO RODRIGUES- ••• Si as forças 

orça.rncntarias perroittem o auxilio. 
. Acho que o nobre Do_Putado levou muito 
! longe o seu ra.dtcaliSmo oppondo-se á. 
. ·emenda • •• 

· 0 SR. THO~IAZ CAVALCANTI- Meu conser
v.atorismo pela. Constituição, e respeito á. 
mesma. 

0 Sl!. CANDIDO. RODRIGUES- .,. que 6ll· 
contra. apoio em todos os corações bem fvr
ma.dos. 

F.s&abelecido que não SG trata. de auxílio a. 
uma. inltitulçio religiosa.; demonstrado os 
relevantes serviços que presta. á pobreza. 
a.quolla instituiqão, o~:eio nada. mais ser pl'a
eiso plt'a. justlfloa~• a. emonda acceita. pela 

. Commiss!to de Orqamento. 
E, aproveitando 1to opportunitlade de estar 

na tribuna, eu. que não pretendia oocupa.r a 
a.~ienQ.'ío da C&mar& sob1'6 o OrQamento do 
Interior, peço licença. para. adduzlr algumas 
conalderaçõe• que me são desparta.da.s pela 
na.tural ímporüncia do a.ssumpto, pelo es
tudo que delle ftz e pela leitura d<> rela.torio 
do Sr. MinistN do Inte1•ior. 

Quando, Sr.Presidente,subscrevi a emenda. 
impugnada pelo nobre Deputado, não era. 
meu pensamento concorrer para a.ugmentar 
a. ve1•ba. das despezas dQ Orçamento do In-
terior. · 

Eu aoPedita.va bem quJ esta emenda. me
t•ecesse, como eu esper•n.va., o a.mparo e 
J>'l'Otccçiio do digno l'ela.tor da. Comm!ssão 
de Orçamento e da. Ca.ma.ra. dos Depu
ia.dos; a.credita. v a. bem qull eosa. despaza 
seria. incluída na verba. prop'>Sb pelo Go· 
verno parólo soccorros publiGQs, Isto é, na. 
·verba. d~ 100:000$; acreditava. que a emenda. 
.-seria. aceeita no sen,ido de se doola.rar: 
100:0<:10$ pa.ra toccorros publiooa, compre
hendidos !2:000$ para tal 11.m, á semelhança 
do que se tem telto com outra& verbas. 

A CommiSI!ão entendeu de outro modo, e 
na.turaimen te o foz corta. de que esta. 1/e
quena. irnporta.nola. não alteraria. ou não lll· 
.fluiria. de mooo oonsideravel nas despezas 
publicag, e esta. e1pllcaç&o vem a p1•oposito 
·das conslder&9ÕOS que poço licença para 

. . 7 r : •

1 
expender sobre o rumo que vamos levando . 
na. decretação das despezas :pu blica.s. 

Sr. · Presidente, graça<;i á activida.de e á 
exacçã.o no camprim~m1o de deveres do bon~ • 
rado Sr. Ministro ·do Interior, que neste, f 
como no anno passado, foi o primeiro que I 
entregou o seu relatorio, a ca.mara. dos ! 
Oeputaó.os acha-se habilitada a conhecet• ' 
perfeitamente da. marcha. do& serviços que · 
correm :por a.quella importante pasta, assim 
como do modo po1• que tem sido dirigido 
aquPlle grude dep~rtamento da. adminis· 
tr·a,ção publica. 

Folbeand o-S) o relat.orio do Sr. Secretario 
do lnteriol', tem-se a sensação, tem·so n. con
vicção de que S. Es:. não é somente o tri
buno a.rdoroso, o pa.rlamllntar n.rden\e que, 
nas mala dura.3 refregas do p:trlam~nto con
vulsionado por vehcmontes paixões políticas, 
s:~.bia. defender com valor e energia a causa 
n. q ua se dedicava; vê -se quo S. Ex. ta.mbem 
é um organizado!', é um refo1·maciol'; evi
dencl:L·Se, Sr. Presidente, da.s pn.gina.s do 
rola to rio que a. acção de s. E~;. se exerce 
sobre as di verso.~ reps.rtições subordina.dns 
ao seu Ministerio, umpre de u 11 modo alta
mente pratic(),alta.mente criterioso c eftlcaz. 

V. E". iel'â, sem duvida, notado quo na 
divaJ•sas verb11s qne, po1• solicit~cõcs de· 
S. E1., consignamos em orçamentos passados 
estão todas tendo applicação de um modo 
l'a.pido, economico e crltel'ioso; V. Ex. vê 
quo os pt•incil>'es assumptos que COl'l'em pelo 
Ministerio do Interiot• foram abordados no 
t•elatorio coni am ponto de vista. a.Ua.mento 
pra.tioo, altamente intelligonle. Si olba.rmos 
para. o lado da. instrucção publica, veremos 
o osforço tei!o por S. Ex. no sentido da. re
forma. deste importn.ute serviço pttblico ; 
veremos os es1uio3 que S. Ex. ma.ndou fii.Zer 
sobre est.amleciroentos de ensino e univer
sidades ; veremos os melb.ora.mentos in tro- · 
duzidos ne~ses institutos de ensino ; si dlri· 
girmos a. vista. pa1•a. o lado da. A.sslstencia 
Publica veremos as reformas por que teem 
passado os dive1·sos sel'Viços. sa.lientando-se, 
dontrJ todos, c da. Aasistoocia do Alienados, 
que ;oecebou importantes mellloramentos que 
vieram em bOil llora. extlngnir &busos que 
a.lll oonsta.nternen~ se davam. 

E, Sr. Pro~ldente, ser•ln. longo si eu pre
tendesse percorrer os diversos ramos dos ser
viços atfilotog ao Ministerio do Intorior, 
para. lazer resalt ar que todos elle> teem re
cobido o inflnlo benetlco do illnstre Sr. Mi
nistro da J 11stiça. . 

Por islo mesmo, Sr. PI'B8idente, que é 
osta a impressão que me ficou do estudo que 
fiz do Relatorio desse Minlsteri.;~, 11 que me 
despertaram a attençã.o diversas verbas de 
despoza. augmentadas neste orQa.mento. 
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E despertaram-me a attenção, Sr. _Presi
dente, porque acompanhando a marcha do 
desenvolvimento financeiro do nosso paiz, 
eu não partilho da opinião do nobre Ministro 
da Fazenda, quando, ao receber uma justa 
homenagem dos seus amigos, decll:Lrou, em 
discm•so, que podíamos aguardar tranquillos 
o dia de amanhã. 

Eu não partilho dessa tranquillidade de 
espírito de S. Ex. ; ao contrario, o estudo 
do momento actual, o estado da nossa pro
ducção trazem-me ao espírito graves appre
hensões que não me permittem olhar com 
applauw3 a iniciativa que tem tomado a 
Camara dos Deputados do augmento das des
pezas publicas. 

A proposta do Governo, Sr. Presidente, 
fixn,va a despeza do Ministerio do Interior 
em 22.228:000~\ papel, e 12.000:000$, ouro ; 
a Ccmmü:sãe de Orçamento apresenta o seu 
projecto, elevando a despeza a 24.049:000$, 
papel, comervando a mesma verba em 
ouro. 

Desse modo, Sr. Presidente, a Commissão 
de Orçamento, por iniciativa propria, elevou 
de 873:440$, a despeza papel e as diversas 
emendas apresentadas em 2a discussão, al
gumas já acceitas pela CommisEão de Orça
mento, ainda mais vêm elevar essa despeza. 

Sr. Presidente, acho que é um dever de 
patriotismo dos Srs. representantes da 
nação olharem com verdadeira attenção 
para este assumpto de despezas publicas. 
Nós estamos, como V. Ex. e a cusa sabem, 
ainda, infelizmente, em situação de mora
teria, e no em tanto, circumstancias occasio 
naes, é verdade, circumstancias inesperadas, 
determinaram um accrescimo consideravel 
de despeza publica, quer no exercício pas
sado, quer no exercício que corre, 

V. Ex. sabe que os creditas especiaes ex
traDl'dinarios e supplmnentares, subiram no 
exercício passado a mais de 30.000:000$ e 
não obstante, Sr. Presidente, nós temos um 
excesso consideravel de arrecadação sobre a 
despeza orçada. E' certo que esse excesso 
sumiu-se na voragem dos creditos a que 
acabo de referir, ainda deixando um deficit 
na liquidação do exercício, deficit que, se 
não me falha a memoria, é superior a 
17,000:000$000. 

Si, portanto, Sr. Presidente, nós não nos 
cohibirmos do proposito de augmentar as 
despezas publicas, si não fizermos sobre nós 
mesmos o sacrificio de serviços que, em
bora, nós reconheçamos urgentes, necessa
rios, limitando-nos simplesmente áquelles 
que forem inadiaveis, é certo que nós con
corl'eremos para voltar outra vez ao regi
meu do deficit orçamentario, regimen do 
qual nos devemos afastar com pavor, porque 
elle já nos levou quasi â bancarrota. 

Foi preciso, como a Camara e o paiz· 
inteiro sabem, a energia e o patriotismo do 
Gove:rno que findou ; foi preciso que tives
semos na pasta da Fazenda um homem da 
envergadura do Sr. Dr. Murtinho para que 
conseguíssemos debellar os deficits e entrar. 
em novo e promettedor regimen de orça
mento equilibrado e finanças concertadas. 

Si, pois, Sr. Presidente, não olharmos com· 
muita attenção para as verbas das despezas 
publicas, é certo que não evitaremos os es· 
colhas que, com tantos sacrificios, temos 
procurado debellar. 

O orçamento da receita, Sr. Presidente, 
mesmo o apresentado na proposta do Go
verno, deixa muito a desejar quanto á con
fiança que deva merecer as suas di1ferentes 
rubricas, porque, na maior parte das vezos, 
essas verbas afastaram-se muito do terem 
médio dos tres ultimas annos decorridos, o 
já não é de hoje que nos vamos desviando de 
salutar systema de calcularmos as verbas 
de receita pela média dos tres ultimas exer
cícios. 

Já o anno passado o intelligente relator d0c 
orçamento da receita fez notar este facto, 
mostrando que quasi arbitrariamente eram 
computadas as verbas, qundo convinha ter· 
mos a uecessaria. prudencia , procurando , 
antes, guiar-nos pelo termo médio dos exer
cícios anteriores do que por presumpções ou 
calculos mais ou menos provaveis. 

Este conselho, esta opinião do abalizado 
relator da receita de então ainda não preva· 
leceu, na propria proposta do Gove1•no, este 
anno. 

Assim é que quasi todas as .verbas da. re
ceita foram arredondadas, não para a média 
da arrecadação dos ultimas annos, mas sim 
por quantias sempre superiores. 

Relativamente á arrecadação de impostos 
de importação, cuja média nos tres ultimas 
annos foi de cento e dezesete mil contos, a 
verba consignada no actual projecto do or
çamento da receita é de cento e vinte seis 
mil contos, havendo, pois, um augmento de 
nove mil contos, quando nada o autoriza e 
quando o proprio Sr. Ministro Çl.a Fazeudao 
chama attenção da Camara sobre a tenden
cia proteccionista, pelo facto de diminuir a 
receita. 

E' verdade que S. Ei. se tem manifestado 
sempre, em todas as occasiõas, contra essa 
tendoncia dos representantes da Nação, 
tendencia que eu reputo muito salutar, de 
proteger as industrias do paiz, de modo a 
desenvQlvermosas nossas forças economicas. 

Não acompanho S. Ex. neste terreno; 
acredito que, quanto mais perseverarmos no 
proposito de defender as nossas industrias e 
de desenvolvei-as, mais cooperaremos para. 
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0 estimulo das forçoas vivas da Nação, para pronunciarmos sobre os di versos ramos do 
o progresso da sua riqueza o pro~peridade. serviço publico. 
(Apoiados.) Em taes circumstancias, parece-mo quo o 

Não é só na verba alludida, entretanto, caminho mais seguro a .:mgair, qun.ndo se 
que o nobre Ministro, contra·producente- trata das dr:spez1s publicas, será. cingirmo
mente aos seus argumentos anteriores, au- nos, quanto possível, ás propostas governa· 
gmenta a l'eceita: ainda em relação ã renda mentaes, pGra estas despezn.s, deixando para 
dos telegraphos, cuja médh nos Ires ultimas epocas mais felizes c mais prosperas, a ini· 
exercícios foi de tres mil e poucos contos, ciativa da Ca.roara, para novas despezas. 
S. E:t. eleva o calculo da receita a cinco Vejo que nó~ augmentamos, com as emen
mH contos, havendo pois, um augmento de das acceitas pela Commissão de Orçamento 
cerca de mil e quinhentos contos. em 2• discu~são, a. yorba da despezc. do Mi-

A inda assim, com ~ssas facilida.dos, arre- nisterio do Interior, em moeda papel de 
dondando·~e, póde se dizer, todas as verbas 1.024:395$441. Entre estes augmcntos fi
para mais do termo médio dos ultimas cxer- gura o de 749:000$, na. verbas de obras, que 
cicios, ainda assim, que vemos~ Vamos que o foi pedida, como no a.nno passado, apenas do 
orçamento da receita, em comparação com 300:000$000. 
o da dcspeza, deixu. a. penas o insignificant e Não me parece, Sr. Presiden te, que a 
saldo de tresento~ e seEsenta o cinco contos. Commissão tto Orçamento, •em profundo e 

Maior que fosse o saldo, elle não repre- detalhado exame do assumpto, propoz este 
sentaria a vordade dos factos. Elfectiva- augmento uc cte.spDz~ visto qt;e, cqmo eu 
mente, como é sabido, :oão frequentes, sã1.1 diase, a nossn. sltna.çao fina.nomra nao p et·
necesSal•ios, são impt•escindiveis mesmo os mitte, na phrase do Sr. Mioistro ila Fazenda, 
creditas extra.ordimuios e supplementa.L·es. larguezas orçamentarias. 

Como já tive occ~sião do dizer, no exer- O Sn. CoRNELIO DA FoNSECA dá. um aparte. 
cieio pa.ssa.do alies so elevaram 1 quantia o Sn. CANDIDO RoDRIGUES- O nobre Depu-
de trinta e um mil contos. tado, em aparte, particularl~a ob1•as e ou 

Com relação ao orçamento que discuti· não pretendia entrar .no exame particular. de 
mos os creditas extraordinarins e supple· cada uma das l'espedLyas verbas. 
meotaros subiram a 3,450:000$, avultando o meu intuito em tão sOmente despertli,r 
entre el!os o referentl'l a. soccorros publicas ou chamar a. attenção da. Cama.ra sobra este 
e Pl'inciplllmente a subsidias do DOJ;Uttldos e assumpto que nos deve mnito preoccupar, o 
Senadores. augmento da despeza. publica., Entt•etanto, 

Ora, V. Ex. comprehende que osta. verba é s. Ex. me obriga a acompanbttl·o, no aparte 
quasi que uma verbll permanente de despe- que me deu, 
za po1•que está na conscíencia publica de que. Li, como ha pouco disse, com atteução, o 
nos quatro mezes do prazo constitucional, relatorio do Sr. Minisir,. do Intel·ior, mesmo 
para os nossos trab~lhos, é absolutamente porque fui o primeh·o distribuído, o que deu 
Impossivel que elles· se executem por mais aos Srs. Deputados tempo sufilciente para. 
esforço que empreguem os representantes fazerem sua leitura , o que não acontece 
da nação, e mesmo quando-é preciso que com relação a outros relatorios, excepçã.o 
fique consignado-elles não tenham de espe- feita do da Marinha e do Lla Guert•a, distr i
rar os !'elatorios e as :propostas dos diversos buidos ainda com tempo pal'a. estudo o modi-
Ministerios . ' tação. 

Y, Ex. sabe que estamos hoje no peuulti- Mas, Sr. P residente, no exame detalhado, 
mo mcz do anno e não temos t odos os rola· fe ito pelo nobre Ministro do Interior, sobre 
to1•ios, todos os dados que nos dovcm nuxl- as diversas repartições a seu cargo, sobre as 
lia r· necessidades expostas pelos directores c che· 

Seja. dito de passagem-não é uma questão res de serviços, nessas re].Jartições, lá en
de pouca importancia., a época da enl.regu. contrei a que se rofcre á. Academia de Me· 
destas rel.ntorios peças de grande va.lor P~)lu. dicina da Bahia, oudo, om subsGancioso rela.
multipliddade do problemas quo ~bord;1rnç tlirJO, o director descreve as necessidades 
pela. multiplicid~~ode de serviço quo enume- daquelle estabelecimento, os progressos que, 
ram. Ellas repre8en~m impor tantíssimo pa· sob a actnal Hdministn;ção, ellrJ tem tido e 
pel para o mecanismo dos nossos serviços. os melhoramentos de dive1·sas ordens que 

Estes relatorios precisam ser lidos, es· teem sido realizadas a.lli, e aponta que, 
tudados e meditados, e não d possível tendo sido orQada.s as obra.~ do edificio cli· 
que sendo elles en,•iados nos ultimas dias nico em duzentos e dezesete contos de réis; 
dos nossos trabalhos, u.o apagax·das luzes, tendo si l.o votadas por duas vezes verbas 
lJossamos encontrar nelles as in~pirações, no orçamento, de setenta contos de réis, 
os estudos de que necessitamos para nos para essas obras, soria indispensavel que o 
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Congresso decretasse uma ultima verba de 
oitenta contos, pa.ra a conclusão desse edi
:flcio. 

A Commissão na.tura.lmente inspirou-se na 
leitura desse relatorio para consignar a 
verba, nã.o de oitenta contos, porém, sim, de 

· Slltenta. para essa obra. 
Relativamente á. conclusão das ol:lras da 

Faculdade de Modicina do Ria do Janeiro, 
estão ella.s ta.mbem descriptas com minu
ciosidade pelo respectivo dircctor que a.com 
panhou . o~ melllOI'ttmento8 feitos externa e 
internamellte, no edificio, os melhora.ment~s 
de montagem dos laboratm·ios, o augmento 
do um dos editlcios e terminou pela n~ces
sid'l.de de ·verba. para a conclusão das obras. 

Ern relação, Sr. ProBidente, á Blbliotheca 
N aciona!, desde o anno passado o illustre 
Ministro do Interior faz ver a urgente neces
sidade do construir-se um ccl ide lo destinado 
ao depOllito <'.a enorme quantidade de livros 
que aili existe ; tem constantomente l'ecla
mado contra. o perigo de incendio naquellc 
e~liflcio, o sobre a necessidade de construir-se 
um apropriado áquelhl fim, em Jogar igu11ol· 
mente apropriado. 

Consequentemente, S1·. Presidente, ll. verba 
lembrada pela Commisaão de Ort;lamento, 
para. esto s~rviço, inspirou-se no relatorlo 
puaado e no rela.~orio vigente. 

Por1anto, S1•. Presidellto, ainda. se Jus ti· 
fica. ea ta verba. de dospoZ!Io. 

Relativa.mento porém aos 200:000$ ~ quo 
S. Ex. se roreriu, e o. quo eu nilo pretendia 
me reft!rlr, para n Faculdade do Direito do 
Recife, dovo declarar a. S. Ex, que nílo en
contro no rel11tor!o do S1•. Mlnlst.ro do Inte
rior, refel'cnclas Pl'opriAt de S. Ex., rcfe· 
l'Gnci(l.s do tlirector daquell!l. Facul!lade, so
bre a necessidade dessa. obra. 

E11 acredito bem, Sr. Pres!dunte, que todAs 
essas rcc!amll.~ões tnduzo.m uma necessi
dade, porquanto nece~Ba1·ios Eão edi fi cios 
para. quasi todc·s os institutos d" ensino 
federal. 

O SR. ES'l'AClo ComDRA-V. Ex. f:'a.be o 
ponto em que estão as obraa1 

H a oito ou nove a nnos as paredes estão 
em meio, completamente paradas. 

O SR. GANmoo Romuat:ES-0 aparte do 
nobre Deputado vem confirmar a minha pre
visão ; aaredito bem na necessidade desta 
obra, assim como acredito na nEcessidade da 
coastrucção e reconstrucçl'í o de novos e di· 
fictos para institutos de ensino, em quaai 
todos os Estados onde elles existem ; quasi 
todos funccionam. em predios -relhos, ca.rco
mldos, antigos con-ventos em ruina.s; quasi 
todos servem apenas para. II.Ltestar que en
tre as nece~sida.des publicas não preocwpam. 
principalmente, como deviam preoceupar; 

o espirito dos legislauores, aquellaa que se 
refet·em ás commodidades do ensino publico. 

Mas, Sr. Presidente, volto ao meu thema. 
principal: penso que nós só devemos votar 
despezas que sej&Jn absolutamente urgentes, 
inadiaveis,e me pa.rece que esta a que venho 
de me referir, não está nestas condições ; 
consta-me mesmo por pessoa que já oc:c:upou 
posição saliente na quelle glori()SO Estado. 
que os alicerces diiquellas obras estão pouco 
a<:lima da terra. 

A simples enunciação disto, deix(l. ver que 
a ob1•a não ê do natureza inadiavel, de modo 
avir sobrecarregar o orçamento com uma 
verba de 200:000$, quo serâ aliás um inicio 
para maiores diiSpezas, pRl'a as quaes em 
época mais fu.voru.vel darei meu voto. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA - A 0b1•a DãO é 
inadia.vel, mas, eomo essa ha muitas outras. 
ne.lt!\ capital. 

0 SR. CANDIDo RODRIGUES -Acredito e· 
a.companharia o nobre Deputado em todas aa 
medidas tendentes a pôr cobro a esse desejo 
lmroodera.do de dllSpender dinheiro, nas cir~ 
cumstanciaa em que se acha o paiz. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-EStou prompto a 
votar comtr.nto que as medidas alcancem go· 
ralmente os Estados e a Capital Fe~ 
deral. 

0 Sn., CANDIDO RODRIGUES-MaS, como 
dls5o, não pretondía hoJe oooupa.r a attenoão 
dr. Camara. e vim á tribuna. leva.do princi
palmente pela dilrerenoia que me merece o 
oobl'e Deputado qtJe impugnou a emenda, 
unicn de que fui Bigna.ta.rio, e o fui, repito, 
certo de que n&ó viria com ella a.ugmenta.r 
& dcspeza publica, que essa importaneia 
~orla incluida. na propria verba. destinada. a. 
soccorros,publloo•. 

Si me alonguei, V. Ex:. e a Camal'a. me 
desculpem. 

0 SR. JULIO SANTOS-NÓS ouvimos V, E:c 
com muito prazer. (ApoiQdos) . 

0 SR, CANDlDO RODRIGUES - Obedeci á. 
preoccupação do meu P.Spirito externando as 
apprebensões que nelle predominam rela.ti· 
vamente ao allgmento d~ despeza. publica' 
externando os receios que tenho de que, con· 
tinua.ndo neste caminho, marchamos fa.tal
mente para o regimon dos deflcits orça
mentarios, por isso que nos dons Ol'Qamentos 
um votado e outrQ quasl -votado, ha. a.u~ 
gmento ~onsideravd dq, despeza. publio!l. No 
OrQam.ento da. Gum•r~:~, nusmentamos a. des
peza, ouro, em 1,500:000$ e, papel, em 200 
e t~~ontos contos. 

Portanto, é certo que nesses doua orça.. 
mantos augmentumos a des:pez11 publica em 
[1uantia superior a 5.000;000$000 . Addi-
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cionem-se <1 essa quantia os diversos cretlitos 1 completa.r os dous aonos de ficlcaliza.ção pré~ 
extraordino.rios e ~upplemcntares que fa.tal- Yiu., mügida pelo artigo 366 do Codigo do En· 
mente terlio de ser abertos pela iosuffi- sino (discussão unica) ; 
ciencia das diversas verbas ~çam~nt.aria.s, e Votação do proJ'ccto n 188 A de l904 re-
V, Ex. e a Ca.mara. me darao razao de lhes l d' d · t -' ' · 
I a ver ro bad o precioso tempo externando evan ° ao ex-D!3p~ta o An onw t!e Amon m 
_1 . . u __ ,0 i 'to ' Gareta. o. prescr1pçao, ]la.ra. l'ecclJlmeato dos 
as Imr:res~oes do l!l0u esp ri : . , .· subsídios corrospondentcs ao tempo decorrido 

(Mmto bem, mwta bem. O 01 adoJ c comp! ~- de 18 de dezembt·o de 1891 a 20 de janeit·o de 
mel'ttlldo). 1892, a.os qun.e;; tem dir eito como membro do 

Congresso Nacional naqnella époc<l, com pa.
rccet·es das Commísoõcs de Fazenda e ln•!us
tria. o do Or~n.mcnto e emendo.s desta ultima 
(2a di ;cu: sã. o) ; 

O Sr. P:~.·esideu.te-l\ingttem mais 
querendo uear da palavra encOl'I'o a discussão 
ficando adiada. a votação. 

A :!Ilesa declara que acceitou todas as 
emendas que vão se~ remettidas <L Commissio 
de Orcamento, menos a do Sr. Mello Mattos 
por ser contraria. i~ di~posição do art, 184 do 
regimento. 

A omen!la é a õeguinte: 
«Fica o Poder Executivo u.utori:r.ado a ul· 

terar o regulamento diL Jlt-igada Policin.l, es· 
ta.belcccn!.lo n. pt•omoção grn.dua.l c succe:>.>iYa 
dos respectivos officia.es a todos og po~tos da 
mc.mw.llrig<tilu C)tcepç~o feita. a.o de commn.n
da.nte geral, rcspeHadas as nomeuções, dos 
actuaes officiaes em commissilo ; l'êgu~ 
lando as procedeucias pelo decreto n. 2.404, 
de abril do l859, modificando todos os pontos 
que julgar conveniente á. boa marcha üo ser· 
vioo, inclusive o quadro da brigaàa., som 
augmento de pessoal c de despeza. 

Sa.la das Commissõe~. 3 da novolliln•o de 
!904--Mella ]faltas.~<> 

Não ha.vendo nada mais a tra.tar, designo 
para amanhã. a aeguintc 

ORDE~-1 DO DIA 

Votação da. emenda. do Sen<J.du ao projeeto 
da Camara dos Deputados n. 63 A, deste 
anno, que autoriza o Presidente da Republi
ca. a abrir ao Ministerio da Inuustria, Viação 
e Obras Publicas o credito extraordino,rio de 
12:801$870, cru execução de sontellçt~,'pasea.
da em julgado oro favor dos engenheiros Lu.· 
cas P1·oença e Antonio da Costa. Junior (dis
cussão unica); 

Votação do projecto n. 249 A, de 1904, do 
Senado, concedendo seis mezcs de licença, 
com todos os vencimentos, ao Dr. Lucio de 
Mendonça, ministro do Stlpremo Tribunal 
Federal (discussão unicl\); 

Votação do parecer n. 41, de 1904, conce
dendo licença por tres mezeB para trata
mento de saude, ao Deputado Raymando 
Nory (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 121, de 1903, inde
ferindo o requerimento em que o Dr. João 
Pedro de Aqulno pede dispensa. do resto do 
do tempo que fa.ltn. ao seu externato para 

Votação do projocto n. 216, de 1904, auto~ 
rizando o Poder ~xecutivo a o.brir ao .Mlnis
tat•io da Fazenda o crcdi to cdraordinario de 
554$351 para. pagamento a.o j uiz federal do 
Espírito Santo Dt'. Raul do Souza \'Ia.l'tins, 
em virtude de sentença (3a discussão); 

Votação do projacto o. 235, de 1004, auto
rizando o Poder Executivo a <tbrir ao ?lfinis
tcrio d·~ Industria, Viação c Obras Publicas 
o credito e-xtra.ordinario de 7 :2G3$874 pa.ra 
realizar o pagamento devido a Artbur Bello, 
funcciona.rio da Ropar~içã.o Geral dos Tele
graphos, relativo a vencimentos dos oxer
cicios do 1898 o 1899 (3~ di~cussão) ; 

Votação do projecto n. 250, de 100,1, auto
rizt~ndo o Podei' Executivo a. conceder seis 
mezcs de licença, com o respectivo ordenado, 
ao inspector de fazenda. do Thesouro Federal 
bacharel Luir. Vossio Erigido, em prorogação 
ãquella em cujo goso se ac1ta, p.1.ra t rata.
n::en to de suiL sande onde lhe convi et• ( dis
cussão uniro) ; 

Votacão do projecto n. 237, de 1904, auto
rizando o Poder E:tecutivo a contar a.o t<l
nente Manoel Joaq11im Machado, para todos 
os cft'eitos, o tem:po que lhe tenha sido des
contado em ''irtude d ' coparticipaçã.o na. 
revolta de G de setembro, com pareceres 
das Commissões de Marinha tl Guerra e de 
Constituição, L~gislaçiio e Justiça. e voto em 
separado dos Srs. Estevam Lobo e Germano 
Hasslocher acerca da emenda oft'erecida na. 
3~ discussão do projecto n. 205, de 1899 ( 3a 
discussão ) ; 

Votaçãodop!•ojecton, 251, de !DO,l, anto·
riza.ndo o Pod.or Executivo a conceder mais 
um a.nno de licença, com o r espectivo orde
nado, a. João Augusto Antunes de Freitas, 4" 
escripturario da 5" divisão da Estrada. de 
Ferr o Central do Brazil, om prorogação á 
que lhe foi concedida. pelo Congresso Na.
cíona.l, para. tratar de sua. saude onde lhe 
convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 210 A, de 1901, 
crea.ndo no Dlstricto Federal mais dous offi
cios de tabe!Wio de notas (1 & discus~ã.o) ; 
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Votação do projecto n. 246, de 1904, auto
rizando o Governo a computar, para a apo
sentadoria do empregado publico Antonio 
Rodrigues Loureiro Fraga, o tempo em que 
serviu como professor publico primaria 
na D.ntiga p!'ovincia de Sergipe (discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 59 B, de 1904, 
(n. 190, de 1903) que obriga os administra
dores de officinas de typographia, lithogra
phia, photographia ou gravura, no Districto 
Federal o nos Estados, a remetter á Biblio· 
iheca Nacional do Rio de Janeiro dous exem
plares de cada publicação periodica c um de 
cada obra de outra natureza que executarem 
e dando outras providencias (3"" discussão) ; 

3a discussão do pt•ojocto n. 218, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
~Iinist01•io da nuerra o credito extraordina.rio 
do I :600,$, para p:tgamento dos vencimentos 
que competem a Manoel Canuto do Nasci
mento, continuo addido (~Secretaria do Minis
teria da Guerra ; 

aa discussão do projecto n. 219, ele 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Ministerw da Fazenda o credito extraordi
nario, necessario para paga1· a D. Leopoldina 
Carolina Camísão de Albuquerque Figueiredo, 
viuva do capitão do exercito Jgnacio Fran
cisco de Albuquerque Figueiredo, a differença 
de meio soldo a que tem direito desde 11 de 
fevereiro de 1887 até 2.2 de julho de 1903, á 
razão de 20$ mensaes, l'elevada a prescripção 
oro que possa ter incorrido ; 

ga discussão do projecto n. 217, de 1904, 
autorizando o Poder E:xecutivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito mdraor~ina1•io de 34:161$193 para. o 
pagamento devido ao alferes da brigada po
licial Ernesto Pinto Machado, em virtude de 
sentença; 

la discussão do p1•ojecto n. 79 A, do 1904, 
autorizando o Governo a adquirir, para a 
galeria da Escola de Bellas Artes, os quadros 
do fallecido pintor Victor Meirellm; com pa
recer e emenda da Commissão de Orçamento. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 30 minutos 
da iarde. 

140a SESSÃO E:M 4 DE NOVE:MBRO DE 1904 

P1·esidencia do S1·. J11lio de .Mello (1. 0 Vice -P1·esidente) 

Ao melo-dia procede-se á chamada a que Lobo, Ribeiro Junqueira, David Campista, 
respondem os Srs. Julio de Mello, Pereira Antero Botelho, Lamounier Godofredo, 
Lima, Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, Carlos Ottoni, Carvalho Britto, Nogueira, 
Joaquim Pires, Bricio Filho, Sá Peixoto. Olyntho Ribeiro, Lindolpho Ca.etano, Olega
Luiz Domingues, Cunha Machado, Dias Viei- rio Maciel, Rodolpho Paixão, Galeão Car
ra, Anizio de Abreu, Bezerril Fontenelle, valha!, Moreira da Silva, Ferreira Braga, 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, Frederico José Lobo, Candido Rodrigues, Joaquim Tei
Borges, Sergio Saboya, Gonçalo iiouto, Eloy xoira Brandão, Costa Netto, Lindolpho Ser
de Souza, Fonseca e Silva., Pereira Reis, Al- ra, Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, 
berto Maranhão, Trindade, Abdon Milanez, PaulaRamos, AbdJn Baptista, Elizcu Gui· 
Izidro Leite, Teixeira de Sá, Celso de Souza, lherme, Soares dos Santos, Germano Hasslo
Malaquias Gonçalves, Elpidio Figueiredo, cher, Rivadavia Corrêa, James Darcy, Cas
Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, Ray- siano do Nascimento, Vespasiano de Albu
mundo de Miranda, Euzebio de And1·ade, querque, Alfredo Varcla, Diogo Fortuna e 
Arroxella.s Galvão, Rodrigues Doria, Jovinia- Homem de Carvalho. 
no de Carvalho, Domingos Guimarães, Felix Deixam de comparecer com causa parti
Gaspar, Eugenio Tourinho, Garcia Pires, Sa- cipada os Srs. Paula Guimarães, Wanderley 
tyro Dias, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, de Mendonça, Enéas Martins, Raymundo 
Paranhos Montenegro, Bernardo Horta, He- Nery, Hosanna.h de Oliveira, Passos Miranda, 
redia de Sá, Mello Mattos, Oscar Godoy, Gal- Arthur Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio 
vão Baptista, Silva Castro, Julio Santos, de Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bas
Henrique Borges, Mauricio de Abreu, Carlos tos, Urbano Santos, Guede.lha Mourão, Chris
Teixeira Brandão, Francisco Veiga, Estevam ·tino Cruz, Paula e Silva, Walfredo. Lea.l, 
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José M::~.rccllino, l!J~meraldino Ba.ndoira., Mo
reira Alves, Cornelio da Fonseca., Artl1ur Or
lando, Fc!i5ballo Freire, Oliveil•a Valladiio, 
Noiva, Leovigildo Filgueira.s,Ca.stro R.ebcllo, 
Tosta, Ver"'OO de Al:lrcu, Augusto de Freitas, 
Pinto Da.nfa.s, Tolentino dos Sa.ntos, Eduardo 
Ramos, Rodrigues Saldanha, Mareolino Mou
ra, Corrêa Dutra, Irineu Machado, Nelson 
de Vasconcellos, Fídclis Alvas, João 13a.ptlsta, 
13olisM'io do Souza, Bezamat, Cruvello Cil.· 
va.lcaoti, .José Bonii'acio, João Luiz, Gastão 
da Cunha, Carlos Peixoto Filho, · Peoido Fi-
1110, Francisco Bornardino, nueoo de Paiva, 
João Luiz Alvos, Leonel Filho, Adalbcr Lo 
Ferraz, Antonio Zacarias, Henrique Sa.Ilcs, 
Manoel Fulgencio, \Venceslilo Bt•az, Paudu \ 
Rezende, Jesuioo Cardoso, Domingues de 
Casti·o, Fr;LDcisco Roroelr(J, Va.lois de Castro, 
Rebouças de carvalho, Arnolpho Azovcdo, 
Fernando Prestes, Eloy Chaves, Loite dr. 
Souza, Alvaro de Carvalho, Azevedo .Mal'
qucs, Rodolpho Miranda, Herrol!ncgilL!o de 
Mora.as, B<!rnardo Antonio, Aquino Ribeiro, 
Caudido úc Abreu, Luh Gualberto, ~Ia.rçal 
Escobar, Barbosa Lima, Angelo Pinheiro. 
Vietorino Monteiro c Campos Ca,rticr. 

E seru c:J.usa os Sr;,;. Am•elio Amorim, José 
Eusobio, João Ga.yoso, Virgilio B.rigido, Jvão 
Lopes, Eduardo Studart, Alfonso Costa., Me· 
doiro~ c Albuquorque, Pereira de Lyra, João 
Vieira, Estao!o Coimbra, Pedro Pernambuco, 
Bulcão Vianna, Prisco Pa.:raizo, Moreira. Go
mes, JoSé Monjardirn, Galdino Lorcto, Du
lhC!os Marcial, August.o de Vasconcellos, Sá. 
Freire, Amorico de AluuclueL'ctue, Erico 
Coelho, Laurindo Pitta., Pa.ulino de Souza, 
Viriato Masca.t•onho.s, Bernurdo Monteiro, 
Astolpho Dutra., carneiro de Rezende, Bw
nardcs de Fal'iõt, Camillo Soares Filho, Calo
goras, Su.bino Barroto, C:.millo Pl'a.tes, Ber
nardo de Ca.mpos, Costa Junior, Amaral Cc
Sll.l', Paulino Carlos, FI·Imci~co Malta, Bene
dicto do Souza, Jnveoal Miller c Domingos 
Mascarenhas. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. o sem debate approvada a a.cta da. 

sesslio antecedente. 
Passa-se a.o expediente. 

O S1•. Alenea r Guhn~rães 
(:to Secretar io) procede á. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offieios: 
Do Sr. Raymundo Arthur de Vasconcellos, 

communiea.ndo, para os devidos effcitos, que 
aEtSumiu, em 3 do corrente, o exercicio do 
cargo de Senador da R.epnblica, renunciando 
assim o mandato de Deputado federal pelo 
'Estado do Pia.uhy.- Inteirada.. 

Yol. VIl 

Do Sr. Deputado Bernardo AntooiodeFaria 
Albcrnaz, communic:~.ndo que por· motivo 
de ~audr:, retira-so por algum' fompo desta 
Caprtlll- Inteirad~. 

Do Sr. l • Sect•eta.rio do Sena:Io, do 3 de 
c~I.:_rentc, devolvendo. com emendv.s a prJpo
siçao desta Ca.m:w~. "ornando o.Ytcmslva aos 
professores e r epetidores do Instituto Beo~ 
ja.mln Constn.nt, o accl·escimo do voacimeo
tos q tiO tiveram os leot.es do Gymnasio Nu.
cíonal, por decreto.~ de 1890 e 1892. - A' 
Com missão do Orça.mento, 

Do Ministerio dB Justi~ e Ncgocios Inte
rioros, do 31 do moz ultimo, reme,tendo de
vidamente sanccíonados, dOU$ dos re$peotÍvos 
:mtogra.pllos da R!jsotução do Congrcs3o 
NO<citJnal, tot•naodo obriga.torias em toda a 
Repu blica. a. va.ccinaçã.o e rcv;\ccina.çii.o con
tra. a. va.riola.. - In\eir;.td<\. (l~ovie-se urn 
dos autQgra.phos ao Sona.do, a,rcbivando·se 0 
<JUtl'O,) 

São lidos c vão a imprimir, para eutra.t• 
na. ordem dos t J-abaHlOs, os seg-uintes 

PROJECTOS 

N . 250 - l!J04 

.:(:.li ao Jlmisle1·io àa .liC'.rinha a Í11CUmócncia 
úe fiscalizar e policim· a pesca nas agua s 
terriloriaas da R epublíca , e cl<i oul1·as PI'O• 
videncias 

(Vi!lc projccto n. 59, de 1900} 

A Commi::;são de MtU•inha o Guerra tendo 
o:taroimvlo o projccto n. 59, de 1000, que in
~umb_c a~ :Yiinisterio da :vra.rinha a policia e 
hscahzaçao da. pesca nas uguo.s da. União, 
consi1lerando; 

que a industria du pesca. não se acha. a.inila 
t·egulal·mcnte organizada como foni.e de ll.li
mentação e do rendfl publica.; 

que n exploração do~ produc tos do mar e 
aguas fodcracs re11Uer um polic:a.mento que 
attauda, não só aos interesses do commercio 
e industrias na.vaes, como tambem á segtt
rança. e conservação dos portos da União; 

que a alçada federal sobre a pesca, u.pczar 
de firmada por actos o resoluções do Gover· 
no, desdo o r eglmen passado, convem tornar• 
ch\ra c terminn.ntementc definida, evitando· 
se duvidas e conilictos de jurisrlicção entre a 
União c os Estados; 

que ao Mirusterio da. Madnba, por inter· 
roedio das suas capitanias de portos, coube 
sempre o arrolamento do toda o. gent<: dG 
mar e das em barca.ções destinada.~ aos diffe· 
rentes ramos de actividade da marinha. mer· 
canto; · 

que a profissão da. :pesca, offorecondG uma 
excellen te escol:\ de adaptação á vida no mar, 

a 
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convem dooonvolvel· a., sob a vigil:mcia e 
. protecção da mar~nha. da guerra., como uma. 

das :procedeneias do. s~u p_essoa.l ; . 
que, dispondo o M1mster1o da Mar10ha. de 

recursos de pessoal e material, pOde, com 
vani_agem e e~on~mia., s~r. incumbido do 
serviço da fiscahza.çao e pohcu1. da pesca ; 

finalmente, que a pesca, com. o emprego 
de embarcações, constituindo uma. industria 
de navegação, deve ser regulada. por lei 

· ftldcral (Const. art. 13) ; 
~ de parecer c1ue a mataria. requer a a.t

tençã,o da Ca.mara, a cujo esclarecido ex.a.me 
vem a mesma Commissão submetter o se· 
guinte substitutivo ao projecto 

Art. I• 

Compete ao Ministerio da. Marinha a. po· 
licia e fiscalização da pesca. marítima.. 

Art. 2° 

A pesca. roaritima comprebende a colheita., 
extracção Eex,Pioração de todos os productos 
do mar e aguas do dominio federal. 

Art. 3• 

A pesca. divida-se em: 
pesca exterior-no oceano ; 
pe~ca costeira- no littoral e ilhas, dentro 

dos limites das aguas territoriaes (3 milhas 
marítimas contadas, para o largo, do al
ea.nce maximo da. baixa-mar) ; 

pesca interior-nos portos, rios, lagoas e 
aguas interiores de jurisdicção federal. 

Art. 4• 

Para os e:treiios da administração da pesca. 
ã dividido o terrítorio marítimo ·e flnvia.l da. 
União em 5 circumsaripções, subdivididas 
em 18 districtos, a sabar : 

1• c i rcttmscr ipç<7o 

1• úistricto, Amazonas; 2•, Pa.r<t. 

2a clrcumscripç<io 

3• districto, Maranhão ; 4•, Piauhy i 5°, 
Ceará.; 6°, Rio Grande do Norte e 7•, Para
hyba. 

3• ciJ·cumscripçt7a 

8• di.:;tr:cto, Pernambuco; 9", Alagôas; 10°, 
Sergipe i 11 •, Bahia e 12°, Espirito Santo. 

4"' circumscJ·ipção 

13• districto, Rio de Janeiro; 14°, S. Paulo; 
15•, Paraná; !6•, Santélt Gatharina.; 17•, Rio 
Oraude do Sul. 

sa circumscripção 

18° di8tricto, Matto Grosso, 

Art. 5• 

E' livre o exercício diJ. pesca exterior, sal
vas as restrieçõcs do direito marítimo e oon
vençõ3s internaciunaes. 

Art. !l'' 

Ficl'.m nacionalizadas a pesca inte1·ú>r e 
costeira; podundo cxercel-a sem qualquer 
onus ou taxa: 

a} os insc1·iptos mm·itimos sujeitos ao sor-
teio para. o serviço da armada ; . 

b) as ex-praças do exercito e da. armada, 
depois de concluírem o tempo de serviço mi· 
litar obrigatorio; 

c) os cidadãos brazileiros que praticarem 
a pesca como recreio, não podendo, porém, 
fazer commercio algum dos seus productos. 

Art. 7° 

Todos os pescadores sã.o obrigados a matri
cular-se nas capitanias dos JIOrtos ou SUiJ.S 
dependencias e a. arrolar as suas respectivas 
embarcações, na fórma estabelecida pelo re· 
gulamento da pesca. 

At t So 

Para o serviço a.dministrativo da pesaa é 
creada. no Ministerio da Marinna a I,upecto
ria Geral do. P~sca-com o seguinte pessoa.l: 

1 i nspector gemi ; 
1 ajudante; 
1 preparador ; 
1 secretario ; 
1 sel'Yonte. 

A1·t ~ 

No re"'ula.mento geJ:al da. peoca serão es
tabelecidas as equiparações do :pessoal acima 
com o da. Contadoria ela J1larinha, hem eomo 
as suas attribuições e vantagens respectivas. 

Art IO 

Serão nomeados : 
O inspector geral, por decl'eto ; 
O ajudante, preparador c secretario, pelo 

Minietro da Marinh&, sob proposta do inspe
ctor geral; 

O servente, pelo inspector geraL 

Art. 11 

Haverâ, para cada districto, os capatazes. 
tlscaes e auxiliares que forem neeessat'ios, 
sendo o numel'o dos mesmos :fixado á. medi
da do desenvolvimento da pesca e a sua. 
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nomeação a cargo dos respectivos capitães 
do.s portos. 

A1·t. 12 

O pessoal de que t1•a.ta. o al'tigo a.ntnceden
te, durante o exercício du. policia. de pesca, 
:fioa.r!i. isento do sorviço milita.r ob:rig.a.torio, 
dopais de sorteado e terá. direito á porcon· 
tagem, estabelecida pelo regulamento, das 
multas por inti•a.cções do mesmo. 

Art. 13 

O Govemo l'egulamenta.rá a presonte lei 
estabelecendo :as taxas e mais condições para. 
o exercício profl.sswnal da pesca ; ás rela
tivas ás embarcações e estabelecimentos para. 
cada. especie ; as épocas de abertura. e en
cerramento ; a fórma, dimensões e mais 
particularidades dos inst1·umeutos e appare· 
lhos regulamentares ; as obrigaeõos dos pes
cadores, premios o vantagens concedidas aos 
mesmos ; as cont<·a venções e penalidades ; 
as medidas de conservação e transporte dos 
productos da. pesca e para evitar-se a des
truição dos mesmos ; a~ prescript;:ões relati
vas á colheita. das plantas marinhas, a ex
ira.cção de a.rei<JS e detrictos do ma.r; a orga.· 
nizacio da. ca.ixa da. pesca. ; e todas as medi· 
das, emftm, de ordem e protecçã.o, tendentes 
il. regularidade c ao desenvolvimento da in· 
dustrh. da. pesca. 

Art. 14 

São r e-vogadas a.s disposições em contrario. 
Sa.la. das Commissões, 4 de novembro de 

Hl04.- Al'lles Barbosa, Presidente.- Carlos 
Ca1laZcanU, com restricções.-Rodolpho Pai· 
~ao.-SoarM dos Santos, com restricções.
Olit>eira VaZladão. 

N. 59-1900 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1 o 

Incumbe ao Mlníst.erio da Ma.l'inha a ftsca.
lizaçã.o e policia da. pesca nas a.gna.s territo. 
riaes da Republica. 

Al't . 2° 

Será con~iderada. coma. pesca toda e qual· 
quer induswia. extractiva dos }lroductos do 
mar. 

Art. 3° 

A pesca. será. tli vidida: 
a) pesea.livre ou no oceano ; 
b) peliCa costeira, ou ao longo das ~mtas, 

a.lé o limite das aguas territoriaes; 

c) pesca interior, ou nos portos, rios la.
gôas, ou em geral, em aguas interiores e de 
jur.isdicção federaL 

Art. 4• 

Dividido o terriLorio marítimo d 1t Repu
b1ica, para. os fins du. fiscalização e policia 
federal de pesca., o Governo fará. organizar 
os l'egulamantos e in~trucções corresponden· 
tes a. cada região c cspccie do pesca., segundo 
os processos a.doptados, qno forem mais con· 
venicnte.~ ; estabelecendo: 

a) as épocas do abartura. e da encorramon to 
para cada pesca ; 

b) as condições relativas a embarcações e 
estabelecimentos de pesca. ; 

c) a fórma., dimensões e mais parcular í
da.des rel~tivae ou differentes instrumentos 
ou appa.relhos regulamenta.res para. cada. 
pesca.; 

d) as medidas de cvmervação c transporto 
para os productos da. pesca e as tendentes a 
evitar-se a destruição de cada. esp:Jcie ; 

e) as prescripções relativas á extracçã.o de 
areias, de plantas marinhas, ao cõrte de 
mangues, etc, ; 

(J todas as medidas, emllm, de ordem, po
licia e ropressão, tenden tes a regularizil.rem 
e desenvolverem a industria da pesca. 

Art. 5° 

Haverá. guardas pa.1•a a. polícia. da pe~ca, 
em ca.da. u.ma. das divisões do torritorio 
marítimo da. Republica., nomeados dentre o 
pessoal inscriptu nas capitanias dos portos. 

Art. 6o 

A pesca costeira será. equipa.rada. á cabo
tagom nacional, tlcando a. sua policia a. ca1•go 
dos mestres ou patrões quo, para esse tlm 
forem escolhidos pelas auto r idades na vaes, 
para cada divisão do territoJ'io maritimo. 

Art. 7° 

As companhias ou a.ssociações de pesca, 
costeira ou interior, tcrã.o fisca.es, nomeados 
pelas autoridades nava.es competentes, coro 
os vencimentos que lhe forem fi:Jados, r. 
expensas das mesmas companhias ou associa
ções; nã.o podendo, porém, os fisc11.es, em 
geral, terem interesse commercia.i algum, 
directo ou indirecto, nl\ pesca. ou seus pro· 
duetos. 

Ar·. 8° 

Os gua.rda.s de policia da. pesca. serão isen
tos do serviço militar, quando sorteados, e 
terão dil-eito á porcentagem que ror esta.be-
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Ieoida, das multas e confiBC.'tçõ es impostas 
por intra.cções do rf>gulamento. 

Art. 9• 

A pesca sem o emprego de . cmliii rca.ção 
não obt•igará o pescador a ser mscr~pto ou 
a rrolado n:1s capit~nias dos pot·tos; mngucm, 
porém, poJerá. habitualmente exercel·a sem 
liceuçu., que sm•á periodicamente reformada 
mediante as taxas est:1belecidas. 

Art. lO 

Todos os dados e io.fut•maçõss rela Li vos á 
indu~tria d 1 pesca srx'iio, pelas auto1•ida dcs 
na.vaes compatente3, annualmentc r eu oi dos 
em documentos estatísticos apresentados ao 
Mini~torio da Ma.rinba. 

Art. 11 

O exerci cio profissional da pesca será isento 
de qualquer onus pu.ra. os incilviduos inscri
ptos ou at-rola.dos nas capitanias dos portos, 
durante o tempo de sujeição dos mesmos ao 
sorteio militar. 

Art. 12 

Fic~ro revogadas as disposicõe~ em con
trario. 

Sala das scssõos, 4 de julho de lVOO .
AZves Barbosa.-A' Commissão de Marinha a 
Guerra. 

N . 260- 1904 

Autori~a o Poder exec«tivo a ab1·il· ao Mi
nisterio da Guerra o c1·edito exh·ao)·diuario 
de 2:972$608 pu.ra occornw ao pagamento 
ao escl' Í1lão aposentado do exlincto Arse~lal 
de Guerra de Per7tambuco, .lirancisco Mau
rici,, de AQ}·eu, de ordenados a que tem di
reito desde 27 de outulwo de 1900 ate 5 de 
setembro de 1902 

Em mens·1gem de 10 de junho de 1903, o 
Sr. P1·csidente dt1. Rcpublica solicitou do 
Congrc:lsn Nacional a concessão de um Cl'C
dito extraordinario do 2:972$!308, para occor
rer ao pagamento ao escrivão aposentado do 
extincto Arsenal de Guerra de Peruambuco, 
Francfsco Mauricio .de Abreu, de ord!ilnados 
que deixou de rocebar desde 27 de outubro 
de 1900 a. 5 oi e setembro de 1902, á razão de 
133$333 men~a.es. A Commissã.o de OL·ça.-. 
mentu, á. qual foi presente aquclla mon
.sagem, requisitou do Sr. Ministro da Guerra 
a reme8$a. do processo que serviu de base 
:para. aqueiio credito, tendo sido satisfeito o 
seu pedido. 

Es~udando os documentos que lhe fora.m 
enviados, verificou a. Commissão que o es· 

crivão Francisco Mauricio de Abreu foi sus· 
penso das fun01;~ões do seu cargo em 13 de 
janoiro de 1899, em virtude ds estar res · 
poodendo a processo de respon.~abilidaf.ic, do 
qual foi absolvido e julgaua improcedente· 
a denuncia. contra elle dada, em 26 de on
tubt•o de 1900. 

Tendo requerido ao Ministerio da Guerra 
o pagamento dos seus vencimentos relativos 
ao poriodo decorrido da. data. da. s ua sus
pensão á. da :;ua. absolvição, na impor&ancia 
de 2:860$207, foram essos sn.tisfeitos, para o 
que se abr-iu o necessario credito por doc1•oto 
n. 929, do 24 du dezembro de 1903. 

Em 6 do setembro de 1902 foi elle apo
sentado de accordo com o decreto n. 117, de 
4 do novembro de 1892, começando de!lde 
então tl. porceber vencimentos de in:~ootividade. 

Extincto o Arsenal de Guerra. de Pern:tm
·buoo, não figurou nos moçamentos de 1900, em 
dea.nte verba para o custeio dessa. Repat'
tição e não foi possível pagar·se áquelle 
funccionario os vencimentos a. que tinha 
direito, desde 27 de (!lUtubro de 1900 a 5 de 
setembro de 190:2. Esses vencimentos mon
tam a 2:972$1J08, importa.ncia. do CL'Cdito soli· 
citado pelo Sr. Presidente da Rcpubllca. 

A' vista d\} exposto, a Commissií.o de Orça
monto é de parecer que seja conaedido o re
ferido credito e para isso submette á consi
deração da Camat·a o seguinte projecto de 
lei: 

O Congl'e>so Nacional deCl•ata: 

Artigo unico. Fica auto1·izado o Poder Et
ecuti vo a a.brir ao Ministerio da Guerra o 
credito edraordinario de 2:9i.2$608 para oc· 
correr ao pagamento ao escrivão a.peseo~ado 
do oxtincfD Arsenal de Guerra do Pernam
buco, Francisco Maurit:io de Abre ll, de orde
n:.td.os a que tem direito desde 27 do outubro 
de 1900 n. 5 de setembro de 1902; revogadas· 
as disposições em contrario. 

Si a Ca.mo.ra approva.r este projecto, são os 
seguintes os credHos extra-orçamentarios: 

35 credi tos extra.
ordinal'ios ..... 

8 crditos espe· 
ciaes .. ....... . 

!3 creditas sup
plemen taras •.. 

Pnpol Oux•o 

7.105:942$!53 12i:96ô$999 

515:833$330 100:000$0~0 

2.301:970$509 4:74i$533 

0.923:i45$989 232:il 4$532 

Sala das Commissões, 1 de novembro de 
1904.-Cassiai'IO do Nascimento, presidente. 
La.urindo Pila. - Paula Ramos, relator.
Fratlcisco Sd. - -Ft·ancisco Veiga . -Urbano 
Santos.-Da1>id Campista.-GakG!o Car11alhal •. 
- OorneZio da Fonseca, 
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M~nsagem a que se ref6re o parecer sup1'a Jr do acto, podem esquivar-se, proscrasti:.. 
. nando ou procurando de qualquer fórma. 

Srs. Membros do. Congresso N;:c~onal- nulli:fic:tr a autoridade da catisa. julgada; 
Transm1tto-vos a mclusa. e:cpos~ç.,.o, q_ue commetteria. excesso o attentado contra a 

me foi apl'ese~tada pelo Min~stro da Gucr~·a, Poder Judiciario, viola11do conseguintementa 
·so?r~ a ~ecessrda.d~ de se a~rrr ao respcct1vo 0 prioaipio e preceito da divisao, harmoni1t 
Mwrsterw o credito especial de 2:972$6Q8 e independencia dos poderos constituídos, 
para occorrer ao pagamento a.o escrrvao fundamento das garantias de todos os di
aposentado do c:"<tioeto Arse~al de Gue~r:t do reitos~. 
Estado de Pernambuco, Fl.'aoc~sco MMtrwwde Haviam sillo apresentadas pelos interes
Abreu, de ordenados que deixou de receber sa.dosduas cartas de sentença. Na primeira. 
de 27 de outubro d~ 1~00 a 5 de setembro d~ a. condemnacão foi em quant ia certa, e com 
190~ e a qt~e tem d1re~to, e rogo que vos .<h· a. sontençil. do juiz seccional conformou-se o 
gne1~ habilitar o Governo com o t•cfendo Supremo Tribunal Federal. Na segunda., a. 
credito. condcmnacã.o em primeil'il. illsta.nci.a. foi ení 

Rio de Janeiro, 10 de junho de lúOJ.- quantia certa., mas o Supremo Tribunal, con-
10·attcisco de Pcntla Rodrigues ,-ll'lles. firmando a sentença, mandou que se liqui.

dasso a. quantin. na execução. 
N. 261 - 1904 

.-it~toriza o Pode)· E:•:ecH!ivo a ab:-iJ· <w M:.nis
terio d<! Fa::enda o eJ·edilo e:J.'!1·aordinw·io 
de 47:676$707 pa1·a pagmnento a Paiva 
Valente & Comp., Lemo.• Moreira & ]fonte 
e Santos Gomes & Comp. de I'Cstituiçlio de 
imposto3 sobre herozene impo1·tado em 189ô 
e 1897 e l'espectivas custas, em exect~ç,;o 
âs sentenças do Supremo T1·i1Junal 'Federal, 
passadas em jttlgado 

:\ Commi~sã.o de Orçnmento apresentou <L 
consitlera.ção da Camara, em 19 de outubro 
de 1901, um projecto de loi autol'izanuo o 
Presidente da Republíca. a abrir ao ~línis
terio da Fazenda. um credito exti•aor!linario 
de 47:229$709, pa.m dar execução :1.-; sGn
tenças do Supremo Tribunal FedCL'a.l rrnc, om 
grá.o de a.ppellação das do jtliz soe c i onat da 
Parahyba do Nort!', condomnaram Q. Fazenda 
Nacional a restituil' a Paiva Va.lente & 
Comp., Lemos, Moreim & Montu o Santos 
Gomes & Comp., 03 direitos de kerozcne im
portado em 1896 c 1897 e as custas dos prn
cessos . Este projecto foi approvatlo pela Ca.· 
ma.ra e remettido ao Senado. 

A Commissão de Finançns daquetlc ramo 
do Poder Legisla.ti,'o, em seu pa.l'CCCl' sob 
n. lG de 1902, pediu informações ao Go
verno, ponderando «quo não lhe lmt•ccia re
gular, como se praticou no caso 1)resonte, 
obtida a carta. de sentença, dirigir-se a pa.rte 
ao Congi'es~o, pedindo credito para. seu paga.
mento. O curia.l ê abrir a. instaucia da ex
ecuçã.o, com citação do procurador da. Repu
blica. , o qual póde oppor embargos. Si nu.da 
tem a. oppor, expede-se então a requisitaria 
do pagamento devendo incontinenti o Pro· 
curador da. Republica sciontidca.r o Governo 
da. sua obrigação de pagar, afim de provi
denciar sobre o credito necessario» . .A.dia.nte 
diz a. mesma Commissão: «Nem o Executivo 
e nem o Legislati-vo, por acto ou omissão 

,\ccrescia ainda a circumstancia de que 
essa, segunda carta do santença nã.o men
cionava realmente o que constava do accor
dão do Supremo Tl'ibuoa.l Fedem!. 

Ao passo que o accordão mandava. liqui· 
dar a qu~nti<>, na. execução, a. carto. de sen
tenç<~. dava como liquido o pi·incip;,l referin· 
do-se ao pedido dos autores e á. sentença de 
pl'imcira instancia. 

Approva.du pelo Senado, em lO de julho de 
1901, a pedido de informações feito pela sua 
Commissão de Finanças, o Sr. Presidente da. 
Repnblica, em Mensagem de 5 de· agosto do 
mesmo anuo tra.nsmit tiu :tquella casa. do 
Congresso os 

1 

documentos enviados pela Di
rectoriu. de Contttbilidade do Thesoum Fe· 
clcral, dos quaes consta que _os r:eferidos .nego
ciantes nenhuma l'eclarnaçao tmham ferto ao 
Thesourorelativ<~ <~.o pagamento das qua.ntias 
de c1ue tratam as cartas de sentença. e que 
essas cLuantias sommavam em 47: 239$'709. 

Em accordã.o de 30 de outubro de 1901 o 
Supremo Tribunal Federal tinha decldido 
«qne as execuções judiciacs contra. a Fazenda. 
Nacional nã.o ficam concluídas com a expe
cliçüo do competente procatori o para paga
mento da importancia. liquidada. c sim com 
<\satisfação c ren.lízação do dito pagamento 
e que, antes de pagar, a Fazenda, mesmo 
depois de lançada do prazo pam. embargar 
o prcca.torio, póde a.pro~enta.r embargos, 
que sáo recebit.!os e julgados provados par[\ 
reformar o a.ccorJ}io embargado e julgo.r 
improcedente a acçlío, que contl'a a embar-
gante osta;v.a. sendo executada». _ 

O Senado conformando-se com ns razoes 
da sua conimi~são de Finanças, rejeitou a 
pro:posição da Ca.ma.ra. . 

A actilal Commissão de Orçamento, se
guindo a doutrina constante dos pareceres 
n.s. 22, 27, 29, 48, 63 c outros, do cor!ente 
anuo, não tem opinado pela c~ncessao de 
credito para pagamento de quan ~w.s em.q~e 
é condemnad<1 a Fazenda Nacwnal, s1nao 
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22 A.NNAES DA, CAMARA 

depois de preenchidas as formalidades de I Si a Cama.ra ~l?provar este projecto são os.: 
que tt•ata o art. 41 da 5• parte do decreto seguintes os crodttos extra-orça.mentarios coe·· 
n. ::l . 084, de 5 rle novembro de l8g8, dou- cedidos nesta. sessão l~gisla.tiva. : 
trina essa acceita. polt~ Garoara. - r 

. apel Ouro 
Os int01·essados, em vista do parecer (lO 36 orcditol ex-

Senado, trat:U'am de cumprir aquell(l.s fo1•- t r ao l'dína-
'lllalidades e o~ prncatorios foram expedidos, rios . • . . . . . i, J53:Bl8$8CO 1~7 :906$909, 

515: 83:1$330 
rcquisitllndo o pago.mento da quantia de 8 creditas c~-
4? :676S;707, conforme consta. dos documentos pecia.cs ...• 
que acompanham o requerimento apresen- 6 crcdit.os~up-
tado á esta Commis~>5.o pelos mesmos interes- plemeotar~s 2 .!lfH :070$509 

100:000$00(). 

4:747$533 
sados o que lhes foram 1·cstituidos pelo Sr. 
Ministro da Fnzo: da por despn.cho do 6 de 
agosto Pl'oximo findo. 

No -.JJesmo requerimento declaram os sup
plica.ntos que deixam de a.preseutar cópias ou 
certidões dos pareceres dados pelo Ot•. pro
curador .zoral úa Republica. porque, tendo a. 
este ->e dirigido, obtiveram o seguinte des
pacho: « Ruqul'imm ao M[nislro da Fa
zenda,. 

O Sr. Ministro da fazc.:d<~ ncgou~Ihes a 
certirl:í.o tle semelhantes pareceres. 

A Comrni~si'io de Orçamento raqui&itou tla 
Scc1·eta.rin. {\o Supl'emo Tribuna.l cópias dosses 
pareceres e delle~ cansta o se:;uinte: 

« Tenho a hom•a. de <leclal'll.l' a V. Ex. que 
em minha opinirto ns ditas pr.Jcatorias estão 
om ccmdir;ões da .ser cumpr·ldas, não só por
quo se acham rcrc~titlas das formalidades le
gaos como porqr1e as ~cntenç-.as,cuja execução 
so pedo, passaram clefinitivamcnto em jul
~íl.tlo, tenuo sido exgottado3 todos os recursos 
por jmr·te dos representantes da União.~ 

Em ntn outro parecer sobre o me5mo pre
en.tol'io assim S3 exprime o Dt•. proc urador 
geral Lia RepnbUca, respondendo ao sr. Mi· 
nistro da. Fazenda: ora doutt•ioa. firmada pelo 
aoeol'dã.o n. 574, dn 30 do outubro de 1901 
foi ultimamen·ro repudiada. pelo Tribunal 
(accordi!o n. 513, de i de outuTJro de 1903)» . 

Em vhta do exposto, a. Commissão de Or
Qa.men to é de parecer que seja. concedido o 
credito pedido c adaptado o seguinte pro· 
jecto de lei . 

O Congresso Nacional deereta : 

Artigo unico. Fica. o Poder Executivo au
torlzo.d.o a abrir ao Ministerio da. Fazenda. o 
credito extraordlnario de 47:676$707, para 
pagamento a Paiva V alento & Comp., Le
mos, Moreira. & Monte e Santos Gomes & 
Comp. ,de restituição de impostos sobre ke
rozeno importado em 139(3 e 1897 e a.s respe
ctivas cu:1taa e em execução ás sent{)nças do 
Supremo Tribuoal Federal passadas em jul
gado; revogadns as disposicã.cs em contrario. 

!I.!J71 :4 2'!~(l()() 232:714$53:2 

Sala da.; I:Ommh16Õn:l, 1 do noverob!'O 
de 1904. - Cv.9sitmn llu Nascimento, pre· 
siucnte.-Part/a R mii iJ,t, J'olutot• .- FJ·ancisco 
&L-Francisco Vrli!Ja.-D. Cam]Jista.- Lau · 
rindo Pilla.- U•·lia11o Sllntos.- Galeno Cat · 
vall1al . 

N. '.'0'.?- IIJO.I 

At!lol'iza o Podet· fi'Xt!<'HUI)o u cn11ccrlet· ç. Josd 
Dionysio Mei1•a , "·~-~ülctda afJ'ectivo do OiJ
stJJ"I'atrn·:o do Rio d,! .larao.'!'O, ~m anno do li
ce,.ça, em prorO!JIII!rTrr 1J com o raspec!i'r)O 
oràerw.do 

Foi pre~cntc ti. Commlt~~ii.o do Pc:tiçõa~ e 
Podcros o roquorlmcn~'l em que José Dio
nysio Meira, as~lstonto ollocUvo do Obser-
va.torio do Rio d11 .Jilneh•o, l't!de quo lho sejn. 
concedido um nnno dn llcom;a com todo o or· 
denaclo, em pl"Ol'ug;u;lio ;tquclla em cujo goso 
se aeha, pa.t•a • ~nn Urllmt• u. tra.ta.r de sua 
saude . 

Por m0io de aUo~t:\tlo mmlíco prova. o p3-
ticionario achar·ao cum tl visão do olho di· 
r oite intciramonto pm·dlda o sofl'ret• de 
n.trophia. glaucomlLfrc:HIIl, no olho esquerdo, 
necessita.ndo do mais tompo po.ra. continuação 
do seu tratamento. 

Nestes termos, a Commilklii.o oiferece á con: 
slderação da. Camara o soguinte projccto: 

O Congresso Na.cloou.l resolvo: 
Artigo unico. !<:' o Poilor Hxocuttvo auto· 

rizado a concouot• IL .losd Dlonysio Meira., as· 
sistente oiTootlvo tio Observatorio do Rio de 
Janeiro, mn.fs um nono do llconçu, com o re
spectivo ordcnn..dn, om }>rorognçiio á que lhtl 
foi coneotl.illo. polo tl.ccrol.n n. 1.0:.!8, de l da 
setembro do l!l031 par:~ continuar a tratar ds 
sua saudo ando lho convlor; 1-erogadas a~ dis
posições em contmrlo. 

Sala da.s Commls:iÕOs, 3 da novembro do. 
1904.-Jost! Eusobio, prosldento.-FBU.z Ga.~
par, rcla.tor.-Sd /•h:irc. -Eusebio de Att-· 
drode. 
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N . .263- 19o4 

Fixa a despc_sa do .lliriú!edu d(t Imlust!"ia Via(~<i'o a O!Jras Pu!JUcas pa1·a o e:~:ercicio de 1905 

A 18 do corronte mez de outubro, fonm remeUiuas á Camara dos Depu tados as 
to.bellas cxplícativa3 do ot·ça.mento da.llespeza. do Miniltel'io da InJust ri!\ para. o exercício 
de 1905. 

InsLruida:rwr aquollo tlocumonto das nccossidados Lle a.lministraçã.o, que detCl·minar;tm 
modificações feitas pela proposta do Goveroo <'L 1ui vigente, póclc agol'a. n. Cummiss[o de 
Orçamento offerccer á delibe1·ação da Cama.ra o sou proj.Jcto de lei, que o relator pensi!. 
nccessario justificar com a. presente exposição. 

Ha na p1•oposta. as seguintes dl!feranças sobre a dcspeza. n.utorizada para. o actua.l 
exorcicío: diminuição de 559:1348591, papel e do 31:103$718, ouro. Eleva-se o total a 
G9.058:048.'~l01 naquolla cspecio a 4. 491 :375$42V nesta. ( ·) 

O projecto or::t. apresentado elevou n. somma. das rubricas dn. proposta. a 69.671:123$801, 
papel, e a. 4.914:375$429, ouro, 1tavondo uma diJfcrença, para m.tis, J.e 613:075$801, p11.pel, 
e de 423:000$, ouro. 

Intl'oduziu, porém, cinco sub-rub•·;ca,s novas que, com a d~ EsLrada do Ferro Central do 
Bi'a.zil, S\l subordinam à inscripção-Estrarlas rle {e1·rn (e,lerae.~. São tts que se l'Cfere m ao 
custeio das vias·ferreas adquiridas pela União e que estão sendo por osta. a.dminish•adas. E' 
uma despeza de 11.553:000$, que eleva. o total do ot•çamento em papel a 8l.224:123s80l. 
Esse excesso, por~m. e eliminado pela. renda. correspondente ás mesmas ostradêLS e que LO· 
vará [~receita a contribuição de 16.400:000$000. 

A hora. tat•dia em que lha chegou á.s mã.os a pt·oposta. do Governo m~is não pcrmi ttc 
<1 Commissão do quo limitar-se a indicar ligeíro.monta as razõe~ om que se fundou o 
as necessidades do sorviço que tevo de cnc:1ra.r, ;!.O fixar as verbas eonstantc3 do s0n 
projecto. 

Na Directoría Geral de Estatística, quo constHue a rnl.lrlca 2• do orçamento, inclue a 
proposta I80:000$para o r~enseamento da lfJOO. Dospeza é essa. para que é necessario so· 
licitar a a.ttenção da Cama.ra, tal o de8cuvolvímento que tem tido e a obstinação com que 
tem n.dherido ao orçamento. 

Os creditas votados para aquolle sorviço já. se elevam <l somma. de 2.300:000$ 
assim distribuidos por exercícios : 

1898 ....... . .................. .. ..................... . 
18WJ • ................................... , •••••.•••....• 
1{)00 • • . t t t t t t '"o 1 '' 1 t t t. t tI I f f te f I I f f t f t t f t f I t I ~f •.,..' t 

l!lOl ................................................. . 
l!l02 •.•.. ' •...•.••• ••.......••••...•......... .• ..•••.. 
1903. f. I f I t f t tI t 1 tI t tI •• I t. O. t f O O t. O ~ f O I f~~ O O f, O O O. O f. 

l 004. , •.. ' .......•....... , ...... , f ...... j ••••••••••• t •• 

2.')(): 000$00[) 
10:000$000 

1.000 :000$00[) 
500:000$000 
ISO: 000~'000 
180:000$000 
180:000$000 

A inspecção dessas parcellas mostra como, desde trcs annos, a mesma verba se 
reproduz, qual si traduzisse uma despcza normal, perpetuamente installa.da. na lei orça.
mentaria. . 

Para o recenseamento de 1890 os crcditos yotados, ordinaríos e extra.ordinn.r ios, 
sommaram 1. 765:732$564. Para. o que se realizou dez annos depois, foi estabelecida. uma 
organização tendente a simplifical·o, o que importaria bamteal·o ; e essn. promessa, 
som duvida, animou o Congresw a decretar-lhe os recursos ncces~arios, em quadra. de 
resistencia inflex.ivel a toda despeza. nova. 

Quando, o anno passado, se propunha a. verba pal'a. o exercicio actual, mani
festava-se a. convicção de que ella bastaria para concluir o trabalho. Essa esperanca. 
foi illudida . E, pot• isso, pede-se ainda. ~gora a. verba que, sendo votada desde 1902, 
vao ella. assim tomando o caracter de uma inserção parasitaria na organizaçíi.o admi
nistrativa . 

Para q,ue alguma causa se posEa aproveitar da despeza effectuada, concluindo as apu· 
rações inicHl.das e publicando o que se t enha apurado, não propõe a Comm!ssão que se 

(·)A propost a, por equivoco, diz - augm ento- em vez de diminuição. 
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elimine totalmente a verba., porêm restringe-a a. uma. distribuição de trabalho capa.z 
de a.ttingir á.quel!e resultado . 

. Eis por que a verba. do recenseamento ú retluzüla a 73:060$ e a de " }la.tet'ia.l da. 
offieina. typographica.., a. 8:000$'1'!00 . 

O orçamento dos Correio:o tem titlo sensivel accreséimo 110s ultimas a.nnos. De HJOl 
para 190.2 teve um a.ugmento de 400:248$500 ; de HJ02 p:tra 1903, elevou·se de 
582:292$000. 

As leis dC<lretadas nos ultimas ci.nco u.un r.M teom-lhe consignado as scguln&es 
verbas : 

1899 •• , •••••••• ••• ••·•• ••.• •••••• ••• 
1900 .. . ....... .. ........ .. .... ... .. . 
1901. ...................... ... . .... . 
1902 • •. ..••.••. . .. ' . •.•.••.. ...• .. •. 
191)3 ........................ ...... . . 

Papel 

10.511):882$300 
t0.392: 182$300 
lO. 330: 513~$300 
10.730:830$800 
11.313:12:!;'3800 

Ouro 

112:000$000 
102:408$630 
103:000$000 

Era. ine-vita.vel o~sc augmento om i:!O L'Viço que hí!.de, fatalmente, acomp:~.nlla.r o pro
gresso da p<lpulação e :J, consequeuto expansão dv.~ ralaçõos socia.cs. Só para. as a.gMcia.s 
postaes o o transporte de malM a ult1ma. lei da llespoza conaignou um accrcsciqiO de 
quatrocentos contos sobre a a.n 'crio .r. E fõra prociao imaginar uma pa.rada. completa. n'l. 
evolução élo pa.iz, para não jus~i fica.r a progressão de uma de:~peza. que se li lia immedi.a.ta
monte ao desenvolvimento das communicaçõcs. 

Além dhso, alguos mnlhoramonLos so toom introduzido, timidamente, em o oesso 
ser-viço postal, sufficientes J>ara desatai-o da organização xudimeutar em que est.:1goa.va.. 
Dclles a assigna.la.r a permutação de vales intornaciooa.es e a. de encommendas ]losta.es. 
Esses mesmos, por<:!m, longo estão o.tnda. do coJ•r o.sponJcr ás necossida.des impostas pelo 
estado do nessas rolacõos com os outt•os pa.izcs do mundo o a.os compromissos assumidos 
:pelo Brasil, de~o 1801, no Congresso Postal de Vienoa. Es~ã.o ainda limitados a. poueos 
paízes o ás administrações do corr•elo de alguns dos Estad.os da Repul)lica. Para lhos dar 
o desenvolvimento r1uo reclama.m, estão as repartições postaes desappa.relha.das dos 
meios indispcnsaveis, já pela. indufficlencia. do pesso:1l, já. pala. estl'eiteza da.~ ins&alN 
I ações. 

A proprh rep:~.rtição que é n sédc de toJo o sot•viço no p.1.l ~, nib di3pue dos ma.is ele~ 
lllenta.res rocursos, para. siqul!t' l'eatizar os acco~dos que outt·a.s naç:õ:1s têm proposto para 
o est<J.belecimento da. permnh de eocom:nendas. 

E a. este proposito, é de nota.•·- se qu'.>, otn'pmnto na. Capital da R"public-1 se estã.o me
lhorando as installa.cücs do sorviço; su l>:>rJin:~o~los a. di vergos miníst')rios o me!! mo, com os 
recursos do thesouro, as de a.ssoeiações p:u'ticula.res, dignas, S!)IU duvida., do to:io o a.nxilio 
olllcial, o servi~ pubJic,) h tvez o ma.i>J importa.n1,e, pela. v;ts~a. círcumrerencia. a. que sua 
u.cçã.o irradia, pela. ma.ssn. das relações a. ctue servo, p3la. id6o. que póie dar. em "todos os 
:pontos do mundo, do c~ta.do de nossa. civili?:il.CKo, está a.qui installa..lo em um editlcio que 
nos envergonha.. 

Essa. não é, u.Ii<kl, i\ uuica. cb.s nocossidacles de q uc se L'Cs<m i;o o cOl'roio l>ras ileit•o . 
Tantas vezes teem sido assigna.ladas em documentos officia·~.:;. procedentes tio Go vorno 

ou do Congresso Nacional, que seria fustidioJa. repetição iusistil' no que é sa.hiuo em 
dcmMia. Nem por ou~ro motivo foi nn. lei vigenta a.u~oriza.da. a reforma. desse serviço, 
entre as do.~ outl'os subtJrdina.dos ao Mlnisto1•io da. Iailustria.. 

Medir.UJ.s, r1ue.~i todas ue caratlter atlrninistril.tivo, qtta.cs a.s q tic paprimis~em o contra
bando postal e as c1ue re~tringi.~se.m á.<; oxcepçõe~ legll.es a conccssiio da frauquia. ,nã.o pouco 
haveriam de cont1·i'mir p.tra. que o crescimento da. randa facm~;:mo roD.llza.rem-se outros 
melhoramentos. 

Esta. apresentou, no anno ultimo, sMslvol e a.nitna.doJ: e:s:cesso sobre o anterior. 
Tal foi ella., comparada com o de todo o quioquennio : 

1899 ................... ....... .. ......... ... . ..... .. 
1900 •..••.•••.•.• ' • .••. . ... .• • •.... •. • , •••. •• ...•... 
1901. ................ ' . .... .... .. ...... ... ..... , ... . 
1902 .... · • ·•·•· ..•.. .. ...•• .. ··• ·•·• ..•.. •• . ..••. ' ... 
1903,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, ,,, , , , , , ,,,,,, , ,,,,, . ,,.,t•• 

6.787:652$296 
6. 604:366$379 
6,661:845m! 
6,675:174 61 
7. 004:166. 93 
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E' a maior renda que já tenha alcançado o correio brazileiro. 
E por mais altos algarismos seria expressa, si se lhe addicionasso a importancia de 

que é desfalcada pela abusiva concessão de isençõos, pelas fraudes commettidas á sombra da 
franquia offici&l, que já. estariam evitadas, si usado o sello especial, ordenado por lei, sem 
execução desde 1900 ; si, :finalmente, melhor :fiscalização pudesse exercer-se nos transportes 
marítimos e fiuviaes. 

Não cabem no quadro de uma lei orça.mentlria as medidas necessarias á reorganização 
do serviço postal. 

Limita-se, por isso, o projecto ora formulado para. a lei da. despeza de 1905 a repl'o· 
duzir a. propostllo do GoveL'no, em cujas tabellas explicativas se justificam as ligeiras 
alterações feitas no orçamento vigente. 

Entendeu, porém, a Commissão alterai-a, supprimindo a sub-consignação em ouro 
p~ra a compra do sellos, augmentando de 50:000$ a dotação em papel para o mesmo fim, 
visto possuirmos estabelecimentos nacionn.es, dispendiosamento custeados, como a Casa 
da Moeda, em cuja tarifa so inclue a f<1b1'icação daquelle material. Incluiu tambem 
.230:000$ para o edificio do Correio de Bello Horizonte, para cujn. construcção, orçada em 
380:000$, consignou a lei vigente 150:000$000. 

As modificações feitas na verba dos Telcgraphos, assim na proposta, como no pro
jecto, que daquella não se afasta, resultam do de3onvolvimento que tem tido a rêde, 
que, em 1903, cresceu de I. 756 ldlomctros o ,16 estações. O <tccrescimo annua.l tem 8ido 
o seguinte dosde 1897 : 

At;GMEXTO DA REDE 

Consel'\·ado pela 
Repartição 

Conservado pelas es
tradas do ferro 

1897 .•.......•..............••. 
1898 ••.......•.......•.•....... 
1899 .•.•......•••.•.•••........ 

104.804 metros 

1900 .......................... . 
1901 ...•............•..•....... 
1902 ••.••......••..........•... 
1903 ..••••.....••...•..•.••.•.• 
Hl04 .•..•.•...• : ............. .. 

111.685 
753.12:~ 

14.143 
773.546 

l. 756.897 
300.000 

» 
)) 

" 
)) 

)) 

)) 

ESTAÇÕES TELEGRAPIIICAS .\.CCRESCIDAS 

........ 
74.660 metros 

656.967 )) 
53.033 )) 

1897................... . . . • . • • . • . • . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
1898 .......•.........•............. '......... . • . . . . . . . • . . . . . . . l 
1899 .•.•..••.•• ,.............................................. 5 
1900.......................................................... 24 
1901........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1902...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 23 
1903 •••..••...•...••.•...•.•••..•..•...•...•....•. '........... 45 
1904 •••.......•...•....•.........•...•.•......... '............ 12 

Como este quadro mostra, proseguem no anno corrente as novas c~nstrucções, de!er· 
minadas por autorização legislativa. O mov-imen~o da renda te1eg_;aphiCa, porê~, n~o é 
tal r1uc aconselhe a expansão do obras de custo nao remunerador. Em 1903 a rece1ta fo1 de 
409:627$59.2, ouro, e 5. 479:431$194, papel; a despeza de 267:435$883, our9, e 7.492:649$671 

IJapel. d .. I I I I . t 'fi d .l • A receita em 1904, subirá, poden o-seJa ca cu a -a, pe o mov1men o Yerl cn. o ue .Ja-
neiro a agosto em 4.54:475$, ouro, e 5.762:594$700, papel. . _ 

Confrontada com a. da lei vigente, a verba proposta apresenta. as modlflca.çoes que 
passamos a assignalar. _ 

A rubrica <~:Expediente da Administração Central» é elevada de 65:000$ ~ 71:000$, nao 
l'esultando augmento no total, pois o accrescimo de 6:000.$ rcsul~a de se mcorporarem 
áquella rubrica os credites de 5:000$ para exr;ediente da Contadoria e 1:000$ para expe

diente da Secção Technica. 
Volo VII 
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A rubrica «Pessoal das linhas» é elevada de 2.297:092$ a 2;355:732$, havendo um ac
crescimo de dous feitores, 15 guardas de 2a. classe e 66:000$ na sub consignação «Trabalha
dores, etc.» 

Esse augmento é justificado pela necessidade de se fazer a conservação regular das 
novas linhas que na extensão de 1.757 kilometros, se incorporaram em 1893 á rede tele
graphica. Actualmente essa despeza é feita pela verba <<Construcção ·e reconstrucções~, da 
qual se elimina aquelle accrescimo, havendo, portanto, compensação. 

Na rubrica «Renovação e consolidação das linhas» ha a diminuição de 30:000$ em 
papel e o augmento de 6:333$883 em ouro, :para occorrer assim á acquisição de material no 
estrangeiro. 

A rub1•ica «Construcções e reconstrucções» é reduzida de 500:000$, papel, a. !40:000$, 
papel, e 26:666$666, ouro. A diminuição teve po1• motivo eliminar dessa verb:t para dis~ 
tribuir por aquellas que se destinam ao custeio dos serviços normaes, o .pessoal que em
pregado nestes, está sendo, entretanto, por ella pago. O desdobramento que nella. se faz, 
tem por fim habilitar a administração com os recursos preciws p<J,ra adquirir o material 
que as construcções reclamam e no paiz não se encontra. . 

A rubrica «Pessoal das estações» é elevada de 3.254:450$ a 3.268:400$000. Augmen
tam-se-lho 12 telegraphistas de 4a classe, 15 telegraphistas regiona.es, 18:350$ para esta
fetas de 3"' classe. Explica esse accrescimo o terem·so aberto ao trafego em 1903, 46 es
tações, que com a mesma irregularidade notada em relação ao pessoal das linhas, são 
custeiadas pela verba destinada a novas ccnstrucções. Desta se deduz o augmento que 
assim desapparece no conjuncto. 

Na rubrica« Material de linhas e estações» fundiram-se diversas sub-consignações de 
na tu reza identica que no orçamento vigente figuram separadamente, afim de se a·ttender á. 
melhor applicação dos creditas orçamentarios. Assim, no orçamento vigente, o credito em 
ouro, rara ferramenta e material de consumo das linhas e estações é de 40:000$, dividido· 
em duas parcellas, de 17:778$ para as linhas e 22:222$ para as estações. A proposta se 
reune, elevando a somma a 53:333$332. Este augmento, como o de 18:000$ na sub·consi
gnação para aluguel o reparação de casas, é devido ao accrescimo verificado na extensã(} 
das Jinhas e no numero das estações. 

A sub-consignação « Material de typo impresso » é elevada de 60:000$ a 180:000$, 
visto a insufficiencia que apresentaram os creditos 1'otados para os exercícios de 
1903 e 1904. 

l 
Uma rubrica nova S'l introduziu no projecto substituindo a da Estrada de Ferro Contra 

do Brasil: é a das Estradas de Ferro Federaes. Nellct se incluem, além daquella, as cinco 
seguintes adquiridas pelo Governo Federal e que, até serem, como devem, confiadas á indus
tria privada, estão sob a administração official: Paraná, Thereza ChrisUna, Santa Maria a 
Uruguay, Oéste de Minas, Sorocabana. As verbas propostas para o respectivo custeio 
baseam-se na despeza realizada no exercício findo. 

Dest'arte, ficarão habilitados o Congresso Nacional e o paiz a conhecer as condições 
dessas vias ferreas em relação ao orçamento da Republica. 

Já foi assignalado o notavel accrescimo trazido por esta modificação á despeza do Minis
teria da Industria. 

Elle resulta, porém, da phase em que tem entrado aquelle ramo do serviço publico. 
E para esta devemos solicitar a rcttenção de todos aquelles a quem caiba qualquer parcella. 
de responsabilidade na direcção da. politica nacional. 

Em tres grupos se classific<J,m as estradas de ferro sobre as quaes se exerce ainter-
venção financeira do Governo Federal : 

1°, estradas de propriedade da União, por esta administradas ; 
2°, estradas de propriedade da União administradas por arrendatarics ; 
3°, estradas particulares, cujo capital tem os juros garantidos pela União. 
Nesse quadro não se incluem aquellas, aliás poucas, que constHuiriam um quart() 

grupo, sobre as quaes se exerce a fiscalização do Governo, em virtude do privilegio 
inherente a essa forma da industria dos transportes ; mas que não gosando de qualquer 
especie de subvenção, não interessam a um exame feito do. ponto de vista. orçamentario. 

O segundo daquelles tres grupos é de formação recente ; nasceu da phase em que 
entrara, desde 1896, o regimen das estradas de ferro federaes, phase cujo termo natural 
séria a reducção de todas ellas áquella sô especie. 

Os vícios da acç~o official na direcção das vias-ferreas, verificados em todos os 
paizes em que a experiencia foi feita, mais se tinham accentuado em o nosso, onde o 
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Governo não passa de uma vasta organização burocratica. E m:1b imperiosamente· 
se impuzera.m á a.ttenção dos representantes do poder publico em uma época em que· 
estavam a affectar sensivelmente as :finanças nacionaes, adoecidas de crise angustiosa. As . 
estradas da União estavam pezando no orçamento por importa.ncia superior a sessenta mil 
contos de reis. Em sua quasi totalidade se mostravam incapazes de sua funcção industrial, 
iquidando os seus balancetes com deficits cuja somma, em 18g5, excedera de quatro 
mil contos. 

As tarifas se estabeleciam ao accaso, sem se ter em vista nem o custo do trans·· 
porte, nem as legitimas necessidades da industria e do commercio. Estradas havia 
transformadas em fócos de agitação politica, onde os desordeiros protissionaes encontravam 
mais prompta cooperação, onde as noções de disciplina se tinham obliterado por com
pleto, bastando a revolta de empregados contra a lei para demittir chefes de serviços e 
IlJcisando estes de requestar a popularidade entre os seus subalternos, á custa de condes
ceadencias criminosas. 
· Deante do tal estado de cousas, obedeceram o Congresso e o Governo, menos a theorias 

consagradas e á experiencia dos outros paizes,do que á imposição de necessidade irresistivel,. 
determinando transferir á administração particular as estradas de ferro até então geridit.S 
pela União. · 

Bem depressa se fizeram sentir os resultados dessa sabia política. Industria que, para. 
attrahir capitaes, se havia desmoralizado pelo l'é'gimen, quasi permanente, dos deficils, 
ntrou a ap1•esentar saldos. Em vez de figurar no orçamento como verba de avultada des-

eeza, passou a contribuir para. o qu:tdro da receita com as quotas produzidas pelos arren
pamentos. Desafogado o Thesouro do pesado encargo com que o onerava o custeio das 
dstradas, animavam-se os poderes publicos a reencetar as constl•ucções abandonadas e re
eul'giu para o interior do paiz a esperança, que se lhe arrancara, de ser dotado daquelle
sncompara vel í nstrumento de progresso. 
i A mesma política que visava alliviar o Estado da gestão directa das vias ferreas es~-
tendeu a sua acção âquellas que, pela garantia de juros, estavam sob a responsabilidade 
:financeira da União. Aquolle processo de auxilio quo, sem duvida, prestara alguma utili
dade em nossa infancia industrial, apresentara, entretanto, def'eitos. tão graves que en
chiam de apprehensões os estadistas brazileiros. De todos o maior se traduzia na enormi-
dade dos encargos que aquella fórma de intervenção impunha ao thesouro publico o. 

O capital afiançado pelo Governo subia já a 142.000:000$, ouro, e 50.000:000$, papel. 
O encargo annual com o serviço dos juros já se elevava, em 18g5, a l2.8g5:254$785, sendo 
no Brazil, 3.570:515$gos e na Europa g.324:738$877. Os resultados obtidos estavam longe 
de cor1·esponder a sacrificio de tanto vulto. Traçados viciosos, inutilmente alongados por 
amor á elevação do capital garantido ; linhas caríssimas, eis o que se alcançara na. con
strucção das estradas de ferro. A administração destas ee caracterizava pelo abandono e· 
pelo relaxamento proprios de uma situação industrial a que, pela promessa, deuma renda 
certa, se supprimem os estimulas elo lucro. Particularmente o serviço dos juros pagos em 
ouro estava a contribuir para. a perturbação das nossas l'elações commerciaes e para a 
anarchização do nosso regimen financeiro. 

Induziram esses factos o poder publico a promover, com firmeza, o resgate daquellas 
estradas, não para administrai-as, o que seria uma inconseqtiencia, quando estava a con
fiar as elo seu proprio domínio á industria privada, mas para incorporai-as a este mesmo 
systema. Os salutares effeitos do prog1·amma adoptado já hoje por ninguem são desconhe
cidos. Opulentou-se o patrimonio nacional; diminuíram-se, consideravelmente, os onus 
do Thesouro; alcançou-se efficacissimo elemento pa1•a a restauração das finanças publicas. 

Infelizmente, circumstancias diversas, de deploravel consequencia, se interpuzeram no 
seguimento dessa política, de tal sorte que a situação é hoje bem differente da que devia . 
ser o resultado necessario della. Dir-se-hia mesmo havermos retrogradado ao estado de 
causas que desde 18g6 havíamos resolutamente abandonado. 

A intervenção official no regim:en das estradas de ferro, em vez de se restringir, até 
annullar-se, como se tinha em vista, dilatou-se. Em 1896 estavam sob a administração do 
Governo Federal 3 .16g kilometros de estradas. 

A política dos arrendamentos reduziu aquella extensão a 1.3,30kms,420, tendo conseguid0 

limitar a administração official á Central do Brazil e á Rio do Ouro. As linhas actualmente 
geridas pelo Governo se elevam á extensão de 4.4g5kms,4I9, mais, portanto, do que aquillo 
que já parecia demasiado, em 1896. 
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Essa extensão assim se discrimina: 

Central do Brazil. .•.•. , .........••..•.•.....•.•..... 
Rio do Ouro, .•••...•.•...•.•.•••••.•..• , •.••.•.•.. , .. 
Melhoramentos do Brazil. ••...•.••••.•........•..•.... 
Paranâ, ........... , ................................. . 
'Thereza Christina .•.•....•.••••.•...•.••.......•..... 
Santa Maria ao Uruguay .....•.•.•••.•••.•.•....••.... 
Oeste de Minas ..• · ....•..••..•.....•.•••...........•. 
Sorocabana ..•.•.••....••..•........•..•.•.•.......... 

1.345,139 
120,556 
166,977 

416,995 
116,340 
355,418 
961,235 
912,767 

1.495,419 

A despeza do custeio das estradas de ferro federaes era, em 1896, de 41.041 :412$536; o 
regimen que então se adaptou conseguira já reduzil-a, na ultima lei de orçamento, a 
33.242:815$503; no momento actual ella se eleva a mais do que era em 1896, isto é, a 
44.562:140$565, que assim se demonstram: 

Central do Brazil e Melhoramentos (proposta para 1905). 
Rio do Ouro (idem idem) .............................. . 
Paraná (despeza realizada em 1903) .................. .. 
Thereza Christina (idem idem) ........................ . 
Santa Maria a Uruguay (idem idem) .......... , ....... . 
Oeste de Minas (idem idem) ....................... , ... . 
Sorocabana (idem idem) ............................ . 

32.740:563§;503 
533:013$000 

l. 7!0:761$095 
327:465$070 
597:682$847 

2.228:565$423 
6.694:089$627 
-------
44.562:140$565 

Das estradas de ferro arrendadas algumas estão, provisoriamente, sob um regimen 
de hesitação e incertezas, que, collocando o arrendatario em situação precaria, põe em 
vivo contraste o interesse delle com os do Governo e do publico. 

Na primeira das vias-ferreas federaes, que é a Central do Brazil, o desenvolvi
mento dado á acção official tem como consequencia sobrecarregar-lhe a administração 
de pemdissima tarefa ; abrir mais larga esphera á expansão dos vícios de que nunca 
é isenta a intrusão governamental nos domínios da actividade ·industrial; comprometter 
o regimen dos saldos, em que ella conseguira penosamente entrar, incorporando-se-lhe 
linhas inuteis e dispendiosas. 

E' assim que aquella estrada, além dos prolongamentos e ramaes proprios, fol recen
mente elevada com 167 kilometros da Melh0ramentos do Brazil e 94 kilometros desag
gregados da Oeste de Minas. A primeira destas, a que se denominou linha auxiliar, 
determina uma despeza, que, no segundo semestre do anuo passado, se elevou a 
423:624$521 e um deficit que, naquelle mesmo período, subiu a 303:425$275. Da segunda 
não se conhecem ainda os resultados financeiros ; seguramente, porém, elles só contri
buirão para engrossai' a columna do deficit. 

Si considerarmos as garantias de juro em ouro, vamos verificar que não sómente 
subsistem as que a política do resgate ainda não tinha alcançado, mas inda que as que 
ella eliminara tendem a ser substituídas pelos compromissos que as novas construcções 
vão determinando. 

Esses factos não exprimem certamente o repudio de um programma cuja ~abedoria 
uma breve experiencia estava demonstrando. Aconselham, porém, a desenvolver maxima 
energia no executai-o, fazendo convergir todo o esforço no seguinte rumo : 

lo, reatar a política dos arrendamentos ; 

2°, proseguir o resgate das estradas de ferro com garantia de juros em vigor, col
locando-as immediatamente no regimen dos arrendamentos; 

3 o, deixar morrer as concessões que ainda não tenham entrado em execução, 
rerus::mdo-lhes systematicamente prorogações de prazo e modificações no contracto. 
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~--------·--------------------·----------------------------
Projecto de lei 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. J.o E' o Presidente da Republica autorizado a despender, pelo Ministerio da 

, Industria, Viação e Obras Publicas, a importancia de 4.914:375$429, om~o, e 81.224:123$801, 
; papel, com os serviços designados nas seguintes verbas : 

Ouro Papel 
315:020$000 l.a Secretaria de Estado ...... . 

· 2.11. Directorüt Ge1•al do Estatís
tica (reduzida a sub·con
signação « Material da 
oíficina typographica », a 
8:000$; distribuída a sub
consignação « Recensea
mento de 1900 » do se
guinte modo : Gratifica
ção a 1 chefe de turma, · 
3:000$ ; 4 ajudantes, a 
2:400$, 9:600$; 40 auxi
liares, a 1:200$, 48:000$ ; 
1 porteiro, 1 :200$ ; 3 ser
vente;;, a 720$, 2:160$ ; 
Material, 10:000$ ; total, 
73:960$000 .•••.•••••••••• 

3.a Correios. Elevada. a sub
consignação - Custo de 
scllos e formulas de fran
quia- a 90:000$, papel, 
e diminuida de 27: 000$, 
ouro ; nccrescentando-se 
230:000$ para construcção 
do oditicio do Correio em 
Bello Horizonte .•••.•• , .. 

4.a Telegraphos ••....•••..•... 
5.a Auxilias á agricultura •.... 
(\,a Agasalho o transporto do 

irnmigrantos .•.••..••..• 
7 ,'1 Subvonção nj companhias de 

navegação ....... , .•.. ,. 
S,n. Garantia uo juros .•. ,, ••.• , 
o." Estt•arlas do forro feder ao::! : 
I. Estl•ada de For1·o Contt•al do 

Bt•azU (deduzidas as sub· 
consignações correspon
dentes á creação do Joga
res de 1 segundo escriptu
rario, 1 terceiro escriptu
rario e 1 quarto escri
pturario nas inspectorias 
do trafego: de l primeiro 
escripturario e 2 quartos 
escriptura.rlos na inspe
ctoria do movimento e 
estabelecida importancia 
correspondente a 2 con
ductores de 2a classe e 1 
conductor de 3a classe) ; 
augmentada a consigna
ção d:t 5a. di visão de 
150:000$ para conservação 
dos ramaes de Angra dos 
Reis e Lavras., ••• , ...... 

.......... 

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

I I I I I I t I f I 

I ' I ta I I f e t I e 219:552$500 

. ........... l 03 : 0001000 11.522:835$800 ............ 351:134 454 7.927:707$000 . ........... 815$000 150:040$000 

. . . . . . ... . .. . ........... 174:755$700 

. ........... I t I I t I t I I I I t 2.800:061~692 
• t •••••••••• 3.474:552$313 1.433. 983. 814 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32.611:263$503 
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II. Estrada de Ferro do Paraná 
(pessoal e matel'ial)...... . •..• , •.•• 

·m. Estrada de Ferro Thereza 
Christina. (pessoal e ma.-

. teria!) •........•••••... ·• ...•.•..... 
1V. Estrada de Ferro S:mta 

Maria ao Uruguay (pes-
soal e material ••..• , . • • • • ..••• . .... 

V. Estrada de Ferro Oéste de 
Min11s (pessoal e material) •.....••.. 

1
VI. Estrada de Ferro Sorocaba.na 

, (pessoal e material)...... • ........ . 
· 1 O. a Obras federacs nos Es· 

ta.dos. Elevada a. consigna-
ção - Barra da Laguna -
(Pessoal e material) a 
200:000$; elevada a. sub-con-
signação-Barras e Portos 
do Rio Gt•ande do Sul-
(Pessoal e material ) a 
800:000$, papel1• e 450:000$, 
ouro---(fUndo--ouro .... cre~-

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

Ouro 

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

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

do na ll!i da Receita)..... ·......... • ........... 450:000$000 

11. • Obras Publicas da Ca-
-, pi ta.lll'ederal: 
:·.Adminlstraçio Central: Pessoal 

(suprimindo-se depois das 
pal&Vl'IIB cAuxtUares de 
escripta• as 1egulntos: 
cdiarla 3$000» • • • • • • • • • • 171 : 450$000 

Dia.rias de 8$ ao Ins~tor Geral, 
7~ aos chefes de divisão, 

' ~ aos onJ~nbelros de 
d strlctos, 51 ao condu
ator geral aos encana
mentos o aos conductores 
tecbolcos, ~ aos a.u:dliu.· 
1'08 de escrlpta. •••• , • • • • •• 36:500$000 

.MateriaJ (elevada. a. verba. c.Bxpe. 
dlente, publioaoõas, etc., 
a 14:000$; re.luzlda a de 
«Servioo telephonico»- a 
4:000$; reduzida. a de 
«Limpeza do ediftcio daRe· 
partição e dos districtos• 
a 8:4qo$; aecr.escentadas 
á. rubr1ea «Repa,roa de 
proprios nacionaes» estas 
palavras: ce constru~ão 
de predlos neceasarios aos 
serviços de obras publi
cas da Capital Federab; 
ficando a somma d as 
verbas «Material» e oiLim· 
peza dos ediftclos, pessoal 
e materlab eleva.<fa a... 06:360$000 

'r .Serviços diversos. • • • • • • • • • • • • • 100:000$000 
Deposito central (como na. pro· 

posta) ................ ,,, 36:645$000 

Papel 

l. 70:):000$000 

327:000$000 

598: 000$000 

2.228:000$000 

6.700:000$000 

2.996:792$503 
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Somma da. consignação «Admi
nistração Central» •..•••• 

la divisão: 
Vigilancia de mananciaes : Pes

soal (3 zeladores, 8:760$ ; 
guardas, 12:720$; traba-
lhadores, 17:520$000) •••• 39:000$000 

~aterial...................... 2:000$000 
Conservação dos encanamentos 

conduc~o1•es: Pessoal (co-
mo na p1•oposta) •••.••• , . 73:872$500 

Material.............. . . . . • . . . 13:000$000 
Trabalhos de desobstrucção de 

rios e outras obras (pes-
soal e material)......... 20:000$000 

Estrada de Ferro do Rio do Ouro 
(reduzida. a verba cEsta.
ções e paradas• a. 46:203$; 
a de cMaterial do Movi
mento)) a 12:000$; eleva
da. a verba. cCombusti· 
vel, lubrificantes, etc., 
a 130:000$; rcduzidaa ver
ba «Material d1. Via. Per-
ma.nente» a 74:000$000). 534:275$000 

41 o: 955$000 

Som~a. ~a consig11a.ção c1" 
DlVl&aor, ••••••••• ,...... • •• , • • • • • • • 682: 147$'500 

2a Divisão: 
Conservação das florestas (feito-

l'eS e trabalhadores)..... 42:522$500 
Conservaçlo dos caminhos e 

aqueducto da Ca.rioon.... 12:810$000 
Material neoessario para a ooo-

serva~lo d·1s 1lorestas e do 
aqueducto da Carioca)... 6:400$000 

Conservação de represas, aque· 
duetos e reservatorJos 
(pessoal e material, como 
na proposta) .••••••••••• 5':495$000 

Conservacã..o e custeio da. rede de 
distribuição (reduzida. a 
consignaçio cPessoa.l ex
tranumeral'io• a. 40:000j;; 
elevada. a sub conslgna.cao 
.:Ferramenta, remonta e 
acq.uisicão de carroça.s e 
ammaes, forragens e di· 
vel'sos nece.~sarios ao sor-
vioo» a SO:OOQ$000). • • • • • 523:650$000 

:Serviço de hydromutros(o1evado 
o numero de otnciaes me
canicos a seis, com a dia· 
ria de 6$500 em 300 dias, 
o a respectiva sub-consi
gnação a 11:700$; redu· 
zida :;~, sub·consigaação 
•Material» a 26:550$ ; 
Mantida a somma da p1•o· 
posta) .•..•.•.•.••..•.••. 50:~0 

3f 
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' Inspecçilo de canalisaçõ es o cai
. · xns de a.gua. domioilia.rias 

(pessoal e matarlal). . . . . 2(1 : 000$000 
·. Proscgttimonto da. rede de dis

l<"ibuiçã.o, pennas :lo a.gua 
e registros de incendio 
(pessoal e ma.toriel oecos-
sa~io para. est e sc1•v i~-o) •. 200 :000:?000 

Conservação de collec~ores e 
galerias de ugua.s plu-
viaes (pessoal, 51:065$ ; 
m<~oterial: ferrn.mentas,o'b-
jeetos pal'a. expediente c 
diyersos, 6:000$; remoção 
de t0rras e rcslduos ex-
trallidos da.s galeriD.s,p~s· 
soa.l e ma.teria.l, 9:000$; 
construcçã.o de novos col-
tectores e galerias, pcs
soal ema.weia.l),25:000$000 91:005$000 

Serviços ed raordinarios o im
previstos (pessoal e ma-
tllrial). . . . . . .. . . . . . . . . . . 10:000$000 

; Somma. da consigoaç1\o «2' Di-
visão» .......•.•..• .. . •. 

3" Divisão: 

! Revisão da role, oovas canüi
. sações, u.quif;içt\.0 do tn·o· 

pricda.des quo iotorosscm 
uo abastocimonto o ontr•os 
1uclhorarnentos do sol'· 
•;iço, taes como : constru· 
cçio do p8q uonos l'eser•vo. · 
torios, coocot•tos em l 'C· 
~erYILtorios, ropm•açlio de 
calcamnntos oocessarlo~ 
ao serviço da. l'cvísã.o da 
I·ede (possoa.l o material 
nece.9sarios pa.ra este ser· 
i·iço) ...... . ......... . ... 650:000$000 

12 . • Esgoto da. Capital Fcdc1•al 
íreiluzida a. ve t•ba. ~Aoqui
siçã.o e conservação de 
a.ppa~olhos o moveis• o. 
4:000., ; a. de 4Evoutuues• 
a 2:000$, accrosccnta.ndo· 
se ao «Pessoal da. Repar· 
t.ição Fiscal• a sub-consi· 
gnação «Din.rias, dg 7$ ao 
engenheiro fiscal, 6$ aos 
ajudantes, 5$ aoa nusi
lla.re~ , em 360 àlas, 
14:400$000) . ............ . 

13. • lllumina.ção publica ..... . 

I. 011 : 192$500 

•• ••••• ,, f, • 

Ouro Papel 

• . • ~ . • . .•. .. . 2. 754:295$000' 

............. 
531 :273$662 

5. 90.2:757$130 
628:28*62: 
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14. a Fiscalização (elevada a 
verba «Fiscalização de 
estradas de ferro» de 
402:2õ0$ a 470:650$, des
tinado ao augmento das 
diarias dos engenheiros 
:fiscaes) •••.....••.•••...• 

.115.a Observatorio Astronomico. 
16." Repartições e lagares ex

tinctos (diminuída das 
sub-consignações corre
spondentes a um 2° offi
cial da Secret11l'ia. de Es
tado, 4:000$, e a um 2° 
official da Directoria Ge
ral de Estatística, 3:800$; 
e augmentada da de um 
porteiro-archivista da In
speetoria Geral de Terras 
e Colonização, I: 560$000 .. 

17.a Eventuaes ..•. , •••....••.• 
. . . . ' ..... 

Ouro 

3:000$000 

········· .... 

Papel 

595: O ll!$DOO 
87:600$000 

54:960$000 
150:000$000 

Art. 2. o Continuam em vigor as disposições constantes dos numeras I, II, III, IV, XI, 
(accrescentada a autorização para abrir o necessario credito até 100:000$), XII, XIII, XIV, 
XVI, XVIII (accrescentada a autorização para abrir o credito necessario para a execução do 
serviço), XX (excluídos os prolongamentos da Estrada de Ferro Central de Pernambuco 
para Pesqueira e da Conde d'Eu), XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XL, XLI do art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, dos arti
gos 21, 22 e 23 da mesma lei e as dos numeras VIII, XXII, XXVIII e XLI do art. 22 da lei 
n. 957, de 30 de dt:Jzembro de 1902. 

Sala das Commissões, 3 de novembro de 1904.- Cassi6!no do Nascimento, presidente. 
Franoisco Sá, relator.-.Francisco Veiga,-Urbano Santos.-Galeão Oarvalhal.-Cornelio da 
Fonseca. -David Campista. -Paula Ramos, com restricções quanto ao n. 1 do art. 2°. 

O Sr. Francisco Veiga-Sr. 
Presidente, a dolorosa noticia que nos che
gou hontem p11lo telegrapho e foi confir
mada hoje pelos jornaes da manhã, do in
fausto passamento do Dr. Carlos Vaz de 
Mello, Senador pelo meu Estado, torturando 
atrozmente o espírito e o cor11.ção de seus 
companheiros de representação, acredito 
que entristece tambem a todos os membros 
da Camara dos Srs. Deputados, da qual, em 
tres legislaturas, fez parte conspícua o Ulus
tre morto. (Apoiados.) 

Conhecido e prezado por todos que aqui 
• com elle conviveram, da maioria dos quaes 
foi amigo a:ffectuoso e leal, eu me julgo dis
pensado de recordar á Camara as qualidades 
moraes que, principalmente, exornavam a 
pessoa do Sr. Dr. Carlos Vaz de Mello e o 
tornavam uma das :figuras mais respeita
das e queridas do nosso mundo político. 

Os SRS, ANGELO NETO, BRICIO FILHO, THO· 
MAZ CAVALCANTI E OUTROS SRS. DEPUTADOS
Muito bem. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Formado ha 
quarenta annos, na Faculdade de Direito de 

Vol. VII 

S. Paulo,o meu pranteado amigo e patrício 
iniciou sua vida publica na magistratura do 
nosso Estado, e de tal modo se houve no 
exercício desse nobre sacerdocio, tanto hon
rou a toga, que,captando a estima, o respeito 
e o apreço de seus jurisdiccionados, con
quistou em notavel pleito, o primeiro que 
se realizou no Brazil, após a reforma Sa
raiva, um Jogar na Camara . dos Deputados 
do Imperio. 

Posteriorm(;mte e proclamada a Republica, 
elle,com maxima lealdade,se ligou a ella; e, 
sendo lo(l'o na segunda legislatura eleito 
membro desta Camara,veiu prestar á Patria 
os serviços que todos vós conheceis, porque 
quasi todos foram aqui seus contempora
neos e lhe admiraram a cordura de animo, 
a inteireza de caracter, a justiça e tole
rancia, que eram, por assim dizer, os cara
ctedsticos de seu bello espírito. (Apoiados 
geraes.) 

0 SR. BRICIO FILHO -Como Presidente, ga
rantiu sempre á opposição a liberdade de 
tribuna. 
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O SR. FRANcisco VEIGA-Elle foi, como dura, elle fazia amigos onde quer que se
disse, bom amigo de seus collegas (apoiados), tornasse conhecido e, si essas virtudes não 
e estes por sua vez não lhe regatearam o fizeram forte, com certeza podemos asse· 
provas de estima, consideração e subido gurar que foi mais do que isso, porque foi 
apreço, já elegendo-o para algumas das mais um bom. (Apoiados, muito bem.) 
importantes Commissões desta C amara, já Ne. tas condições, e em nome dos meus-
escolhendo-o para ser o primus inter pares, collegas de bancada ..• 
Isto é, para Presidente durante mais de uma 
iegislatura, facto este que basta para mos- O SR. BRrcro FILHO- V. Ex. pôde dizer 

de toda a Camara. trar as qualidades estimaveis que recom-
. mendavam e caracterisavam aquelle nosso O SR. FRANCISco VEIGA--'-'- ... acreditando· 
pranteado e illustre concidadão. corresponder aos sentimentos da Camara 

Esta Camara,reelegendo-o repetidas vezes, (apoiados geraes), que, repito, tinha no Dr. 
deu tl'.lstemunho solemne e eloquente de Carlos Vaz de Mello um amigo sincero e leal 
quanto apreciava as qualidades de que elle (apoiados), requeiro a V. Ex:. que se digne 
era dotado. (lliuito bem.) de consultar • a. Casa si consente que, em. 

O SR. ANGELo NETo-Foi sempre reeleito signal do nosso profundo. pezar e amarga 
por quasi unanimidade de votos dos seus saudade daquelle illustre e bom companheiro, 

se consigne na actaum voto manifestando as. 
pares. nossas condolencias ; que neste sentido se 

O SR. FRANCisco VEIGA-Effectivamente officie, em nome da Camara, á iUustre fa· 
a cadeira da Presidencia ainda não foi oc- milia do extincto, e_que, attendendo a que o 
cupada, pelo menos no regimen actual, por illustre Senador Dr. Carlos Vaz de Mello 
nenhum dos nossos illustres concidadãos, por exerceu o cargo de Presidente desta Casa, 
tão longo prazo c<., mo ·o foi pelo Dr. Carlos com 11pplauso geral dos seus membros
Vaz de Mello... (apoiado.s) e por tempo que ninguem ainda 

o SR. BRICIO FILHo _ Muito merecida- attingiu, s.e suspenda a sessão. (Apoiados; 
mente. (Apoiados.) muito bem, muito bem . .) 

0 SR. FRANCISCO VEmA - , .. recom
mendando-se sempre pelo seu espírito conci
liador e por sua esclarecida prud.encia. 
(Apowdos; muito bem.) 

Eleito Senador pelo meu Estado, tomando 
assento na outra Casa, elle, que no tempo do 
impedo havia abrilhantado esta tribuna,e na 
Republicct prestára, nas Commissões e na di
recçã.o desta Camara, optimos serviços, 
achando-se acabrunhado e enfraquecido, não 
tanto pela moi estia que o d.evia levar ao 
tun,ulo como pelos saífrimentos de ordem 
moral, que lhe haviam torturado o C'oração 
de pae extremoso, em consequencia da perda, 
a.inda. na. manhã da vida, ue alguns dos seus 
mais queridos e dilectos. filhos_, nã;o poude 
prestt>.r naquelh Casa do Congresso os servi
ços eo;pel'ados de sua experiencia, saber e 
patriotismo, e nos ultimos tempos do curto 

_per iodo em que della fez parte nem siquer 
pou,te comparecer ás sessões. 

Snccumbiu após grandes e profundos sof
frímentos moraes,mas jamais perdeu aquella 
coruut·a, aquella. bondade ... 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO - E resignação 
das alma H grandes. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- , , . e resigna· 
ção das almas grandes, como bem diz o meu 
illustre amigo, e que mostrava mais uma 
face bellissima do seu caracter. (Muito bem.) 

De trato ameno, de affabilidade natural, 
de inexcedível tolerancia, da notavel cor" 

O Sr. Oassiano do Nascilllen
to - Sr. Presidente, depois da lagrima de 
saudade e dor vertida peia homada bancàda 
de Minas, tendo como orgão o eminente col
lega Sr. Francisco Veiga, sobr-e o tumulo 
que acaba de cerrar-se, só nos cumpre, a 
nós, corno representantes da maioria desta 
Casa, vir associa1· a nossa dor áquella que· 
punge o honrado torrão mineiro, na hora 
que atravessamos, por ver desapparecer um 
illustre filho, qu@ por algum tempo teve a 
honra. merecida de presidir aos destinos desta. 
Camara. 

Assim, Sr. Pr.esidente, não podendo dizer 
tanto, n-em tão bem como acaba de fazer o 
meu eminente amigo que me antecedeu na 
tribuna, penso que traduzo o sentimento 
geral da Camara dos Deputados vindo trazer, 
em nome da maioria, a expressão do nosso 
profundo pezar pelo fallecimento do illustre 
Senador Carlos Vaz de Mello, cuja passagem 
por esta Casa se assi.gnalou pelo maior espí
rito de justiça e tolerancia e pela habilidade· 
com que soube dirigir, durante quatroannos, 
os trabalhos da Carnara dos Deputados. 
(Apoiados ; muito bem.) 

Repito as expressões do meu honrado an
tecessor na tribuna: Carlos Vaz de Mello, si 
não se pôde dizer que fosse um lutador e 
um forte, pôde-se affirmar que; antus de 
tudo,. foi um justo e um bom. (Muito bem ; 
apoiados.) Aquelles que tiveram a ventura 
dB privar com o cidadão cujo passamento-
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deploramos ; aquelles que tiveram o prazer 
de sentir a. acção benetica que, no seio desta 
corporação, o seu criterto e a sua palavra 
sempre exerceram, podem commigo affl.rmar 
que a Republica, si não perdeu um dos 
tantos astros que teem illuminado o scenaria 
politico da nossa Patria, perdeu, comtudo, 
um cidadão que, por suas excelsas virtudes, 
por suas qualidades de espirito e de coração, 
se recommendava á benemerencia dos seus 
compatriotas. (Muito bem.) 

Assim sendo, Sr. Presidente, e convencido 
de que interpreto os sentimentos da Ca
mara dos Deputados (muito bem), ou da maio
ria da Camara dos Deputados (apoiados), 
venho significar á honrada bancada de 
Minas e a esse glorioso Estado o sentimento 
de todos nós pelo passamento do Dr. Carlos 
Vaz de Mello. (Muito bem; muito bem.) 

Nada tendo a requerer, porque o meu hon
rado e illustre collega fez todos os requeri
mentos que, em casos desta natureza, é licito 
aos Deputados fazer, sento-me, curvando-me 
ante a dor profunda que lacera a terra mi. 
neira, o coração dos seus representantes e a 
propria Patria Brazileira. (Muito b.ern ; muita 
bem.) 

O Sr. Angelo Neto- Amigo do 
ex-Presidente da Camara, seu companheiro 
de Commissão numa longa jornada política, 
não posso e não devo votar silenciosamente 
o requerimento apresentado pelo illustre 
Deputado Sr. Francisco Veiga, que, com a 
sua pala·vra autorizada, fez o elogio do dis
tincto filho de Minas, o honrado Senador 
Carlos Vaz de Mello. 

A morte desse preclaro brazneiro que, em 
mais de uma legislatura, honrou a cadeira 
que V. Ex. occupa neste momento, Sl'. Pre
sidente, não enluta somente o coração dos 
nobres representantes de Minas; ella fere 
tambem e fundo o coração daquelles que 
tiveram a ventura de conhecer no lar, na 
política e na suprema direcção dos negoúios 
desta Casa a sympathica e veneranda figura, 
cujo desapparecimento dentre os vivos não 
pó.de deixar de ser recebido por nós outros 
com tristeza, amargura e saudade. (Apoi
ados.) 

Durante quatro annos, occupaúdo uma das 
cadeiras de Secretario, servi ao lado do 
ex-Presidente, e sabe-o a Camara, recebendo 
s.empre e prazeirosamente as suas licções, 
acceitando com o maior acatamento o<. seus 
conselhos, conselhos qu«;l S. Ex. m'os dava 
c.omó prova de uma amizade que me penho
rava sobremodo e a qual procurei zelar com 
extremo carinho . (Muito bem • ) 

Hoje ... resta-me votar a favor de todas 
as manifestaçã!ils de pezar propostas e res-

peitar a sua memoria como a de um ·~ulto 
político de real destaque. 

Pezames á sua desolada Familh, pezames 
á Minas, pezames ao Paiz. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. ·Dricio Filho-Sr. Presi
dente, venho tambem dizer duas palavras 
sobre o pas~>amento do digno Sr. Dr. Vaz de 
Mello, que durante quatro annos presidilt os 
trabalhos desta Casa, · 

Não é um elogio funebre que me propo
nho a fazer, não é um necrologia que viso 
traçar, isto já foi feito da um modo conve
niente pelo illustrado representante de 
Minas, o Sr. Francisco Veiga, com os addi
tamentos dos Srs. Cassiano do Nascimento 
e Angelo Neto. 

O que eu quero nesta hora, o que eu dese
jo neste momento é trazer perante a Cama
ra e perante o·paiz o meu testemunho sobre 
a correcção, o modo eleva,lo e maneira 
digna com que elle sempre se houve, respei
tando a liberdade da tribuna. (Apoiados.) 

Fiz epposição ao .governo do Sr. Campos 
Salles durante grande parte do pe1•iodo de 
sua presidencia. Tivemas aqui de entrar em 
lutas acaloradas, onde muitas vezes as pai
xões tumultuaram. Devo dizer a V. Ex. e á 
Camara que, nesses momentos de agitação 
parlamentar, o honrado mineiro se manteve 
sempre na linha da correcção, respeitando 
os direitos dos opposicionistas, mantendo a 
palavra livre, digna e altiva, concorrendo 
assim prura honrar as instituições republi
can-as. ( Apoiados.) 

Muitas vezes, Sr. Presidente, tive de dis
cordar delle ; de uma feita, desta tri
buna, divergi do seu modo de deliberar ; mas 
em todas essas occasiões, em todos esses 
momentos, reconheci que estava sentado 
na cadeira presidencial um homem digno, 
respeitador das fórmulas liberaes, 6Juerendo 
que os nossos trabalhos caminhassem em 
ordem, regularidade e proveito para a 
Nação, sem recorrer a medidas de violencia. 
(Apoiatlos.) 

Encarem outros por diversos prismas sua 
passagem pela Camara. Eu me limito a tra
zer o testemunho da col'recção, da isenção 
e da superioridade de vistas com que elle 
soube respeitar os direitos de todos, gover
nistas e opposicionistas, mantendo sempre 
aquella norma de imparcialidade e justiça, 
ainda mesmo nos mais calorosos debates. 

Associo-me de cJração ás homenagens pm 
postas. (Muito bem'; muito bem.) 

O Sr. Presidente-A Mesa, asso
ciando-se aos sentimentos de justo pezar de 
que se acha possuída a Camara p.elo, infausto 
passamento. do illustre Senador mineiro Dr. 
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Vaz dé Mello, que, ta.mbem como Deputado 
que foi, deixou nesta. Casa um nome por 
todos reverenciado (apoiados) e que de 1894 
a 1902 dirigiu os nossos trabalhos, bom bri
lho para o seu nome e orgulho para o glo
rioso Estado que lhe foi berço (muao bem)
vae submetter á votação a proposta feita. 
pelo Sr. Deputado Francisco Veiga. (Pausa.) 

Os senhot•es que são de parecer que se deva 
lançar na acta da sessão de hoje um voto de 
pezar pelo passamento do Sr. Senador o Dr. 
Carlos Vaz de Mello e que, om seguida, 
se suspenda a sessão, quoiram-se levantar. 
(Pausa.) 

.Foi approvado · unanimemente. 
Vou suspender a sessão, marcando para 

a.manhã a seguinteo1·dem do dia: 
Votação da emenda do Senado ao pt•ojecto 

da Camara dos Deputados, n. 63 A, doste 
anno, que autoriza. o Presidente da Repu
blica. a abrir ao Mini::~terio da Industria, Via
ção e Obras Public . .ts o credito extraordinario 
de 12:801$870, em execução de sentença pas
sada em julgado em favor dos engenheiros 
Lucas Proença e Antonio da Costa Junior 
(discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 249 A, de 1904, do 
Senado, concedendo seis mezes de licença com 
todos os vencimentos ao Dr. Lucio de Men
donça, ministro do Supremo Tribunal Fe
deral (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 41, de 1904, conce
dendo licença por tres mezes, para trata
mento de saude, ao Deputado Raymundo 
Nery (discussão unica) ; 

Votação do para.cor n. 121, de 1903, inde
ferindo o requerimento em que o Dr. João 
Pedro de Aquino pede dispensa do resto de 
tempo que falta ao seu externato para com
pletar os dous annos de fiscalizaçii.o prévia 
exigida. pelo art. 3e6 do Codigu do Ensino 
(discussão unica) ; 
·Votação do projecto n. 188 A, de 1904, 

relevando ao ex-Deputado Antonio de Amo
rim Garcia a ·prescripção para l'e~ebimonto 
dos subsídios correspondentes a.o tempo de
corrido de 18 de dezembro de 1891 a ~o de 
janeiro de 1892, aos quaes tem direito como 
membro do Cvngeesso Nacional naquella 
época, cotn pareceras das Commissões de 
Fazenda. e Industria e de Ot'ça.mento c emen
das desta ultima (2"' discussão) ; 

Votação do projecto n . . 216, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a a.lJrir ao Minis
teria da Fazenda o credito extraordinal'io de 
554$351 para. pagamento ao juiz federal. do 
Espírito Santo Dr. Raul de Souza. Martllls, 
em virtude de sentença (3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 235, de l904,auto
rizando o Poder Executhro a. abrir ao Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito extraordinario de 7:263$8i4 para 
l'ealizal' o pagamento devido a Arthur Bello, 
funccionario da Repartição Geral dos Tele
graphos, relativo a. vencimentos dos exerci
cios de 1898 e 1899 (3"' discussão) ; 

Vot.a.Ç'ão do projecto n. 250, de 1904, auto · 
rizando o Poder Executivo <t conceuer seis 
mezes de licença, com o respectivo ordenado, 
ao inspector de fazenda do Thesout·o Fe
deral bacharel Luiz Vossio Erigido, em pro
rogação áquella. em cujo goso se acha, para. 
tratamento de sua saude onde lhe convier 
(discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 237, de 1904, a.uto· 
rizand.o o Poder Executivo a contar ao te
nente Manoel Joaquim Machado, para todo;; 
os ell'eitos, o tempo que lhe tenha sido des· 
contado em virtude da. coparticipação na I'e· 
volta de 6 de setembro, com pareceres das 
Comrnissões de :Marinha. o Gum·ra e do Con
stituição, Legislação e Justiça e voto em se
parado dos Srs. Estavam Lobo e Germano 
Hass1ocher acerca da emenda otrerecida na 
3• discussão do projccto n. 205, de 1899 (3" 
discussão); 

Votação do projecto n. 251, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder mais 
um a.nno de licença, com o l'espectivo orde
nado, a João Augusto Antunes de Freitas, 4° 
escripturario da 5" divisão da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, em prorogaçã.o á 
que lhe foi concedida pelo Congt•esso Nacio
nal, para trata1• de sua. saude ondo lhe son
vier ( didcussão uníca) ; 

Votação do projecto n. 210 A, de 1904, 
creanuo no Districto Federal mais dous otn
cios de tabellião de notas (I" discussão); 

Vo~ação do projecto n. 246, de Hl04, au· 
torizando o Governo a computar para a apo
sentadoria do empregado publico Antonio 
Rodrigues Loureiro Fra.ga o tempo em que 
serviu como pi'Ofessor publico primario na. 
antiga província de Sergipe (discussão unica); 

Votação ~o projecto n. 59 B, de 1004, 
n. 190, de 190~~. que obl'iga os administra
dores de oliicinas de typogra.phia, lithogra
phia, photographia ou gravura, no Districto 
Federal e nus Bsta.do$, a remetter á Biblio
tbeca. Nacional do Rio de Janeiro dous exem
plares de cada publicação periodica e um de 
cada obra de outra natureza que executa
rem; e dando outrn.s providencias (3a dis
cussão); 

Discussão unica. do parecer n. 253 A, de 
l!J04, sobre a emenda o!Terecida na 2a dis
cussão do p:-ojecto n. 253, deste anno, que 
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fi~:a. a de3peza. do Min.is.terio das Relacões 1003, á razão de 20$ mensa.os rolo-rada. a 
Exteri~res 11.:ra o exer~tcto de 1905; prescripção em que possa ter ln~ot'l'ldo · 
3~ ~1scussa.o do proJecto n . 218, de 1904,: • . _ . ' 

a.ntoru~ando o Poder Executivo a. abrir ao 1 .~a dtscussao do pl'OJccto n. 217, de 1904. 
Mlni.stel'io da Guet•ra o crédito ex~ro.otdina.- autorizando o Podet· Executivo a. abrir ao 
rio de 1:600$, para pa.gamento dos wnci- j Minist~rio da. Jttst.i ça. .e Negocias Interiores 
mantos que compJtem ·~ Ma.nool Canuto do. o crecbto extl'<\ordm<wto do 34: 164$ 1 9~ p:trn 
Nascimento, cont.inuo addid·J á Sccrutariv. do' o pa.gamooto clevitlo ao alfored da bl'irr=-.dn. 
Mlnisterio da. Guerra; i policial crnesto Pinto Muchado, em vil:tude 

s~ discussão do projecto n. 21~\ de !90..1, de scnf:onça: 
autoriza.ndo o Poder Executivo a. abl·h· ao j 1• d' , :- c1 , · , 
Ministcl'lo <la Fazenda. o credito o:ttraordi- , rscu~aao 0 PlOJecto n. 70 A, "e 1004, 
nario nccessa.rio para. p:~.ga.r a D Loopoldina I fnt_ortnrlo o Govor·no a. adqufl•ir, para '~ ga
Caroliaa Camisão de Albuquo~que Figuei-, d~'L1a.n~cfJcola.. de Bel!a.s Artes, os q~adros 
redo, viuva do capitão do e:tercito Jo-na.cio . , • 0 P'~.tor VIctor ~~~rollos • com 
1-"ranci..'lco de Albttqu<lrque Figueiredo, ,a díf- P•tiOcOl c cmen,.a, da. ComJJHS.Sno do Orca-
fercnça de meio soldo a que tem direito desdo 1 monto. 
11 do fevereiro do 1887 ntc· 22 de julho de ! Sns,:ende-se a sessão <i 1 hora da ttJ.rde. 

141" SESS.~O E:\1 5 DE !\0\'Ei\IBBO DE 1904 

Presidenciu. do S1·, lt!lio li e Mef.lo (i" Vice-P~·esideH/e) 

Ao meio·dia procedo-se ti. chamada, a que 
l'espondem os Srs. Julio de Mello, Ferreira 
Lima •. Ale~ca.r Guimarães. Thomaz Accioly, 
Joaquun P1ros, Celso de Souza. Sá Peixoto, 
En~as Martins, Aurelio Amorim, Luiz Do
mingues, Cunha. Machado, Dlas Vieira., Be· 
zerril Fontenellc, Frederico Borges, Eduardo 
S~udart, Eloy de Souza, Trindade, Bricio 
F1lho, Mala.quias Gonçalves, Elpidio Figuei
r edo, Epaminondas Gracindo, Joviniano !le 
Car,'alno, Oliveira. Va.lladão, Domingos Gui· 
marães, Neíva., Prisco Pa.raizo, Garcia. Pire.~, 
Satyro Dias, Augusto de Freitas, AlYes Bar
bosa, Paranbos Monteoegt•o, Rodrigues Sal
danha, Bornardo Horta, Nelson de Vascon
cellos, Galvão Ba.ptista, Silva Custro, Julio 
Santos, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira 
Brandã.o, Francisco Veiga, Ribeiro Juu~ 
queira, David Ca.mpista., Antero ,,Botelho, 
Carlos Ottoní , Carvalho Brito, Nogueira, 
OlY!JthQ ~ibeiro, Li.ndolp~o- Caetano, Ole· 
garto Maciel, Rodolpllo PaUil.O, Galeão C:n· 
valha!, Moreira da Silva, Ferreira, Drago., 
Reb()uças de Carvalho, Candldo Rodrigues, 
Hcrmenogildo de Moraes, .Joaquim Teixeira 
Brandã.o, Carlos Cavalcanti, Carvalho Cha.· 
"''~s, Paula. Ra.mos, Germano Hasslooher, Do
mmg,s Mascarenhas, Cassiano do Nasci
mento, Vespasiano de Albuquerque, Alfredo 
Varela, Diogo Fortuna e Homem de Ca.r· 
v:tlho. 

Abre-se a sessão. 

E'lid:~. e sem debate approvncla a :J.c ta. tla 
so>são antecedente. 
P<l~sa·so ao expelientc. 

·.O Sr. Alencar Gutma1·ãe~ (F 
Se c1·eta,.:·o) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllcios: 
Minbterio du, Mal'inha, ue 3 !lo co1•rente 

tra.nsmittiudo o requeriment!J, devidamente 
informado, em 6J.Ue a Associação Protectora, 
dos Homens do Mar pede a concessão do 
usofructo da ilho. da. Boa Viagem e das bem
feitorias ahi existentes, por um prazo n unca 
inferior a 30 annos, pnra esta.belecer um 
P?sto de soccorr~s aos na.ufragados e depo
Sito de seu ma.tertal tle soccorro aos navios 
em perigo. - A' Coromiasão de Orçamento. 

Do Ministerio du. Guerra., de 3 do corrente, 
enviando, devidamente sanceionados, dous 
dos respectivos autographos, d::~ resolução do 
Congresso Nacional concedendo um anno do 
licença., com o respectivo soldo, ao medico 
de 4-' classe do exercito Dr. Alfredo de Mello 
Mattos. -Inteirada.. Envieso um dos an
togra.phos ao Senado, 11rchi~ando-se o outro. 

Da Associação Commercial no Rio de Ja
neiro, de 4 do corrent(), representando contrr~, 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2510512015 14:23. Pàglna 2 de 16 

38 A~NAES 'DA CAJ\.1ARA 

a reducção do ]mposto de consumo sobre 
vin-hos artitl ciaes consignada. em uma. emenda 
ao Orçamento da Receita. - A' Commissão 
de Orçamento. 

. ' ~São lidos o vão a imprimir, para eutrat· 
.!la. ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 2A-1904 

(Do Senado) 

AHlori.::a o Gove·1·no a p1·omaveJ· a conslnccçcro 
da uma estrada de (e1·ro entre as ciclacles 
de Caccias c S~o Lui.z- , no Estado do Jla?·a· 
nhcio, nas condições que estabelece 

(V ido projecto n. 2, do i90~) 
' Pelo projecto do Senado, de o. 38, de 190 w 

e o Governo autorizado a promover a coll · 
-' f.J ucção de uma estrada do ferro entre a. 

cidades 1:e S. Luiz e Caxias, no Estado dO 
Maranhão. ?':'t.i.: 

Neste projecto, ora. submcttido ao julga
mento da Camara., a Commiss:ío de Obras Pu
bliciJS, que sobre elle tem de dar parecer. 
desviando a questão financeira, que á Com
missão llo Finanças cúmpct(' estudar, des
tac:~ dous aspectos ca.pi1aes- o da neccssi • 
dadc da dita estrada e o de sua exequibi· 
!idade. · 

O primeiro foi brilhantemente sustentado 
pelo illustre Senador polo Estado do Ma· 
ranhão, Benedicto Leite, um dos autores du 
mesmo projecto, servindo es~as lucidas in
formações, prestadas áquella Casa, de 1'a.lioso 
subsidio ao respectivo parecer ; e a coro
rois~ão os acceita como a demonstração do 
desenvt,lvimcnto agricola e commercial quo 
a :projectada via-ferrea. dal'á á. zona indi
cada. 

Acceíto o principio da concurrencla pu. 
blica. pensa a Commissã.o ser de toda. a. con
venieocia. que 'tique o Governo ha.bilit 1do a 
contractar conjuncta.mente a. construcção e 
o arrenda.mento da estrada eom a. mesma. 
p(}ssoa ou em preza, que necessariamente se 
esforçará pela boa e raplda. oxecução das 
respectivas obras. 

Ao § 1. • do mesmo artigo, supprima-se a 
palavra mensalmente e phraso final ; reser
vados 10 °/

0 
para garantia da. conservação 

da. mesma obra. 
Pensa a Commissão quo semolhaotes deta

lhes não devem figurar no projccto por· 
quanto são clles a.ttendidos coro os demais no 
conti'acto tlrmado no Minlsterio da Viação 
ele accordo com as praxes estabelecidas. 

O § .2.• do mesmo artigo redija-se pela 
fór-ma. s~guinte: «A importa.ncia, total das 
obra~ scrd. determinada á. vista dos estudos 
a.pprovados » 

Não tendo tido a Corornissão elementos de 
ordem alguma para. julgar da. impol'tancia 
dos trabalhos a. executar na construcção da 
estrada, poo~a. que não se deve limitar, 
desllo já, o custo médio de k ilomotro a con
struir, o quo só se poderá fazer coro segu
raoca em presença dos estudos definiti -vos. 

O art. 2• 1•edija-se pela. fórma seguinte: 
«A estrada será. construída. pelo traçado que 
for julgado mais conveniente para. ser:vir á. 
villa. do Rosario e a.o porto de Haqui.x-

Entende a. Commissão que, para. facilit ar 
a consb ucçã.o da estrada, não se deve de 
ante mão determina r ponto do po.ssagem, o 
que SCI'(L feito com mais segurança. e melho
res vant11gens depois de realizado~ os es
tudos. 

O paragrapho unico redija-se a ssim: «Em 
Caxias ligar-se-ha a estrada. á. linha ferrea 
dessa cidade á Caj<tzeiras, mediante aecordo 
com a respílctiva empreza.> Sendo a estrad~, 
de Caxias a Cajajeiras pertencente á. empreza. 
particular, t.orna-ss neees3ar ia a. condição 
do accordo indicado. 

Para julgar directamente da segunda, fal
tam á. Commis~ão todos os elementos te
~bnicos n~eesarios ; mas soccorren.do-se ella 
das informações de p1·ofisaionaes illustres, Accrescente-se : «Art. 3 .• O Governo abri
apresentadas ao Senado como fundamento do rã creditos até ao ma:x:imo de 200:.000$ para 
mesmo projecto, não tem duvida em dal-o roaliza.ção dos estudos, que serão feitos por 
como inteiramente resolvido. administração.» 

Enh·etu.n-to a Commissão, de accordo com Tendo a. Commissão em vista. que, para. se 
os illustres representantes do Es1ado do Ma.- proceder aos estudos da. estrada de que se 
ranbão, c ouvido 0 .sr. Minis~ro da. Viação, trata., se tornarão iudispensa.veis .credito!! 
resolv~:u apresentar a1gumas alterações ao especiaes 11ara. oeoorrer ás .respectivas des· 
proj(lcto do Senado, no intuito de facilitar a. pezas, lembra a ~:onveniencia. de accresoon
acÇão do Governo na realização de tão im- ta.r o artigo acima, que vem obviar a ex-
porta.nte melhoramento. ecnç=i.o daquelle trabalho preliminar. 

Ao art. 1°- accrescente·sa: salvo si o Sala das Commlssões 31 de outubro de 
contra.cto de arrendamento for feito com a . 1904.-0legario Jiacit}l . ....:.Abdon Mila?.ez, re
mesma .~ssoa. oit empreza que contrac"ta.r a.· lator.-Vespasiano de Alb!lqu6rque.-AfXlon 
construeçao. Baptista.-Sergio Saboia.-RaymtLndoArelwr. 
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N. 2- 1904 Art. 2.• O prazo para o exercício dessa fa-
0 Congresso Nacional resolve: culd&de, de que trata. o artigo a.niecedeníe, é 

de quatro a.noos. 
Ar.t. 1.• E' o Governo autorizado a pro- Art. 3.o As commissões elaminadoras se-

mover a. construcção de uma. estJ.•a.da !Je rão nomeadlS, na. Capita.l Federal, pelo di
ferro entre as cidades de Caxias e S. Luiz, eeeto1• do Externato do Gyrona.sio Nacional, 
no Estado do MarJ.nhão, fuzcndo a. obra por escolhidos os lentos dos dous esta.belecimen
a.drainistnçio ou contractando a construcção tos, sendo, na iosu.fficiencia. destes, convida· 
por meio de titulas amort izaveis em 33 dos professores de notoria. idoneidade. 
annos. quo o Governo emittirá, vencendo Pa.ragrapbo uni co. Nas outras capit.:tes, as 
juros do 5 •;. em papel ou 4 °/o em ouro, e commissõcs serão organizadas pelas congre
devonllo a. ostJ•ad~. depois elo construida., g.:ções dos i• ·stitutos dos Estados, equipara
ser arrendada, mediante concurrcncia. pu- dos a.o Gymoasio Nacional, com 0 8 lentes dos 
blica.. mesmos cstabolocimcntos ou professores de 

§ 1 •. Esses ti tu los irão sendo cnttouues a.o ootoriu. competencia., no. cxcusa. ou fa.lta. da
cootl•actantc. mensalmenta, á PI'oporçlio que quelles. 
forem sendo recebidas as obras, calculado o Art . ..! ." Não poderá fa.zer parte dessas 
seu custo pola.s medições feitas e pelas uni- commissões quem dir•igir coHcgio particular, 
da.des do preços do orçamento approvado, mesmo oquip:wado. 
reservndos 10 °(., para g&ra.ntia da. conser- Art. 5.• Revogam-se as disposições em 
vação das mO!>mas obras. contrat•io. 

§ 2•. A importancia totnl !las obt•as será 
1K~oseo.da. no custo m~dio de 40:000$ por kilo- S<tla uas. Commis~õos, 5 do novembro de 
metro. !904.-Satyl·o Dias, pro:<idento.-lrlala.qui(!S 

Art. 2o. A estrada poderá. SOl' iniciada. oro Gcnçt~lves. - .·lnterfl Botelho. - Joac Vici1·a .
qualquer dos Jlontos extl'emos, ou em ambos· Se! Peío:~Jto, 
ao mo~mo tempo; atravessará a zona que 
fica entre os va.lles dos rios ltapicuru o 
:Mearim e paRSa.t•(t pela villa do Rosario. 
tendo ontre esta villa e a cidade do S. Luiz 
o tra.ça.do que for mais apropriado para. at· 
tender coro facilidade, a qualquer tempo, ao 
~crviÇt> do porto de Itaqui. 

Paragrnpbo unico. Em Caxias ligar .se-ba. 
ella. á ltnlm ferrca dessa. cida.dc a. Cajazeiras. 

Senado Federal, 8 de janeiro de 1904. -
Jose G. Pinheiro Jfacfwdo, Vico-Presidonte 
do Sonatlo. - Joo.him d'O. Callmda, 1• Sccro
tario. - HeMique da Silt~a Coutinho, 2<' Se· 
cretario. 

N. 77B-1904 

Redacçao para :Ja discttssão do substitutivo 
offeracido ao projecto n. 77, deste anno, 
permittindo a faculdade de concluir o Ctolt'S" 
iniciciado pelo systema. de e~ames parcella.
dos (lOS estudantes 2«e jà tiverem obtido, 
pelo metws, uma approvaçao em qt~aZquer 
dos prepat·alorios exigidos pal·a a matricula 
nos cursos sup~n·io>·es da Reptiblica, e dando 
OHtt·os p1·ovidoncias 

O Congresso N.acionn.l resolve: 
Art. 1. • Aos estudantes que já. tiverem, na 

data desta lei, obtido, pelo menos, umu. ap 
provação em qualquer prepa.ratorio dos que 
se e1igom para a matricula nos cursos supe
riores da Republica, ,PerraHte-se a. faculdade 
de concluir e cul'so Iniciado pelo systema. de 
exames parcellados, observadas as disposi
ções do regulamento não revogadas por esta. 
lei. 

N. 284-1904 

Fixa o llumero, classe e vcmcimentol dopes· 
soal do Labm·atol'io Nacional de Anal!Jses, 
ela Al{a1ldega do Rio de Janeiro 

Em mensagem de lO de setembro do cor
rente anno, o Sr. PresidPnte da Repablica 
submotte ao exame do Congresso Nacional 
um projecto, substituindo por outra a \a.bella. 
do numel'O, classe e ~encimentos do- empi·e
ga.dos do La. bo1•a.to1'io Nacional de A na.lyses. 

Justificando essa. proposta, em que ha 
u.ugmento de 11essoal e dos respectivos ven
cimentos, diz a mensagem presidencial: «Que 
o Laboratorio Nacional de Ana.lyses funccio· 
na actua.Lraente com o pessoal determinado 
no regul<~mento aonexo ao decreto n. 1.257, 
de 3 de fevereiro de 1893, pessoal esse que 
,iã é diminuto em relação á. sornma. de tra.· 
ba.lhos confia.dos ao mesmo laborMorio, ao 
qulll incumbe,n:\n só a !l.Dalyse e classificação 
de ionumeros productos impor tados pela Al
fandega. do Rio de Janeiro, mas a.in .. :a. a. ana-
ly.se dos que lhe são enviados pelas demais 
alfa.ndegas da. R.opublica, Delego.cias Fisl1&es, 
Directoria. das Remias Publicas do Thesouro 
c Recebedoria do Rio de Janeiro, além das 
que são feitas a requer imento de pn.l'ticu· 
lares. Que a esse~ trabalhos devem juntar-se 
agora os de que trata o a.rt. 275 do recente 
Regulamento dos Se1·viços Sa.ni tario.s a cargo 
da União, que determina. sejam feitos por 
a.11uella repartição 1odos os exames e investi
gações exigidos pela Directoria. Geral de Sau
·ae Publicà disposição está. que fará, natural-
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mente, affiuír ao Laboratorio um numero 
consideravel de amostras de p'roductos diver
sos para. serem devidamente a.nalysadas. E 
qua,fioalmentc, a. vista dessas circumsta.ncias 
e da pequena retribuição dada. aos ompt•cga
dos do Labora.torio, parece nocessa.rla. a 
providencia. pedida..» 

Reconhece a Commissão de Orçamento a 
verdade e procedcncia das razões allega.das, 
pois, não ha negar quo 6 enorme o acresci
mo do trabalho que se tom vcrlftcado no 
. Labora.torio depois de promulgado o cit.a.do 
ro<>ula.meoto de 1893. 

'Para. provai-o basta. comp:tra1' a receita 
llesso estabelecimento nos ul timas annos, 
pois. sendo clla Pt·oporcion:tl ao tr.Lba.lho, de· 
mons t1•a., a.td ;~ evidencio., o a.ugmento nota
vai deste. 
No a.nno do 1201 não exce-

deu" randa. de ....... , ..•. 
Elevando-se em 19fl2 a . ... ..• 
Em lfl03 a. ................. . 
Est.tndo orç<tda para iU04 em. 
li: para o futuro exercício do 

20:112$800 
18 ~ :200$000 
154:010$()00 
170:000$000 

!005 em................... 200:000$000 

E'. portanto, evidente o not:.l.vcl accresci
mo do trn,ba!IJ.o l'ealizado nesta repartição e 
como cllc ainda terli de o.ugmcuta.r, em 
con9equencüt do detol'mina.do no aita.do R.o· 
gulLtmento Sn.nitario, iMontostwal é a no
cessidadt3 de elovat·-se o ou moro dos fuuccio
na.l·ioa, do modo a poderem elles cumpt•ü·, 
satisf'actor·iamonte, a rlelicad:r. e importante 
tn.refa que lhes incumiJe. 

Actuahnonte o L·.~oboratorio tem apenas 14 
empregados, sendo esse nnmero elevado a. 
22 pelo pl'ojecto offerecido pela Govt!rno. 

O augmento é razoavol o á. Commissão pa.- · 
reco plenamente justificado. 

Quanto aos vencimentos, attenta.s as habi· · 
lita.ções especiaes exigidas ela maioria dos· 
empregados do c~babelecimento, a. elfeativi
d~de do seu tra.lJall.lo e a respon.sabilida.de · 
deste resultante, julgil. a Commissão serem 
elles pequeaos, não e)rre~pondendo á impor
tancia, quantidade o qualidade de S'.lr
viço. 

Assim concord<\ clla eom o aecrescimo . 
proposto, parecendo-lha apenas que se não 
deve a.ba.ndona.r o sys&ema. das quotas p:u-a 
a gratificação dos funccionarios, não só por·· 
quo não deixa do sor nm valioso estimulo 
pa.ra a. prestem o diuturoidadc do tt·a~lho, 
como pol'que garante o Thaoouro de nao t nr 
grande despeza quando aconteça. diminnil' 
o t ra.ba.lho e, consequentemente, a rcspocti -ra 
recei~ . 

De accordo com as considerações feitas, é o. 
Commisaã.o de Orça.mento de parecer quo se 
adopte o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso ~11ciona.l decreta : 
Art. 1. o O numQro, classe e vencimontos

dos empregados do I....'l.boratorio Nacional do 
Ana.ly~cs, do. Alfandcga. do Rio de Jnncii'IJ, 
ser4 o constante dn. tn.bella A, anoez:a. a esta 
lei. 

Art. 2." l<'icatn revogadas a.s disposições 
em contrario. 

Sala. das Commis.\:õos, 5 do novembro rlc· 
1904.-0assiano do Nascimento, presidente. 
-Frmtcisr.o Veiga, relator. -Pauta Ramos. 
-Da1licl Gampista.-I~·a.ncisco Sà.-Lauri•ld~ 
Pitta, -Cot'Mlio da Fonseca. 

TABBLLA. A- A QUE SE REFERE O PROJEC'l'O SUPRA 

~lltltc x•o , cla~scs o Yton cimcntos úos omprcgados do Laboratorío Nacional de Ana1yses, 
da Altandega do Rio de Janeiro 

PESSOAL ORDENADO QUOTAS 

l director.,., ........................ 8:000$000 41 
4 cbimitlos de l"' classe .... •...•. .. .... 4:80~000 25 
() ditos de 2• classe .. . ... ......... . .. . 4:00 • 000 21 
4 ditos auxiliares •.. , .•••.•.•.••..•... 2:400~000 14 
1 escriptura.rlo ........ .... .. . . ....... 4:000 000 20 
l a.manucns.) . .. ~ • , ..................... 2:40 ·ooo 12 

. 4 auxfllares de csct•ipto. .••• •.••• , ••.. • 1:000$000 8 
1 consorvador-porteíro . ..•.••. . . .•• .• 2:600$000 13 

400 quotas na razão de 25 •/ o sobre a 
renda. at é o ma.ldmo do 160:000$ ............... ··········· 

Pn.rn. sa.l!u'io de 4 serventes ••.••••••• •• .••.••.• : ••••••••••. · . . • • .• •.. • 

TOTAL 
; 

8 : 0(J0~000 
I9:2oo ·ooo 
24:000$000 
0:60~000 
4:00 000 
2:4008000 
6:400$000 
2:000$000 

40:000$000 

116:200$00 o 
4:800$000 
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Material 

Li nos, jornaes sci~ntifi.cos, ~lJjectos de expediente. ta.!ões e publicações .. 
Acquisição de rea.cttvos e de mstrumentos e conservt~çao dgstes .••....... 

5 500~000 
8 000~000 
l 300$000 
l G00$000· 

Consumo de ga.z .•••.. : ..•..•..•••.•• •.· •... : •..... · .....••• : .. : ..•..•... 
Despezas extraordinarms e oventmLas, tnclu:nva asse1o do etllfieto .......• 

Sala das Commissões, 5 do novembr0 dtJ W04.-Fi·cmcisco Veiya, relator. 

Sr·s. membros do Congresso Nacional
O L·1boratorio Nacional de Analyses fnne
ciorw. actutdmonto com o pes.juu.l deter·mi
natlo no J'C<~'ttla.monto unnoxo ao !lecreto 
n. 1.257, de 3 de fevereiro de 1893, pessoal 
esse que ,iá é diminuto em rolaçilo á. som ~!la 
de trabalhos confhdos ao mosn:obboru.torw, 
ao qua.l incumbe, não só a analyse. e classifi· 
cação de numeroso~ product9s 1mport~vlos 
}leia Alfa.ndeooa do Rw de Janmro, mas atndtt 
a analyso dos que lhe são onyiados pelas ~e
m~is alfandegas da Rcpnbhca, Del~gacw.s 
Fi,ca.os, Directoria das Rendas Publicas do 
Thesouro Federal e Recebodoria do Rio de 
Janeiro, além das que são f~Jitas a l'equeri
mento de particulares. 

A esses trabalhos ,·êm junt:11'-se agora 
os de que trata o art. 275 do recente Regu
lamento dos Serviços Sanitaríos a cargo da 
União, que determina sejam feito~ po1· 
:1quolla. repartição todos ~s elta~es e wves
tigações cltigidos pela D1rectorw, Geral do 
Saudo Publica, disposição esta que fará na
tm•almente aftluir ao Laboratorio um nu· 
mero considera vol do amostras de productos 
uiversos, para SCl'Cffi devidamente :.tnaly
sadas. 

Attend mdo a essas circumstancias e ti pe
quena retribuição que tem sido dada aos em
preooados do Laboratorio, p:..rece-me neces· 
sarfo substituir-se a actual tabelltt do nu
mero, classe e vencimentos dos ditos ompre· 
gados, pela que tenho a honra de ~ub~etter 
ao vosso exame, afim de que vos d1gne1s de 
resolver a respeito, como julg:ml.es mais 
acert~do. 

Rio de Janeiro, lO de setembl'o de I9t}4,
Fi·ancisco de Panla Rodr~[IHCS A.l?)es. 

Fica sobre a mesa, até ulterior delibel·a
çã.o, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 A brigada. policial da Capital 
Federal será commandada por um general 
de brigada ou coronel effectivo do exercito. 

Vol. VIl 

Art. 2." Todos os demais postos scri.\'.u 
preenchiuos por accosso gradual . e suCées
~;ivo dos ollicia.es da me;ma br1g1lda, re
speitadas as nomeações dos t\ctuaes ofliciaas 
em commissão. 

Art. 3.0 As preeedencias serão l"egu
la.das pelo decreto n. 2.40-1, de abril de 185!J. 

Art. 4.° Fica. o Poder Executivo auto
rizado tt alterat• o regulu.meuto em vigo1' nos 
pontos que julg;~r conveniente á boa ma.Nha 
do serviço, b:m1 assim o respectivo quadro. 
sem a.ugmento do pessoal. 

Art. 5." Revogam-se as disposições om 
contrario. - Sal<t das sessões, 5 de novenil· 
bt•o de l904. - Jlello Mattos. 

O Sr. Cassiano <lo Nasci
mento - S1•. Presidente, ao to r do su]}. 
metter ti consideração dit Camara uma re
presentação enviada, por mou intet•medio, 
pela Sociedade União Operaria, com sédo na. 
cidade do Rio Grande, permittír<í. V. Ex. 
quo eu a preceda. de breves palavras que, si 
não teem valor peht origem do onde emanam, 
são, entt•etanto, testemunho eloquente do 
meu entranhado affecto â terra exl.rema
cida. 

Podia e devia. ter feito apresentação dessa 
representação <i Camara logo após o meu re
gresso a osta Capital, si não houvesse enten
dido melhor esperar momento que me pa
recia mais opportuno c a.zado, qual é o que 
agor~~ se me off'crece, por occasião das diS·· 
cussões das leis annua~. tendo tambem 
dea.nte dos olhos o relataria do illustre Mi
nistro da Industria, Viação e Obras Pu· 
blicas. 

A representação que vou envia1• ti Mesa re· 
fere-se ao magno problema da abertura da 
barra do Rio Grande do Sul,assumpto que pre
occupa ba muito o espírito publico .e tem at
trahido a. attençã.o dos poderes publlcos,tanto 
no regimen passado como no regímon repu· 
blicano. 

Desde 1883 cogitam os altos poderes da. 
Nação de dar solução ao problema da. abar· 
tura da barra do Rio Graniie do Sul, p~oble· 
ma para nós, filhos daquella terra! de mcal· 
culavel valor e justamente considerado o· 
assumpto por exeellencia., para o qual todos, 

6 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:23+ Página 6 de 16 

42 ANNAES DA CAMARA 

que nos interessamos pelo progresso e en
~andec1mento do Rio Grande do Sul,devemos 
ter as 'Vistas voltadas. 

No regimen imperial esta questão foi lon
gamente debatida pela imprenaa e tornou-se 
ohjecto das cogitações do Governo, que 
mandou eatudal-a., fazendo ir ai.é o Rio 
Grande do Sul um illustre engenheiro,gloria 
da engenharia nacional, o Sr. Bicalho, e 
posteriormente um estrangeiro, o Sr.Caland, 
não menos notavel; depois dos convenien
tes estudos, Vc;!rificado e assento que o caso 
podia. e devia sar resolvido, que a scien· 
cia típha meios de solvel-o, por inicia
tiva dos representantes do Rio Grande, na
quolla llpoca, foi promulgada a primeira lei 
que tra.ta do assumpto, que é a que fixa. a. 
despeza geral do Im perio para. 1887, lei 
n. 3.314, de 16 de outubro de 1886. Nessa. 
lei se autorizou o Governo a contractar com 
alguma emprezo., mediante coocurroncia pu
blica, a. constrttcção das obras de melhora.
mcnto da barra dv Rio Grande do Sul, de ac
cordo com os estudos e o plano do engenheir~ 
Honorio Bicalho, a quemereferi, modificados 
pelo engenheiro Caland. 

Nos di1ferentes numeras do art. 7° se flxam 
os recursos rle que deveria. provir o neccs· 
sario :para a execução das alludidlls obras. 

Foi, de facto, contra.ctado o serviço com 
uma eropreza. ou compa.ullia. fra.oceza, sur
gindo poueo depois duvidas entre a adrr linis
tração e a companhia sobre ai o preço de 
certas qualidades de material a empregar 
devia ser cn.lculado em ouro ou em papel, 
1•a.zão pela qual a. empreza. nã.o cumpriu o 
conlracto, tendo este caducado. 

Este assump!o póde ser estudado a.tra.-vés 
desta. lei, primeira votada pelo Parlamento 
dn Imperío, e posLeriormonte, nas subsequen
tes leis de fixação dn. despeza. que a ropro. 
duzem, tacs como as de n. 3.349, de 20 de 
outubro de 1887, e ainda a de n. 3.397, de 24 
de outubro de 1888. 

tem dotado esse grande emprehendimento de 
verbas que, a principio, foram sufficienws, 
mas não foram applicadas,porque as contur
baoõos, as lutas civis, as revoluções. que agi
t •.ra.m a Nação no periodo do inicio do go
verno republitlan.o, protellaram ou protra
hira.m a. execução dos trabalhos de modo 
que ficaram, pwa. t ão grave problema, in
teiramente perdidos os ano os de 18Q2 a 1896. 

Nisto não vae censura. a quem qaer que 
seja, porque é bem de ver que, perturbada. 
a vida normal do Rio Grande do Sul pela 
revolução que agitou aquolla parte do ter
I•itorio nacional, não podia. o Governo dar 
execução ás disposiçõos orçamentarias que 
consagravam verbas para a.quelle serviço. 

Pelos annos de 189G c 1897, após a:,J revo
luções e guerras civis, que abalaram a 
Naçã.o, produziu-se a crise fino.nccira agudís
sima, que nos levou pelo cambio de 5 5/8, a 
votar YOl'b<.\S para. uilfcrença~ do cambio, 
no. importa.ncia de 1:{0,000:000$, e. canse· 
quontemcnte, ao regimen da mora.toria ou 
do {unding-loan, obrigando o Governo á 
mais severa. economia. 

Passado o governo do honrado Dl'. Pru
rlonto de Mor•aes, foi essa situação tlnanaeira 
legada. ilO sou íllustre ~uece.B:>or e a. onergía. e 
lealdade com qlle o Governo dessa r!poca. at
ten,leu ao magno problema da Nação e que 
era então a. crise economica. que nos asso· 
bet•bava, fez a gloria desse mesmo Gov.erno, 
que estabeleceu as bases de r elativa Pl'os:pe
ridade em que assenta o honrado Governo 
actua.l os pla.nos de engr•a.odecimento da Na
ção, de accordo com as vistas exal'adas na 
mensagem inaugural do honrado Sr. Presi
dente da. Republica. 

Mas, fm•çados por assa crise financeira. e 
economica, os poderes publicas hou-veram de 
restringir os trabalhos de melhoram~ntos da 
barra do Rio Grande do Sul ao estrictamente 
neccssa.rio, lodispensavel para conservar ás 
obras ji feita~ ou já iniciadas, : 

Em 1889 proclamando-se a novo regimen, Foram, ainda., portanto, perdidos, para 
enfeixou o Executivo ou o Governo Provi- t ão uiil objectivo, os a nnos de 1897 a 1900. 
sorio, em suas mãos, todos os poderes da E, posto que a crise financeira t ivesse 
Republica, .e deu-se pressa em attender ao termo, pelo menos o agudo da crise tlnan
magno e vital problema da. abertura. da. ceira, com a execução e o cumpl'imento da 
barra. do Rio Grande do Sul. Ha'Via, como contracto do fund.ing ~oan, permittindo ao 
.deixei dito, fracassado o emprehendiroento honrado Sr. Presidente da R epublica.lançar• 
da companhia. franceza, e o Governo Provi- aquello. men~agem inaugural, que com tanta 
sorio pelo decreto n. 150, àe 15 de janeiro de sabedoria. vae cumprindo, posto que isso se 
1900, autorizou adaptar-se o regimen. que désse, continuou, nos orçamentos dos annos 
parecesse mais conveniente á. execução das de 1900, 1901, 1902 e do anuo presente o 
obras, crea.ndo uma. commissão, de accô1•do serviÇQ da.s obras de melhoramentos da barra 
com as exigencias do trabalho, para o allu- do Rio Grande do Sul a ser dotado de ver ba 
dido fim. insufficientissima. 

Dahi Jl!ll'.a cá, :Sr .• Pr.esidente, nos orça . Ma.s o Governo .a.ctua.l, que eom tmta 
mentos da Republica, o :Congresso Na.cionalllucidez tem encaTado as questões maia 
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-vitaes do engrandecimento do pa.iz, não por essa~ mesmas fronteiras e tot•na. :precaria 
podia deixar de lançar as suas vistas para. as a situ<1ção do commercio do !ittoraL em face 
as obras e mCJlhoramentos do Rio Grande do commeroio dll. fL'onteira, com grav() pra-
do SuL juizo das rendas aduaneiras da. União. · 

Não o podia. deixar de fazer porque a barra Esta simples consideração que.deixa á avi-
do Rio Grande do. Sul não é uma questão dencia. provu,do que a abertura da ba.rra. do 
local, é uma questão nacional. O Estado do Rio Grande do Sul é um problema. altamente 
Rio Gra.nde do Sul, pela :sua. posição topo- nacional, não podia escapar; como disse, ás 
graphica, é um E$tado de (ronteiras e exa-. vistas do honrado Presidente da Republica.; 
ctamente fronteiras que limit<J.m nossos terri· e foi por ista que S. Ex . . mandou .ao Rio 
torios com os de priizes visinhos com os quaea Grande do !3nl um profissiona-l de sua. con
quaes e;pero que não tenhamosjâmai> quebra fiança para ex:\ minar os serviços já feitos e 
das relações amlstosasma.ntidas actualmenlc. aquelles que se deviam faz~r no intuito de 
Mas, ê bem de ver, attenta a contingencia !lotar o Rio Grande do Sul com o seu porto de 
das cousa.s humanas, quo uma perturbação mar. 
~e relações entre o Brazil e o Urugua.y ou t d · 1 
entre o Bruzil e a.. Republíca Argentina E' o que cons a. a. mensagem Iua.ugura. 
affecta, e não póde deixar de a:ffectar, princi· deste anuo, enviada ao Congresso pelo 
palmente o Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Presidente da Republica. 
ao qual será. preciso enviar recursos imme- Diz S. Ex., no capitulo otn que trab dos 
dia tos que não terão ou~ra entrada que a da porto> da União, o seguinte : 
barra a que me refiro. Accresca que o Es· « Acaba do regr.>ssar do sul 0 funccionario 
tado do Rio Gunde do Sul tem uma costa 
lJravía 0 areno. sa que anda. por 500 e tan. tas incumbido da inspeccionar os sel•viço~ da 

barra. do Rio Grande c as suas obser vações 
milh,ls de extensão, não tendo com o oceano confirmam inteiramente as vistas da aumi· 
()Utra commanicacão que não esta. da bat•ra. nistraçiio no tocante ao serviço que alli se 

Estamos nós, os do Rio Grande do Sul, si etfectua.. A efflcacia doste não par ece mais 
assim me posso exprimir (é uma comparação duvidosa, sinã.o porque a insutllciencia dos 
um tanto grossoii•a, mas que dil. be.m n. idE!a, l'ecu~·sos conc.Gdidos annualmento não se 
()]:primo bem o pen.<amento), como em um compadece com o andamento indispen savel 
sa.cco c:om a bocca fechada.. a obra. daquolla. natureza. A regularização 

Si nós não a.ttcmdermos · convcnienterncnto do c ::toa! intorior e a. construccão do molhe 
t Ih R d em a.nuamento devem ter impulso que torne 

a es e me oramcnto, o io Grfl.ndo o Sul sen~ivcl a ~u11 efllca.cia, pa.1·a. 0 que se1·á na-
fica como que aeptlrado do rosto da com- . 
munhão namona.l, visto como 0 problema da cessarí;t a c!'oaçiio de recursos especta.es que 
ligacão ferrea de todo 0 sul do Brazil a.t!1 0 lw.bi!Hom o Governo a d<\r âquella. adoanta.da 
Rio Grande do Sul aind:~ demanda muitos e região um hcneftcio a que tem incontostavel 
muitíssimos nnnós ~ra o seu termo final e, direito· » 
quando não demandasse, uinda assim o Rio Sr. Presidente, como filh u do Rio Grande 
Grande do Sul não póde prescindir de sua do Sul, como o ultimo dos l'fw:•osentantes 
communicaçã.o co:n o Oceano- para aquelle (nao apoiados da baucada rio·grandense) dessa 
ponto. terra, apresento em seu nome a significação 

Mas eu dizia que , ao honrado St>. Presi· ela. minha imm<>rredou~·a gratidão ao hon· 
dente da Republica,não escapou esta situação ra.do homem d.e Estado que escreveu a 
a~omala.,tanto mais a.nomala q!lanto a Repu- respeito do problema mais vital do Rio 
blwa. do Uruguay 8 a Republwa Argentina G1·<mde as palavras que acabo de Iêr. 
:fazem convergir para as fronteiras do Rio o honrado Sr. Ministro da Viação, em ~·eu 
Grande, nu. L'egião do sul do Bra.zíl, todas as relataria ainda hontem distribÜido á Camara, 
suas vias ferreas, de modo que a nossa pro· abunda na mesma ordem de considerações · 
ducção em vez de escoar-se :pelo caminho externadas pelo Sr. Presidente da Republica, · 
natural , que ê a barra, escoa grande parte sobre este assumpto. 
della p~las f~nteiras terr estres, tornando. 
nos trJbutarws das duas Republicas visi· Di~: S. Ex., lt pa.gina. 6 da int ródilc{iii() de 
llhas . seu rela.torio, o seguinte : 

Os grandes inconvenientes que desse estado «: Da ma ior relevancia é igualmente o ser· 
de cousas resultam são ainda mais patentes viço da barra do Rio Grande cuja. melhoria 
e se reflectcm de modo mais evidente nas adquirirá para o commcrcio. nacional fontes 
rendas da União, porquv, ao mesmo t empo de riqueza que engrandecem. pa.izes visl· 
que a nossa producção escoa pelas frontfliriLS nhos. Si o CoDgref!'so Nacional sanccionar 
do Rio Grande do Sul, o contrabando penetra. com seu voto as medidas que a adminis· 
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~ração considera urgentes, poder·se:..ha. dar aos poderes p11blicos do paiz, que nos tirem· 
!aos trabalhos alli, sem novos sacriftcíos paru dessa posição de infedoridade em que fica
' o Thesouro, um desenvolvimento que garant-e mos, com gra'Ve prejuizo, collocados em fa.ce
,duntro de um. auatríenniG franca. modificaçã.o. do porto de Mon tevídéo ~ 
jnas condições. e na.vegabilidade para aq11elle Sr. Presidente, a solução do problen:ia. 
1
grande Estado .. ~ . · t~ bt"d Ih · 

1 
senhor~.. ik nossa s.itua.r:. ão a respeitG da cre10 que es a. o 1 a, ou, me or,cre1o que o· 

ti · d d problema está resolvido do acc"rdo com as 
jpre erencm. que tem 0 porto e Montevi éo vistas do bonra.do P.reslde. nte da Republica 
sobre o nosso é vi si vel: o porto de Monte-
vidéo nos leva a vantagem de menGl' frete, e em sua mensa.gem, do digno Sr. Ministro da 
de. menor segttro . . pagos ás companhias estran· Via~io, em seu rata.torio, ""' com o assent1-

. inento geral da Commissão de Orçamento, ll 
geiras e,-o que é maJs-a.pezar dos tempo- que tenho. a. immerecida. honri!. de presidir; 
raes que açoitam a embocadnra. do Rio da . 
Prata., ainda assim ha mais estabilidade a essa solução consista, j á no augmento de 
e menos :perigo do que na ha.rra. do Rio recursos no Orçamento da Viação, já na 

d creação de uma taxa e~peeial sobre a im· 
Gran e. port.açlí.o do Rio Grande, porque o Estado 

Sendo assim, como póda o Rio Grande do nã.o ·foge ao seu dever de cGntribuir mais 
Sul viver; como póde o Govel'llo da União do que ninguem para esse objectivo, que a 
evitar que as mercadorias, !JUe chegam a nós, mais do que a ninguem aproveJta. 

1 Montevidéo por um preço multo menos re- ta . . 
: duzido do quo 4 barra do Rio Grande, e que Essa xa espemal, JUnta aos recursos que 
, gosam, na.quella Republioa., da. faculdade do a. União fornece, pôde da.r 03 meios neces·· 
livre transito, invadam as fronteiras pelo3 sa.rios ao desenvolvimento a ao incremento. 

· d B é d •to t que as obras da barra do Rio Grande do Sul· 
muoJcip!os e ag • D. Pe 1'1 ' San 'Anna e estão a r3clamar dos poderes publicos . 
outros, fazendo desigual concurrsncia. ao 
commercio do littoral po1• meio do contra- Assim sendo, Sr. Presidente, desta tribuna 
bando com grave prejulzo dt\ll reli.ilii.ii flscaes agradeço aos honrados operarios do Rio 

; da. União~ Grande do Sul, que me fb:eram écho de seus 
Sr. Presidente, si 0 serviço de pot"toe não sentimentos e de suas aspirações e que por 

1
touo da competenola. da União, como jj e meu intermedio enviam á Ca.ma.ra dos Depu' 

I 
deve sar; si nos pudesaom08 contornar u. tados a. repre.>enta.ção que t enho em mãos. 
difllculd:l.de quo do preceito a()nstituaiona.L se EUes podiam ter escolhido orgão mais 

. orlgiaa e ai pudessemos avocar a nós tal autorizado e mais capaz (na-o apoiados ge~ 
• serviqo, trazendo tt.mbom pa.ro. o Rio Grande 1"«es); asseguro, porém, e digo sem re<leio de 
, do Sul, o que alfeota.rla outro dlS!'OSitivo contesta~ã.o. quo não escolheriam nenhum 
consUtuoiono.l, a faauldade de la.xo,r o. impor· mais devote.do e mais dedicado ao pro
iacio daqueJJe Esta. do, para excouQlo do me- gresso e ao engrandecimento da. nossa terra.. 
lhoramento de que ae trat•, Dóa uio vh•ia- (Muito bem.) 
moa a.ppellar para a Camara e p&~a o Se- , Eepero do pa.t1•iotismo e sabedoria da Ca.· 
nado da Republicn.; o dlgo-Ca.mara e Se- ma.ra., consoante com a.quella de que deu 
nada- porque do apoio do Govel'nD a. este provas a Commissão do Orçamento, que se 
respeito nós nos orgulhamos, para obter a deu pressa em attonder aos justos reclamo& 
satis!a.ção de tio momentoso desidm:~tum, da minha terra, espero do pa.triotis;~o e sa-

bedoria da C:~.ma.ra. e do Senado da Repu-
Si fosse :posstvel, exe<lutatia.mos a obra, blica a solução do magno problema, que con

bastando-nos cobrar, além dos a.ctuaes di· siste naquelle pouco que, ainda ha. instantes, 
rei tos de importação, uma taxa da l 1/2 ou b d t · d 
2 "/o, que seria remuneradora de qualquer aoa. ei e expor, e seno-me, mvocan o para 
capit~I, que produziria 0 qua.ntitativo suf- esta representação da Sociedade União Ope
ftClente para uma. garantia até de 7 o;. da l'aria do R.io Gra.nd.e do Sul, que veÇl ern um · 
juros sobre 0 cap1ta.l que fosse necessario a. livro cheio de a.dhesõeJ de todos as associa· 
tão grande emprehendimento: ções do Rio Gra.ndedo Sul, a attenção e a.s 

vistM do Poder Legislativo, 
9 servi~o de portos, porém, é-nem _pôde Cumpro assim o inilludivel dever, e é desta 

de1xar de ser-da competencia da Uniao; a. maneira., Sr. Pl"esidente, antes que nenhuma. 
renda de importação s& pôde ser cobrada. outra, que eu procuro desobrigar-me do
pei& União, salvo o caso excepcion~l em que mandato que me pesa sobre os hombros . 
o póde ser pelG Est.ado, mas revertendo o Receba. o Rio Grande do Sul este meu es
pl'l)dncto para. a União e em taes condições, foroo, como o prooucto de aft'ecto entranhado 
eumpriOO.o·nos enfreut.a.r o problema tal que lhe vota o mais humilde e talvez o ulti
q~al elle se apresenta., sem procurar illu- mo de seus filhos. (NtJo apoiado, ~.fuito bem ;. 
dll-o, só nos resta. vir pedir 11.0 Congresso, muito bem. O o,·ado1• d felicitado,) 
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E' lida e vae a imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, a seguinte 

R;EDAC_çXo 

N. 243 A -1904 

Redacção final do projecto n. 243, deste anno, 
que a~ttoriza o Presidente da Republica a 
:conceder um anno . de licença, com o 

.. respectivo m·denad?,. a José .· 'I;homaz de. 
_Aguiar Gusmtio, a• .escripturario da Dele
gacia Fiscal do Thesouro · Federàl .no Estado 
do · Pará, em prO?·ogaçtio· á que lhe foi · cim-

. cedida, para tratar de sua saude onde lhe 
con-.,ier 

{) Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a conceder um anuo de 
licença, com o respectivo ordenado, a José 
Thomaz de Aguiar Gusmão, 3° escripturario 
da Delegacia Fiscal · do Thesouro Federal 
no. Estado do Pará, em prorogação á que 
lhe foi concedida pelo Ministerio da Fa
zenda, para. tratar de sua. saude onde lhe 
convier ; revogadas as disposições em con· 
trario. 

Sala das Commissões, 4 de outubro de 1904. 
-Domingos Guimarães.- Medeiros e A~bu
querque. 

· São lidos e vão a imprimir, p:tra entrar na 
ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 229 A- 1904 

Detennina qtte a reforma cencedida pelo de
creto de 3 de fe..,ereiro de 1890 ao coronel 
do estado maior de fa classe Francisco José 
Cardoso Juaior seja considerada no posto 
de general de di-.,isaó e a gr·aduação de 
marechal 

(Do Senado) 

(Vide projecto n. 229, de 1904) 

A' Commissão de Marinha o Guerl'a füi 
presente a proposição do Senado detenni
nando que a reforma concedida ao corvnel 
do estado maior de l" classe Francisco José 
Cardoso Junior S<'ja considerada no posto de 
generJ.l de divisão e a graduação de ma
Pecha!. 
E~tudando com o necessario cuidado a ma

teria sujeita a seu exame, a Commissão é 
levada a aconselhar á Camara. que approve 
a proposição da outra Casa do Congresso Na
cional, convencida como se acha das ponde· 
rosas razões de equidade que deram origem 
â concessão de que ~e trata. 

Regularizar um acto menos justo do qual 
resultou flagrante lesão de direito inconcusso 
que pertencia ao official general acima refe
rido éfuncção que se impõe ao Poder Le
gislativo,desde que,como·no caso occurrento, 
aUegações e documentos demonstram á sa
ciedade a procedencia de sua · reclamação. 
Foi o que fez o Senado da Republica e é o 
que fará a Camara dos Deputados si se di
gnar de approvar a proposição em estudo . 

Sala das Commissões, 5 de novembl'O ds 
1904.-Alws Barbosa, presidente.- Carlos 
Ca-.,alcanti, relator. -,-Soares -dos Sem tos, ven
ci.lo. -Oliveira Valladão. 

N. 229- 1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uni.co. A reforma concedida pelo 

decreto de 3 de fevereiro de 1890 ao coronel 
do estado-maior de la classe Francisco José 
Cardoso Junior será considerada no posto de 
general de divisão e a graduação de mare
chal . da data desta lei em deante, ficando o 
Governo autorizado a abrir, no corrente ex
ercício, os creditas necessarios para o respe
ctivo pagamento, e revogadas as disposições 
em contrario. 

Senado Federal, 4 de outubro de 1904.
Atfonso Augusto Moreira Penna, Presidente. 
-Joakin' d'O. Catunda, 1 • Secretario.- Al
bert.o José Gonçal-.,es, 2° Secretario. 

N. 204 C-1904 

Parecer sobre emendas otfm·ecidas na aa. dis
cussão do projecto n. 204, deste anno, que 
fixa a despeza do Ministério da Justiça e 
Negocias Intertores para o exercício de 
1905 

N. 1 

Da rubrica 12-Ministerio Publico-sup
prima-se a consignação : Pat•a remuneração 
provisoria de serviços na Procuradoria Geral 
da Republica, 6:000$000. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1904.
Elpidio Figuei1·edo. 

Esta emenda é a reproducção da que foi 
apresentada n:1 3"' discussão do orçamento 
da despeza deste .Ministerio, emenda que foi 
adoptada pela Ca.mara, tendo sido restau
rada pelo Senado a consignação a que se 
refere. 

A Commissão, certa do que militam actual
mente as mesmas razões que a levaram a 
aconselhar a acceitação da alludida emenda, 
na sessão passada, pede venia pa.ra tra.nscro-
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ver o parecer que emittiu a respeito, na
quella occasião-: 

«Não é justo, disse a Commissão, que con
tinue a. ser dada a remuneração provi soria 
da quantia de 6:000$ ao procurador geral 
da Republica, depois . de ter sido creado o 
cargo de consultor ge1•al da republica, que 
passou a exercer funcçõe.:; que pertenciam 
áq uell e· funccionario. 

J Convém recordar que o presidente do Su
l premo Tribunal Federal percebe vencimen-

!
' .. tos de Ministro, naimportancia.de 24:000$.·,· e 

mais uma gratificação de ·2:000$ pelo exer
. cicio desse cargo; ao passo que o procurador 
i· geral da Republica, com a gratificação a que 
) se refere a emenda •e mais a que lhe cabe 
, pelo exercício do mesmo cargo, na impor 
! ta.ncia de 1:800$, perceberia 31:800$000. 

Accresce que a propria expressão- pro· 
visoria -empregada no enunciado da con
signação, indica que a grf.\tificação não é da 

• natureza daquellas que devem ser conser· 
vadas no orçamento. 

Assim, a Commissão acceita a emenda. 

N. 2 

. \o n. 23- Faculdade de Direito do Re· 
cife : depois da palavra «eventua.es», a.c
crescente-se: comprehendida a quantia de 
400$ pat·a aluguel da casa de residencia do 
porteiro. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1904. 
- Etpid~o Figueiredo. 

A Commíssão acceita esta emenda. atton· 
dartdo a quo identica gt•atiftcnção PCl'CObl)ln 
funct:ionarius do igual ca.teguria em c~utJ·at~ 
repartições, a.lém do qua não resulta. au
gmento de despeza, mus, para J•egulal•idado 
na classificação e dist1•ibUJção da impor· 
ta.n<}ia coasignada, a Commissão offerece a 
seguinte sub-emenda. : 

«Em vez de - depois ,Ja, palo.Vl'a - Even· 
tuaes- etc. -até o fim, diga se: 

Da consignação destinada a - Impressões, 
publicações, etc. -seja destinada a impor
tancia de 400$ para aluguel da casa de re
sidencia do porteiro. » 

N. 3 
A' rubrica n. 24 : 
Destaque-se da rubl'ica-Fa.culda.de de Me· 

dicina do Rio de Janeiro-a consignação de 
40:000$ para auxilio ás d\~spezas da Mater
nidade da CapUal Federal, para ser incluida. 

. no projecto, onde tiver ca.bimento. 
·. · Sala das sessões, 3 de no"Vembro de 1904. 
· -Erico Coelho. 

A Commissão acceita · a emenda, . propondo 
que seja classificada essa despeza na rubrica. 
n. 36-Soccorros ·. Publicos-e eliminada da. 
rubrica n. 24 a respectiva importancia. 

N.4 
A' rubrica 27, do art. 1°-Escola, de Minas: 
Accrescente-se á consignação-Material

sem augmento da. dcspeza, comprellendida 
na verba total votada de 243:700$, a se
guinte sub-consignação: Montagem e conser
vação de machinas, 5:900$000. 

Sala das sessões, 3 do novembro de 1904. 
-Caloge1·as. 

A Commissão acceita a emenda, desde que 
não augmenta a despeza. 

N. 5 

Supprima-se da rubrica 36 - Soccorl'OS 
publicas-a importancia de 12:000$ para. 
auxilio á assistencia publica. aos pobres, diri· 
gida pela irmã Paula, na Capital Federal. 

Sala das sessões, 3 de novembro de 1904. 
-Thomaz Cavalcanti • 

A maioria da Commissã.o não acoeita. a; 
emenda sup·.·a. 

A instituição dh•igida pela irml. Paula ê 
da maiot• relovanoia. A sua utilldu.de nio 
póde ser posta em duvida. O auxilio que a. 
Camara ontendou concedor-lhe, na impor· 
bncia •lo 1 :000$ mensaes, ê da natureza. 
daq uellos que elevem sor prestado~ pela. 
ru b deu.-Soooorros Pu blioos-poia vem o.oudl~ 
n. nocessida.des do gru.ndo numero de famílias 
pet•ton~cntes 4 populacã.o desta Capital, que 
por si não podem pr•ovo1• á. proprfa. subsls· 
tUOCÜ\, 

A ·commissão espet•a que a Camara contlr· 
mará o seu voto anterior. 

N. 6 

Caso não seja acceita a emenda acima.
substitua·se a segunJa parte da referida l'U
brica pelo seguinte : Depois da palavra. 
12:000$, diga-se: para. distribuir a 20 viuva.s 
pobres, á razão de 50$ mensaes cada uma, 
senJ.o a distribuição feita a criterio do Go-, 
verno pelas mais necessitadas. 

Sala d~ts sessões, 3 de novembro de 1904.
Thomaz Cavalcanti. 

A emenda supra não é mais do que conse
quencia da de n. 5 . 

A maioria .da Commissão não aeceita eat& 
emenda. Mesmo no caso de ·ser acceita. a 
anterior, não deve ser admittida a substi· 
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tuição lembráda por seu·autor, por isso que 
a consignação iria auxiliar· a numero mui 
limitado de vi uvas e obrigaria o Governo· a., 
por si mesmo, immiscui.r-se na vida intima 
das familia.s pobres. 

Sala das Commissões, 5 de novembro de 
1904.-0assiano do Nascimento, presidente.
Oornelio da Fonseca, reia.tor.-Paula Ramos. 
-Latwindo Pitta •. -Fm ncisco Veiga.-Fran
cisco Sà.-D. Campista . 

Comparecem mais os Srs. José Euzebio, 
Urbano Santos, Christino Cruz, Anisio de 
Abreu, João Gayoso; Francisco Sá, Sergio 
Saboya, Fonseca e Silva, Pereira Reis, Al
berto Maranhão, Abdon Milanez, Izidro 
Leite, João Vieira, Cornelio da Fonseca, Es
tacio Coimbra, Pedro Pe1•nambuco, Euzebio 
de Andrade, Rodrigues Doria, Tosta, Felix 
G~piu, Eugenio Tourinho, Vergue de Abreu, 
tferedia de Sá, Bulhões Marcial,Oscar God<JY, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, Laurindo 
Pitta, Henrique Borges, Estevam Lobo, Gas
tão da Cunha, Lamounier Godofredo, José 
Lobo, Ab:lon Baptista, Eliseu Guilherme, 
Soares dos Santas., Rivadavia Correia e 
Victorino Monteiro. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Paula Guimarães, Wanderley 
de Mendonça, Raymundo Nery, Passos Mi
randa, Arthur Lemos, Carlos de Novaes, 
Rogerio de Miranda, Indio do Brazil", Antonio 
Bastos, Guedelha .Mourão, Thomaz Caval
canti, Gonçalo Souto, Paula e Silva, \Val
fredo Leal, José Marcellino,Esmeraldino B<m· 
deira, Moreira Alves, Arthur Orlando, An
gelo Neto, Fetisbello Freire, Leovegildo Fll
gueiras, Castro Rebello, Pinto Dantas, Ro: 
drigues Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Marcolino Moura, Corrêa Dutra, 
Mello Mattos, Irineu Machado, Fidelis Alves, 
João Baptista, Belizar io de Souza, Bezamat, 
Cruvello Cavalcanti, José Bonifacio, João 
Luiz, Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, 
Francisco Bernardino, Bueno de Paiva, João 
Luiz Alves, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, 
Antonio Zacarias, Henrique Salles, Manoel 
Fulgencio, \V.:mcesláo Braz, Pad:u.a Rezende, 
Jesuíno Cardoso, Domingues de Castro, Fran
cisco Romeiro, Valois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Prestes, Eloy Chaves, 
Leite de Souza, Alvaro de Carvalho, Aze-vedo 
Mar,tues, Rodolpho Miran.da, Bernardo An· 
tonio, Aquino Ribeiro, Candid:o de Abreu, 
Lu.iz Gmdberto, Marçal Escebar, Barbosa 
Lima, Angelo Pinheiro, James Darcy e Cam
pos Cartier. 

E sem caus<1 os Sr~. Virgílio Erigido., João 
Lopes, Teixeira de Sá,. Aflomo Costa, .Medei
ros e Albuquerque,. Pereira de Lyra, Ray
mundo de Miranda, Arroxellas Galvão, Mo-

reira Gomes, Bulcão Vianna, José Monja.r· · 
dim, Galdino Loreto, Americo de Albuquer· 
que, Erico Coelho, Paulino de Souza, Viriato · 
Mascarenhas, Bernardo Monteiro, Astolpho 
Dutra, C11.rneiro de Rezende, Bernardes de 
Faria;· Camillo Soares Filho, Calogeras, Sa
bino Barroso, Camillo Pratas, Bm•nardo de · 
Campos, Costa Junior, Amaral Casar, Pau- 
lino Carlos, Francisco Malta, Gosta Netb, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra e Jn
venal Miller. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Malaquias Gonçalves. 

O Sr. Malaquias Gonçalves · 
-Sr. Presidente, pedi a. pa.lav!·a para re
metter á Mesa uma petição da Sra. D. Maria 
Lins Velloso da Silveira, filha do capitão 
Pedro Ivo Velloso da Silveira, em que ella 
pede a relevação da prescripção em que 
cahiu o meio soldo, a que tem direito, por 
ser filha unica do. referido cápitão. 

Sr. Presidente, nada preciso dizer para 
demonstrar a justiça que assiste á. reque
rente, p.orquanto ella é filha de um bravo 
militar,. cujo nome mustra a historia per
nambucana. (Apoiados.) 

Ninguem é capaz de imaginar o que esse 
bravo militar soffreu por causa das idéas de· 
mocraticas que sempre demonstrou. 

Em uma Camara republi.cana, não é pre
ci>o relembrar a odi:>séa deste illus&re mi
litar e, assim, eu espero o patrocínio do 
Congresso para a petição dessa senl;10ra. 

Nada mais tenho a dizer e envio á Mesa 
a petição . · 

Vem á. Mesa, é lida e enviada á Commissão 
de Fa.zenda e Industrias, a petição de Maria 
Lins Velloso da Silveira, filha do finado 
capitão Pedro Ivo, pedindo relevação da 
prescripção que diz ter incorrido para re
~eber o meio-soldo a que se julga com di
reito. 

O Sr. Presidente- O Sr. Depu- · 
tado Cassiano do Nascimento requereu em 
tempo que se mandasse publicar a represen- 
tação da. Sociedade União Operaria do Rio 
Grande sobre as obras do porto do mesmo 
Estado. (Pausa.) 

-Consultada, em seguida, a Camara, é ap
provado o requerimento do Sr. Cassiano do 
Nascimento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERIU O SR.CASSIANO 
DO NASCIMENTO 

Illms. Srs. Deput·ados, dignissimos repre
sentantes da Nação -A Sociedade União Ope
rada do Rio Grande, por si e pelo operariado 
em geral, representada nas assignaturas ·· 
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que abaixo seguem e que nos foram trazidas 
voluntariamente, vem perante vós, augustos 
repeesentantes do paiz, impetrar a solução 
de um p1•oblema de transcendente importan
cia para o futuro do Estado do Rio Grande 
do Sul e para o progresso do Brazil : - a 
ttbertura da bar1•a. 

Sabeis illustres cidadãos, quantos sacrifi· 
-cies tem custado ao Thesouro, e improficua
mente, este imperfeito trabalho da natureza; 
reconheceis tambem, quanto é imperiosa a 
necessidade de applicJ.r na reparação desse 
err o, toda a sciencia da engenharia moderna, 
já indicada por emeritos e autorizadissimos 
profissionaes, como Bicalho, Caland, etc.; 
tendes absolutas e irrecusaveis provas dos 
males resultantes da situação actual da 
barra , situação quo implica economica e 
politicamente com os interesses do Estado, 
envolvendo tambem a sua civilização e o seu 
progresso, uma vez que todas as classes, sem 
cxcepção, dependem mais ou menos da as
pirada abertura da barra. 

Pois bem, senhores : os signatarios d .~ pre
sente,. confiados no vosso nunca desmentido 
patriotismo, veem pela primeira vez appel· 
lar para vós, no sentido de resolvel'des com 
a maxima brevidade, como exigem os inte· 
resses nacionaes, este assumpto que tanto tem 
inter9.;sado todos os governos, desde 1882, e 
que ho,je, como nunca, exige a attenção dos 
poderes competentes, sob pena de condem· 
nar-se o progresso do Estado a um cruel esta
cionamento ou quiçá ao mais triste occaso. 

Illustres Srs. Deputados-O Rio Grande 
do Sul, por sua posição geographica, con· 
dições climatericas, systemas hyd1•ographieo 
e orographico, possue uma fauna prodi
giosa, um precioso e fecundo solo ; o ca
racter do seu povo é activo e laborioso, 
cheio de aspirações, rico de patriotismo, ple
thorico de ideaes nobres, dotado de sentimen· 
tos grandiloquos que muito e muito engran· 
decerão as scie.Jcias, as artes, as indusr.rias e 
o commercio, se houver governos que sai· 
bam desenvolvei-os, :prodigalisando·lhes os 
cuidados que merecem, prestando-lhes a pro· 
tecção indíspensavel. Vós, illustl•es cidadãos, 
estaes a par da historia da civilisaçãu rio
grandense, sabeis por conseguinte que a co· 
lonisação estrangeir::t veio transformar os 
antigos methodos d<J prodtrcção, dando nova 
directriz ás acti v idades, revolucionando por 
completo a vida das cidades e do campo, cre· 
ando novas necessidades, augmentando as 
exigencias popula1·es e abrindo horizonte 
mais amplos e gloriosos ao espírito publico. 

A vrda pastoril antiga, concemrou-se, 
dando loga.r ao nascimento de industrias 
novas, aqui ainda não exploradas ; a agri· 
cultura, fonte inexhaurivel de riquezas, de 
bem e~t:lr e de paz, incrementou-se de ma· 

neira prodigiosa, sendo hoje em dia. o prin· 
cipal reéurso das colonias ; as nossas fio· 
restas, habilmente exploradas pela industría 
de mttrcenaria, dão ao Estado o primeiro 
logar na prodncção de moveis ; os nossos 
campos, cobertos de gado vaccum, 1anígero" 
c:tprum e cavallar, enchem os mercados de 
couros e lã~, embora E'Xportando·OS grande
mente, em bruto, para importai-os depois 
beneficiados, fornecendo assim os muitos es· 
tabelecimentos da producção de calçado, 
aneios e tecidos, que o Rio Grande do Sul 
tem em abundancia e d.a primeira ordem. 
Finalmente, por toda a parte se exploram as 
riquezas naturaes, desde a mineração ao ma
ravilhoso reino animal. Todos os cerebros e 
braços trabalham na producção de riquezas, 
e desse fecundo labor, são attestado inequi· 
voco a fôrma desassombrada, farta, e mesmo 
rica, porque o povo rio-grandense tem atra· 
vessado perlodos tão difficeis e chei.lS de 
apprehensões para o resto do paiz. Entre· 
tanto, illustres representantes da nação, esse 
bem estar, ess:1 felicidade, esse progresso, 
esse constante crescer de riquezas e bt>ns, 
approximam-se de seu fim, estão ameaçados 
de terrível e absoluta paralysia, se o Go
verno não provê, emquanto é tempo, á maior 
e mais terrível necessidade do Rio Grande do 
Sul- a abertura da sua barra. 

Senhores~Clonstantes e dolorosas teem si{i<J 
as reclamações não sô deste como de todos os 
Estados com quem o nosso mantém relações 
commercíaes, e até do proprio estrangeiro, 
em relação ás condições da nossa barra, mi· 
serrimas sob o ponto de vista commercial, 
e perigosas quanto á navegação. 

Rara é a semana em que não ha a lamen
tar um naufragio, um desastre, ou um sim
ples encalhe, em alguma das embarcações 
que entram ou sahem a nossa barra, quasi 
sempre produzindov.ictimas e nunca deixando 
de dar enormes prejuízos ao commercio e ás 
companhias. 

Tem sido tal o mêdo inspirado por esse 
estorvo do progresso rio-grandense, que 
muitas embarcações se afastaram da car· 
reira e outras muitas sô :tceeitam carga 
para o nosso porto em condições especialíssi
mas, fazendo-se pagar pelo duplo o triplo, o 
que importa na quasi absoluta impossibili· 
dade de transacções commeeciaes directas, o 
que colloca o commercio em posição mes· 
quinha, dependente das praças do Sul (Mon· 
tevidéo, Buenos Ayres) onde o franco accesso 
de navegação permitte offerecer vantagens 
maiores aos consumidores, que, forçados pel:.ts 
circumstancias, coadjuvam o commercio ille
gal, animam o contrabando pelas fronteiras, 
difficultando desse modo a acção do fisco e 
arruinando o commercío legal. 
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Disto está o Governo bem orientado e re
conhe que o mal será insanavel emquanto 
se não der franca entrada â navegação pela 
nossa barra, como teem provado os esforços 
improficuos do fisco na fronteira, e corno 
~arantem todos os espíritos ob:ervadores e 
amigos. da verdade. 

Irnaginae, pois, o que será do Rio Grande 
daqui para o futuro, quando o interior já só 
não precisa mais do fornecimento das praças 
do littoral, industrial e commercialmente, 
como começa a exportar os productos das 
suas industrias. . 

Necessariamente, coagido peh. falta da 
navegação prompta, para exportar seus pro
duetos, vendo seus capitaes paralysados e 
sujeitos a prejuízos enormes, ou suspenderá 
a producção, reduzindo dessa fól'ma o pro
letariado á miseria, ou recorrerá aos trans
portes · pela fronteira oriental. sacrificando 
assim o progresso do Estado e com elle 
arruinar-se-hão o commercio e industrias do 
littoral. 

Isto que dizemos, illustres cidadãos, não 
pôde ser taxado de pessimismo, pois tendes 
provas sufficientes da verdade, na unanime 
opinião da imprensa, não só deste Estado 
como dessa capital, e pela harmonica attitu
de de todas as classes sociaes, que; directa 
ou indirectamente, teem reclamado a aber
tura da barra. 

Nós, dignissimos representantes da Nação, 
amamos o progresso, orgulhamo-nos do tra
balho civilizador que ó Brazil tem feito nos 
ultimos annos, e estamos sempre tão prom
ptos ao labor diario, como a reclamar jus
tiça: é por isso que nos dirigimos a vós, 
como legitimes representantes do poder po
pular, pedindo-vos a defesa de uma aspira
ção nacional, como é a abertura da barra, 
pois della depende o futuro do nos>o Estado, 
onde applicamos a nossa activi.dade e deseja· 
mos vêr• fructificar o nosso labor. 

Em vós confiamos este desideratttm, por
que sois vós os orgãos principaes do Gover
no e em vós repousa a felicidade da patria. 

Saude, paz e progresso. - Rio Grande -
de 1904.-Pelo operariado· do Rio Grande 
do Sul, representado na «União Operaria». 
-A directoria. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presiden1;e- Não havendo 
numero legal para se proceder âs votações 
das materias indicadas na ordem do dia, 
passa-se á .ma teria em discussão. 

O Sr. Presidente- Tem a pala. 
vra o Sr. Carlos Teixeira Brandão. 

O Sr. Carlos Teixeira Dran
dã.o-Sr. Presidente, não desejo que a mi
nha emenda seja sepultada, sem que ao 
menos eu rese o de pro(undis. 

A Oommissão de Orçamento entenlleu que 
devia rejeltal-a, baseando-se no facto de en· 
cerrar a medida de que se trata uma dispo
sição de caracter permanente que tende a. 
estabelecer como criterio para fixação dos 
vencimentos dos funccionarios consulares
mais a categoria de taes funccionarios do· 
que a na:turez:1 do cargo effeativamente exer
cido. 

Ora, não conheço qual a lei pel'lnanente 
que esta emenda vem alterar ou motlidcar. 

A lei permanente que creou e que dispoz ll. 
respeito dos funccio:ó.arios do departamento 
do exterior é a lei de 8 de novembro de 
1895, e essa lei já foi revogada por unia. lei 
orçamentaria que não tem absolutamente o 
caracter de permanencia. 

O que colligi do estudo que fiz a l'espeito 
de toda esta questão é que as leis orçamen
tarias teem, no departamento do exterior, 
introduzido uma anarchia administrativa, 
absolutamente inconciliavel com o serviço 
publico. 

Acho que não ha outro criterio para se. 
estabelecer o vencimento que o funccionario 
deve ter sinão a categori'1 da funcção 
junto á nature~a do cargo e, no particular a 
que me referia, exactamente sendo a natu
reza da funcção a mesma, só a categoria é 
que cJ.everia servir de criterio para estabe
lecer-se o vencimento. 

Ora, o que nós vemos no Ministerio do Ex
terior é o seguinte: que os consules de P 
classe teem o ordenado tal estabelecido 
pela lei ; os consules de 2a classe teem o 
orden:1do to.l estabelecido pela lei; e os con
sules de 3a tBem to.mbem o ordenado fixo 
esto.belecido pela lei, de modo que estão 
estes ordenados completamente álterados, 
de maneira que fica ao criterio do adminis
trador do departamento do exterior nomear 
para este ou para aquelle cargo mais re
munerado o consul de 1"', de 2" ou 3~ classe, 
indifferentemente. 

Assim, não ha mais um criterio de justiça, 
que possa estabelecol' a distincção de ae
cordo com o merecimento individual. 

E' anunciada a discussão unica do parecer 
n. 253 A, de 1904, sobre a emenda offerecida. 
na 2a discussão do projecto n. 253, deste 
anno, que fixa a despeza do Ministerio das 
Relações Exteriores para o exercício de 1905, 

Além disso, no departamento. do exterior 
tambem não se attende á questão de outra 
natureza, que poderia interessar e de certo 
modo servil' de criterio para fixação de ven-
cim!'lntos. Quero referir-me á situação dos 
fuaccionarios nos pa.izes em que elles ex
ercitam, assim como á renda do consulado. 

Vol, VIl 7 
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Ora, o que nós observamos e isto : é que 
ha vice-consulu.dos que rendem muito mais 
do que consulados de l" e de 2" classe e 
nesses vice-consulados vemos consules com 
ordenados de vice·consules e até- cousa no
tavel-um consul exerce a funcção de vice
consul om um Jogar em que não existe con
:mlado. 

Não sei si me fiz bem comprehender, mas 
qum?o clizer que ha vice·consul que oxel'cO 
as runcçõcs que lho competem em logar 
onde não ha consul, o que é a mesma cousa 
quo hu.vcr vice·presidente sem presidonte,ou 
um vicc-director sem dit·ector. 

Ainda mais-do estudo que fiz colligi que 
sómonto ha hujo um consulado de 1" classe, 
posto que a lei, que estabnleco diversos con
sulados, ttmha di.~kibuiJo por diversas na
ções outl'OS t<tntos consulados dessa C<ttegorüt. 

Assim, o consulado de New York é consu
lado de l n. claJse c todo os outros são de 2" e 
3" ! E, afinal, ha até consules que percebem 
orJenado de vice-consules, com a designação 
de cljnsules. 

Ora, Sr. Presidente, é preciso a.hsoluta.
montc que o corpo legislativo não deixe 
correr á revelia uma questão de tão gruve 
impol'tancia. 

Procurando cstabelecel' esta emenda, é 
real que eu me referi a consulado do 
2a classe, quando davia me referi!• a consu
les, mas o fiz porque, como a anarchia ab
sorveu todas us funcções dos consules de 
diversos paizes, não se póJe disl.inguir 
qual é o consulado de la, 2• ou 3a classe; e 
como a questão que eu visava é sobretudo 
não permittir que continuasse a injustiça 
de um consul exercer funeções de vice
consul, que rend.em muito mais do que o 
consulado de 1 a classe, redigi a emenda do 
modo por que o fiz. 

Ponderou muito bem, de accordo com o 
seu modo de pensar, a digna Commissão de 
Orçamento, que esta reuda deve constituir 
projecto a parte, ou ser aprilsentada por 
occasião da discussão · U.o projecto que re
forma o departamento do exterior. 

Para essa occasiã.o, portanto, me aguardo, 
dando agora apenas as razões por que apre
sentei esta emenda ao projecto de Orçamento 
do Exterior. . 

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

o Sr. David Campista deve 
uma explicação ao nobre Deputado que o pre
cedeu na tribuna e autor da emenda em 
debate. 

Não versando a discussão de agora sinão 
sobre parecer contrario á referida emenda, 
o ora.dor va.e limita.r precisamente a esse 

ponto as bi'eves olJservações que é obrigado 
a fazm•. 

Mostrou o Deputado a quem responde 
muitos dos defeitos de que está. inçu.do o me
canismo admnistrativo dos serviços que cor
rem pelo Ministerio das Relações Exteriores. 

O proprio Ol'ador jct teve occasião, por ve
zes, de assignalar que a organização actual 
não corresponde ú importancia e ao vulto 
sempre crGscente do~ negocias supel·enten
didos por esse ministel.'io. 

Salientou porém, a grave inconveniencia 
<lc se fu.zerem constao temente, nas leis de 
de orç<Lmento, modificações nem sempre 
aconselhaveis de serviços que precisam e 
devem ter um certo caracter de perma.
nencia. 

?\os projoctos de orç:unento que jíL relatou 
o orador abste'fo-se sempre de propor auto
rizaçõe; que tivessem algo de vago e quaos
quer disposições que as leis orçamentarias 
por su<t Mtureza rigorosamente não com
portam. 

Si defeitos existem nos serviços do 1\linis
terio, n. emenda do nobre Deputado, longa 
de attonual-us, vem ainda mais aggraval-os. 

O orador lê a emenda e mostra que a 
doutrinu. que parece della decorrer institue 
como criterio para a fixação do vencimentos 
do cot'po consular mais a categoria do 
funccionario do quo a natureza do cargo que 
elle exe1'ça. 

.\. adopção de um tal principio importaria 
na substituição completa e inconveniente de 
todo o systema em vigo1• nesta materia. 

Sabe-se que, por motivos do imperiosa eco
nomia, umn. lei de 1898- lei orçamentaria
diminuiu goralwontc os vencimentos de mi
nistros e consules que a lei de 1895 fixara. 

A legislação posteriot• manteve a do 1898. 
Motivos de economia pe1•sistom ainda, atte

nuados sem duvida, e devem os governos tol
os em CJnta, som projuizo embora dos gran
des serviços nacionaes. 

Quando, porém, assim não fosso, o melhor 
processo para se reformar o serviço não é 
certamente o do legislar aos pedaços, incluin
do-os em leis que não vigoram sinão durante 
um anno. 

A remodelação do serviço deve constituil• 
um systema obediento n. uma orientação de·· 
fini..la e clara. 

No que respeita ao critorio para a fixação 
dos vencimentos do corpo consular. parece 
ao orador que esse criterio não deve ser ex
clusivo, isto é, não se deve ter em conta tão 
sómente a importancia dos negocios do con
sulado, ou unicamente a categoria do consul, 
ou alguma outra condição isolada. 

Ha um conjunto de circumstancias varia
vais que poJ.em determinar o valor da remu
neração. 
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Ha. legislações, como a. iogleza, que, em 
'iloa. parte, nos podem servir de modelo nesie 
pa.1•tlcula.l'. 

Tempo 1wuve e:-u que o consul inglez om 
2antos percebia maiores vencimontl.S do que 
.jUtros coosnles inglezcs em cidades e consu· 
l::tdos muito mais inno1•ta.ntes. 

Porque? Porque Santos, graças a frequen· 
cia de epidemia..'>, era considorMa como ci· 
i!a.de !la liabitaçã<J per·i.:,:o3fl. :.~.os c~tr:~.ngeiros . 

credito e:tt1•a.ordinario neeessa.rio para pa.gat' 
o. D. Lcopoldina CarolinD. Camisão de Albu· 
querquo Figueiredo, viuva do capitão do ex
ercito Igna.cio Francisco de Albuquerque Fi
gueiredo, a. diíferen(;a. de meto soldo a que 
tem direito desde n do fevercil'o dn 1887 até 
22 do julho de 1903, á. r azão de 20~ mcosaes, 
rclcV<lda a. prescl'ipção em que possa ter 
incorrido . 

Ora, não ~ só mente o Br<~úl quo possue 
localidades insalubres. 

NingtteJn pcrlintlo a p:\la.Vl'a. ú cneOl'l'a.da. a 
discus~ão e adiada. <t votttção. 

Por mt~is cruo nos quoira.m confet•il· 1;sse 
;Jrivilcgio- não o temos. 

Lembra. o ([UC ;;o dou com consulos br:J.Zi
leiros em Iquir.os. 

Ha. tt\mbom o ·~~·ii;ct•iu da. cat•ostia !la. vida.. 
O con .. ;ul em ~om York n1ío póJo viver com 
.1s vencimentos que bt1sto.m ao consul de Na.
poles ou de Assumpcão. 

Em t01los esse)l casos a categoria tlo 
funccionn.rio não influe uem t'! razoa.vcl quo 
Jntlua.. 

:\Iost1•a. que a, cmend<l dtu·üt lugtu' a verlla· 
deiras a.oomaliaõ'. 

O orador não de~conli 'Jco a. neces~ida..-ln de 
:.•cfot•ma.s na. Sccret..1.1'Ül. •lu l~xtoriot•. Lemh1•n. 
'l necessidade urgente da t·oorganir.a.ção do 
~rchh·o que tem &aul o. impot'tilncia. o que 
~ntro nós ostú. entregue n. um unico funccio
l'lario mal remunerado c não dispondo do 
:;ommodo oem de moveis apropriados . 

O vencimento do pessoal é infel'ior ao de 
out.ra.s rcpa.rtic;-õcg e deverb. ser mesmo su
pel'ior. 

O proprio :\línistro não tem vencimentos 
;;0rrospourlcnto• ao seu cat·go. ~ao se trata 
Je vantagen.;;; pessoao~ ma.g de elemento in
t.lispoasa.vel :to proprio decoro do cargo e <is 
~xigencias especiaes qtte ollG impõe. A re
muneração do :Ministl'o do Exterior deveria 
5er superiot• a dos seus collegas. 

Vida modo:stil. fica bem a. todos, mas o 
~inistro do Exterior é obrigado a satisfazer 
certas e:dgoencüts que MS outros não são im
:;Jostn.s. (iliuito bem, muito bem.) 

Ningnem mais p ediollo a. pa.Ia.vra é encer· 
ra.da. a. discus:<ão e adia.da a. vota.ção. 

E' a.nnunciada a 3" discussão do projecto 
n. 218, de 1904, autorizando o Podar Exe
cutivo a r.b1•ir ao ::Vlinistorio da. Guerra, o 
credito extraordinario de 1:600$, para paga
mento dos vencimentos que competem a 
Manoel Ca.uutv do Nascimento, continuo 
addido á Secretaria do Ministel'ÍO da Guerra. 

Ninguem pedindo a pal:wra é encerrada a 
discussão e adiada. a votação. 

E' anunciada a s~ discussão dG projecio 
n. 219, de 1904, autorizando o Poder Exe
cutivo a. abrir ao Ministerio da. Fa.zenda o 

E' an uncia.da, '~ ~& discussão tio projccto 
n. 217, de 100·1, autorizando o Poder Exo
clltivu l~ ubr·ir ao i.\linistcrio da Jusiiça e Ne
gocias lntet·iorcs o crc<lito oxtr:wrclinado de 
3,1: W1$H.l3, para. o pagamento dovido ao ai
fores dr~ brigada pollcial .l!:rnesto Pinto Ma· 
citado, om Vil'tude do soa tença. 

Ningucm 11cdíndo a. palavra., c! encerr ada 
a. discu,;sã.o e adiada. a yotação. 

E' a.nDilncialht a. 1" discussão do Pl'Ojccto 
n. 7D A, do 1!104, autorizando o Govm•ao a. 
adquirir , }l<n·a. a galeria da. Escola do Jlellas 
1\l'Lcs, os qua.dros do fa.llccido pintor Victor 
Mairolles, com pa.rccor o omemla da Com· 
missão do Orçamento. 

O Sr. PJ.·esidente- A este pt•ojecto 
a Commissão dê Orça.mento oilüreceu emenda 
quo não póde ser tomada em considcracã.o, 
visto que o ploojacto ost:!. em l "diseussã.o. 

Ninguem pedindo o. palavra, é encerratb a. 
discussã.o o adia.da a votação. 

O St•. Presi(lente - Tendo na. 
ordem do d1a. ma teria importante pa.ra ser 
vota.do-Orcamonto do Exterior-suspendo a. 
sessão por 20 minutos aftm de a.guo.l·da.r nu
me,·o para. se proceder ft votação. 

(Suspemle-se a sessão <i 1. ho1·a. e 25 minBlos 
da tarde, sendo >·eaúerta cl i hora e 40 mi
nutos.) 

o §r. Presidente- _\ lista da. 
port\ accusa a. presença. do 106 Srs. Depu
tados. 2\ão ha., porta.nto, numero para. a.s 
votações. 

E não havendo ma.is nada a trato.r, designo 
para segunda-feira, 7 do corrente, a. se
guinte ordem do dia.: 

Votação do peojecto n. 253, deste o.nno,quo 
fixa. a. despeza. do Ministerio das Relações Ex· 
te~·iores para o exercício de 1905 (2a dis· 
cussão); 

Votação da emenda do Senado a.o projec\o 
da Camara dos Deputados n. 63 A. deste 
anno, que autoriza o Presidente da Republica 
a abrir ao .Niinisterio da Indust ria, Viação e 
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'Otil·as Publicas o credito extraordinario de 
12:801$870, em execução de sentença. pass&.da 
em julgado em favor dos engenheiros Lucas 
Proença. e Antonio da Costa Junior(discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 249 A, de 1904, do 
Senado, concedendo seis mezes de licença, 
com todos os vencimentos, ao Dr. Lu~} i o de 
Mendonça, ministro do Supremo Tribunal 
Federal (discussio unica); 

Votação do pn.recor n. 41, de 1904, conce
dendo licença, por tres mezes, para. trata
monto de sautle, ao Deputado Rttymundo 
Ncry (discussão unica) ; 

Votação do parocer n. 121, de I 00~1. i nu c
ferindo o requerimento em quo o Dr. João 
Pedro de Aquino pede dispensa do resto do 
tempo que falta ao seu oxtel'Dato para com· 
pletar os dous annos de fiscalização prévia 
exigida pelo art. 366 do Codigo do Ensino 
(discussão unica); 

Votação do projecto u. 188 A. de 1U04, rc
levc1mlo ao ex-Deputado Antonio de. Amorim 
Garcia a prescripção para recebimento dos 
subsídios correspondente.; ao tempo decor
rido de 18 de dezembro de 1891 a 20 de ja.· 
neiro do 1892, aos quaos tem direito como 
membro do Congresso Nacional naquella 
época, coro pareceres das Commissões de Fa 
zenda e Industria e do Orçamento o emendas 
desta ultima (2" discussão); 

Votação do projecto n. 216, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abt•ir ao Minis
teria da Fazenda o credito extt•aordinario de 
554$351 para pagamento ao juiz federal do 
Esptrito Santo Dr. Raul de Souza Martins, 
em virtude de s~n tença (3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 235, de 1904, auto· 
rizando o Poder Kxecutivo a. abrir ao Minis· 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas o 
credito extraordinario de 7:263$874 para 
realizar o pagamento devido a Arthur Bello, 
funccionario da Repartição Geral dos Tele-

- graphos, relativo a vencimentos dos exer
cícios de 1898 e 1899 (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. ~50, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
seis mezes do licenças com o respectivo 
ordenado, ao inspector de fazenda do The
souro Federal bacharel Luiz Vossio Erigido, 
em prorogação áquella em cujo goso se acha, 
para tratamento de sua saude onde lhe con
vier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 237, de 1904, auto· 
rizando o Poder Executivo a contar ao te
nente Manoel Joaquim Machado, para todos 
os e1!eitos, o tempo que lhe tenha sido des
contado em virtude da co}Jarticipaçiio na ro-

volta de 6 de setembro, com pareceres da.~ 
Commissões de Marinha e Guerra e de Con'" 
atituição, Legislação e Justiça e voto em sea 
parado dos Srs. Estavam Lobo e Germano 
Hasslocher acerca da emenda. o1!erecida na 
3" discussão do projecto n. 205, de 1899 
(3a discussão) ; 

Votaçã.o do projecto n. 251, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder mais 
um anno de licença, com o respectivo orde
nado, a João Augusto Antunes de Freitas, 
4° escripturario da 5a divisão da. Estrada de 
Ferro Central do Brazil, em prorogação á. 
(j_uo lhe foi concedida pelo Congresso Na
cional, para tratar de sua saude onde lhe 
convier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 210 A, de 1904, 
creando no Districto Federal mais dous offi.
dios de tabellião de notas (I" discussão) ; 

Votação do projecto n. 246, de 1004, auto
za.ndo á Governo o computar para a aposen 
tadoria do ompregado publico Antonio Ro· 
drigues Loureiro Fraga o tempo em quo ser
viu como professor publico primario na an
tiga provincia do Sergipe (discussão unica.) ; 

Votação do projecto n. 59 B, de 1904, 
n. 190, do 1903, que obriga os administrado
res de otllcinas de typographia, litho~aphia, 
photographia ou gravura, no Distr1cto Fe·· 
deral e nos Estados, a. remetter á Bibliothe
ca Nacional do Rio de Janeiro dous exempla
res de cada. publicação periodica e um de 
cada obra de outra natureza que executa· 
rem; e dando outras providencias (3" dis
cussão); 

Votação do projecto n. 218, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis
teria da Guerra. o credito extraordinario de 
I :600$, para pagamento dos vencimentos que· 
competem a Manoel Canuto do Nascimento, 
continuo addido á Secretaria do Ministerio da 
Guerra (3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 219, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio da Fazenda o credito extraordinario
necossario para. pagar a D. Leopoldina Caro
lina Camisão de Albuquerque Figueiredo, 
viuva do capitão do exercito lgnacio Fran
cisco do Albuquerque Figueiredo, a diffe
rença de meio soldo a que tem direito desde 
11 de fevereiro de 1887 até 22 dejulho de 
I 903, á razão de 20$ mensaes, relevada a. 
prescripção em que possa ter incorrido (3:.. 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 217, de 1904, auto-· 
riza.ndo o Poder Executivo a. abrir ao Minis· 
terio da. Justiça e Negocios Interiores o cre
dito extraordinario de 34:164$193 para o. 
pagamento devido ao alferes da brigada po-
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Iieial Ernesto Pinto Ma.cha.•lo, em virtude de 
sentença (3a discussão) ; 

Votação do pt•ojecto n. 79 A, de 1904, au
torizando o Govet•no a. a.dq_ uh• ir, l_)a.l'n. a. 
{faleria. da Escola de Bellas Artes, os quadros 
<1o fa.Uecido pintor Victor Moirelles, com 
parecer e emenda. da Comrnissão de Orça· 
mento (1"· discussão) ; 

2" discussão do projacto o. 174 A, de 1904, 
·equiparando as ida.aes limites para a re
forma voluntaria ou conptrlsol'ü~ dos oiliciaes 
d<_> corpo de sa.ude de exercito ás que por lei 
vJgoram no corpo do saude da ~rmada nos 
c.1,rgos de categoria correspondente; com 
pa1·ecer e substitutivo da Commissão de J!a
l'inh:J. e Guorra ; 

2~ discussão do projecto n. 2GO, de 1904, 
;~,utorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
:llinisterio da Guerra o credito extl'aordinario 
de 2:972.$608, pD.ra occorrer ao pagamento 
n.o escrivão o,posentado do extíncto Arsl.'na.l 

de GueL·ra. d~ Pol'nil.mbuen Fr'aocisco Ma.u
ricio de Abreu, de o1•denados a ttue- tem 
direito desde 27 de outubro do !900 ltté 5 de 
setembro de 1902 ; 

2~ discussão do pr.:Jjecto n. 261, de Hl04 
autorizando o Poder Execntivo a. abrir a.~ 
Minister'io da. Fazendét o credito oxtraordi
nario de 47:676$707 para pagamentcJ a PcliVa 
Valente & Comp., Lemos Mo1·eira. & Monte 
e Santos Gomes & Comp., de restituição do 
imp:.~stos sobre kerozene impo1•tado em 1!)96 
c !897 e respectivas custas, em execução ás 
sentenças do Supremo Tribunal Federal, 
pass!l.das em julgado; 

Discussão unica. do p1•ujecto n. 262, do 
191l4, autorizando o Poder Executivo a con
ceder a .Tosê Dionysio ~feira, assistente elfe
tivo do Observatorio do Rio de hneíro, 
um anno ue liceo~a.. em proroga<:'ão e com o 
respect.ivo ordenatio. 

Lovu.nta.-se a. se~slio á.s 2 horas ila tarde. 

142n SESSÃO El'II 7 DE ~OVE}iBHO DE W04 

Presidencia do Sr. Julio de JleUa, (1° Vice-prcsidtml e) 

Ao meio· dia procede-se á. chamada, a. que 
l'espondem os Srs. Julio de Mello, Pereh·a. 
Lima, Alenca.l' Guimarães, Joaquim Pires, 
Enéas Ma1•tins, Aurelio Amorim, Dias Vieira, 
Anizio de Abrou, Bezerl'il Fontenelle, Gon
\lalo Souto, Fonseca e Silva., Alberto Ma
ranhão, lzidro Leite, Celso de Souza, Bricio 
Filho, Esmeraldino Bandeira, Cot•nelio da 
Fonseca., Elpi·1io Figueiredo, Epaminondas 
Graciodo, Jovinia.no de Ca.rva.lho, Oliveü·a 
Vallatlã.o, Priseo Pa.raizo, Felix Ga.spa1·, Eu· 
genio Tourinho, Ga1·cia. Pires, Satyro Dias, 
Para.n.hos Montenagro, Moreira. Gomas, Ho
redia. de Sá, Corrêa. Dutra, Mello Mattos, 
Galvão Baptista, Silva Castro, Julio Santos, 
Mauricio no Abreu, Carlos Teixeira Bl'andão, 
Estavam Lobo, Ribeiro Junqueira, Antero 
Botelho, Carlos Ottoni, Olyntlio Ribeiro, Lin· 
ilolpho Caetano, Rodolpho Paixão, Moreira 
-da Silva, Candido Rodrigues,Hermenegildo de 
Mora.es, Joaquim Teixeira. Brandão, Costa 
Neto, Carlos Cavalcanti, Paula. Ramos, Luiz 
·Gualberto, Soares dos Santos, Germano Hass-

locher, Ca.ssia.oo do Na~cimentJ e Diogo 
Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. e som debaíe approwvla. a a.cta d;t 

sessão o.ntecndente. 
Passa-;;e ao e:ocpcd ien te. 

O Sa•. AlenctLr Guhna~ães 
( -fo SecrctM·io) pl'Occil.e á. leitut'<\ do seguinte 

EX.PEDIE~Tg 

Ofllcios : 
Do Sr. 1° Secreta.ri<J do Sclla.do, de 3 do 

correnta, enviando um dos respectivos auto
graphos, devidamente sanccionado, da reso
lução do Congre>so Nacional autorizando a 
abertura. do creJito de 292: 802.~282, supplc
mentar â rubrica. do n. 12 do al't. 25 da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903. -In
teirada. Archive·se o autographo, 

Do mesmo senhor, de igual data, commun i
cando que já foi publicada :1 resolução do 
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i: 

Congresso Nar.ion:~.I, d<J. qual envia. um dos au
t.ogra.vhos, prorogando novamente a actual 
sessão legislativa até o dia 1 de dezembro 
do corrente anno. - Inteirada. Archive-se 
o autographo. 

Do mesmo senbor,de igual data, communi· 
cando que, pelo Sr. Presidente da Republica, 
foi sanccionado o decreto do Congresso Na· 
'cional, da qual rnvia um dos autographos, 
approvando a Convenção Sanitarüt Interna
cional, concluida em 12 de junho do cOl'· 
rente anno entre o Brazil o as Rcpublioas 
Argentina. do Paraguay o Oriental do Uru
gnay.-Inteirada. Archive-se o autographo. 

Do mesmo s:mhor, de 4 do corronte,commu
nicando qu .. : o Senado, em so .~são de 3 do 
corrente, appruvou o veto opposto pelo Poder 
Exf:cutivo á resoluçl'í.o do Congresso Na
cional concedendo a · D. Julieta Delamare, 
emqun.oto viva for, o direito á percepção do 
montepio do seu fa.llocido irmão, sem Pl'O
juizo do que já percebo dos cofres publicas. 
-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual uata, communi· 
cu.ndo que o Senado approvou e nessa data 
enviou á sancção a proposição desta Ca· 
mara autorizando a abertura do credito de 
2:638$041, para pagamento á Companhia 
das Aguas do Maceió e outl'Os. - Inteil•ada. 

Do mesmo senhor, de igual datlt, commu
nicando quo nessa data, o Senado enviou á 
suncção presidencial a resolução do Con
gresso Nacional autorizando a abertura do 
credito extraordinario do 51$849 omo o 
604:394$945 papel, pnra pagamento de 
dividas de exercícios findos.-Inteirada. 

Do me~mo senhor, do 5 do corl'ente, trans
mittindo um dos autogl'a.phos da resolução 
do Congresso Nacional, devidamente sanccio
nada, concedendo um anno de licença com 
ordenado ao administrador dos Correios 
do Amazonas José de AsSLlmpção Santiago. 
-Inteirada.-Archive-se o autographo. 

Do Ministerio da Marinha, de 31 do mez 
findo, satisfazendo a requisição desta. Cu.
ma.ra no olHei o n. 305, de 25 de outubro 
ultimo, restituindo o requerimento de Jorge 
& Santos, proprietarios de um predio em 
que funccionou a Escola de Aprendizes Mari
nheiros do Maranhão, pedindo pagamento 
da quantia de 500$, correspondente ao alu
guel do dito predio no 4° trimestre do aono 
de 1903.-A quem fez a requisição. A' Com
missão de Orçamento. 

Do presidente do Club Militar, de 4 do 
corrente, convidando esta Camara para 
assistir, no dia 9 do corrente, á 1 hora da 
tardo, na Grande Avenida, o lançamento da 
pedra. fundamental do edificio que irá servir 
de séde ao mesmo club.-Inteirada. 

São lidos e vão a imprimir•, para entral' 
na ordem dos trabalhos, os seguintes 

PRO.JECTOS 

N. 146 A- !904 

Detm"mina qv.e as cadeiras de clinica-medico 
(1& e 2") das FacHldacles de 11-ledicina do 
Rio de Jandro e da Bahit1 le/'tío dou:; 
assistentes e Ires inleJ"ilO$ cada wna 

A Commi~são de Inst1•ucção e Saude Pu
blica, a quem foi submettido o estudo e 
exame do peojecto n. 146, de WO-!, npresen· 
ta do á consideração da Ctunara. pelos Srs. 
Deputados R. Saldanha e OliYeira Figuei
redo, que determina que as cadeiras dG 
clínica medica das Faculdades do Rio de 
Janeiro e da Bahia tct·ão dous assistentes e 
tres internos c(l.da uma, consillerando que 
alle não altera de fórma alguma a actual 
organização do ensino medico e, por conse
guinte, não vem peetm·bar tlu:tlquer reformv. 
radical c completa que pur ventura o Con
gresso Nacional venha a decretar, porque o 
mesmo projecto apen(l.s créa alguns loga.re.~ 
de auxiliares do ensino, logares que pouorãc 
ser dispensa.dos otn qualquer tempo que iJ. 
convenicncia do ensino o exigir o que qual
quer reformlt a decretar-:se o determi_ne. 
julga que o deve estudar e e:mmínut· debaixo 
do ponto de vista de sua couveniencia par:J. 
o ensino medico, e é o que passa a fu.zor. 

A clínica é o dcsidera/w;1 final de toloo o.: 
estudos feitos nas Faculdades de Medicina, 
na clínica se resume todo o interesse pra
tico de todas as sciencias medicas, o estude 
da clínica é aquello que deve formar o ver
dadeiro medico, e assim sendo vê·se bem 
quanto interesse e importancia devo mel'oce:· 
o estudo dest.a disciplina. 

Desde alguns nnnos que os lentes de clínica 
medica, considerando insufficieote o numero 
de seus auxiliares, instam e reclamam parr·. 
r1 uo o dircctor da Faculdatle empregue os 
seus esforços perante o Governo para que 
sejam cre tdos mais dous lagares do assis
tentes, um para cada cadeira, e dons internos, 
um tambem para cada uma. 

As cadeiras de clínica. cirurgica e de 
clinicl propedeutica teem dous assistentes, e 
assim se acham bem dotadas dos auxiliares 
necessarios, ao passo que as cadeiras de clí
nica medica toem sómente um assistente,que 
nos parece insufficiente para os innumeros 
o variados serviços e pesquizas a que elle 
se deve entregar para que o ensino seja re
gular, methodico e scientifi.camente dirigido, 
satisfazendo de alguma fórma ás eKigencias 
da sciencia moderna. 

O lente de clínica não póde inteiramente 
ser equipal'ado ao medico de uma enfer-
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maria de hospita.l, cujo dever A simplesmente professor para que este, munido rle todos os 
bem dirigir o tratamento dos doentfls que elemoutos, possa formular ttm dit~.gnostico e 
são confiados aos seus intalligentes cuidados; prognostico seguros o uma thora.peutica 
ao lente de clinica., além desse davcr su- raciona\, deduzida e proveitosa. Assim appa· 
premo, que lhe cabo como medico de um r>clhado, o lento rl.o clínica póde fazm· pre
serviço clinico. hospi~ula.r, compete ainda. ecções proveitosas, sob todos os pontos de 
mais tra.nsmittil' aos seus discipulos pre- vista, a seus alumnos, e bem cumprir a sua 
lecções sobre os casos novos, isto é, ~obre os dupla, difftcil e espinhosa tara h instt·uindo 
doentes no-vamente entrados 0 sobre c1ua.l· seus alumnos na. difflcil arto de cm•ar e 
quer incidente de maior ou menor impor- cuidando pl'oveitosa e effica.zmcntc de seus 
taocia qu!l ocoorror na evolução mo1·hhL\ clientes. Os alumnos acompanham o a.ssis· 
dos doentes antigos. tente oro i,odo:J os~cs oxarnes e pesqnizas, ha -

A' vista tias obrig:tções r1uc toem os lentes bi!itando·SC dosta fórma. nos tm.ba.!hos do 
de clínica. do desompcnhar, como professores, inclagação somiologiC'l.. A direcç1io do as
bem so vê quo não lhns roséa tempo para se sistentc nesslls exn,mes o pcsquizas constitue 
incumbirem do examinar, diaria o cuidadosa.· umtL pn.rtu importante do ensino cUaico me
mente, todos os doentes a seu o:trgo, de fu.zer di~o. quo só póde s~r adqu irido oxcPcendo-se 
todas as poquiza$ q uc us progros~us d:.L seien· const11.ntomonte. A fLzn cção do a~sistente !'. 
cia exigem J..>:wa que elles pos~am formular pois, muito impo1'lanto no ensino dtt cHnica. 
um diagnostico o~u.c~o o preciso o um pro~ Ainda ;w as~istGnto compete o rlJgistro t.lo 
gnostico sr.gut·o o dtlllnzir nm trata.mento movimento dtL cnl'crmn.ria. nos livros (!UC o 
racional e pt•oficuo. t'ogulamento exige; calm·lhe prntic .·~r os 

As prolocçõcs absot'Ycm Lodo o tomp;J U.c~- exames :t.n(l.tomo-pallwlog ico~ das pGç.as lk 
tinudo pam o cxet·cicio dl)cente em CPJ.da dia, autopsi;J., Jbcalizar <1 composição e ad mini:;
e não >'at'PJ.mente um só lloente occupa o pro- tra.(:<1o !los remcclios presct•ipto~, pot· cuja 
ícssor durante a lição inteira razão ll obl'igado a f;~zor a visita tt t:u·ue ; 

Assim, pois, o lente do clinic'~ não podíu oiTuctltar a.s in ~erv<~nçüc; do pclf.ucoa CÜ'lll'
ser rogularmcntc cqniparado, corno di~SIJ· :rito c ocwpD.r·so das a.nrwbçõcs nas pa. 
mos, tt um medico encurrog:ld,; de rtua!qum• pelotas. 
~I~~~:~onf~;nico hospit;.tlar ; suas runcçõos são Além úíss? tem do aco:npatlha.r o proü~ssor• 

o 1 t d r · , · · · . . nas pt•elocçucs pa,r(l. lhe fornecer os dados 
. en e c e t~tca p;·e.:1sa, pots, 110 aux!- de quo 'lCQ.So elle possa precisar pa.,·a. fnnrh -

bm•cs que _factl!t!lm nao s~ o~ seus devet·es '. ' 8 · - • lin· : . 
como mcihco, como, e pnncwalmonte, lhe menta r as sua. .ltçoe~, ~ .LC ts . . . _ 
rnmistrem todos us dados de quo possa pt•oci- . Basta renocttr sobr~ a 1~po~ t~nct~, ll tv~r 
sar para. que possam. transmtttir aos sous sJ,uatb, o numero ll~s attn.bmçoes o ~sys: 
alumnos um ensino recuado e proYoituso. ~cato P:1:t; s~ ~omptohcnu~L qt;~ o t ra. Jaullu 

Um medico clinico }lóde, muitas vezes, e cx?essn o p.t~a. un:tt ~unccwnal.lO só, emor•nl~ 
sem prejuizo para. 0 seu doente, adiar 0 seu l serv1ço ~o e!IS~11 9 clmco e, pol't,~nto, se_ t . . t 
juizo clinico; 0 lente nem sempre póde fazel·o I nocc.,s.al:lO dt nd~r, anncxando a. ca~at Mdcrra 
sem inconer ao descredito de seu. discipulos de ?llntca metltca um outro . o.ss ts ente e 

u ne h d s · · ' Jm mterno encarregado oJpci}Ialmento das 
q ~ ~ sempre compr~ en em .qu_a 0 J~!20 an<llyses clinicas, microscopicas e out1•a.s. 
é d1ffiml, c, 12.or co~scgu~n~o, é pr?ctso ser ln·! que se tul'ucrn necessal'ias Além uisso na~ 
dulgonte e oao mu1to ex:Jgtr; o s1mplcs me- . . 1 · 0 • , f{ _ 
dico pôde, sem prejuizo pamseu clleal.e,a.rris- clm1cas e_u~OpBaS ,V'1mos . mnpre os.IJr?.~3o 
car urna hypotheso quo n:ío venha a so rea- ros 1le chnl?~ _t.Olcm num.oro~.os au:nhares~ 
Hza1• mas 0 lontc de clinica deve ser muito que lb.es fam~1ta.m ext~aordmauam~nte o~~ 
cauteloso em fol'tUular as suas hypotheses balho. Dam•~lS, .os asststentes constttuem 
porq_uo si ellas nõ:o R.l realizarem, isto será ! o~cellente v1 vetro,do, onde podam e rde; e{: ~~~ 
o descredito scicntifico p~rante os seus alu-IIHr os futuros proft:ssor~s, pel•J . lU 
mnos, sempre demasiado ex.igente~. ! numel'o dovc ser augment~do, p:Ll'a que me~ 

O a ssistente de clinica, como o chefo de ,lhur se possa fí1zer aselecç~o. , d a 
clínica. nas Faculdades fraucazas a. que cor- ! Pelo que vwmos de e:~:por,. somo3 e p · 

d ,. ·t ' - rGcer que se adopte o pro]acto n . 146, de 
raspo~ em })Ol'!Cl amonte, tem por fun:ça.o i 1904 que determina. q_ue a.s cadeiras de cli-
exam1nar os doentes novos, antes da v1stta l . ' . ' · · 
d·) lente, colher todas as infol·maçõe.i refe· moa med~ca. da~ Faculda,des_do R1o de Jan.e~ro 
rentos ao oo,so clinico, pl'ocedel' a. todas as e d.L Fla.b.Ja ter~o dous CI.S'SJst entes e tr es m
an<l.lyses necessaria.s dos liquidas organicos, ternos cada umtJ.. 
quer normaos, quer anormaes, fazer os Sala das sessões, 7 de novembro do 1904.
exames histologioos e bactoriologicos nocossa- Satyro Dias, presidente.- Malaquias Gonçal 
rios e tra.nsmittiP u resultado de sua observa·! 'lles relator -Teixeim Brandüo.-.Taão Vieira . 
ção, de suas posquiza.s e llo seus e:~;ames , ao -Àntel"o BoteUw.-Sá Pei:x;oto. 
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N. 146- 190! 

O Congresso Naciona.lresolvc: 
Art. l.• As ~eiras de clinica medica (l• 

c 2a) das Faculdades de Medicina do Rio de 
Janeiro e da Bahia terão dous assistentes e 
tres internos cada. uma, em vez de um assi.~
tontc c dous internos, como o.ctualmente. 

Paragrapllo unico. Os novos auxiliares do 
ensino terão vencimentos ígua.cs aos antigos 
da mesm<.\ c!asse, devendo. o Governo, em
quanto não forem ellcs inclu ldos em orça
mento da despeza., abl"ÍL' o credito nocessa.
rio p1ra o respectivo paga.mon to. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposiç'ões 
em contrario. 
· Sala. das sessões. 22 de agosto de 1004.-R. 

Saldc.nha.-Olit~ei1·a Figueú·edo. 

N. 245 A-1904 

Pm·ecer" sol!te emendas otfe;·ecidas mt 2• dis· 
cuss{io do projecto n. 245, deste anno, que 
fima a de.~peza do Jiinisterio da Marinha 
vara o exercício de 1905. 

A Commissã.o de Orça.mcnto examinou as 
emendas, que lhe foram presentes, ao orça
mento do Mlnisterio da Marinha o passu. a 

·dar o parecer respectivo: 

EMEXDAS 

N. 1 

A' tabella 11•- accrescenta-se: 
Continúa em vigor a consignação de 

150:000$ para pagamento das pensões aos 
operarias invalidas dos extinctos arsenaes de 
marinha da Bahia. e Pern,,mbuco, reduzida 
a 60:000$000 . 

Sala das sessões, 20 de oulubt•o de 1904. 
Celso de Sou::;a.-A.ffonso Costa.-]. Neiva. 

.Domingo$ Gtlimart7es.-T. de Sá, 

Esta dispo~içã.o deve ficar consignada. Da 
·verba de 150:000$, constante das leis or
ca.mcnta.rias anteriores, já foram clespen
didos cerca de 90:000$ e muito pouco resta 
a. pagat•. 

N. 2 

A' verba la- Sellret.a.ria. de Estado·- l'C• 
dija-se da. seguinte fórma: 

1 . Secrehria. de Esbdo, sendo: 
Pessou.l........ 165:387$'500 
~aterial.. . . . . 43:279$500 208:6578000 

Importa edta emenda em augmento de 
vencimento!!, pelo quo ó descabida., em vir· 
tudo do quo preceitúa o regimento. 

X. 3 

Onde couber: 
Fica autorizado o Governo a ra.sta.belecar 

o Arsona.l de Ma.rinha de Pernambuco, osco· 
lhondo pat·a isso o ponto mais conveniente na 
cidade do Recife. 

Sala da.s sessões. 26 do outubro de IOOL
Celso de Souza.- Medeiros e Albuquerque.
Affonso Costa.- Teifliei.ra de Sá. 

Nã.o convem o ro!!tabelecimen to do Arsenal 
de Marinha do Porna.mbuco, nã.o só por im· 
porta.t• om despeza muito a.vultada, quando 
os a.rsenaes existentes ainda não estão a.ppa.
l'elha.dos, como ta.mbem por se fazer mister 
a fortificação do porto, que é aberto, e ser 
impossiv~L se a.ttendor a. sorviço de tanta 
magnitude, 

N. 4 

AccreEcente·so onde convier: 
Art. Fica. o Presidente da Ropublica. a.u· 

torizadv a abrir o c1•edito necessario para vc
rillca.r,por experiencias adl".quado.s,o valor do 
explosivo otreracido a o Governo pelo D1•. AI· 
Val'O AlbJrto da. Silva. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1904. 
.1lec!eiros e A&ouquerqu~ . 

E' um caso este para o qual ileve conver
gir a a.ttcnção dos poderes publicos, porque 
o explosivo inventado pelo Dr. Alvaro Al· 
bcrto da. Silva excede a todos em poder de 
penetração e sobremod.) honra. o engenho 
brazileiro. 

Agora que se voltam as vistas pa.1•a a 
dofoza nacional mais se impõe a adopção 
de medidas, que assegurem mais effica.z
mente as garantias armadas, de que o paiz 
precisa. 

Um em'bal'aço, porém, se oppõe na rapar· 
tição d'l. Marinha para. a acceitagão desta 
emenda: não está. a.ppa.relhada. para estas 
experiencias, emquanto.que a da Guerra se 
achEI. apparelhada.; importaria, portanto, em 
augmento não pequeno do despazas. Desde 
ttue não haja tempo pa.ra se inserir esta ma.· 
teria. no orçamento da. Guerra, conviria um 
projecto especial. 

Assim, a Commissio entende que a emenda 
deve ser recusada. 

N. 5 

Onde convier: 
. Sala. das sessões, 26 de outubro de 1904.- Destaque· se d~ verba-Obras-a qua.ntia de 

Celso de Sauza. cincoenta contos de réis, para o fim especial 
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da.reconstrucção do predb em que funcciona. uma. lancha. a va.:por par ;J. o sel'viço da Capi
a Capitanín. do Porto da. cidade de Porto tania do Porto de Porto Alegre, 
Alegre. 

Sala. das sessões, 25 de outubro de 1904.
Juvena~ 1liiUet·,-Barbosa Lima.~Saat·es dos 
Santos.-Rivada'l)ia Co1·rêa.-Marçal Escodar. 
-Domingo~ Mascarenhas.- Homem d~ Car'
valho.- Victarino Montetl'o.-Germano Has
'~lDcl!er. - !ames Darcy. ~ Vespasiano de 
Albuquerqv.e. 

Do~taca.I' cincoeuta contos da verba-Obras, 
que já. ô pequena, enfraquece-:.1 muito, em de
trimento de outras, que tambem cumpre se
rem attendi4los. Accresce que esssa despesa 
-não se faria. em um exercício o por isso é me-
1hor que ella seja attendila por aquella 
verba., como será, sem necessirJade de cmft'a
quecel-a. 

Ns. 6 e 7 

Ao m·t. n. lG-accroscenta-se: 
e de 75:000$ para remoção do pbarolote do 

morro do João Dias para a ponta do Sumi· 
douro o installação do pharol na ilha da Pa.z, 
Santa. Ca.thal'ina. 

Sal:! das sessões, 26 de outnbi'O de 1904.-
• 4.bdon. Baptista. -Paula Ramos. - Elysdo 
GHilherme. 

A' rubrica 16•-acorescente-se: 
Fica o Gove1•no autorizado ;1, dcspeodP.l' a 

quantia de 50:000$ para a mont:tgem dos 
pharóes- Simão Gra.ndo, Machadinhas e Gai
vota-no Estado do P<\râ. 

Sala das sessões, 2G de outubl'O (]e 1904.
Co.rlos de No11aes. - Hosannah de Oliveira,
Ar!h.t<r Lemos.- Passos M•randa Filho. -
Rogerio de j)fi-randa, 

Com a verba de 150:000$, conõigna.da na.s 
ta.bellas explicativas. desde que se lhe addi
.cional' a de 70:000$, fica o Ministel'io da 
Ma.rinha habilitado a attender aos serviços 

-destas uuas emenda~. 
Assim a Commissão de Orçamento oJl'erJce 

a ambas a seguinto sub-emenda.: 
Ao n. l6- Repa1·lição da Ca1·ta ;Jiaritima

accrecente-se - augmen tada. de 70:000$000 
para a remoção do pharolete do morro de 
João Dias para. a ponta do Sumidouro e in
stallação do pharol da ilha da Paz em Santa 
·Ca.tharina, e montagem tios pharócs Simão 
Grande, Machadinhas e Gaivot·~, no E>hdo do 
Para. 

N. 8 

Onde convier: 
Fica o Governo :mtorizado a despender até 

.a.quantia de 50:000$ IJ<l.I'a a acquisicão de 
Vol, VU 

Sala. das sessões, 2ô de outubro de 1904.
Ju~uia& Jlil~ey .- Soares dos Santos.- ,1[. 
Escobar.- Barbosa Lim~.- Victorino .lfon-
tdro.- Domingos Mascarenhas.- Homem de 
Cm·valho.- Ril'adavia Co1·l·êa.-J. Darcy.
Vespasiano de ~ilbt~queJ'l]HC.- 1}. llasslochel'. 
-Dioga Fortun~•. 

A :>equisiçã.o de urna lan~ha para o serviço 
da. Capitania de Porto Alegre envolvo ou
t1·as despezas, r1uaes a de pessoal, combusti
vel, etc. e fot•ma.ria uma excl'pção em rela
ção a outros portos da mesma. irnpol·tancía, 
quo não teem lanchas. 

Por estes dous motivos a Commissão en
tende que u. emenda não eon Yem por eco
nomia B I 'Ol' equidade. 

N.\1 

Acerescente-se .. nde convier: 

Mantoaha·se a disposição da lettra. d, do 
a.rt. 8° da. lei n. l .145, de 31 de dazembro de 
1904 • 

Sala da.s sessões, 213 de outub1'o de !P04.
Bríc'a Filho. 

A Commissão aceita a s~gunda. pa1•te, que 
manda despender 30:000$ com as experian
cias do invento do Dr. ~\ntonio Alns Pe
reira. da Lyra, que j ú tem a fa.vot• o parooQr 
de uma. commtssão de engeabeíros oavaes. 
Quanto á verba par<1. exprn•ien11ia.s com sub
marinos, não ha motivo da.. se a. consignar, 
rlcsde que nenhum invento actualmente se 
olfereee. Logo que algum haja, o Congresso 
não r ccuslrá o~ meios necessa.rios. 

Deste modo, a C'ommissão o1fer•ece a se
guio te BUb-emenda : 

Ao n, 23- M:a.r.eria.l de const rucção na
val, accrescente-se:- augmen tada. de 30:000$ 
para. construir e adaptai' a qualquer embar
caçã.o, a juízo do :poder compe tente, o invento 
de turbina a vapor. 

N. l O 

Onde conv ier: 

Art. Fica o Governo autorizado, na vi
gencia. da. presente lei , a contra~tar o serviço 
da pratica,.em da. barr<~. do Rio Gra nde do 
Sul medi~nte concurrencia publica, com 
pro'ponente bl'azileiro ou emp1•eza. nacional, 
com os favores e onus conferidos em ldenti-

s 
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ca.s eondiçlles (a.rt. 8•, lettra 11.; da lei n.1.1~5, N. 13 
de 31 de dezembro.de 1903). ·. . ·. A· rllbrica 24 (ObrM) _ diga.-âe : sendo 

Sa,la. das sessões, 26 de outubrode I~.-- 10:000$ deatiuados ás repat'ações e concertos 
Victorino Monteiro. -Diogo Fqrl11»a. ~ Jt.~t1e- do ellifloio em que fuocciqa.a. ·a. Capiâoia do 
na~. MilZer.--:- Hom~m ie . Car1'alho.- Soare• Porto de Pa.ranlgliá.. · • 

1dos Santos.- Do'?"'tngos . . ll{ascarenl'ias. - M. ·sh ,h d . " 26 d u tubro de 1904.-
de Escobar . - Rtvadaora Corrêa. - Barõota .,..... as ~easvas, e O . . 

I Lima. • . · · Alencar.Gulmarc:!es. 

,· · AComroissão a.~óeita. a emenda., que im· Tendo sido orç1da. estadespeza ,para ser 
1porta em assumpto da utilidade e pela qu!tl etrectuada. no exercloio vigente, perda a. 
14ca. o Poder Executivo autorizado a. .provl- emenda. a. sua. ra.zã.o de ser, pelo que, deve 
I dencia.r, desde que haja. op~rtunida.de. ser recusada.. · 

N. ll N. 14 

Onde convier: 
í Para a~· o~ll'as_ urgentes de que carece a A.ocresconte-se-20:000$ pa._ra augmento do 
. doca. da. Cap1 tam~~o do Porto do Estado da material necessario a.o servtoo de soccorro 
; Bahia, nos ter1•enos do e:rtincto Arsenal de naval a ca.1•go da. Capitania. do Porto de 
; Marinha, 100;000$000. Paranagu1. 
, s. R..-Sa.l!l das sessõfls, 2ô de 9utubro dP. Sala das s~ssões, 26 de outubro de 1904.-
1 1904.~JgltacJ~ Tosta.-:- Butci!o Vtanna.;-G. Alencar Guimaraes • 
. Pires.,- Dommgos GumUirt!Qs. - ~drtgt,es 

: Lima.- VtJrgne de A~r6U.-Eugenio Tom·i- Não dispõe 0 orçamento sinão de verba. 
; nho:- P~rit'!hos Mo~ten~gro.- Augusto. dll para 0 porto do Rio de ~a.neiro; nerl~lU,!ll 
: F're,tas.-Pnsco.-FJlgue.ras.- Satyro Dltu. outro ê contemplado; e, a.sstm, a. CommLSSao 
: - Felix Gaspar_ .-Eduardo Ramos.-; Castro julga que a emenda a1recta.ria. <?lltros portos, 
' Rebe~lo.-Rodr1gue1 Saldanha.- Ncl'Ca. em que este serviço se fiLz ma.1s ou é ta.nto ! necessario, peJo que, lhe é contraria . 
: Fora.m orça.do.s estas obras em 50:000$; 
i são neceesa.rias; pelo que, a emenda deve s er N • 15 
; a.cceita.; mas com a seguinte sub-emenda.: Acoreecente-se onde convier: 
: Onde se ài.:: 1.00 diga·se 50. 
i Augments-se nas rubri~ respectiva$ a. 
'' quantia neoessaria. á eleva.çao da lotação da. 'i N • 12 Eseola. de Aprendizes da. Pa.rahyba, de 100 

para 200. 
\ Ao a.lt. 1•-0 n. 16 deste a.rtigo redija.-se 
\ assim: Re}>a.rtição da Ca.rta Maritima-·Au· 
. . · gmeatado de 90:000$ para acquislcii.o e mon· ·r t~gem de 11m pllarol de 4" ordem na praia. 
1
1 Perna.mbnquinho, no Rio Grande do Sul. 

Sala. das sessões, 26 de outubro de 1904.
.\ Ri11adavia Corrê<!.-Victorino Monteiro. -lu~ 
' 1 vena~ llfiller.-SoarBs dos Santos.- Germano 
1
r &uBJochtt·.-DomingosMascarenhas.-Homem 

: , de Cat"llaiho.-Diogo Fortuna.- Vt:spasiano 
: : de Atbuguerq!Ml .-Jame1 Darcy. · 

Esia emenda deve ser aeceita, porque 
; · ret.c.lmenteconsulta. os interesses da navega
, l]io, e convem que se a incorpore a.o n. 16, 
· pelo que o!ferece a liegninte sub-emenda em 

addit&mento a.a de ns; 6 e 7 : 

. , Ao n. 16-Repartiçã.o da. carta. Maritim&
Ema.is 90:000$ pa1•a. .wquisiçio e montagem 

, . de um phr.rol de 4• ordem na. pra.ia. Per
. · nambuquillhO', no Estado do Rio Grande do 

. Sul. 

Sala. das sessões, 26 de outubro de 100-t.
I~idro Leile . 

A elevação da. lotação da Escola de Apren
dizes da. Para.hyba. envolve a.ugmento de 
despeza, que não se faz Pi'e?isa. actua.lmen~; 
e, por isso, a Commissão opma. para que 8CJ3. 
esta. emenda. recusa.da.. 

N. 16 

. Corpo de Marinheiros Nacionaes 

Ksoola de 2• categoria de apr endizes ma
rinheiros de Sergip e, restabelecida pel~ 
art. t• da lei n. :1.,186, de 15 de j umho 
de 1904, 

Pessoal: 

1 Commandante ........... .. 
1 Immediato ............... . 
t Commii!Sl\rio. , ......... , •. 2·= 2:07 

1: . 
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Fiel (sendo de 1• classe 
l :560$, e de 2• 1 :200$) ••• 

.1· Professor do ensino ele-
mentar •. .'· ••...•..••..•.. 

. l Escrevente de 2• classe .•••. 
I Cirurg ião 2<> t!'nente, pelo 

§ 15- Hosp1iaes .•. . ..•. 
1 Enfermeiro de . 2a classe, 

gr~t. a 1:200$, na. tabella 
15 - Hospitaes .••.... •. • 

1 Mestre, 2• sargento .•...... 
1 2"·sàrgen1o ............. . . . 
2 Cabos a. 180$ por a.nno .. .. . 
2 Marinheiros na.cionaes de 

1" classe a i20$, idem ... 
100 Aprendizes, soldo a. 3$ por 

mez . . . .. . .... .. . ...... .. 
3 Cozinheiros., ~Pela. iabella 
2 Díspeilseiros .. ~-Força Na.· 
2 Cria.dos ...... val. ... .. .. . 

1:550$000 

1:400$000 
l :200$000 

300$000 
240$000 
360$000 

~40$000 

3:600$000 

N. 17 

TADELLA N. 15 

Hospi!aes 

Escola de Aprendizes Marinheiros de 
· Sergipe 

Pessoal-Enfermaria da escola: 
1 cirurgião de s~ classe, 2<>- te· 

ueute, goo.tificacão .........•.. 
l enfermeiro de 2• clasoo, grati-

ftooção . ... ........ . . ..... ... . 

Material : 

Utensilios . . . .... . .......... .. .. 
Colchões, camas, travesooiros,etc. 

1:752$000 

I :200$000 ----
2:952$000 

----- La.vagem de roupa. ...... .. .. . . . 
So.inma....... ... .. .. .. . 15:076$000 Luzes ...... ... .. . . ... . .. .. . . . .. 

100$000 
200$000 
300$000 
4.00$000 

Materü\l: 

Impressão e encadernação ..... 
Expeiliente e objectos pa.ra aula. 

de primeiras lettra.s,, .•...•. 
Aluguel de casa .............. . 
Fardamento para. aprendizes 

marinheiros •..•..••......... 
Aluguel do predio para quartel 

da. escola e installa.ção da. 

250$000 

350$000 
l :800$000 

32: 101$600 

. mesma ... . • , ............ , • .. 30:000$000 
Sa.la das se/lSões, 26 de outubro de 1904. -

Rodrigues Daria,- Felisbello lireire.- Oli
,eira Vv.Uadtfo . 

N. 17 

'l'ABBLl.A N. 14 

Força naval 

Escola da Aprendizes 1\larinlteiro s de 
Sergipe 

P essoal : 

3 cozinheiros, gratificação de 
840$ para um e de 600$ para 
dous, por a.nno ........... . 

2 dispenseh·os, um a 720$ e um 
a 740$000 ••• , ..•....•• , •.. 

2 criados; gratificação, um a. 
540$ e um a 420$000 ... , • . . 

2:040$000 

1:260$000 

960$000 

4:260$000 

Sala da.s sessões, 26 de out11bro de 1904. 
-Rodrigues Daria.- FeUsbello Frtire.
OH"eira. VaUadao. 

1:000$000 

Total................. 3 :952$000 
S11la das sessõea, 26 de outubro de !904 . ...;.. 

Rodrig>Aes Doria,-FeUsbelto Jireire. -Oii11eira 
Vallada'o . 

N. 19 

TABELLA N • 21 

Munições de bocca 

Escola de aprendisea marinheiros de 
Sergipe 

107 rações para apren.llzos e pe~l d a 
tarifa a. 1$400 em 365 dias, 54:677$000. 

Sala das sessõos. 26 de ou~ubro de 1004.
Rodrig.u' Doria, :_ FeU!bello Freire.- Oli-
1lllira Vallad4'o. 

N. 20 

TABELLA. N, 22 

Muttições na11ass 

Escola de aprendizes rna.rinheiros de 
Sergipe 

Ma.lal'ial : 
Pa.Ta. a.cquisíção de ma.terla.es de sobra!&• 

lentes, 500$000. 
Sala das sessões 26 de outubro de 1901 •• -

Rodrig~~ Doria,- FeHsbelw lt'·aire,- Oli· 
111ira VaUad«o, _ 
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N. 21 

TABELLA N. 23 

-~Iat eria~ de oonstrucçáo t1 avaL 

Escola de aprendizes marinheiros de 
S<>rgipe 

Para. acqniaiçã.Q de artigos de couh•ucção, 
-etc., 200$000. 

Sala. das sessões, 28 de outubro de 1904.
.:R,oàr&g«es Doria,-Felisbello Freire. - OLi
. "eira VaUadáo. 

N. 22 

T ABEL LA N. 25 

Combustiuel 

Escola de Aprendizes Marinheiros de 
Sergipe 

Pa1·a a escola, aprendizes e pr:l.ç:tS• 
. 1 :562$2()0. 

Sala das sessões, 2ô de outubro de 1004.
Rod?'igues Do,-ia,-FcUsbello Freire.-OU-

• 11sira Vallarlão. 

N.23 

TABELLA N. 27 
Eoentuaes 

Escola de Apl'e'C'.dizes Marinheil•os de 
Sergipe 

Pessoal: 

nheiros de Sergipe, em virtude do art. 1' da 
lei n. 1.186 de 15 de junho de 1904. 

A Commissão é de parecer qua ao_ n. 16, 
nas tabellas expliea.tiva.s,onde se consigna 90 
contos.de réis para oleos, mooha.s, chaminés 
e outros artigos se accrescent e--combusl-lnel 
e sobresalentes; e para. cs;e fim oífeNce a.se• 
guinte emeGda: 

Ao n. 16-Repa.rtiçã.o da. Ca.r_ta Marltima, 
accrescente-se! na. rubrica Dlversas quo• 
t:l.s das ta.bellas clplicativas ficam inclui
das as pa.la.vr.--.s wmbustivel c sobresalen
tes, onde se diz: Para a cquisição de oleos, 
meeha.s, chaminés e outros artigos. . 

A Couimissã:o _propõetambem as segutntes 
emendas: suppr1mam-se a letra b do art. 2• 
e o art. 4• da. proposta feita pela Commissio 
do Orçamento ; 

Ao n. 2-rubrica Conselho Na.val a.ce~e
soonte·se! Diminuída de 700$ a. consignaçã.o 
de 3:000$ para material ficando este assim 
especificado- Expediente, 1;500$-Impres
sões e encadernações, 600$000 - Asseio da 
casa, 200$000 • 

Sala das Commissões, 7 de novembro de 
1904.-,Co.ssiano da N ascimento, pl'esidcnte. 
-Va,id Campista.- Pa~ela Ramos . - Lat~
rindo Pita, relato1•,- CoJ·nelio da Fonseca , 
com restriccii.o quanto á. emenda n. 3.-G«· 
le~o Car,alhal, 

O Sr. Presidente- A diracto~ia 
do Club Militar conviiou a. Oamara Pll'a 
assistir ao lançamento da. pedra. fllndameu.
tal d(l edificio que breve servirá. de séde do 
mesmo club. 

Enterros e 
' 100$000. 

Nomeio para representa.rem a Camara 
- . nesiJa. solemnidade os Sl·s . Heredia de Sá., 

outras despllza.s nao pl'evista~ , Thomaz Cavalcanti, Soares dos Santos, Bri-

Material: 
T•·a.ta.mento do ofllciaes 

-enfe1•maria, 50$000. 

cio Filho e Hermenegildo de Mora.es. 
Não ha oradoreSai-nscriptos no expediente. 

e pra.çu.s fórll. da. Si ninguem quer usar da p:~lavra passa·se ü 
ordem do dia. (Pausa, ) 

SaliL das sessões, 25 de outubro de 1904:.
-Rodrigues Doria,-Fe~isbeUo Ft·eit·e.-OH
. ,eircJ Vallatltfo. 

Tendo sido resta.belecida. a. Escola. de 
Apreodtzea Marinheiros do Edtado de Sergi·

. pe paio art. to da. Lei n. 1.186 de 15 dojun11o 
· ae 1904, cumpre qae se dê execução á. lei; e , 
· como por esse mesmo artigo o Poder Efecu· 
tivo está autorizado a. proceder á reorgani· 
zação das Escolas do Aprendizes, a Commis

. lâo é de parecer que todas as emendas do 
ns. 16 a 23 devem ser incorporadas em um 

.. a-rtigo e oíferece a todas ella.s a seguinte sub
-emende.: 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado 
.a. despender 150 contos de r éis com o resta
,:belecuneoto da Facola. da Aprendizes Ma.ri-

ORDEl I DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero para votação das ma terias constantes 
da ordem do dia, passa-se á. ma.teria em 
discussão, 

São successivamente sem deb:1te encel'' 
ra.dos em za discussão os arts. t• e 2• do 
projecto n. 174 A, de 1904, equiparando 
as idades limites para a reforma voluntarh 
ou compulsoria. dos otllciaes do corpo de 
saude do exercito os que por lei vlg·oram 
no corpo de saude da armada, no~ cargos de 
categoria. correspo!ldente ; com parecer e 
substitutivo da Commissão de Marinha e 
Guerra ; ficando adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2• discussão o 
artigo unico do projacto n. 260t da 19~.! 
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autorizando o Poder ExecutlV'o a abrir ao 
Ministerio da Guerra o crodito extraordi
nario de 2;972$608, para. occorrer ao paga.· 
mento ao escrivão aposent:~do do eJttlooto 
Arsenal de Guerra ile Pernambuco Fran· 
cisco Mauricio de Abreu, de ordenados a 
que tem direito desde 2'7 de outubro de 

1000 a.té 5 de setembro de 1002; ficnndo 
adiada a votação. 

E' sem debate encerrado, em 2• dis~ussão, 
o at•tigo unico do projecto o. 2ôl, do 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Minlslerio da Fazenda o credito extraor· 
dinario de 47:6i6$707 para. pagamento a 
Pai1·a. Valente & Comp., Lemos Moreit•a & 
Monte e Santos Gomei! & Comp., de resti
tuição de impostos sobre herozcne importado 
em 1896 e 1897 e respoot.iva.s custas, em 
eJtecução :is sentenças do Supremo Tribunal 
Federal, pas&adas em julga io, ficando adiada 
a -.otação. 

E' annunciada a dis~ussão unicl do p l'O
jecto n. 262, de 1904, autorizando o Podar 
E~ecutivt> a concedet· a Joso Dionyilio Meira, 
assistente e!feciivo do Obsarvatorio do Rio 
de Janeiro, um anno de licenca. em prorog-a· 
ção e com o respectivo ordenado. 

Ninguem pedindo a palavra é encert•a.da a 
discussão e adiada a votação. 

O 8~·. Presidente- Estando esgo
tadas a.s matarias constantes da. Ol'dem do 
dia e ha.vendo projectos importantes pon· 
dentes de votação, a. Mesa. resolve suspen
der a sessã.o por uma hora, para. aguardar 
numero. 

Suspeade·se a. sessão 6.3 12 hot•a.s c 45 mi• 
nu tos da. tarde. 

Compa.t:ecem mais os St•s. Paula Gui
marães, Sá. Peixoto, . Carlos de Novaes, [ndio 
do Brazll, José Euzebio, Christlno Craz, 
Eduardo Stud11rt, Eloy llll Souza., Pereira 
Reis, Tt•indade, Abdon Milo.nez, Teixeira. de 
Sá., Affonso Coata, Medeiros e Albuquet•que, 
JoSé Marcellino, Pereira. de Lyra,, João 
Vieira., Ma.la.quias Gonçalves, Estacio Coim
bra., Plldro Pernambuco, Ril-ymundo de Mi· 
randa, Rodrigues Dor1a, Domingos Guima
rães, Neiva, Tosta, Alves Barbe~sa, Rodrigues 
Saldanha., Bernardo Horta, G,\ldino w reto, 
Irineu Machado, Nelson de Va.sconcellos, 
Bulhões Marcial, OSClar Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Sá. Freire, Erico Coelho, Hen· 
rique Borges, Pauliao de Souza, José Boni· 
fa.cio, Gastio da Cunha, David Campista., L:l.· 
mounier Godofredo, Carvalho "Brlttu, Ola~ 
gario Maciel, Ca.millo Pratee, Galoiio Car
valha.l, José Lobo, Paulina Carlos, Benedicto 
de Souza, Lindolpho Serra., Carvalho Chaves, 
Abd.on Baptista,Eliseu Guilherme, Rlvada.vla 
Corrêa, Jam.es Da.rcy, Domingos Mascarenhas, 

Vespasiano da AlbUquerque e Homem de 
Carvalho. 

Deh:am do comparecer, com causa partici
pada., os Sra. Thomaz Accioly, Wanderley de 
Mendonça, Raymundo Nery, Hosanna.h de.
Ollveira, Pas~.os Mit•anda, Arthur Lemos, 
Rogerio de Miranda., Antonio Bastos, Urbano 
Santos, Luiz Domingues, Guedelha. Mourão, 
Thomaz Ca.valcantí, Frederico Borges, Paula. 
e Silva, ·walfredo Leal, Moreira. Alv-es, Ar- 1· 
thur 01•lando, Angelo Neto, Felisbello Freire , 
Leovigildo Filgueiras, Castro Rebello, Ver. 
gac de Abreu, Pinto Dantas, Rodrigues
Lima, Tolentino do3 Santos, l;;du:ndo Ramos, 
Mareolino Moura, Fidclis Alves, Joã.o Ba.
ptiota, Beli~ario de Souza., Beza.mat, Ct·u
vello Gavalcaoti, Francisco Veiga., J oão 
Luiz, Carlos Peixoto Filho, Peoido Fllho, 
FrancisClo Bernardino, Bueno de Paiva., Joãl} 
Luiz Alves, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, 
An1onio Za.carias, Henrique Salles, Manoel 
Fulgencio, Nogueira, Wcnceslá.o Braz, Pa.dua. 
Rezende, Jesuíno Cardoso, Domingues de 
Castro, Jt'1•ancisco Romeiro, Valois da Castro,. 
Reb:mcas de Carvalho, Arnolplto Azevedo, 

1 Fernando Prestes, Eloy Chaves, Leite de 
Souza., Alva.ro de Ca.1•valho, Azevedo Mar· 
ques, Rodolpbo Mira.eda., Bernardo Antonio, 
Aquino Ribeiro, Candido do Abreu, Ma.rçal 
Escobs.r, B~~orbosa Lima., Angelo Pinheiro, 
VictQrino Monteiro o Campos Cartiet•. 

E sem oa.usa os Srs. Ccnba :MaClhado, Joio 
Qa.yoso, V1r~il1o Brigidó, Francisco Sá, João 
Lopes, Sergxo Saboya, Euzeblo de Andrade, 
ArL·oxellu Oa.lvã.o, José Monj&rdim, Ame rico 
de Albuquerque, Laurindo Pltta, Viria~o 
Maacarenbu, Bernardo Monteiro, Astolpho 
Dutra., Ca.rneiro de Rezende, Bern~rdes de 
Fa.rla., Ca.millo Soares Filho, Calogera.s, Sabi
no Barroso, Bernardo do Campos, Costa 
Junior, A:maral Cesa.r, Ferreira Braga., Fran· 
oi10o Malta., Juvonal Miller e Alfredo Vareta.. 

Reabre·se o. sessão <t 1 hot•a e 45 minutoiJ 
da tarde. 

O Sr. P1.•esldente- A lista. da. 
porta. accum a presença. de 110 Srs. Da:pu· 
ta.dos. 

Va.e-se proaedet• á-s votações cia.s matorio.rJ 
consta.ntea da. ordem do dia e das que se 
acham sobre a. mes:t. . · 

Está sobre a mesa a reda.cçio Jl.nal do pro· 
Jacto n. 164 F, de 1904. 

Si ãlgum Sr. Deputado quizer Ca.zer obsel'
va.çõe3 sobre a redaoção fina.! , abrirei a. 
discussão; no caso contrario submetterol a. 
voto3. (Pausa.) 

Em segulda <l posta a votos a. referida re· 
daeção final do projaoto n . 164 F, de 1004, & 
reconheco·se terem votado a favor 90 Srs. 
Deputados e contra. 8, total 98, 
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ú' ô Sr. Presidente - Evidente-\ Votação do projecto n . 250, de 1904, auto. 
: .• ::.mente não ha numero no recinto. . rizando o ?oder Execut ivo a cynceder seis 
'· Fica. a.diada. a. votação. me~()8 d6 hcença, com o respec~lvo ordenado 
·I . . a.o mspector de fazenda do Thesouro Federal 
·, Designo para amanhã a seguin te ordem do bacharel. Luiz Vossio Brigido, em proroga· 
:! dia: ção áquella em cujo goso se acha, para tra
~; .Votação do projcoto n. 253, deste anno, tam~nto d~ sua saude, onde lhe convier (dis· 
j: que ftm a despeza. tio Ministerio das Rela.- cussao un!ca) ; 
1 , çõ~s _Ex:ter!ores para o e:"~:ercício de 1905 o Votação do projecto n. 237, de 1904, a.uto
:' (2 d!Scussao); rlZimdo o Poder Executivo a contar a.o te-

Votação da. emenda. do Senado ao projecto nente ~anoel Joaquim Machail.o, para todos 
'' da Ca.mara. dos Deputados• n. 63 A, doste os effe1tos, o tempo que lhe tenha sido tles
::· anno, que autoriza o Presidente da Repu- contado em virtude da coparticipação na 

blica a abrir ao Ministerio d11. Induatria, revolta ile_ 6 _de setem_bro, com pareceres 
Via.çãoe Ol1ras Publicas o credito extraord.i- das Comm1ssoes de Marrnha e Guerra e de 

' na.rio de 12:801$870, em execução de sentenc:~. Constituiçã.o, Legislação a Justiça. e voto 
passada. em julgado em favor dos engenhei- em separado dos Srs. Estavam Lobo e Ger
ros Lucas Proença e Antonio da Costa. Ju- mano Hasslocher acerca da emenda offere· 
nior (discussão uniea) · c ida na. 3 .. discussão do p1·oject o n. 205, de 

Votação do prujecto'n. 24.9 A, de 1904,.do 1899 i3a di:;cus~ã.o) i 
Senado, concedendo seis mozcs do licença. com Votação do p1•ojecto n. 251, il.e 1'.)04, auto-

•' to~os os vencimentos ao Dr. Lucia de Men- rizantlo o Poder Executivo a conceder mais 
dança, ministro do Supremo Tribunal Federal um anuo de licença. com o l'os:pectivo ol'de
(diacussão unica) ; nado, a João Augusto Antunes de Freitas, 

v~taçã.o do parecer n. 4l, de l904, conce- 4• escripturario da 5• ~i visão da. Estrad~ de 
dando licellça, por tres mezcs, para tNta- Ferro Centroal do Br.aztl, em prorogaçao á 
mento de sa.uúe, ao Doputado Raymundo q~e lhe f01 c?nced1da. pelo Congresso Na.-
Nery (discussão unica) o cton9:1, paora t1~ta.r ~e sua stmde, onde lhe 

• conv1er (d1scussao umca) ; 
Votação do parecer n. 121, de 1903, inde· ~ . 

ferindo o requerimento em que 0 nr. João Votaça.o do opr~Jecto n • 210 A! de 1004, 
Pedro de Aquino pede dispensa do resto do c~eando no l?~Stl'lcto Federal ~alS duus otn· 
tempo que falta ao seu externato para com- cws de ta.belhao de notas (l• d1scussã.o) ; 
pletar os dous annos de fl.sea.liza.ção prévia. Vota.ção do projecto n. 246, de 1904, auio· 
exigida pelo a.rt. 366 do Codigo tle Ensino rizando o Governo a computAI' po.ra. a. apo· 
(di.;cussão unica); sentadol•ia. do empregado publico Antonio Ro· 

VotaQã.o do projecto no 188 A, de 1904, ra· dt•igl!e!l Loureiro l~raga o tempo em que 
levando ao ex-Deputado Antonio de Amorim ser~1u como professor publleo pr1ma.1•lo, no. 
Garcia. a proscripção para. recebimento dos a.d1ga. província de Sergipe (dhouselto unica); 
subsídios correspondentes ao tempo decorrido · Vota.~ão do projecto n, 69 B, do 1904i 
de 18 de dezembro de 1891 a 20 de janeiro de (n. 190, de 1903) que obrigo. os administra-

, • 1892, aos quaes tem dh·elto como membro do <loreB de officinas de typogra.pbia, llthogra
Congresso Naciona.l na.quolla. êpoea, com pa.- pbia, pb.otographla. ou gravura, no Dlstrlcto 
receres da1 Com missões de Fazenda e 111- · P'edaral e nos Esta.dos, a. remetterem 4 Bi· 
dustrla. o de Ol'Qamento e emendas desta. ul- bliotheca ~aoiona.l do Rio de Janeiro dou~ 
tima (2• discussão); exemplares de cada. publicação periodica, e 

Votação do projecto n. 216, de 1904, auto• . um de cada obra. de outra natureza q:ue 
riza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis· exec~tarel!l ; e dando outras providencias 

~ te rio da. Fazenda o credito oxtraordinario de (3• d1scu.ua.o) ; 
554$351 para, pag11mento ao juiz -federal do vota.ção do pt•ojecto n. 218, de 1904, auto
Espírito Santo Dr. Raul de Souza Martins, riza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
. em virtude de aentenoa (3& discussão); te rio da. Guerra. o credito extraord!nario 

Votação do projecto n. 235, do 1904, auto- . de 1:600$, para. pagamento dos venciment~!l 
rizando o Poder Executivo o.- abrir ao Minis- que competem a ManoelC&nuto do Nasc1· 
terlo da Industrla, Viaçio e Obras Publicas ~entoo, continuo addido o á. sec:retaria do Mi· 
o credito extraordinario do 7:263$874 pa.ra mster1o da Guerra (3& discussao); 
rea.l1zar o llo.gamonto d~v}do a Arthur Uello, o Votação do projecto n, 219, de 1904, auto· 
func.c.iona.rio da Ra pa.rt1çao Geral dos Tele- ·1'1Za.ndo o Poder Execut ivo a abrir ao Minis

. ~rra.phos, re1a.ttvo a. vencimentos dos eur- · t erio da. Faza.nda o cr ed1 to es;traordlna.rio. 
c1cios de 18~8 e 1899 (3• discussão); necessario para. pagar a D. Leopoldina Ce,-
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l'ollna Caroisã.o de .Albuquerque F igueiredo, 
viuYa do ca,pitão do e:z:ercito, Jgnacio Fra.n
ciscó de Albuquerque Figueiredo, a diffa. 
r ança. de m(lio soldo, a que tem direito, 
desde ll de fevereiro de 1887 a.tê ~ de julho 
de 1903, á. ra.zã.o de 20$ roensae:J, r·olevada a 
prescripção em que possa ter incorrido ( 3• 
djseussji.o ) ; 

Votaçào do projectQ n. 217, de 1904, auto
rizando o Poder Ex:eclltivo a abrir a.o .Miois
terio da Justiça. e Negocios Interiores o cre
dito extraoi'dinafio do 34:164$193 para o 
pa.~ameoto devido a.o alferes da brigada po
licJa.l Ernesto Pinto Machado, em vit·tude 
de sentença (3• discussão) ; 

Votação do projecto n. 79 A, de 1904, au
torizando o Governo a adquirir, para a ga.· 
leria. da Escola do Jle!la.s · Ar&es, os quadros 
do fallecido pintor Victor Moirelles, com 
parecer e emenda da Coromisdão de Orça
mento (1 a discussão) ; 

Votação do projecto n. 174 A, de 1904, 
equípa1·a.ndo as idades li mitos pa.ra. IL reforma 
voluntaria ou compulsoria dos otficiaes do 
corpo de sa.ude do exercito á.s que pur lei 
vigoram no corpo do saude da armada; nos 
cargos de categoria. correspondente, coro pa.· 
recer e substitulivo da. Cummissã.o de Ma
·rinha. e Guerra. (2' discussão} ; 

VotaçMI do projecto n. 260, dB 1904. auto
rizanllo o Poder Executivo<~ abrir ao Mini~ 
íerio da. Guerra. o (Jl'edito oxtraordina.rio do 
2:972$6118, para. oocorrer ao p:~.garoento ao 
escrivio apoaentado do extiacto Arsenal de 
Guerra de Pe1·nambuco Fran~lsco Mauricio 
de Abreu, de ordona.dos a. que tem direi~o 
desde 27 do outubro de HlOO até 5 de sotem· 
bro de 1902 (2• dii!Cussão); 

Votação do projeclo n. 261, do 1904, au· 
torlzando o Poder Executivo a. ab1•ir t\O Mi
nlsterio da Fazenda. o c1•edito extrao1•dinario 
de 47:676$707 pat•a pa.gamento a. Paiva. Va.· 
lente & Comp., l..elllos Moreira. & Monte e 

63 

Santos Gomes & comp, , de restituição de im
postos sobre k erozene impor tado em 1896 o. 
1897 e respectivas custas, em execução á.l! 
sentenças do Supremo Tt•ibunal, Federal, 
p<\ssadas em j ui gadJ (2" di;;cussio) ; . 

Votação do prójecto n. 262, de 1904, <mlo
riza.ndo o·Podor Executivo a conceder a José 
Dionysio Meira, as~istente etreetivo do Ob
servatnrio do Rio de Janeiro, um anno de li· 
cença, em prorogação o com () l'espoetivo 
ordenado (discussão unl.m) ; 

Discussão unicado parecer n. 204 C, de 
lll04 , sobre as emendas offerecidn.s na 3& dls· 
cussão do projecto n. 20t, deste anno, que 
fixa. a despeza. do Miuisterio da Justiça e Ne· 
goeios Interiol'es para o e~ereicio de 1905 ; 

3 . a discussão do project() n. 77 B, de 
1904,substitutlvo offerecido ao projecto n.77, 
deste ann(), vo~·mitlindo a fo.culda.de de con
cluil· o cul'SO iniciado pelo systema de oxa.
mos parcell~dos aos estudantes que já. tive
rem obtia.o, pelo menos, uma approvação em 
qualquer d<;~ proparatorios exigidos p:~.1·a a 
matl'icula. nos cur sos superiores da Repu
blica, e dando outras providencias; 

2 .• discussão do projecto n. 264, de 
1904, fixando o numero, classe e 'Vencimentos 
do pessoa.l do La.bol:"l\torio Nacional de Ana.
lyses , úa. Alfa.rtdeg;L do Rio de Ja.neiro ; 

3. a discussão do projecto o • 145, do 
1904, perroittlodo aos tunceionuios civis rc. 
J.e,·aes, actí vos ou inactivos. consignarem 
mensalmente á Sociedade Anonyma .:Ooo])B· 
r a. ti va. Civil dos Funccionarios Pu blicos Fe
deraes» até dous terços dos seus ordenados, 
para pagamento de fornecimentos que lhes 
tenham ~ido feitos pola mesma. socicda.dc, c 
tlá. ou tr•os providenci:.ts, com pareceres das 
Commi~aiio de Fa.zenlla e Industl'ia. o de 01•· 
1,1amento. 

Levant.asaa. semo á 1 hora e 50 minutos 
da tarde. 

143" SESSÃO EM 8 :QE NOVEMBRO DE 1904 

P re$idencia dcs Sr! . Paula Guimardes (E'resiàe1.1te) e JuUo da ,1Jello (1° Vice-Presí·denfe} 

Ao melo·dia. procede·se á chamada a que 
reepondem oa Srs. Pa.ula. Guirna.rães, Julio 
de Mello; Pereira. Lima., Alen011.r Guimarães, 
Joaquim Pires, Carlos Peixoto Filho. Sá. Pei
IOío, Hoaanna.h de Oliveira, Luiz Domlngues, 

Cunha. Machado, Dias Vieira, Thomaz Ca.Y~l· 
canti , Eloy de Souza , Fonssca. e Silva., 
Alberto Maranhão, Paula. e Silva, Izidro 
Leite, Affonso Costa., Celso de Souza., Brlolo 
Filho, Pereira da Ly.ra, Ma.laquias Gonçal-
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ves, Cornelio da. Fonseca, Angelo Neto, Eu
sebio de Andrade, J oviniano de Carvalho, 
Oliveira Valla.dão , Neiva, Garcia Pires, 
Satyro Dias, Augusto de Freitas, Alves Bar· 
bosa., Rodrigues Lima,Paranhos Montenegro, 
B"erna.rJo Horta, Moreira Gomos, Corrêa 
Dutra, Erico Coelho, Galvão Baptista, Silva 
Castro, Ma.urici() de Abreu, Carlos Teixeira 
Brandão, ·Francisco Veiga,, Estevam Lobo, 

· Gastão da Cunha, David Campista, Carlos 
• Ottoni, . Carvalho Britto , Olyntho Rib.::iro, 
! Lindolpho Caeta.no. Olegario Maciel, Rodo!
, pho Paixão, Galeão Carvalllal, Moreira da 
· Silva, Rebouças de Carralho, Paulino de 
S~mza., Candido Rodrigues, Costn. Net.o, Carlos 
Cavalcanti, Carvalho Chaves, Paula Ramos, 
Germano Hasslocher, Cassiano do Nasci~ 
mento, Vespa.siano de Albuc1uerque e Diogo 
Fortuna. 

Abre-se a se~são. 
E' lida. o se1n debate app1•ov:uh a acta da 

sessão antecedente • 

Passa se ao l'lxpediente. 

O Sr. Alencar Guimarãe~ (fo 
Secretario) proc ~de á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otllcio: 
Do Sr. Deputa.do João Luiz Alve.i, com

municando que tem deixado de comparecer 
ás sessõos e continuará a. fazel-o por algum 
tempo por motivo de mc.lestia que lhe im~ 
pede de viajar. -Inteh•ada. 

Requerimento: 
De Francisco Barbosa dos Santos, fiel do 

thesoureiro d& Caixa de Amoi•tização, pe· 
dindo um anno de licença, com ordenado, 
para tt•ata1• de sua saude onde lhe con
vier.-A' Commissão elo Petições e Po
deres. 

Telegramma.s : 
Rio Grande do Sul,. 6 de novembro de 1904. 

Presidente Camara Deputados-Rio-Em 
nome progresso . engrandecimento aacional, 
agradecemos pedindo interpretar perante 
illustre Congresso, reconhecimento-União 
Operaria. Ri() Grande do Sul~patriotico 
porque recebeu proposta eminente Dr. Cas· 
siano do Nascimenio, abertura definitiva 
barra nosso Estado. 

Saudações- Uniéto opel·a,·ia.-Inteirada. 
S. Luiz, 7 do novembro de 1904.-Pre· 

sidente Camara Deputados-Rio-Maranhão, 
festas glorifica Gonçalves Dias, adhesão 

· completa., espontanea todas as classes sociaes 

Estado, prestito imponentissimo, mais . 5. 000' 
pessoas delirante enthusiasm·o collocou hon~ 
tem. á tarde pedra commei:norativa, som 
hymno nacional, cinco bandas . musica. pe
destal estatua iinmortal poeta; noute grande 
concerto musical, pavilhão artístico a1'mado 
Praça Gonçalves Dias, hoje sessão solemne· 
Theatro -co !locação retr.:.Lto-salão de h o ora 
-Domingo festa, significativa homenagem 
infancht-cantos-salvas n.mericanas . Agra.
de:::emos nome .M'arn.nbão, intellectoul voss01. 
adhesão culto civico.-Oommissd'o cent~al. 
-Inteirada . 

O Sr. Carlos Oavalcanti-Sr.s· 
Presidente, r ender homenagem aos grandeo.t 
cidadãos que por suas excelsas virtudes j
produziram inestimaveis serviços á commua 
nidade, permittindo aos coevos o gozo d 
paz, da segurança da vida c da propriedade. 
dentro do plBno e exclusivo regimen da lei, é, 
não só um direito de que gostosumente usa
mos, nós os represen tantes do povo, como· 
tambsm um inHludivel devor cujo desconhe· 
cimento importaria em um Iamentavel des
mentido ao cumprimento do mandato de que 
nos achamos investidos. 

O nome do general Gomes Carneiro é por 
si só bastante eloquente para evocar as he
roicas rominiscencias do memoravol cerco 
da Lapa, naquelle tristuroso periodo da vida 
nacional em que cob1•iu-se de orphandade e 
de luto toda uma g1•ande e futurosa pat•te do 
Braz i!. 

Não venho, pois, rerlizer a biographia do 
illustre soldado a que me referi,' exemplo de 
bravura, abnegação, patriotismo e glo1•ioso 
apêgo ás instituições republicanas. Rclembro 
apenas o nome immortal desse grande minei
ro para.,dos~mpenhando-rne de honrosa. o im
merecida incumbencia que me commetteram 
as senhoras da cidade da. Lapa, em nome do 
povo parannense, quo com tão pouco relevo 
represento nesta Camara. (niro apoiados), 
justitlcal' um projecto de lei que opportunn.
mcnte enviarei á Meia. 

Para mim, o referido projacto tem uma 
elevada significação: e o pagamento, ainda. 
que tardio, de uma divida. Racional e ao 
mesmo passo, uma homenagem cultua1 pre
stada á. sobe1•ania. da lei. 

Actuará nos espiritos CJomo viva demons· 
tração da. existencia desse sentimento que 
partindo do alto fecunda os actos de dedica· 
cão á collectividade, estimula as virtudes ci~ 
vicas e proc1•ea horoes á gratidão da Patria 
pelos quo sabem, em todas as emergencia.s, 
collocal' a integt•idade do paiz e a salvação 
da Republica, acima da propria Tida. 

Creio quo com estas palavras tenho funda·· 
meritado sufficientementG o projeoto que 
envio á Mesa, pedindo a. V. Ex. o obsequio 
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de consultar á Casa sob1·e ~i permitto que, 
juutamen ~o com as p<~ la.vra.:> que acabo de 
proferir, sej11, pu blicad~ no D;ario do COll[Jres. 
so a reprosan tação assignada. pelas senhoras 
a que acabei de me referir. (Muito bam; mui· 
to bem.) 

Fica sobm a mesa, até uit~~·lo:• clt.'libera
çã.o, o segtlinte 

santa, conseguindo em trac\ de seu sangue,i 
de sun. •·ida, a vi o to ria da. legalidade e a. I 
tra.nquilidade de nossa Patr ii1. O cerco da . 
Lapa,«aureola. de um grande morto»-viver:í.: 
na. historia. da Republica. como um lá.ba,ro sa- · 
grado, fortalecendo o amor á legalidade, re• ' 
vigorando o patriotismo e sagrando os gran· 
des devotamentos. 

P:ROJEOTO 

O Congresso Nacionll.l deCl·~t:t: 
Art. L" Sent auxiliada cvm a quanüa. de 

50 : 00()$, a lhn dação do-Asy lo General Ca;o
neil'o-que deverá ser estabelecido na citlade 
da Lapa, E~tado do Paran<l., pam :per~tu<.rr 
a memoriil. do bravo· general Gmnes Car
neiro. 

Paragrapho unico. Para a conveniente 
execução da presente lei, fica o Governo u.u
torizado a abrir os necessarios creditas. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1904.
Carlos Oavaf.canti,-Car-calh~ Chaves ,-Alm
car Gt~ima~lles. 

Consultada a Camara., é approvado o re
querimento do Sr. Cat•los Ca;alcilnii, afim 
da Sel' publicada no Dia1·io do Congr8~s~ a 
representação das senhoras da Lapa, de que 
foi portadOl'. 

ll.EPRESENTA.QÃO A. QUE SE REFERE O SR. CA.R· 
LOS CAVALCANTI 

Exmos. Sr~. membros do CongreSilo Na
cional-O povo la.pea.QIJ, representada pelas 
senbora.s abaixo ~ssignadas, almejando :per
petuat• condignamente a. memoria do bravo 
e invicto general Gomes Carneiro, aqui fal
Iocido, conjugam seus me lhores esforços no 
sentido de fuudar uma. institnição humauita
l'ia.- 0 Asylo Genct·"l C"r-neiro-destiuado a 
receber os indigentes desampa1•ados e tratar 
dos enfermos miser avais. Para levar a bom 
termo esta em preza pnilantl·opica, veem im
petrar do Congresso Federal um auxilio pe
ouniario, que ficará attestando para todo o 
sempre a gratidão nacional áquelle vulto ho
max·ico que a.qui tombou em holoca.usto á 
sal v ação da Repu blioa. 

Não :póds l1oje haver dívergencia de opi
nião quanto aos multiplos e beneftcos resul· 
ta.dos, mn pró! da cornmunhlo brazileira, 
decorrentes da resistencia. heroíca. do g;meral 
Carneiro no memoravel cerco da Lapa. A 
sua extremada dedicação ao Governo Consti
tuido, a sua bravura indomita, a sua magna
llfmidade ineifavel, o seu culto indefesso ao 
dever militar,-e:is os elementos poderosos 
com que entrara sobranceiro na pugna sttcro· 

Vol, VJI 

A~sim, perpetuar dignamente a. memori::l 
do general carneiro, ú pagar uma. dividcJ. 
de gratidão, ê satisfazer l l ll dever pa.tria
tíco . 

Para. ser completa a homenagem ao grande' 
vulto, o povo lape<J.no, conscio dos sentimen
tos chl'istãos que forravam aquolln alma no
bl'O, fará erigir em uma das dependencias do 
Asylo uma capella, onde ficarão deposit&do~ 
o a se ua ossos. 

Confiantes na. nobreza dos sentimentos dLJ 
Congresso Nacional, e na justiça da causa 
que llumildemente advogam. as a.ba.ixo a.sii
gnadas esperam ser attendidas. 

Cidade da Lapa., Es~ado do Paraná, agostLl 
de 1904, 

Eugenie. Ma.rquea Corrê().. 
Josepha. do Amaral Ferreira . 
Francelisa. Chagas Pereira. 
Ma.ria. Magdalena. Lacerda. , 
J oa.q uina. da Cunha Braga . 
Francisca. da Cunha Braga Carvalho, 
Maria Luiza de Carvalho Cunha. 
Maria da Conceição Correia. 
Rita. de Lacerda Pinto. 
Ottilia Linhares de Lace1•da . 
Analdína Pinto. 
Ma.ria. Rita. de Lacerda. 
Anna Messias Lacerda. 
Alyce Supllcy de Lacerda . 
Joscelina. do Almeida Lacerda. 
Ma.ri3. Luiza. Suplicy. 
Florisbolla de Paula. Le11.l. 
Pauliaa de Siqueira Santos. 
Del fina do Pinho Saboio.. 
Joanna Ferreira da Silva. 
Joaquiua B. de R. Ribae. 
Carolina de Menezes Saboia. 
A rogo de Francelin& Sa.boia de Almeida, 

Fortunato José de Almeida. 
Luoilia de Paula Xavier Lisboa. 
Francisca. Ferreira Justen. 
Francisca Xavier de Assis. 
Firmina da. Silva.. 
Julia. Silveira. Moreira. 
Clementina de Oliveira Muniz. 
M3.ria Euphrasía do Faria Barros . 
Geslina de Almeida F~ia 
Almoirinda de Faria Monteiro. 
Etolvina. M. Montonegro. 
Francisca Xavler da Silveira. 
Francisca de Paula Almeida. 
Elisa de Paulo. Almeida. 
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Maria Clara dos Santos Lima. 
Elisa dos Santos Martins. 
.J osepln de Pau~a Xavier •. 
Jon.quina Montetro Sn.mpa10. 

·Anna. Angelinà de Siqueil'a. 
Luiza Ferreira de Souza. 
Anua. Jacintha de Ramos. 
LyJia Furtado de Siqueira. 
Antonin. Mvnteil·o. 
Alcestina Montenogro Carneiro. 
Porfiria Rosa Mootenegro. 
Anna Leocadia Ferreira. 
Julia M. do Amaral e Silva. 
Emília M. Ferreira do Amaral. . 
Maria da Gloria do Amaral Mn.cwl. 
.Anna Messias Pacheco do Amaral. 
lgnacia do Amaral Marcondes. 
Anna Ferreira Westpha.len. 
~a.ria Ba.lbina Cor1·eia Lima. 
Cecilia Brito de Lacerda.. 
Maria Augusta Martins Rocha. 
Amalia Martins e Silva. 
Clementioa. Martins. 
Maria Gertrudos Ramos dos Santos. 
Maria da Conceição Santos qorrêa. 
Francisca Guilhermina da S1lva. 
Ju.lia de Jesus Correia. 
Josephina das Dores Correia.. 
Gertrudes Lucinda da. Cunha. 
Francisca Pires Braga. 
Mai:ia Jonnna de Paula, Braga. 
Maria. Francisca Rolim. 
Ann.lia Rn.ngel de Oliveira. 
Arminda do Oliveira. 
Ignacia Xavier da Silveira. 
Ros::t Montnnegro Moreira. 
Marià. da Glo1•ia ~Ioreira. 
Clementiua Cahler·al'i Farani. 
Rachei ele Senna Caldel'ari. 
Maria Luiza Pi1~es. 
Francisca. dos Santos Ramalho. 
Hercilia Wrstphalcn Siqueil~a. 
Maria DJlpllina <lo Paula. c. 
Anna da Cunha. Neves. 
Elizn. Linhares Paes. 
Maria dos Anjos Ferreira. 
Clorlnda IiJello. 
Ala.ide A. Saboia. 
Francisca Siqueira. 
Marinha de Paula Linhares. 
Etelvina de Siqueh•a Ribas. 
Idalina Moreira Carrano. 

· Maria Rosa de Siqueira Santos. 
Maria da Luz dos. Santos. 
Luiza Westpha.len. 
Maria de Jesus Westphalen. 
Rosa de Siqueira Santos. 
Felicidade Pinho Ribas. 
Olympia Westphalen. 
Maria du. Luz BNja Martins. . 
Maria da Conceiça.o Col'rt-ia Martms. 
Aurora MIU'condes Loureiro. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se proceder á~ votaçõ~s 
das materias encerradas, pa~sa-se a mater1a 
em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do pare· 
cer n. 204 c, de 1904, sobre as emendas offe· 
recidas na 3a. discussão do projecto n. 204, 
deste anno, que fixa a despeza do Ministerjo 
da Justiça e Negocios Interiores para o ex· 
ercicio de 1905. 

o Sr. Presidente-Tem a pé~,lavra 
o St•. Garcia Pires . 

o Sr. Garcia Pires (·)-SL'. Pra· 
sidcn te, quando, na sessão de 3 de novembro, 
o honrado DG}mtaclo Sl'. Thomaz Cavai· 

1 oanti optlO":-se ao augmento dn. verba de 
il~:.OU08 à rt~hric3. 3~ do Orçamento do In· 
1 terwr c Justiça, ou nao me achav<t na C!).s~, 

f 

por incommodos de saude, ~ po~· essa razao 
deixei de 1•esponder immed1atamente á ar· 
gumentacão üe S. E~. . 

Quiz fazel-o depo1s, aprove1tando~me da 
hora do expediente, mas lembi~ando-me de 
que S. Ex. havia apresentado uma sub· 
emenda eliminando essa -verba. e que essa 
sub·emenda sel~ia posta em discussão con· 
junctamento com o pu.recer da . Commissão, 
aguardei essa opportunidade p~ra apresen· 
tar ao nobre Deputado as l'azoes que me 
levo.ram e, posso dizer, aos demais signata· 
rios da emenda, a apresentai-a no Orça
mento do Interio1•. 

S. Ex., Sr. Presidente, collo~ou a qqestão 
em um ponto difl'erente daquelle em que 
devet>ia ser ella discutida; collocou-a no 
ponto de vista. religioso e considerou incon
stitucional a emenda. 

St•. Presidente, é limital' muito a idéa da 
assistencia publica. a que é obrigado o go· 
ve1•no de todo o paiz civilisado 1 • _ 

.A assistencia publica., Sr. Presidente, nao 
consiste sómente na organização de hospi· 
taes; ella vai muito mais longe. I-Ia infortu
nios, ha infelicidades que o poder e mesmo os 
prejuizos sociaes não permittem que appare· 
çam á luz do dia, e os governo~ nã~ .Podem 
deixar de attender a essas mfehc1dades. 
(Muito bem.) · 

Não é possível que a acção do governo se . 
estenda até lá e é por essa 1•azão que todos 
os govvrnos protegem o auxiliam as associa.~ 
ç45es particulares que se dedicam a esse tra· 
balho. 

Infelizmente, Sr. Presidente, não temo$ 
ainda nem teremos tão cedo organizada a 

( ) E~:·i.' dil;cul'~o uão foi l'e\·isto pelo o1·ador. 
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assistencia publica, tal qual a exigem as ne
cessidades socia&s. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Em que artígo 
constitucional V. Ex. encontra a cotn:peten
cia da União para fazer assi!•tencia publica~ 

0 SR. GARCIA PIRÉS ~Sr. Presidente, ell 
não preciso de artigo constitucional. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Ah! E' o ar
tigo da vontade at•bitraria, então? Peço a pa
lavra. 

O SR. GARCU PIRES~Procurarei nos fins 
da sociedade. 

Si o fim para que o homem se reune em 
sociedade é o de auxílios mutuos, innegavel
mente o Governo tem o dever de amparar os 
infelizes que ca.t•eçam ·de auxílios da soeie
dade. (Apoiados.) ( Trocarn-se 11iuitos apà4"tes ; 
soam os tympa~os. ) 

De!fe:jó discutir com éálma, Sr. Presidente. 
Eu sou trazido á tribu-na pôr úffia verdadeü·a 
conv.icção. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-E eu combai 
a emendâ por uma conViéção e pelo conhe
nhecimento mracto da nossa Constituição. 
(Apartes.) 

0 SR. GARCIA PIRES- Sr .• Presidente, 
quando mesmo eu não pudesse encontrar ncs 
dispositivos da Constituição Federal amparo 
para a minha convíiíção, iria büscal-o e-n 
um pensamento mais elevado, 1tmito 1úais 
nobre ainda : .n:o amor d:o proximo, base de 
todos os· nossos esfa:rços, alvo de todos os 
nossos destinos. (Muito bem.) 

ferida com a irmã Paula. (Risos.) Ha outros 
apartes que inte~·rompem o orado1·. 

O SR. GARCIA PIRES - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. que obtenha dos nobres Depu
tados um pouco de attenção afim de que 
possa responder. 

0 SR. PRESIDENTE ( fazendo som· os tym
panos)-Attenção ! 

0 SR. GARCIA PIRES-Eu dizia, Sr. Pre
sidente, que S. Ex. confunde assistencia pu
blica com esmolas. Prestando assistencia 
publica, o governo cumpre o dever social. 

O SR. GERMANo HA.SSLOOI-IER-Não apoia
do. Esta não é a missão do governo. 

O SR. HoSANNAII liE OLIVEIRA- Ao con
trario: apoiado. 

O SR. GARot~ PIREs-O nobre Deputado 
pelo Ceará confunde, pois, a caridade, que é 
a base e o fundamento da santa religião ca
tholicà apostolica romana, a caridade en
sinada pelo martyr do Golgotha,quando, sem 
olhar para a differença de crenças, sem 
sentir em seu corpo o. martyrio, elle dizia: 
«Perdoai, meu pai, os meus algozes e perse
guidoreS.» 

E' esta a verdadeira caridade, aquella que 
não olha para o beneficiado, aquella que não 
conhece limites de Estado, aquella que não 
conhece differença de religião e preconcei
tos. E' esta a verdadeira caridade: é fazer o 
bem por amor ao bem e não fazer o bem por 
amor a individuas e instituições. 

0 SR, THOMAZ CA V ALOANTI - Hei de 
·O SR. TuoMAZ CAVA:tcANl'í-V. Ex. abra provar o contrario com a pastoral de um 

uma subscripção que eu subscrevo. O que bispo. · 
nã~- se pôde. é abril' mão do dinheiro da _ o SR. GARCIA PIRES_ Este aparte do 
U1~nao para dar esmolas a quem quer que nobre Deputado veiu explicar o meu pensa
seJa. mento, vein radicar a minha convicção de 

O SR. GARCIA PIRÉS ~O nobre Deputado que defendo uma causa justa, qual a da as
confunde esmola, que é o resultado da cari· sistencia publica ministrada pela irmã Paula. 
dade, .santa e s.ublime virtude da religião O SR. THOMAZ CAVALCANTI- Eu disse o 
cathohca apostohca romana. seguinte: que ia mostrar o contrario do que 

O SR. Tii:oMAz CA vALGlANTI - Não é só- V. Ex. está dizendo, lendo uma das pastoraes 
mente do catholicismo a esmola nem tão do príncipe da igreja. V. Ex. diz que es
panco a caridade. E' verdade que eUa não é tranha a minha argumentação ; não sei a 
uma caridade consciente, mas inconsciente, que vem il!to, 
porque faz 0 bem e não sabe a quem. O SR. GARCIA PIREs-Eu aguardo a leitura 

Estou: diséutindo o assumpto porque estão desse documento pelo nobre Deputado, por-
trazendo para aqui estas questões. que tenho grande confiança na illustração e 

O SR. HoSANNAH DE OLIVEIRA dá um nas virtudes do prelado que prende a Igreja 
aparte. no Rio de Janeiro, o virtuoso sacerdote que é 

o SR. CAVALCANTI-A verdade é que ahi o nosso mestre e o nosso guia,para acreditar 
a constituição sae ferida. que S. Ex. Revm:;~.. o arcebispo do Rio de 

Janeiro não prégou a seus fieis que deviam 
O SR. BRroro FrLrto=A minha opinião é negar pão e agua a seus adversarios. 

esta: si a Constituiç,ão ficou ferida com a Não prêgou isto : desculpe-me o nobre 
vaccinação, não sei pol'êJ.ue não pode ficar. Deputado. s. Ex. leu, talvez, a pastoral 
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com olhos prevevi.dos. Declaro a S. Ex. : 
quando mesmo os meus olhos vejam as pa
lavras !JScriptas, as duvidas persistirão em 
meu coração, de que o virtuoso arcebispo do 
Rio de Janeiro houvesse ensinado seme
lhante cousa. 

0 SR. HoSANNAH DE OLIVEIRA- Não o fez 
nem está escripto isto, posso garantir. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Pois VOU ler 
e publicar no meu discurso para desmas
carar. (Trocam-se outros apartes ent;·e os Srs. 
Hosannah de Olivei1·a e Thomaz Cavalcanti.) 

0 SR. GARCIA PIRES ..,-Sr. Presidente, O 
nobre Deputado Sr. Thomaz Cavalcanti, em 
seu discmso, principiou dizendo : «De facto, 
quando o Congresso negava ás vi uvas e filhos 
dos servidores da patria, cs quaes sacrifi
caram a vida inteira na execução das incum
bencias recebidas do poder publico; quando o 
Congresso negava a essas pessoas pensões de 
50$, era injusto, era iníquo que se désse a 
uma congregacionista do rito catholico a im
portancia de 12:000$ para distribuir', não 
com a assistencia publica, mas com os seus 
protegidos ... » 

0 SR. TI-!Oli'IAZ CAVALCANTI-E' o que está 
na emenda: citei as palavras da emenda. 

0 SR. GARCIA PIRES-Em primeiro logar, 
ha aqui uma grave injustiça para com o 
Congresso, pois si ha attribuição de que elle 
tenha abusado e esta da concessãô de pen
sões ás viuvas e filhos dos servidores da pa
tria. (Apoiados.) 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- E dos não 
servidores tambem. 

0 SR. GARCIA PIRES- Acceito O aparte 
do nobre Deputado. 

Pesada, pesadissima é já a verba de pen
sões que figura em nossos Orçamentos. E 
cumpre notar que essas pensões são favores 
pessoaes, ainda quando concedidos ás pessoas 
que realmente merecem er,ses favores, ao 
passo que a verba de 12:000$ não é uma 
doação pessoal, como diz o nobre Deputado, 
e sim vae ser distribuída por centenas de 
infelizes, a quem a virtuosa irmã, cuja vida 
toda.. se tem dedicado inteiramente á cari
dade ... 

0 SR. THOllfAZ CAVALCANTI-Não discuto 
este ponto. 

0 SR. GARCIA PIRES- .•• vae procurar 
para lhes alliviar as dores. 

Vê o nobre Deputado a granie di.:f::.:nça 
que vae entre as pensões como S. Ex. quer, 
e que, aliás, se teem dado a esmo, e essa 
contribuição de 12:000$ para au~~Har uma 
obrameritoria. (Apoiados.) 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-AS primeiras 
teem por fim soccorrer as pessoas cujos mct
ridos ou paes prestaram serviços relevantes 
ao paiz, e esses 12:000$000 ••• 

0 SR. GARCIA PIRES-Perdoe-me o nobre 
Deputado: eu não queria entrar nesta ques
tão I 

Sr. Pl'esidente, é preciso que fallemos alto 
e claro ao paiz: o funccionario, seja qual fôr 
a sua categoria, seja qual fôr o serviço que
preste, recebe de seu trabalho a reccmpens;y; 
do Estado; e por que razão o Estado ha de 
ficar devendo obrigação, quando não recebeu. 
serviços gratuitos, quando .retribuiu ao fun· 
ccionario os serviços que este lhe prestou? !. 
Que direito é este a pensões, que vemos re· 
clamar por serviços que foram retribuídos? L 
(Apoiados.) 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- No emtanto, 
isto é uma lei geral, em todos os paizes. 

0 SR. GARCIA PIRES-Em todos OS paizes ?. 
Admitto que um fnnccionario publico, que 

haja prestado serviços extraordinarios, rele
vantes, ao paíz, não deixe, por sua morte, a · 
família lançada na miseria. Mas, entre nós, 
não: qualquer funccionario civil ou militar 
que fatleça, vem-se immediatamente pedir 
ao Congresso ..• 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -Não apoiado, 
0 SR. GARCIA PIRES - .• , uma pensão, 

subindo S@guramente a 6.000:000$ á verb(l, 
que figura no Orçamento da Republica. 

Vem-se ao Congresso pedir uma subvenção, 
uma pen:ão para viuva e filhos, e isto, 
Sr. Presidente, ainda maior mal acarreta, 
porque faz com que o empregado publico não 
cuide da economia, á espera de que depois 
da morte o Estado auxilie sua família. 

V. Ex. sabe o que acontece? E' que nós 
temos um exercito de funccional'ios capaz 
de invadir a Russia com seus sete milhões 
de soldados. 

Hoje, nesta terra, quem pôde envergar uma 
casaca, um paletot preto, deshonra-se em 
aprender as artes liberaes, em empregar-se 
na lavoura e só procura o funccionalismo pu
blico. 

V. Ex. me perdôe esta divagação a que 
me arrastou o nobre Deputado. 

0 SR. SILVA CASTRO-Está dizendo a ver
dade. 

0 SR. GARCIA PIRES-ESte mal dá-se não 
só na União como nos Estados. 

Eu já tive occasião de, na ussembléa do 
meu Estado, combater esta tendencict para o 
funccionalismo, verdadeira molestia, uma. 
especie de empregomania que se desen~ 
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:volveu e que tem sido uma das causas do 
atrazo deste paiz. 

Referirei um facto para frizar mais. . 
. Foi na Bahia, quando ainda era província. 
Havia uma vaga de um emprego de fazenda 
com o ordenado de 600$ por anno, para a 
raual era necessario abr·ir-se concurso ; sabe 
V. Ex. quantos concurrentes se apresen
taram? Quatrocentos! 

Nada ha mais triste, mais deprimente do 
que isto, e a r·azão é muito simples : contam 
com os vencimentos certos, emquanto vivos, 
trabalhem ou não trabalhem, e depois da 
morte com a benevolencia dos Congressos, 
para conceder pensões as famílias. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-4Contam com a 
vitaliciedade, e por isto não trabalham. 

0 SR. GARCIA PIRES- S. Ex. dizia que 
esta verba era dada a uma congregacionista 
catholica, «para distribuir, não como assis
íencia aos seus pro&egidos.» 

Sr. Presidente, é uma proposição multo 
u.rriscada esta do nobre Deput&,do,que, creio, 
não a poderá provar. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- A emenda 
diz até aos seus dirigidos. 

0 SR. GARCIA PIRES-AOS pobres dirigidos 
pela. irmã Paula. Assim é que diz a emenda. 

E' a assistencia publica, dirigida pela irmã 
Paula, porque é ella quem vae procurar em 
suas casas os necessitados, não esperando 
que esses lhe venham bater á porta para 
minorar os soffrimentos. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI - Faça isto 
'COm o dinheiro dos catholicos. 

0 SR. GARCIA PIRES - E quem diz que 
ella não tem feito~ Que a vida desta santa 
mulhe1• não tem sido pedir para dar ~ 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- 0 Districto 
Federal dá uma pensão. 

0 SR. GARCIA PIRES-Agora, porque ella 
obtem dos cath0licos uma esmola, ficará a 
União privada de concorrer por seu lado 
para. um fim tão nobre, santo e justo ~ 

0 SR. GARCIA PIRES-Nem eu. Eu não a 
conheço pessoalmente; mas para saber que 
é uma mulher ca.ridosa .•. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTE-Não entro 
neste assumpto porque não a conheço. 

0 SR. GARCIA PIRES-Mas S. Ex. decla
rando que a assistencia deve pertencer antes 
ao município do que á União, po:·que o 
município é obrigado a concorrer para a 
assistencia, S. Ex. se esquece da,s condições 
especiaes em que se acha a Capital Federal, 
o município do Rio de Janeiro. 

Esfe município não é um Estado, elle é 
antes propriedade da União ..• 

UM SR. DEPUTADO- Não apoiado. 
0 SR. GARCIAPIRES - ..• e de todos nós; 

os serviços que presta, presta á União, de
vendo ser elles auxiliados pela União, 

A argumentação do nobre Deputado, por
tanto, neste ponto, não procede. 

Eu ia chegal' agora ao ponto em que 
S. Ex., para affirmar que era um beneficio 
feito ã religião catholica apostolica romana, 
beneficio que o Congresso recusaria a outra 
qualquer religião que aqui o viesse soli
citar, nos disse .•. 

Vou ler pn.lavras de S. Ex. : «Todo o 
mundo sahe, até os mais innocentes, que, 
tendo o Sr. arcebispo do Rio de Janeiro ... » 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Eu não disse 
arcebispo, e sim bispo do E~tado do Rio de 
Janeiro. 

0 SR. GARCIA PIRES- Está aqui: « ... ar
cebispo do Rio de Janeiro ... , declarado, em 
uma pastoral a SGUS fieis, que negassem pão 
e agua a, todos os indivlduos que não fossem 
catholicos .•• » 

Desejo, Sr. Pra3idente, ouvie a leitura 
da pastm•al. Não acredito, poi$ estou con
venci.do de que o nobre Deputado, lendo a 
pastoral do bispo do Rio de Janeiro .•• 

0 SR. T!IO)fAZ CAVALCANTI-Está com 
todos os sacramentos, até tem a cruz. 

V. Ex. não contesta as virtudes della nem 
os beneficios que tem feito. 

0 SR. GARCIA PIRES-Então S. Ex. não 
comprehendeu as palavras nella contidas. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Nem Se pôde 
discutir este assumpto no Parlamento. 

0 SR. GARCIA PIRES-Perdôe. Nós pode" 
l'iamos indagar si ella é ou não uma mulher 
digna, e o nobre Deputado que combate a 
emenda hoje poderia dizer sem offensa o 
que sabe. 

Mas S. Ex. confessa que ella é uma mulher 
santa e caridosa. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTE-Não entro 
·neste assumpto. Não a conheço. 

0 SR. TrmMAZ CAVALCANTr-Eu lerei para 
V. Ex. comprehender, perfeitamente. 

O SR. GARCIA PrRES-:-SJm duvida alguma. 
S. Ex. leu esta pastoral com olhos pre· 
venidos. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Ao contrario, 
com o espírito despreoccnpado. 

0 SR. GARCIA PIRES-S. Ex. leu a pas
toral com o espirito obsecado, inclinado a 
uma seita cgnt raria á religião catholica. 
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. I --------------~--------------~------------·--~-------o----------------•' 
l,i E' por essa razão que eu digo que nã.o a.cre· 
.::.dito no que S. Ex. atllrmon, porque não e 
·~ de acreditar. · 
'!:: OSR, TIIOMAZ CAVALCANTI-E'. Não é de 
r acreditar, mas é uma. verdade. 

· ~ . 0 Sa, GA l\CU. Pn~ES-Peço ao a obre Depu
:i tado que aguarde alguns instantes para fazer 
'•essa atllrma.tiva. de que é uma. verda.de ; que 
::.a dei11;e para depois que tiver lido~ pastoral. 
I' • O S:a. C&LSo DE SouzA-Apoiado. 
'·; O S:a. GAl\CIA PmEs-Emquanto, Sr. Pre
:1 sidente, eu nã.o ouvir alei tura desta pastoral, 
I absolutamente não posso acreditar no que 
: :disse o nobre Deputado, 
; ' Peço que S. Ex. me deEcnlp2, ma.s digo 
·••cc.m toda a franqueza: absolutamente niio 
':acredito. 
I 0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Não }}retendo 

:.:conquiatar.aopinião de V. Ex. 
;.: Eu a publicarei, e a Camat'a. julgará. 
il O SR., GAllClA PIREs-Eis a l':tz&o por que 
I digo que o nobre Deputado não comprebcnde 
' nem a caridade . 

Si S. Ex. está. convencido de que essa é a 
verdade, seria até um aoto de caridade pro

l cm•ar• conquis tur. me. 
0 SR.. THoMAZ CAVALCANTI- 1.\Ii.IS V, E:s:, 

·1 já declarou préviamente que não se conven
' c e ria do contrario. 

0 SR. GEP..:.IANO HASSLOCHEP, dá um 
:aparte. 

O Sa. GAP.cu, Prn.Es-Não ha sentimento 
nenhum tão sublime quanto o d<J. caridade : 
é o sacriticio da proprilt. indiYidua.lidade 
(apoiados), ê o desconhecimento da hierarchb 
social, o nivelamento absoluto da sociedade, 

O nobre Deputado pelo Rio Gra.nde do Sul 
diz, en tt"eta.nto, que ella. é uma. iD\"ençã.o do 
Christia.nismo, que é um sentimento de
struidor. 

Bemdito Christianismo que inventou a ca
ridade ! Berndita religião que nos implantou 
no coração t oco sublime sentimento ! 

Ah ! E' a. ra.zã.o por que cada. vez a ma.is, á 
proporcã:o que se me augmentam os anuas, 
.se a profunda. a. minha f~ na. santa religião 
ca.tholica. apostolica. romana. . 

0 SR. THOMAZ CA'VALCAN'I'I-E eu cada vez 
· m1.1.is me afasto delln. • 

0 SR. GARCIA. PIRES - Sinto nao ter a 
instrucçã.o necessa.ria, a verbosidade e elo
quencia. do outros, porque então dedica.ria 

. uma. parte da minha vida ao trabalho qua 
, fosse preciso para trazer o nobre Deputado 

ao gremio de tão santa. religião . 

O Sa. THO}iA~ CAV.ALCAN:rl-Já fui catho· 
lico e,mesmo per ter conhellido essa religião, 
é que me· afastei della.. 

Ü SR. GARCIA. PIRES- 0 nobre Deputado 
é o contrario dE' todos os livres pensadores. 

Era Castela.r quem dizia que, si algum dia 
tivesse de abandonar o mundo do espírito e 
hOuvesse de unir-se a algUma religião, iria 
ajoelhar-se ao ]lé da Cruz. 

0 SR, THO~UZ CAVALCANTI - Poesia , 
O Sa. GA.R.CIA Pmr:;s - Elle não fazia 

poesia. ; era um grande pensador. 
E' preciso que V. Ex. note que ninguem 

pode i.lrrancBr, da intelligencia, o coração, 
O nobre Deputado, porém, declara-se cada 

vez mais afastado da r eligião catholica, 
porque a collh0ce mais a. fundo. 

Pois eu declaro, com toda a franqueza, 
que o nobre Deputado nKo conhece a religião 
catholica ; declaro que S. Ex. nunc<l. abritt a 
Bíblia, (Trocam-se dit~at·sos apartes cntJ'e os 
Srs. Germano Hasslocher e Hosannah de OU· 
veira.) 

St•, Presidente, vou concluir, porque já 
cumpri o meu dever. 

Fui signata.rio da emenda. que conce· 
dia a verba de 12:000$000 á assistencia pu· 
blica dil•igida peh veueranda irmã Paula ; 
tive a maior satisfação, enchen-mo de con. 
tentamento o coração, quando vi combater-se 
esso. medida, porque ello. se dirigia á. car i· 
dado, e a caridade m:a uma irmençl!.o do 
Cllristianismo. 

Pois bem, Sr, Presidente, como legisladot•, 
como cidadão, cumpri o meu dever ; e espero 
que a Camara, acompanhando a illustrada 
Commissão de Orçamento, que deu pareoet• 
fa.vOl'avel a ~ssa. emenda e contrario á apre
sentada pelo nobre Deputado, que constituía. 
o Esto.do no devo r de repartir os 12:000$000 
por doze viuvas polJres, espero - repito 
- que a Camara manterá a ver ba. orça. 
mentaria. (Muito bem; muito bem. O ora· 
dor e oomprinlentado.) 

O SI", Thomaz Cavalcant.i
Qu.ando apresentou emenda á rubrica n. 36 
do Orçamento do Interior, supprimindo a 
dotação de 12:000$ o.nnuaes pa.ra serem dis· 
tribuidos pelos pobres que a irmã Paula 
soccorre, lancou eJ~:clusivamenie mão de um 
argumento constitucional, só entrando. a 
discutir o assumpto sob o pont o de vista de 
religião, depois dos apart es que lhe fo1.'&ll1 
dados pelos Srs. M&Jaqui~ts Gonçalves e Ro· 
drigues Dor! a. 

Em virtude do apa.r te deste ultimo, íllustr& 
representante de Sergipe, em que S. Ex. 
disse encontrar justiftca.tiva para a dotacãG 
no facto de ~er catllolica. a maioria da Ca.· 
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mara., foi que da tribuna aftlrmou Sér a 
medida inconstitu·~iona.l, 

Ditas esta.s palavras, vae· defep.der sua 
emenda. e responder ao Sr. Oara!a. Pires. 

Folb.eando a. no~sa Constituição, encontrou 
doas de seus artigos-o 5• e o 34°, n. 14-
que se referem ao assumpto. 

Quando qualquer h"bitante do paiz pre· 
cisa.r ser soccorrido pela União, o proeesso 
a seguir é. affirma, o designado no art . So, 
que lê. 

O art. S4, n . 14, que tambem lê, indica o 
o modo pelo qual elevem sor esses socco1•ros 
dados. 

O Congresso só póde foPnc~cr subsídios aos 
Estados dentro das hypotheses do art. 5•, 
não lhe sendo licito, }lartanto, destinar verbl 
á. a.ssístencia publica ll<~. 'irmt'L Paula.. 

Em resposta a apartes de diversos Srs. 
Deputados, ttue dizem que a Ca.m<J.ra tem 
approvooo abundantenente projectos de 
pensões a filhas e viuva.s de funccionarios, 
diz que é bom não con:fundh• a. competencia. 
do Congresso c1uando remunera. os ser viços de 
funcoiouarios publicos com a presonte dota.~ 
ção de 12:000$000. 

Lendo os Commentarios de Joã:o Barbalho, 
na. parte refc1·eo te ao art. 5°, para justificar 
o quo tem assegurado diz que pot• clles fl.ca 
caracte1•izada qual a acção do Estado para 
com a assistencia publica. Na França, na 
Inglaterra, em outros pa.izes emO.m, onde o 
governo não é federa.1ivo como o nosso, essa 
acção é do govorno central. No Brazil. é 
claro em face do texto const itucional, as 
questões do intoro.:so local pertencem aos 
Esb.dos. 

Sabondo h ver numero pam as vota.cões. 
o Ol'ador iJiterrompe o seu discurso. (ld't~ito 
bem ; muito bem.) 

Comparecem mais os Srs . !ilnéas Mctr
tins, Aurelio Amorim, Passos Miranda, 
Carlos de Novaes, Indio do B1•azll, José Eu· 
sabia, Urbano Santos, .Christino Cru.z, Anisio 
de Abreu, João Ga.yo.io, Bezerril Fontenelle, 
Virgillo Erigido, João Lopes, Eduardo Stu
dart, Ferreira Reis, Trindade, Abden Mi~ 
lanez, Teixeira. de Sá., Medeiros e Albu
querque, Jose Ma.rcellino, Joio Vieira, 
Esmeraldino Ba.ndeim, Estacio Coimbra, 
Pedro Pernambuco, Elpidio Figueiredo, Ra.y. 
mundo de Miranda, Arroxellas Ga.lvão, Ro
drigues Dorla, Domingos Guima.rã.es, Leove
gildo Filgueiras, Castro Rebello , Tosta, 
Bulolo Vianna., Prisco Pa.raizo, Fellx Gaspar, 
Eugenio Tourinho, Rodrigues Sa.ldanha., José 
Monja.rdim, Galdino Loreto, Heredia de Sá, 
Nel.Bon de Vaaconeellos, Bulhões Ma.roial, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, 
Fidelis Alves, Belisa.rio de Souza, Beza.ma.t, 
Henrique Borges, Jo~ Bonifaclo, Anthero 
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Botellio, LamoWJier GodofPedo, Camillo Pra· 
tes, Ferreira Bra.ga, Hel'menegildo de . Mo· 
raes, Joaquim Teixeira Brandão,. Benodieto 
de Souza., Lindolpho Serra, Abdon Baptista, 
Elizeu Guilherme, Luiz Gualberto, Rívada.via 
Corrêa, Victorino Monteil•o, James Darcy, 
Domingos :Mascarenhas e Homem de Cat•
valho. 

Deixam de compa.recor, com ca.usa parti
eipada, os Srs . Thoma.z Accioly, Wanderley 
de Mendonça, Ra.ymundo Nery, Artbur Le- , 
mos, Rogel'io de Miranda, Ant onio Bas5os, 
Guedelh::~. Mourão, Frederico Borges, Gon · 
ç:1lo Souto, \Valfredo Leal, Moreir-.1 Alves, 
Arthur Orlando. Felisbcllo Freire, Vergne 
d~ Abreu, Pinto Dantas,Tolentino dos Sa.ntog, 
Edu<J.l'do Ramos, Marcolino Moura, Mello 
Mattos, lrineu Ma.clla.ào, Americo do Albu
querque, João BaptiBta, Julio Santos, Cru· 
vollo Cavalcanti, João Luiz, Ponhlo Filho, 
Francisco Bernardino, Bueno de Paiva, Juão 
Luiz Alves, Leonel Filho, Adalberto Ferraz, 
Antonio Zaca.l'ias, Henrique Sa.:les, Manoel 
Fulgencio, Nogueira, \Venceslá.u Braz,Padua 
Rezende, Jesuíno Cardoso, Domingues de 
Castro, Francisco Romeiro, Valois de Castro, 
Arnolpho Azevedo, ~'ernando Prestes, Eloy 
Chaves, Leite de Souza, Alvaro de Carvalho, 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Ber
nardo Antonio, Aquino Ribeiro, c~mdido de 
Abreu, Ma.rç~l Escobat•, Barbosa. Lima, An· 
gelo Piuheiro e Campos Cartiet• . 

E sem causa. os Srs. Francisco Sá., Sergio 
Saboya, Epaminondas Gt•a.cindo, Sá F~elre, 
La.urindo Pitta, Pau\ino de Suuza, Vll'iato 
MascnrenhM, Bernardo Monteiro, Ribeiro 
Junqueil•a., Astolpho Dutra, Carneil,'lb de Re
zende, Be1•nardo de Faria., Camillo Soares 
Filho, Calogeras, Sa.bino Barrozo, Bernardo 
do Campos, Costa Junior, Amaral Oesar, 
Francisco Malta, Soa1•os dus Santos, Juvenal 
l\Iiller e Alfredo Vare la. 

O Sr. Presiclent.e- Havendo nu· 
mero legal, vae-se proceder êls votações das 
me.teria.s encerradas e das que se acham 
sobt•e a mesa.. 

Em seguida são lidos, julgadoS objecto de 
deliberação, o.s seguintes 

PROJECTOS 

N. 265- 1904 
Aulariza o Poder Exeouti1lo a prarogar por 

um anno, com todos os 11encimcmtos, a 
licença concedida psla lei n, 1,187, dt 
20 de junho da corJ•ent6 anno, ao mini.tlro 
do Supremo 1'riblmal Federal Dr, Jo6() 
Barbalho Uch8a Ca1Jalcanti 
O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo a.uto

rizado a. proroga.r por um a.nno, com todos 
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!.JL . , ... 
~·: os .venCimentos, nafórma dalein.l. l87,de 
; 120 de junho -deste a.nno, a. licença. coneedida 
1 1:pop essa loi a.o mioistr.> do Supremo Tri
; buna.l Fed.eral Dr. João Ba.rba.lho Uchôa. 
,.:Cav~ca.nti; revogada.s as L!isposições em con-

tra.rlo. 
;: S," R .-Sala das ses~ões, 3 de novemb1•o de 
: '1904.- Galdiru> LJt·eto.- A' Commissão de 
? Petições e Poderes. 
·I 
, N. 200- 1904 ... ~ 

•:; l>etcrmina q1w a Bt·igada Policial d a Oapita 
1'! Federal seja commandada pm· um general 
_:: de brigada ou corotle~ 1{fectivo elo ewct•cito, 
: 1 e de! outras prot~ide110ias 

_: _ O Congresso Nacional resolvo : 
':' · Art. I. • A Brigada Policial da. Ca.pihl 
:: Federal será. commanda1a. por um general 
j de brigada. ou coronel etl'ectivo do exercito. 

Art._ 2. • Todos os demais postos serão 
)"reenehidos por a.c~esso gradual e successivo 

1 
ilos officlaes da mesma 1Jrigada., respeitadas 
as nomeações dos actu~es officia.es em com
:nissã.o. 

Art. 3.0 As ]lt'ecedencias serã.o reguladas 
pelo decreto n, 2,404, de abril da 1859. 

Art. 4.• Fica o Poder E:o.:ecutivo autori
zado a alterar o regulamento em vigor nos 
ponto! que julg-ar c.>nvenieate á bna marcha. 
do serviço, bem assim o t•esp~~.tivo çna.dt•o 
sem aagmento ele pessoal. 

Art. 5.• Revoga.m·s9 as disposi~ em 
contrario. 

Sala das sessões, 5 de novembt•o do 1904. 
-Mello Matto:. 

A' Co1;11missiCl de Constituição, Legidaçã.o 
c Ju1tiç:~.. 

N. 267-1904 

Jlanda au.l1iliar com a qtl<ltltia ae 50.000$. 
a {14ttdaçllo do Atylo Gen,-aL Carneiro que 
de11erd s1w estabelec~do na cidade ela Lapa, 
no Estado d~ Param! 

O Congresso Nacional dcct•eta. : 
Art. l. • Será. au:tilia.da com a qua.n tia. de 

5~:000, a. fundaQã.o do Asylo General Ca.r
nell'O que deverá. ser es~belecido na cidade 
da Lapa, .Estado do Paraná., para perpetuar 
a. memor1a do bravo general Gomes Car-
neiro. · 
· Paragra.pho uni()o. Pat·a a. conveniente 

exeeuçio da. pl'esente lei, fica o GoverAo au
torizado a abJ.Oir os necessa.rios creditos. 

Art. 2.• Revogam-se as disposieões em 
contrario. 

Sa.la. das sessõe.~, 7 de novembro de 1904. 
Carlos Cat~alcantt.-CarllaUio Cha~tes.-.Al,n• 
car Guimark.,.- A' Commissio de Orça
IXI81l to. 

. · ~ . ' . 

~. 268- 1004 

Estabelece as condições pare~ furtcc<onamenlo 
das com1;m1ki!!s de scgu:ro1 m.aJ•i tim Cis e tlW
I'est;·cs 

O Congrem NacionaL decreta. : 
Art. 1.• Poderão funccionar n.\ União em 

seguros marítimos e terrestres, as cum
pa,nhia.s nacion~Ses que receberão da. anterior 
superintondencia de seguros as cartas pa· 
tentes de qu~ tra.ta.va o regulamento que 
baixou com o decreto n. 4.270, de l O de de
zembro ne 1901. 

.Ar~. 2. 0 As companhias n::wionaes que 
teeru funccíonado sem carta. patente deverá 
requerel-a. dentro do pr111:o de 31 dias da. 
promulgação desta. lei, rea.lizando nos 30 
dias suti~cquentes, o deposito respectivo no 
Thosouro N;donal ou Receb ~doria.s nos Es
tados. 

Art. 3.• As companhias estrangeiras que 
quizet•em funccionar no pa.iz, equipara.l'-se
hão em t udo ás companhias naciona.es. 

Art. 4. 0 Na séde de cada companhia exis-
tirão os tres livros seguintes: 

a ) registro geral de segur()s terrestres ; 
b) l'egistro gm•al de seguros maritimo3; 
c) registro geral de seguros ma.ritlmos de 

cascos. 
§ l. 0 As companhias que só opero.m em 

seguros terrestres poss11lrão apBna.s o prl· 
melro registro. 

Art. 5•. Estes regi~tr.>s set>ão ofilcia.es no 
tamanho, pautados, riscados e impre.lsos. 

§ 1.• ~elles serão la.uoados com individua.· 
ção e clo.rezll. todos o~ seguros elfeotuados. 

Art. 6•. O inspootol' de seguros, asslgna.1•:1 
o termo de a.b3rtura desies rogistros, euja.9 
pagina.> rubricará. 

§ 1•. Eites registro3 cuja escripturaolo, 
a.s companhias conaerva.1'ã.o rigoroa&mente 
em dia, sã~ os unicoa a se1· e:dli bidos ao 
inspeotor ou seus delegad<UJ, sempre que fu
t•em exigidos e sem neces3\da.de de a.vin 
prévio. 

§ 2. • Concluido esse enme, o fllncciona
rio delle encarregado, la.vra.rá o raspectivo 
termo, datando-o e a.ssignando-o. 

Art. 7°. A's companhias, além daexhibl· 
çã.o dos regist1•os a que sio obriga-das, envia.
t•ã.o ainda ainspectoria. de seguros,até 60 diu 
depoi~ de eD()erl'ados, os sog11intes documen
tos em 30 de j•1uho e 31 de dezembr() de 
c.1da. a.ono: 

I, copia. aell:l.da., datada e a.ssigaada, do 
balanço da. companhia, d98Crimina.ndo com 
individuação e clareza. todo o ~tivo e pas
sivo; 

IlJ demQnsh'.\ção da. cont a de lucros e 
peroa.s; 
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III, o capital dos riscos, assumidos, nas 
di versas especies de seguros; 

IV, relação dos sinistros pagos; 
V, lista dos accionistas; 
VI, lista dos directores, conselho fiscal e 

supplencia. 
Art. 8•. As companhias, quando transgre

direm os preceitos desta lei, incidem na 
admoestação e multa por parte do inspector 
e por ultimo na cassação de direito de func
cionarem. 

Art. 9•. As companhias, quer nacionaes, 
quer e.>trangeil·as, são obrigadas ao deposito 
de 200 contos no Thesouro. 

Art. lO. Continua em vigor o disposto no 
art. 61 do decreto n. 4. 270,de lO de dezem
bro de 1901. 

Art. I 1 . As compttnhias nacionaes e es
trangeiras ficam obrigadas a empregar os 
saldos dos seus lucros líquidos apurados por 
balanço em eifeitos na.cionaes de apoUcas, 
hypothecas, predios urbanos, acções de es
tradas de ferro, companhias de tecelttgem e, 
em geral, títulos que tenham garantias de 
posses da União. 

Art. 12. As companhhs acceitarão con
tractosde seguros nolimite para caüa uma de 
40 o /e sobre o seu capitalrealiz >do e reserva 
accumulada, tudo empregado nas condições 

. do artigo anterior. 
Paragrapho unico. As companhias poderão 

emittir contractos de qualque1• valor, rese
gurando o excesso de limite acima estatuído 

08m outras companhias, constando a designa
ção destas na respectiva apolice. 

Art. 13. As companhias que effectuarem 
seguros desde que se não tenham sujeitado â 
presente lei e recebido da Inspeetoria de 
:Seguros a carta pa~ente que as autorize a 
funccionar, soifrerão a multa de lO 0 /o sob1·e 
o valor do contracto, paga em partes iguaes 
pela Companhia c1ue fez o seguro e pelo se· 
gurado. 

§ 1. 0 Um contrado feito nas condições 
previstas no artigo anterior ê declarado 
nullo. 

§ 2. 0 Metade da importancia da multa 
será entregue ao denunciante, ficando a 
outra metade no Thesouro Nacional. 

Art. 14. Continuará em vigot• o decreto 
n. 4.270, de lO de dezembro de 1901, menos 
as alterações feitas nesta lei. 

Art. 15. Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1904.
FelisbeUo Freire.-A's Commissões de Consti
tuiç:io Legislação e Justiça e de Orçamento. 

São successivamente sem debate approva
das as redacções finaes dos projectos ns.l64 F, 
164 G e 190 A, de 1904, p::tra serem enviados 
ao Senado. 

E' igualmente sem debate approvada a re
dacção final do projecto n. l 92 A, de 1904. 

O Sr. Dricio Filho (pela o;·dern) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação reconhece-se 
terem votado a f~,vor 116 Srs. Deputados e 
contra nenhum. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
São successivamente sem debate approva

da3 as redacções finaes dos projectos ns. 232 A 
e 243 A, de 1904, para serem enviadas ao 
Senado . 

E' annunciada a votação do projecto n. 253, 
deste anuo, que fixa a despeza. do Mini&terio 
das Relações Exteriores para o exercício de 
1905 (2a discussão). 

O Sr. Presidente-A este prJjectO> 
foi apresentada pelos Srs. Carlos Teixeirll, 
Brandão e outros, a seguinte emenda: 

«Onde convier: 
Aos consules que, por conveniencia do ser

viço publico, sirvam em vice·consulados, se
rão attribuidos vencimentos de consules de 
2a classe.» 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a 
.referida emenda dos Srs. Cal'los Teixeira 
Brandão e outros. 

Posto eur seguida a votos é approvado em 2a cliscussão o segtünt8 artigo do 

PROJECTO 

N ./ 253 - 1904 

Art. J.o O Presidente da Republica. á autoriz1do a despender pelo Ministerio das 
Relações Exteriores as sommas de 1.038:500$ em ouro e 332:000$ em papel, com 
os serviços designados nas seguin~es verbas : 

l . a Secretaria de Estado : 

Pessoa.l ...•....•...•••.......•....••. •• 
Material. ••••..•.•••..........•..•..•• 

Vol. VII 

162:200$000 
54:800$000 

Ouro 

. ........... . . . ' ....... . 
Papel 

217:000$000 
iO 
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2.a Empregados em disponibilidade ...• 
3. a Extraordinarias no interior ....... . 

4.a Legações e consulados : 
Allemanha: 

Pessoal e material da legação ........ . 
Consul geral e chanceller em Hamburgo 
Vice-consul em Bremen .•............. 

Argentina: 
PessoJ,l e material da legação .••.....• 
Consul geral em Buenos Aires ..•....• 
Vice-consul em Rosario .••.•.••....••. 
Vice-consul em Posadas ....•.......... 

Austria Hungria: 
Pessoal e material da legação ..... · 
Consul em Trieste .................. . 

Belgica e Hollanda: 
Pesoo<ll e material d<L legação ...... . 
Consul em Antuerpia .... , .•....•.... 

Bolivia: 
Pessoal e materio..I da legação ....... 

Canadá: 
Consul em Montreal .•. , ........••.•• 

Chile: 
Pessoal e material d:1 legação. , .••. 
Consul em Valparaiso, ....•..••.•.•. 

t~quador e Columbia: 
Pessoal e material da legação ...... . 

Estados Unidos da America : 
Pessoal e mate1~i<11 da legação .....•. 
Consul e chanceller em Nova-York .. 

França : 
Pessoal e material da legação ......... . 
Consul geral no Ha vre .....•.......•.. 
Censules em Paris, Marselha, e Bordéos. 

Grau-Bretanha : 
Pessoal e material da legação .......•• 
Consul geral e chanceller em Liverpool. 
Consules em Londres, Carditfe Southam-

pton ...•...•.•.........•......•... 
Hespanha: 

Pessoal e material da legação ........ , 
Consul em Barcelona ...............•.• 
Vice-consul em Vigo .......• . ... : . .... 

Italia : 
Pesso~tl e material da legação ......... . 
Consul geral e chancelier em Genova ..• 
Consul em Napoles ...................• 

Japão : 
Pessoal \l 1uaterial da legação ........ 

Paragua~y-: 
Pessoal e material da legação ...•..••.• 
Consul em Assumpção ...•••....•.•.• , 

Peru: 
Pessoal e material da legação .••.••••• 
Cnsul geral em Iqilitos ............. · .. 

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

35:500$000 
14:000$000 
4:000$000 

35: 5001:')00 IO:ooo ·ooo 
4:000,000 
4:000$000 

27:500$000 
10:000$000 

23:500$000 
10:000$')00 

24:500$0DO 

4:000$00J 

30:500$000 
7:000$000 

16:500$000 

37:500$000 
16:000$000 

44:000$000 
10:000$000 

21 :000$00Cl 

43:500$000 
14:000$000 

21:000$000 

23:500$000 
10:000$000 
4:000$000 

35:500$000, 
14:000$000 ' 
7:00::l$000 

16:500$000 

24:500$000 
7:000$000 

24:500$000 
7:000$000 

Ouro 

. ......... . 
Papel 

70:000.j;OOO 
45:000$000 
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Portugal: 
Pessoal e material da legação ......... . 
Consul geral a chauceller em Lisboa ..• 
Consul no Pod;o ............ , ......... . 

Russia: 
Pessoal e matm·ia.l da legação ... ; ...• 

Santa Só: 
Pessoal e material da legação ........ 

Suissa : 
Pessoal e material da legação .• , ..... . 
Con~ul em Genebra.,, ........ . ...... . 

Uruguay: 
Pe.'l.Soal e material da legação .. , .... . 
Consnl geral em Montovidêo ......... . 
Consul em Salto ...................... . 

Venezuela; 

30:000$000 
14:00o$OOO 

7:000$000 

27:500$000 

23:500$000 

23:500$000 
7:000$000 

35:500$000 
10:000$000 
7:000$000 

Ouro P apal 

Pessoal e material da legação....... . • 16:500$000 
5"-Ajndas de custo, .•..••...••.••..•..•.•••.••.•..... 

848 500800f) 
130 ouo:;;uoo 
60 000$000 6·'-Extraordin(lrios no ell:tcrior., .... , ............. , .•. 

O Si~. David Oampista(pela 01"

dem) requer e obtem dispensa de interstício 
:pa.ra que o projecto qne acaba. de ser votado 
Entt>e em 3• discussão na sessão de nmanhã, 

E' anntmeiada a votaÇ<'iO da emend~ do Se
n"do ao projecto da Ca.ma.ra dos Deputados 
n. 63 A, desde anno, que autoriza o Presi
dente dtl. Rcpuhlict~o a abrir no Ministerio da 
Industria, Viação e Obras P ublicas o c1·edito 
extraordinario de 12:801$870, em ex:ocução 
~la sentença passada em julgado em f~vo1• dos 
engenheiros Lucas Proença. e Antonio da 
Costa J unior (discussão unica) ; 

Posta a votos, é a.pprovada a seguinte 

Emencla do Senaclo ao projecto n, 68 A, de 
1.904, dn Camm·a dos Depu tados 

Onde se diz: Antonio da. Cost(). Jnnio:r-di
ga.-se- J osG Antonio da C os ta J Lmior, 

E' o projecto approvado assim emendado e 
e1rviado á Commissã.o de Redacçã.o offl. cian
do-se ao Sen;;.do do occorrldo. 

Posto a YÓtos, é appl'ovado em discussão 
nnica. e enviado á sanc<:ão presidencial o 
seguinte 

PROJE'lTO 

N. 249 A-1904 

(do Senado) 

Artigo unico. E' concedida ao Dr. Lucio 
dB Mendonça., Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, licença por seis mezes, com tod.os os 
ven()imentos, pa.ra trata.r de sua saude, onde 
lhe convier, revoga.da.s as disposições em 
contra.rio. 

Posto a votos, é appl'OY~tLlo em di.~oussão 
unic:~. o parecer u. 41, de Hn4, concuLlen1io 
licença. por tl'o3 mer.e3 p.t. r<t tratamento uQ 
satrdc ao Sr. Deputado Raym unlo Nery. 

E' annnnciada a votação tlo pa t•ecee n. 12!, 
de !903, indefedndo o rectuedm~n~o em que 
o Dr. Joã.o Pedro de Aquino pede dispensa 
do l'esto do rompo que fa.lt;1 ao seu externato 
pat·ü cnm pletar os dons annos de fiscalizaçõ.o 
previa. e&igida paio art. 386 do Codigo do 
Ensino (discussão unica). 

O Sr. Joaquhn Pires (pela or· 
dem)(•)- Sr. Presidente, o art. 366 do Co
digo de Ensino e&ige, como condição para 
que os collegios gozem da. equiparação de 
que trato. o mesmo coiigo, a. tisca. liza.ção 
p1·évia dura.nte dous annos. 

O collegio Aqnino, Sr, Presidente, tem i!. 
freote um cidadão recommendn.vel pela. sua. 
aptidão, pelo seu cri.tcrio e pelo SI3U t alGnto 
(apoiados); aqui, na Camam, existem alguns 
de seus discípulos !',. na vila publica figu
ram muitos e dístinctissimos. (Muito bem.) 

Asúm, a competencia do Dr. Aquino nã.o 
deve, não póde absolutamente estar em 
prow, porque já se acha compronda.. 
(Apoiados.) 

A Commissão de Instrucção Pllb!ica, ne
gando o fu.vor solicitado pelo Sr. Dr. Aquino,. 
a dispensa. do prazo, que hoje está. reduzido a. 
4 mezes em vez de dous annos, teve em 
vista. impedir a. equiparação do sou collegio, 
por isso qu~ enten1ia. fazer a reforJJU do en· 
sico; mas essa reforma, Sr. Presidente, 
v. Ex. e a Co.mara. s:~bem que n1io teve rea.-· 
li~aç&o. 
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1\ssim. 'trat:.1.ndo-se de um bpso ele tempo 
insígnifi.can te e tendo em a ttenção a cori:J.pe. 
teucia e o valor moral du :l.'equerente, peço á. 
Cama.t•n, que oonceda o fa.>or solicitado. 
(Müito bem~ nw:to bem,) 

O Sr. GerDJ.ano Hassloel:a.er 
(pela ordell!) ( •) -Sr. P l'esidente, as man i
festações desta Cam~t·a são bastante clo
quen tes para ficar pa. teu te o desejo da 
ma.ioi•ía em conceder ao S!'. DI'. Aqui no 
aquillo que não é um favor, mas o cumpri
mento do dever pe~o reconhecimento de seus 
multiplos 5et'\'íços á. instrueçã.o publica. 

Succede, porém, que uma grave ditllcul
dade se ant~lha á solu~o deste c~so. 

O parecer versa sobre o re:ruerimcnto do 
Sr. Dl'. Aquino, pedindo CJUO seja dispen
sado do ]ll'azo legal, visto c1ue a commissão 
incumbida :pelo GoYerno de fiscalizar seu es
ta.belecimento, iufonnou quJ elle attende a 
tod.as as exigencia.s legaes, ~en,lo s:mples
mente uma questão de tempo, perf"tJita.
z>.J.ente dispensa.vel. 

O paJ•eceJ•, porém, opinl peb indefct•i
:nento do requerimento. 

Agol'a, pergunto cu a. V. Ex . : não e lo
gi~o que, sendo rejeitado o pa.1·ecev que opina 
pelo indorm·imento, ipso facto seja. conside· 
-.·ado deferido o pedido do Dl'. Aquin() ? (N<7o 
apoiados.) 

Jó. vê V. Ex. crue, a. proposito, eu levo.ntei 
mna. q.uestão, que não póie deümr de ser 
resolvida oo momento, 

. Rejeitado o p:~.recer pela. Camara., caso isto 
se de, póde qualquer Deputa.do apreserrta.r 
novo projectD. 

0 SR, GERMANO HASSLOCHER- Mas isto 
nlio l'esolve :1 questão, porquanto o reque
rimento pado dispensa !lo p1>azo e a Com
missão diz que deve ~er indeferido o pe
dido. 

A Carnara rejeita. o parecer, qual a so
lução ~ ( Apetrtes.) 

V. Ex. compl'ehcnde que, si a. umtt oc· 
ca.sião em que um ol.'ador falia para enca
minhar uma. votação, é esta, e êu vou provar 
ú Camara, formulando a seguinte hypothese: 
Supponhamo.'l que a Commissão tivesse opi· 
nado pelo deferimento da. petição do Sr, 
Ih·. Aquino e a Camara não approvasse. 
Qual sm•ia a consequencia 1 Era a rejeição 
do pedido, porquanto os pareceres terminam 
po1• uma. conclusão,acceita.udo ou rejeit ando, 
Qua.ndo clles termin:~.m pela acceitação e a 
Camara os J•cpelle, qum• diz<:'r que a Camara 
rejeít<1. o pr()jecto; quauuo elles terminam 
pela. r(\jeiçã.o e a camara. não os o.cceita, 
quer dize1· isto que a Camara acceita o 
nssum.pto. (:1JJoiados e nüo apoiados, Tro· 
calll·Se muUos apm·tes, O S;·, Presidente com 
insistencia, 1'CClama atlenção.) 

O Sr. Presillente--Vou dar uma. 
ex:plicação {I Casa, O requerimento do Dr. 
Joõ.o Pedt•o de Aquino, p!3l iudo dispensa do 
resto do tempo que f<~lta. ao seu externato 
pal'a compleiM' os dous a.nnos de fiscalização 
pr~ via exigida pelo artigo 366 du Co digo do 
~;nsiuo, tem pll'ecel' contt·ario da Commi~são 

O desejo de concedel' a. disJ.lensa do resto de Instrucçilo Publica. 
tlo prazo, quatl'o mazes ~~penas que fa.lta.m 
para os de~uB n,nnos, é manifesto. A Commissio terminou D,SSim : (U): 

. _ « A Commissão, embora taconheQ~ e pro-
A Co~mtssao, quando ~laboro.u este pa.· clame como relevantes os serviços prestado" 

l'ecer, tmlut. ~ean~e de. SI o Pt'~Jecto de re· <L instrucção pelo a c1•editado Externato 
fo~ma. do Cod1go de Ensmo o qmz desd~ logo 'quina, pensa que não se deve abrir uma. 
evitar, que houvesse ~ovas oqulp.ll-l'açoes _e excepçii.o em seu f<Lvor ; e de a.ccordo com 
por 1s~o t:atou de dt:ffi.culta.r. a :pre~ençao o pon~a.mcnto exposto, ~ de parece~ que se
do Dt•, Aqutl?-o, reconhecendo, aliás, a JUSilr;a ja. ~ndeferido o requerimento subm.et tido ã 
que lhe ca.bia. sur. ~precia.çii.o.• 

Uma vez, porém, que a reforma estacou, O Sr. Deputado Bricio Filho, de accordo 
nãó vaepa.ra adeante, nada se faz; parece- com o parecer, adduziu outras considBl'ações 
me, Sr, Presidente, qne a consequencia lo· sobre o assmnpto . 

. gica. darejeiçã.o do parecer serm. volt:J.l' 0 O Sr. Germano HasslocheJ.', divergindo da 
a.s;~umpto ií. Commissão, pa.ra que ella., em maioria da. Commissão, apresen~ou voto em 
vista. do impedimento, apresentasse uma. separado. ~se vot iJ, porél!l, nao tern;linou 
outra. solução, porque o requel'irnento ftea. par up proJe,ato, o q~al sertn. submett1do á 
de pé, pois nelle é pedida. a dispensâ do votaça.o da Cat:nara s1 esta r_ecusa~se o pa.
prazo, que a Commissão entendeu que não re~el' da. mltaria. da Commlssao. 
podia. ser concedida .. (Apartes.) S. Ex. terminou assim: (Lê) : 

O Sa. PI\ESIDENTB _ A Mesa va.e reipon• «.Por iBJo Pr?põe e~h qu~ o art .. 366 do 
-der ao Dobre Deputado · Codlgo. de _ cnsmo . 8eJa ass1m mod1dca.do: 

' « fti!c•hza.çM préna., pe1•ante um fiscal do 
Governo, logo que eml'elatorio este iDforme 
estar o collegio particular nas condições exi· 
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gida~ para a equipara~ão, não pcdendo a 
fiocalização prévia il' além de dvus annos. ~ 

P or eonsequenciu, esta opiniãtJ do nobre 
Deputado Eó pode prevalecer c0mo emenda., 
quando se discmtir o Codigo do Ensino. Não 
:PiJde presentemente ser sujeita á. considera.· 
çao da Ca~a. E' urna simples opinião, não foi 
um projecto que S. Ex. apresentou. E' uma 
'-simples emenda ao Ccdigo de Ensino, agora 
inopportuna. (Apo~<dos,) 

Portanto, o que a Camata tem do vo
ínr é o parece1· da Commis"ão. Si a Com
missão tiver em seu favor o voto rla Cama1'a, 
esiü. ind0ferido o requerimento; si a ca.mara 
divergir da Commissão, qualquer ~enbor 

·ncputado podeY:'l apresentar nm projecto no 
sentido do l'equerimcnto do Sr. Dr. Joíto 
Podro de Aquino. (Apoiados e ndo apc'iado$), 

0 SR. BRICIO FILHO-E' perfeitamQnte re
gimental a decisão da Mesa. (Apoiados e ttão 
apoiados.) 

0 SR. PR.ESlDEr\TE-Estã, portanto, rcEOl· 
vida o incidente da questão de ordem. 

O Sr. Jose Bonlf'acio-Peco a 
palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a p3.lavra 
o Sr. ,José Bonifacto. 

O Sr. Joaé Bonl:fheio-Relator 
do parecer da. maioria da. Comm.issão de In· 
strucção Publica, uso da. pa.laivra. rara enca.
minllar a. vot~çio, 

A questão ê muito simples: 
O Sr. Dr. Joio Pedro de Aquino requereu 

ao Congresso dispensa. do tempo que falta o.o 
seu e~ternato para completar os dous annos 
do 6~callza.ção pt•évia exigida pelo art. 366 
do Codigo de Erplno, u.tlm de sel' equiparado 
o seu estabelecl.mento de eDs!no, 

O requerimento do illnstre educador foi 
distribuído ao nobre Daputado pelo Rio 
Grande do Sul, o Sr. Germano H;Jsslochcr. 

S. E:s:,, tomando conhecimeuto do a.s
sumpto, depois do condemnar no seu pa
recer o regimen de equiparação dos cotlegios 
particulares, concluiu o seu roto nesttes 
te~mos: 

«Não ê licito á. Commissão abrir ex:cepções 
em favor de quem quer que soja, uma vez 
que a. exigent~ia do regulamento de ensino 
é rigorosa-seria uma medida odiosa. de ca· 
racter pessoal... Por isso, propõe que o 
~rt. 366 do co digo seja. assim modificado .•• 

Pelas modificações apresentadas ao Codigo 
do Ensino, desa.ppa.rece o prazo de fiscaliza
ção de dous annos. 

A maioria da Commissão 11ão concordou 
com o nobre Deputado pelo Rlo Grande do 

Sul e, formu1ando mn parece r , em que con· 
tlemnavu. o regiJUen das equiparaçõ~s dos 
conegios particulares, a commissão pronun• 
ciou-se: 

« Dimordando do nobro Deputado quanto 
<i. modificação, quo proJ)o:z;, do art. 3613 d? 
Godigo, .supvres~iYa do prazo do dous mno.> 
para. fiscalizacilo prt'lvia., ent1mde a Com
missão q uc denl ser mantido o prazo, o qual 
sempre ll um embaraço ás perniciosas eqni· 
paraçõos. » 

Sr. P1·esidcnts, n•joitaLlo o parecer d ::~ 
Commis~ão, parece que a Cm111l.l'l.\ desejo. 1.\ 
rnodiftcnção propostc1 11elo nobre DcptttacQ 
pelo Rio G raodo t.lo Sul. 

O SR. GA&Tlo DA Cr:-;u.~-Em nma ,·ó tHs
cu.ssão? 

O Sn .• To.sí: Br•NIFACIO-Ahl est<t o obstaculc , 
Com uma. só diSCllS.S~o, embora a. Camar'' 
se manifeste fa.voravelm~nte, nã.o põde alte. 
ra.r uma disposição do Codígo de Ensino. 

A Cama.ra, porém, não se p1·onuncb sobre 
o requc1•imcnto do Sr. Joao P edro ela A~uino; 
apenas S() pronuncia sobre o par·ecer ou sobre 
o voto em sepa.ra.do. 

O voto do nobre Deputado p elo Rio Grande 
do Sul não concluiu deferindo o I'eqne
rimento do Sr. João Pedro de Afiluino. 

Pergunto : é ou não cousa g rave modifienr 
uma disposição de lei, ermo é o Codigo de 
Ensino, }Iara ::rttender a. uma pretenção illdi
vidual1 

Sr. Presidente, dando estas explicações á 
Cama1•a., espero tambem quo, evitando mais 
esse elemento de desorganização do ensino 
publiGo , a Cama.ra a.pprove o parecei' d a 
Commissão, que imped~ <t alteração do 
art. 306 do Codigo do Emillo . 

E' o que tinha a dize!', (Jf«ito l>em.) 

O Sl". Augus·to de Freltn.s 
(pela o1·dem)(· )-Sr.Presidente,oreio que ~sta 
é um[l destas questões em q ue, qualquer que 
seja o -voto da camara, o resul tado é o 
mesmo. 

O nob1e Deputado pelo Rio Grancle do Sul, 
divergindo do parecer da Commissão, em. 
relação ao caso sujeito ao estudo della, to· 
davia guardou em silencio a su<J. opinião, 
sobre dllver ser ou não atlendido o pedido d(). 
reQuerente. 

S. Ex. guardou em silencio a. s ua. opmao; 
a.presenta. apena.s uma idéa., que só podel'ia. 
ser suggerida em projecto de lei, sujeito a.os 
tramites regulares da discussã o,estabelccJdos 
no Regimento. 

Sr. Presidente, me pat·ece, pois , como bem 
v, E:~;, já decidiu, que não pOde ser sujeit~ 
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----------------~------~~----------~----~-----M--------~~--------
ao voto da Camara este voto·crn separado,do 

·nobre.Deputado pelo Rio Grande do Sul. 
Si Y. Ex. não . pôde sujeitar ao -voto da 

Camarr• o do nobre Dcpul,a,do pelo Rio Gran· 
de. do Sul, só poderá sujeitar o parecer da. 
Commissão. 

Si este for approvado, a questão esta re· 
solvida, índofurido está o pedido do l'Cquo
rente; si for rejeitado, tambem está. inde· 
ferido. (Apoiados e Hli"O apoiados.) 

UnrA voz~ Volta á Cammissão. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-A Garoara SÓ 

legisla por -voto expresso e não por illação ; 
a camnra. só legisla votando medidas dofi· 
nirlas em projec\os. 

No caso da rejeição do parecer, disse eu, o 
rosultfl.do é o mesmo ; no momento, está in
deferido o pedido. 

0 SR. ALBERTO BEZAMAT- Não apoiado ; 
e a p~·ova. é que ainda póde voltar a questão 
este anuo. 

0 SR., AUGUSTO DE FREITAS- Disse CU: O 
Congresso Nacional só legisla por voto ex
pre~so, e não por mação. 

Da rejeiç3.o do parecer da Commissão, em 
eontrario ao pedido do requerente, quando 
muito se pódo concluir que a. Camara 
pensa do modo diverso do da maioria da 
Commis~ão; mas esse pensamento da Camara. 
só se pódo traduzir por um voto expresso ; e 
desde quo não lm. uma emenda a esse pa.re-
cer, a Camtu-a ainda não sJ enunciou, 

O Sn. .. AT.DERTO B&:ZAMAT-Ah! de a.ccordo: 
e ondo o lndefm•imonto 1 Si a Carnara não 
se pronunciou, como indeferiu ~ 

0 Sn., AUGUSTO DE l~REITAS-Desde que a 
Camata não se manifestou por um voto ex
presso em fa.vol' de qualquer emenda ao pa· 
reco1• da Commissii.o, a Cama.rn deixou de 
legalmente exprimll• seu voto. (Apa,. tes.) 

Lemhrn. o nobre lcader desta Casa. que 
o parecer deve voltar á- Com missão, mas isto 
não tem cabimento: si a Commissão, por sua 
maioria, já indeferiu esse requerimento, 
como voltal' á Commissão o mesmo 1·eque· 
rimento. 

0 Sa. CASSIAXO DO NASCHIENTO dá- um 
apar~e. 

0 SR. A'IJGl"STO Dll FREITAS- Sr. Í'resi
dente, Y. Ex. não pólle assumil• a responsa.bi· 
lidade d c fazer voLtar este pedido ao seio da 
commissão de lostrucção e Saude pllblica, que 
por unanimidade já rujeitou, já indeferiu o 
pedido do requerente, o o voto em sepa· 
rado do nol>re Deputado p3lo Rio Grande 
do Sul não concluo IJor uma emenda a est!C' 
parecer; é um voto inexis~ente, é um voto 
que p_. Camara nã.o pód.e tomar em conside· 

ração, porque não emendou o parecer da. 
Commissão, 

De modo que, a prevalecer a doutrinn. do 
nobre leadcr desta. Casu., um pareçer una.
nime de uma Commissão não aocei to pela. 
Camara, ou antes, a rejeição desse parecer 
importa voltar o parecer (, mesmct · Commis· 
sno para. que ella venha, por meio d~- um 
projecto rle lei, dizer que fica indeferido o 
roquerimento. 

Mas Y. Ex. sabe que por pr ojecto de lei 
não se indefere roquerimemo; JlOL' um pro· 
jeBto de lei se contere, se crea direitos , se 
concede privilegias. 

Si voltarem os papeis á ::ommissã.o, t m'<t 
elladerlizer: Mantenho o vot o prürittvo. 

De modo que, Sr. Presidente, me p~rece 
que bem acertado :mdarâ. V. Ex. si, qual
quer que seja o voto que a Carnal' a. dê no 
caso em questão, approvando ou rejeitando 
o parecer, cousiderar finda a questão, ficando 
salvo ao peticion~1·io o direito de novamente 
requerer, ou a qualquer Deptttado o de ltpre· 
sontar um projecto especial para este caso. 
(Muito bem.) 

O Sr. Bricio I •'ilho (pd~ ordem)
Sr. Presidente. no sentido de encaminhar a 
vota~ão vou fazer breves considera.ções en· 
carando a questão :principalmente pela. sua 
faao r egimental. Depois dil•ci, do passagem, 
algumas pa.lavras sobre o merecimento do 
parecer. 

Antes de tudo devo dealara.r a V. Ex. que 
é com o maior constrangimento que faço da. 
tribuna este pronunciamentD. Não está em 
jogo o merecimento do collegio Aq_uino; ~i 
esti vesse,ou só poderia desta tribuna me :pro
nunci<tr em favor desse institmo de ensino, 
pois conheço a compctencia do rmpectivo dl· 
1•ector, sei como alli é ministrada a. instru
cçao. E' por questão de principio, :por cobe
rencia1 por dever de mant er o meu parecer 
formUlado em o anno passado sobre est l\ ma
teria, quando eu fazia parte da Commissão 
de Instrucção Publica, quE me manifesto 
couira a pratenção do distin(;to _professor. 

Examinemos a questão pelo la.do regi
mental. O Sr. Dr. Aquino dirigiu á Cama.ra 
um requerimento, que foi endereçado â 
Commissão. de Instrucção P ublica., pa.ra sobre 
a ma teria elaborar o seu parecer. 

Que aconteceu 1 A maioria da Commissão 
manifestou-se contra o requerimento ..• 

() SR. MALAQUIAS GoNçALvEs - Maiol•ia, 
não ; qua.si una.nimida.de. 

() SR. BRICIO FILHO-A Commissã.o, e:x:
cQpção de um de seus mem bros , deu parecer 
contra o requerimento, e apenas o il!Gstre 
repl'esentante do Rio Grande do Sul, Sr. 
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Germ~no Hasslocher, elaborou parecer em 
·separado • 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Não fiz 
parecer em separado; fiquei isola.;:i.o. 

0 Sit. BRICIO FILHO-S. Ex., porém, fel 
Incompleto, não concluindo por um projecto, 
como devia. ter feito. 

Ainda mais. Aberto o debate sobre o pa
recer, nem s. Ex. nem outro Deputado se 
lembraram de emendai-o, de modo a. lhzer 
uma ·p1•oposta. que pudesse ser approvada. pela. 
Cama.ra., na bypothesede ser rejeitado o jllL• 
recer da. qua.si unanímída.do da Commi~sao . 

Tendo os pareceres uma só discuss.'io.passou 
inteiramente a. oppo1>tunidade de ser apl'e
sentada uma. propos!.a de modificação do 
mesmo parecer. · 

Colloquemos a. questão em seus justos 
termos. Ouvi dizer por um Deputado da 
'hancada f!ltminense quo, st foss:! rcjc!tatlo 
o parecer da Coromissão, estaria. ipso facto 
approvado o requerimento do Sl'. Aquino. 

Ora, Sr. Presidente, como pó:! e ser de
ferido o requerimento do Sr•. Aquioo 1 Po1• 
meio de um projeeto. 
- ·Un-Stt. DEPÜ'rÃbo.;....ne·que-fórma 7-

0 SR.. BRICIO FILHO-Qual ~ \lnica. ma
neira que temos de n.doptar uma resolução 
com forca de lei ? Por moio de um p1•ojecto. 
Qual o mecanismo para v. ado:pção do um 
projecto ~ Antigamente, Sr. P resid on Lo, M 
proposicões de iniel'Osse indivldut\l tinhn.m 
uma só discussão e podor-se·h!;Jo, querondo 
dar uma inte1•prcta.ção lata, dize•· !JUe isto 
era um assumpto de interesse indivhlua.l: 
mas hoje não acontece o mo~mo em face do 
Regimcnw, ll<Jrquo projectos do uma só 
dlscusaio a..\o aquelles que versam 10lll'o 1\llO
senUdorias, refo1•mo.s, jubilaçõos e llcunc"s• 
tanto ~ue as pensões, que tinham umu. Só 
discussao, te em agora tres . Si provaloccsse 
a. thooria. do que, regeitado o parecor, estava 
deferida a petição Aquinn, quo suceederio. 1 
Da.r-sc-bia. o facto de se a.pprova.r um :pro
jecto passando apenas por uma discuasli:o. 
(Apartes.) 

Ora., Sr. Preside0te, h a projectos que tP.em 
apenas duas discussões, uão sendo da ordem 
dos 'quat1•o quEl. enumerei: são os projectos 
emanados. das maiorias das Commissões; mo.s 
este p1•ojecto seria um projecto de commis
sãq ? Não; seria., quando muito, de um mijm
bro da Commissão, pelo que deveria ter tres 
discussões. 

Vê V. Ex . a situação em que o caso fic'e 
collocado. (Apartes. ) 
· Nestas condições, em face da. situação a.nor
llllll oreada pelo esquecimento dos Srs. Depu
tados que desejam a apppovação do reque
rimento (apar tts), desde que eltes erraram e 

não seguiram o caminho traçado pelo Rogi·· 1!.: 
mento, a uaica solução, de.-1nte da r~jeição do ,,. 
parecer da Commis~iío, é a. que V. Ex. Iam- ~ · 
bt•ou,.qual a de um Deputodi QU:'.Iquer a pro. ~ -;_ 
sentar um projecto para pas>ur- p~los tt-os .•, ' 
turnos regimeutaos, para pJder sm• uppro- ~ I. 
yado por esta Casa e seguit• _para a ot1t:•a. 't'i 

Ouvi um co !lega di7-et' que as com rn i s~5os : 
teem de se submetter ao voto do. Canul,t·a. 1',í 
Slm, não se devem oppol' a. qlle a. ma,loria ( · 
a.pprvvo uma. proposição, delldc q ue acho r· 
conveniente fazel-o; mais tarde, nada. im- , .. 
pade que o~ mem1J1'0s da Commis:são conti. 
uucm a pensar d<t mesma. m aneira o assim V 
se ),lronuuciem, desde que o a.ssumpto soja l.' 
submettido ao seu ~xamc. Snpponh&-so que \' 
o ~~~sumpto va\ á Commissão. l!:sta. redigo · 
um project;> ~ Niio,]lOrq ue continúa. a. pensar ~ 
que o requerimento não deve se1• dof'ol'ido. l· 
Quem vao fu.ze!-o ~O me;mbro divot·gentcl l 
Mas, neste caso, o p1·oject > deye ter· trca l 
diõcussões. 

Nestas condições, ~ó ha. uma. RI.Jluçi'i;J, quo 
consiste, si Cor rejoi ta do o parece!' da. Com
roissio, na l'.presonta.ção ,lo um :projecto que 
v<L ó. Commissão, tenha. pa.rocer contrario 
da. rnaiot•i \ e venha. pa1•a o do bate, como 
perfeHa!llerite lomb_t•ou a. MeKI, 

Aiém disto, Sr. Presldento, si tirar de :~ 
sot• convertido em !oi o voto em separado do ' 
Sr. GBl'mano II:Isslooher (apCLI'lr!,) , pel'gnn to: i 
o quo vno l'Odi;!ü• :1 Commissilo do Rodacç.ã~ l 
parti sogul ;• pa.L•a. a. ouiL•a. G(l.sn do Con;~rosso 1 
~ada. (Tl·occoa·.~.: apm·t~~. Soa1n os lym
Jl4110S • ) 

Vou couelult•. 
Isto a a. CJII€»til.o contemplada. polo lado 

roglmontal, porqno quGnto ao Indo do seu 
meL•ecimonto, u:'lO quero toc.w. 

.\ponas l!it•ol quo, 11dmir1Wor do prorossot• 1 

Aqnino, t•ccon\lccellt>r do qu11nto vo.lo o seu 
collogio, sou c mtmrio a essa equiparação, 
porque sou conka.rlo íls equiparações de to · 
dos os outros. 

Isto é uma questão de princípios. 
Convem dizer a V. Eli:. que em todas as 

occasiões em que se tem querido acabar com 
os collegios equiparados, se tem di to que 
eiles devem ser mantidos, porque solfreram 
n. ínspe~ç~o durante dous longos annos, fo
l'a.m examioallos e considerados em e:xccllen
tes condições. 

Pois bom ; é esta inspecção durante dous 
annos que se quer supprimü•. 

V. Ex:. V<LO ver qual ><~r á. o l'osultado ; 
umn vell approva.do isto para um collogio 
que Olltá. om -condiçõw de .ser equip~~orado, 
nenhum ma\$ t el'ÍL dons annos de obsel'vação;· 
todos o~ directores de eqHagios parUeu!at>es 
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se firmarão na. decisão da Ca.roa.ra; pedindo 
que, coherentemente, defira os 8tJUS requari-
rnentus. · 

Tudo i::;to e muito serio ! (.llluito bein ; mui· 
to bem.) · 

O S.-. Pre~Sidento- A Mes:t, t>m 

p~ lavras e peço â V. Ex. que não enxergue 
nenhuma irreverencía nem iosubordinaçõe~ 
n<~.quillo que You dizer. 

O Sa. Prü;:smsr>TE - O Dopuia.do tem o 
direito de manifestar fr,tncamente a sua opi
nião. 

termos claros !l precisos, deu explicações o Sn. CAssrAr-;o DO NAscrME~To - Ouvi ~. 
sobl'e o assumpto e resolveu a questão de or· discussão conforme os m9us estylos, pro
dem Cf•m a cornpetencia que lhe déi o Regi- curando o men:s que foi possível intervir 

; manto. com a minha palavra. 
Vae se vota!' o parecer n. 121, de 1903. Sempre me pareceu que seria regular e 
Os senhores que appl'OYnm o parecer da. normal que. vindo um determinado as~um

:.:::omroissão de Instrucção c Saude Publ;ca, pta. com p:wecer da Commís~ão, á. couside· 
indeferindo o l'equerimento do Dr. João Pe- r~ção da C<imar,\-e est:J. rejeitando esta 
d1•,) de Mjuino, queiram se Jevanta1' .(Pausa.) pn.reccr~qu~ o regnhr é que o [!SSumpto 

Votaram a favor do :parecer 42 Srs. Depu- voltasse ncH'amente ã. Commissão para for-
ta.dos e contr:1 72, mular o seu parecer de accordo com o voto 

O parecer foi rejeitado por 72 contra 42. da. maiori~. ( llfui!o bem.} Sempre me paroceu 
(Pattsa,) isto. (Ha al!artes e protestos que in.ten·ompem, 

Não posso submetter á consideração da. 0 oradm· .) 
Caea o voto em separado do Sr. Germano Sr. Presidente, si V. lix. não me mantem 
Has.·lucller.\ como declarei em tempo. a palan·a, eu desisto do que vou dizer. 

Quuuuo entrar em discu55ão o Codígo de . 
Ensino, S.Ex. poderá apresent(Lr uma emenda O SR. PRESIDENT~ (fazend o soar os tympu.-
da acc,rdo coro o seu modo de 'Ver. nos)-Peço a attençao dos nobres Deputa.doso 

1 Quem tem a pa.la.vra. é o Sr. Cassia.no do p SR •. ~EDEIROS E ALBUQUE~QUE- Qua Nascimento. 
fo1 a dec1suo que V. Ex. annunmou 1 

· d - 0 SR. CASSlAJ);'O DO N'ASOIMENTO-V, EJ(, 
O SR. PRESID:!':NTE-~tou dlz~n o ~ue nao sabe que sou doclle, maisqueninguem, sul!

submetto á cons1dera.çao da. Ca.a 0 \Oto em ordino-mo gostosamente á.s observações de 
~eparadu _do Sr · ~orroa.no Ha.ss!oaber por v. Elt. Peço aos co!lcga.s que ma ouçam. 
1sso (jUO nao t ermllla. por um proJecto. 

Não ha o que submetter á. aeoisão dtl. Ca- Sempre me pnreaeu normal Isto. O voto 
mu•a. da Ca.mara é um voto platontco ; é um voto 
Ab~lutamonte não pol!so tomar outra de- positivo_. Ha umllo re,P,resenta.o!í.o ou p~dido 

d~ii.o dentro do Regimento. de um 01~adão, dirlgüio 4. Ca.mara, llOllmtan-
, p do um fu.vol'. 

O SR. CAsBJANO no NASCIMeNTo- eco o. Uma das Commlssões da. Cam!Ha entendo 
pa.lavl'O. pela. ordom. que o fuvor níí.o devo ser concedido; a Ca.-

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o no- mara rejeita. o parecer. Quo ftoa? 
bre D~pubdu. Fie~ que a Camara quor conceder o pedido 

0 Sr. Casldano do Nasci- feito. Eu não quero en'trar na indagação 
1nento (')(pela ordem) - St•. Presidente, disto: l!li o peticlonarlo tem ou não razão. 
V. Ex. ~abe qntlllto acato as sua.s delibera- (H a apartes.) 
ções. Não é, portanto, meu intuito insurgil•· Ou isto é logico, ou, sem que não haj a. 
me contr;. alias. otrensa a ninguem, é rudimentar boro senl!lo, 

Mas, pergunto á. V, Ex., depois da vot(tQão ou não sei o que diga . (Ha. apal·tes co.lo;·osos 
· da Camara, rejeitando o parecer da Com- e protestos.) 

missão que indeferia a petição do Dr .Aquino, Sr. Presidente, em meio de tantos apartes 
que fica.! ·e barulho, V. Ex. comprehend.e que a Ca-

0 SR. AtiGUSTO DE FREITAS- Um voto mara não me quer ouvir. 
platonico. 0 SR. RAYMU!iDO MIRANDA-Estamos OU-

(Ttocam-se outros apcu·tes,) vindo com muito prazer. 
0 Sl\, PRESIDENTE ({o..::ewlo soar OS l'ympa- 0 SR., PB.ESIDE!>TE-Attençã() ! 

nos)- ·A'ttenção! 
0 Sa. CASSlANO DO N'ASCIM!NTO - Existe, 

o SR. CA~SIANO no NASClMENTO- V· EJt. :portanto, um voto positivo da Camara, rejei · 
me dê licença para. concluir: direi quatro ta.ndo o parecer da maioria du. commissão,. 

sem que isto indique a menor falta de dofe 
rencia a. seus illustrados membros, •· ( •) E&l& ài•eurao não foi r evisto pê lo Ofldor. 
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Penso C1Uf1 é caso de ,;cr• nnvi1ln. i!Ovamentc vt1tn nm separado que, si mais t:u•do fôr 
a Commíssão. ,\.Jg·uos collc;;as, por0m, ob· ~pprovaJo pel:l. C;tma t•a, i llll)O r-ta offc~tiv<l.-
.i ectam que o Regimento v. isto so oppõc. mente n~ J'cjeição do pal'Ccer da. Commissão. 

Poço que cttera o artigo da llcgimento em ,\lém do voto em sepam.uo nessas con-
quc estiL prevista a. hyp:; tltcsc de r1uc nos oc- rliçõcs, per;·aitte o Regimento a quom quer 
cupa.. Xfio 1~<\ nenhum a-rtigo no l~egimento. r1uo, no seio d.a. C<tmar~t , não estej~t de 1>C· 

AsGim quet'o que fique consignado quo me corda c1>m o parccGr da Commissão ou com o 
levantei tão sómen\c com o objectivo de \•o to ~m separado, :.t <tprc.>e nta .ão de emenda 
deixa.r claro o u1eu modo de Y\31', po:·que o de moJo e:cpre>so.,, 
acto que vingou, com o acatamento e respeito 0 S C 
áautoridadedc V. Ex., fero o voto da. maio- · u. ASSIA;;-ono NAscr:. tENTo-.'l.t0 ahi, 
riu. da camur<L 0 0 lllr~ito tle um cidadão nesses Pl'elimínarcs, estamos todos de ac
que vê a sua protenção suiTraga.dtt polos ~~~~~; quero vêr a pratica, a. applicação ao 
nossoR votos. 

Tenho dito. (illuito bem.) 0 SR. ACGUSTO DE FREITAS- V. E~ . vai 
ou-vil'; peço que me ouça com n mesma 

O Sr. AR~t.rsot8 de Freita:;; ("1 gentileza. com que o ouvi. 
(pela ordem) -Tot•no ao assumpto, Sr. PL'C- O SR. CASSIANO DO NASCDIEi'iTO _ ÜUÇ·HI 
sidunte, simplcsm~nte provocu.do ou al1ras- ·com 0 maior prazer. 
tad{) pelas ultimns pu.lan•a.s do it:ln3tre 
leo.der desta. Casa, l'ncu l)recl11ro amigo. O S1~. A1:ausTo DE FREI1'AS- Dizia cu que 
Desde que· louvei a at~itndc de S. Ex., a de· fic::t salvo a qualquer Dcputallo o direito de 
liberaçã.o tomo...!~ pela Mesu. e <~.nnunciaua <l ;~prcsentn.r omcnú<t ao p:trecer ou ao voto 
Ca11nara., corre-me o dever de vir em defesa. em sepu.ra.dú. 
da Mesa, contra. as· obse1'vações do illustl'O Não conheço, nus termos do Regimento 
leade1· des·ttl, mas:JJ. de::;ta Casa, processo outro pelo qual o Con-

gresso possa manifestat' seu voto expresso 
0 SR. CASSI.ANO DO NASCIMENTO-Fiz O sobre cada caso. 

meu rcpa.ro, o meu protesto. No ca.~o concreto, em questão, o pfll'Ccet' 
O Sa. HELISAltro DE Sbuz"A.-A defesa sub- ora unanlme, pois não se póde con:;idorM' 

entende que huuve cilnsm•a, mas tal não voto em separado a opin láo do nobt·e Depu· 
se deu. tado pelo Rio Gt•ando do Sul. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-A defosa 'iem 0 SR. CASS!Ai'\0 DB NASODIENTO-Tambcm 
mesmo quando ha observações amistosas, estou de <l.ccot•do. 

Como disso, dosde qnc louvei V. Ex:. Il~la o SR. Aucn:::>To DE FREITAS-v. E:c esttt 
deliberação tomada, corre-mo o dovot·, dizia de uccordo commigo 1 
eu, <lo a·oudíl' em resposta ao nobre Depu-
tado, declarando qual o artigo do Regimcnt(} OSR. CASSIANO DO NASOiillENTO-At ') :\h[. 
em que s-3 fundou a. Mesa dn. Cil.m::J.L'n. pu.l'~ Quer•o vct• o ai'tivo de lei que 5o n.ppli.ca :\o 
iom:1r a deliberação q.ue tomou. caso. 

0 SR . CASSlA'NO DO N,~SCIMMTO-Al'tígo U:~l SR. DEPUTAD O-A Camara r ojelsoU tJ 

que cogite da cspecie 1 indeferimento. 
0 SR. AUGUSTO DB l?REITAS-Pcrdoo; vac 0 SR. CASSIANO DO NASCmr.:'\TO- Quero 

ouvir e me rospondorá. ve1' o n.1•Ugo de Jcí que impnde de vol"tal' ll 
O Regimento desta Casa só admitte como Commissão o requcl'imento . 

processo do legislar a apresentação de pro- o SR. AuGusTo n•: FREITAs- V. Ex. va.c 
jeetos ou de emendas ao projecto. yer. 

No caso em questão, tratando-se de um pc- No caso em lluostão, o parecer unanime 
dido de fa,vol' êxcopciona.l, que vinha in~ ropelliu 0 podido do reque1•onte; nenhum dos 
fl•in gir dispositivo da lei vigente, a Com- Dep~tados aprc~entuu erncnd:~ ás <:onclu
missão U.cvia, pelo mesmo Regimontb, cou- ções do parecer, de modo que a Cama.-ra. se 
cfuir, não lJOr um :projecto, rn:as pelo dofel'i- :tchou n:.t continn-oncia de, o.pprovando-os, 
monto ou não do requr.rimento. O que o indefel'ir l1o modo expres3J o r~q_uerimento. 
Regimento ll.etermilla é que, contrll. o pa-
recer de uma Commissão, deferindo ou inde- VARIOS Slts. DEPUTADos-~ã.o n.poiado. 
ferindo um reqtterimento á Camara apresen- o SR. AuGUSTO DE FREITAS-VV . EEx. mo 
tado, possa ser proposto voto· em separado Car!lo a fineza. de deixar que ao menos eu 
por qualquer d·os membros dtt Commissão, chegue ao ftm do meu racioclnio. · . . 

(•} F.• to disc\ll'.' o !liiO (~i l'e\' ''!o reJo orador, 
Vol, VII 

A Ca.ma.ra se encontra nesta contmgenCla: 
acceitando o pa.rocer, iudl3feria o req ·;eri

it 
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mento; rejeitando o parecer, manifestava 
a sua opinião contraria á da maiori:1 da 

·Commissão, mas-ahi tom o nobre Deputado 
a explicação-mas faltava que, no momento, 
por um voto expresso, deferisse o requeri
mento. (Apartes,) 

Faltou â. Camara o momento de, po1• um 
voto expresso, manifestar de modo po~itivo 
c cbro a sua maneira de vê r. 

0 SR. CA!:SIA~O DO NASCIMENTO-O cami· 
· nho a seguir é remctter novamente á. Com· 
missão. 

O Sn. At:GüSTo DE FREITAs - Perdôo 
V. Ex. 
A~sim, Sr. Presidente, só se póde con

cluir, da votação ha pouco realizada, que o 
pensamento da Camara é contrario ao da 
maioria da Commissão, mas que a Ca.mara 
não teve opportunidade de votar uma me· 
dida em contrario áii conclusões do pa
recer. 

Agora, atLenda S. Ex. Voltar á Commis
são de Instt-ucção Publica um projecto ou, 
antes, voltar <L qualquer Commissão perma· 
nente um projecto, só se dá quando esta 
Commissão •.. 

. 0 SR.CASSIANO DO NASCIMENTO-Não é JlrO· 
JCcto. E' um requerimento de um cidadão. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não estou 
applicando o caso; V. Ex. ouça. Voltar um 
projecto á Commissão só se dá quando a 
este são apresentadas emendas, sobre as 
quaes deve a. Ca.mam ouvir a opinião da 
commi~são. 

No caso oro litígio, quo ha ~ Ha um re· 
que1'imento indeferido. 

Voltar á Commissão para c1ue? 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-A Cama.ra 

não ac_ce~tando o parecer apresentado pela 
Comm1ssao, fica o caso 1·es inte[JI'a. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Perdão. Eu 
esperava. pelo aparte de V. Ex., por esta 
resposta. 

Voltn.r á Commissão para redigir em um 
projecto o voto da Cama.ra ? 

o SR. CASSIA~O DO NASCIMENTO - Não, 
PodiD. rnaiJ.tcr o seu parecer. 

0 SR.. AUGUSTO FREITAS-Eu quero saber 
para que voltar (L Commissão ? 

Si é para redigir o voto, é a Com missão 
d~ Redacção e não a de Instrucção Publica. 
St é para manifestar suas opiniões, já ellas 
so aoham justificadas no parecer ha. pouco 
votado pela Camara. Vê o nobre leadc~· desta 
Casa que, deante do Regimento, encontra a 
i\lesa o mais seguro apoio para a justa deli
beração que tomou;e S.Ex.,como tollos aquel
les que rejeitaram o parecer da maioria da 

Commissão, fundado nas mais justas o podo· 
rosas razõea, deve se limitar a. ficar com 
aquellas glorias dos dorrotados nas eleições
a victoria moral. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Paula Ramos (')-Tra
ta-se de uma questão de ordem e como as 
questões de ordem são decididas pela Mesa, 
acho que todu. esta discussão não tem razão 
de ser. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa já decidiu. 
O Sn.. PAULA RAMos-Desde que V. Ex. 

decidiu a questão, cu quero apenas declarar 
á Camara que votei eontra o parecer da 
Commissão de Instrucção Publica, porque 
sou a favor da pretençâo do Sr. Dr. 
Aquino. 

O meu voto não tem valor pratico algum, 
porque aquellcs que defendem as minhas 
opiniões e que aão representados no seio da 
Commissão pelo illustrado representante do 
Rio Grande do Sul, o Sr. Germano Hasslo
eher, não tiveram a providencia de tomar 
pratico o seu voto (apoiados), por isso que os 
pareceres das Commissões sobre requeri
mentos ou são favoraveis aos requerimentos 
e terminam por um projocto, ou os indefere, 
e nesse caso, aquelles que não concordam 
com a maioria da Commissão teem o direito 
de dar voto vencido, e apresentar um sub· 
stitutivo, ás conclusões do parecer da Com
missão, 

E' isto o que manda o nosso Regimento, 
é isto o que a pratica invariavel desta Casa 
tem determinado. 

Um exemplo : ainda o anno pasf!ado, o 
lente da Faculdade do Recife, Dr. Luna 
Freire Filho, requereu um premio a que se 
julgava com direito pelo Codigo de Ensino. 

A Commissão de Orçamento apresenton 
um parecer, indeferindo a pretenção do Sr. 
Dr. Luna ... 

O Sn.. Bn.rcro FILHo-Menos o voto do 
Sr. Cornelio. 

O Sn.. PAULA RAMOs-.•• com o voto ven
cido do Sr. Cornelio da Fonseca. 

O parecer veio á Camara e o illustreDepu
tado por Pernambuco, o Sr. Julio do Mello, 
não estando de accordo com o parecer da 
Commissã:o de Orçamento, apresentou um 
projecto substitutivo ás conclusões do pa
recer. 

A Camara rejeitou o parecer da Commis
são e votou o projocto do Sr. Julio de Mello. 

E' esta, Sr. Presidente, a formula de con .. 
vertermos em lei, as nossas opiniõm, resul
tantes da vontade do deferir um requeri
mennto de qualquer pretendente. 

(·) Este discut•so não foi revisto polo orador •. 
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A nossa. Constituição diz que todas as leis 
são oriundas de llm project.o. 

Ora, o que nós vamos vota.r? E' o parecer 
da Commissão de Instrucç·lio Pnl.Jlic!l, inde
ferindo o pedido do Dr. Aquíno. 

Não concordamos com olle, rejei"hmos, 
mas praticamente nada mais temos a. fazor, 
senão v o tal'. 

Ora, Sr. P1·esidente, votei contra o pam
cer, porque quero ter livre o meu voto para 
votat• qualquer projccto, defe1•indo o pedido. 

0 Su.. ENÉAS MARTINS-Este é que é o 
ca.mínho. 

0 SR. PAUr.A RAMOs-Este é o meu voto; 
é a significação que tem, e quanto ao lado 
pratico, n a.da vale. 

Creio, pois, que a. Meoa decidiu muito bem, 
de accordo com o Regimento. Tenho con
cluído. (Muito bem ; muito bem.) 

E' a.nnunciadn. a votação do projecto 
n. 188 A, de 1904, relevando ao ex-Deputado 
Antonio do Amorim Garcia a prescripçã.o 
par<L recebimento dos subsídios correspon~ 
dentes ao tempo decorrido de 18 de dezembro 
de 1891 a 20 de ja.Miro de 1892, aos qua.es 
tom direito como mombr.> do Congresso Na
cional naquella époea, com pareceres das 
Commissões do FazenJa e Industria e do 
Orca.mento a emenda. desta. ultima (2• dis· 
cussã<:~). 

o Sr. Presidente- A Commissão 
de Orçamento ap1•esentou :.ts seguintes 
emendas: 

Em vez do 20 de janeiro - diga-se : 22 de 
janeiro. 

Depois do-abrindo-se, diga·so : pa.ra esse 
fim o credito especial de 2:700$; (o mais 
como está.). 

Posto a. votos, é approvado em 2• discussão 
sa[vo as emendas da Commi.Ssio de Orça
meu to, o seguinte artigo uni co do 

PROJECTO 

N. 188 A-1904 

O Congres~o Naciona.l resolve : 

Artigo unico. Fica relevada ao ex-Depu· 
tado Autonio de Amorím Garcia a pre-
scripção pa-ra recebimento dos subsidias cor
respondentes ao tempo decorrido de 18 de 
de~embro de 1891 a 20 de janeiro de 1892, 
aus quaes tem direito como melll.bro do Con
grl)sso Nacional naquella época, abrindo-se 
para isso os creditos nocessarios ; revogadas 
a.s disposições em contrario. 

Sãosuccossivamante postas a. votos e appru
va.dM a.s referidas emendas da Commissão do 
Orçê\mcnto. 

E' o projccto as:>im emendado approvado 
em 2• discussão e enviado á Commissão de 
Orçamento para t·cdigil-o paTa a 3• discussão, 
do a.ccordo com o vencido. 

Posto a votos, ú upprovado em 3• discus>i'to 
e enviado á. Commissã.o de Rcdacção, o Se· 
guinto 

Pl~OJEOTO 

N. 216-1004 

O Congresso Nacional resoll"o: 
Ar~ígo uníco. Fíca o Porler Executivo au. 

torlzado a abrir ao Ministerio da. Fazenda 
o ()redito e:!:.tpaordinario do 554$351 para 
occorrcr a.o pagamento devido ao juiz federal 
no Eslado do E;pil·ito Sa.nto, Dr. Raul do 
Souza Martins, em virtude de sentença, 
sendo 359$311 do principal e 195$040 de 
custa8 ; revogadas as disposições em con
trario. 

O Sr. Glaldino Loreto ( peh1 
ordem) requer c obtem dispensa. de im
preS3ãO da. reda.cção final do prqjecto que 
aca.b<~. de aer votado, 

Em seguida. é sem debate approvada a 
seguinte 

RE.DAC'ÇÃO 

N. 216 A- 1904 
Redacçl!o final do projecto n. 216, deste anno, 

q~e autl»'iza o P!'esíde~tte da Rapublica a 
abrir ao ll:linistel"io da Fa~enda o credito 
ea;h·aoJ·ri,nario de 554$351, pam paga
mento ao Dr , Rattl de Souza J11a1'tins, juiz 
federa~ na E~tado do Espil'ita Santo, do 
gue lhe e de1Jido em 1Ji)·tw:le de sett!ença 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Prosidontc da Repu

blica autorizado a abrir ao Mínisterio da 
F:~ozenda. o credito extraordinal'io de 554$351, 
para pagamento ao Dr. Raul de Souza Mar
tios, juiz federal no Estado do Espírito Sa.nto, 
do que lho é devido em virtude do sentença, 
sendo 359$311 do principal e 195$040 de 
custas. 

Sttla. das Commiasões, 8 do novembro de 
1904.- Domingos Guimarães.- Jlieáeiros c 
Albwzue,·q~e. 

E' projecto eniado ao Senado. 
Posto a. votos, é approvado em 3.~ discuss'o 

e enviado á. Cororoissão de Rodacçií.o, o So· 
guinte: 

PROJECTO 

N. 235-1904 

O Congresso Nacional resoh'e : . 
Artigo unico. Fica o Poder E:~ecui.JVO au

torizado a abrir a.o Mlnl11terio da. Iudustria, 
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Yial'ão e Obra.s Publicas a credito extraor
diui"rio do 7:263$874, para.x·ea.lizar ~ pa.,~ 
monto devido a Arthur BeUo, foncetonarw 
da. Rep·n·tição Geral dos Telegra.phos, do. ~ue 
lhe é devido de ven.eim'3nto l dos cx~rc1cws 
de 1898 o 189!), fazendo as neces~ar1as opa. 
rn.ções de cre.:lito e revogadas as disposições 
em contrario . 

O Sr. Luiz Doming·ues (pela or
âem)- Sr . Presidente, peço a V. Ex . . se 
digne consultar a Casa, sobre se concede dis
pensa. de impross.ão dt\ reriacção fina.l dP-sto 
prujecto, a. que não fora.m olferecidas emen
das, ndm do que ella seja \'otada immecliata.
mm'te. 

O S&. Pn:EswENTE: - Nilo ha reda.oção 
tlest.G< .p'l'ojectJ sob_·e a ro.aza.. 

Posto a. votos é a.pprovu.Jo em discussão 
unica o envi<~do iL Commissõ.o de Rcdu.cçii.o, o 
seguinte 

PIWJECTO 

N. 250-1904 

O Congrasso Na.cionaL resolve:. 
Artigo uni co. E' o Podel.' Executivo auto

rizado o, coucodor sei::1 mezes de lieença, co1u 
o respactivo erll.amtdo, :1.0 inspector de fa· 
zenda. do Tbesouro FcLlet·ul ba.cb·lrcl Luiz 
Vosaio Brigido, om prorog[l.ção áquella. cnu 
cujo g;Jso S!l acha, pat•a. tra.tn.m9nto da. sua 
saudc onde lhe convier; ravogadas as dispo
.sicões om contrario. 

E' a.nnuncüLda. a votação do projeeto n.237, 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a 
contar a.o tcaence Manoel Joaquim Machado, 
pa.ra todos os e.ffeitos, o tempo que lhe tenha 
sido descontado em virtude aa. copartici
pa.çã.o na revolt-•1 de 6 de saten.1bro, com pa.
parecer~s elas Commissões de i.\1a.rinha. e 
Guerr~' e de Constituição, Legis~u;ão e Jus
tiça e voto em sepa.rado dos Sr.>. Esteva.m 
va.m Lobo c GCl•ma.no Ha.s~locher acerca da. 
emenda o.fferacida. ua. 3" discussão do Pl'O· 
jecto n. 205, de 1899 (3• discn:-:sã.o). 

E' annuncia.d<L a. vCJta.çiio d,\. seguinte 
omenúa do Sr. Etys~u Guílhnrme, const:wte 
do impresso n. 237, do 1U04 e ao art. l • d., 
projccto n. 205, de 1890. 

Substitua..se o a.rt. 1• pelo seguiu te: 

de dar a summula do P<l.l'ecet• o voto em 8e
parado emittidos subl'e o projecto que se va.e 
vota.r. 

ProhibiJa pelo R.egimcn.to qualquer dis
cu~s[o u.nterior s;,bre esse parecer e voto 
vencido, não ha remedio siniio, enunciar, 
u.go1•a, r esumidamente, os motl vos da. minha 
divergeucia. da honrada mahn·lu. d1.t Commis
\'.ào de Coostituiçlu, Legislação o Justiça, 
reportando-me ao que disse no referido voto 
em sepn.ra.do, no quaL t:·re a honra. de set• 
acumpa.nhado pelo illustre collega , St•. Ger
mano Hasslocher . 

0 Slt. GEtUIA~O HASSLOCI!ER -Concvrtloi 
planamente com o parece<' de V. Ex. 

O SJL PRESIDE"'TE- V. ElC. 1rae dir;crrtir 
o asiJuw:p te? 

I'} .:;R g~TEVA~r Lono-Não, ~enhor; apenas 
o ,(c : IC:Cül'(l<J com rs precedente-s, p:·etondo 
eneruruinh~r H votaçã.•;. 

:\ão püaou deixar <te adduzit• <~ol gumtt.<s con
siderações, uma vez que, segundo j <\ o mos
trei, pelas dispooiçõ6iJ regimenta.es, não 
tiVS!'llJJn dí5cus3ã.o ne~:,>u·lar o pa.recer e o 
vo-to vencido-. 

Cifl'a·Se o cilso no seguinte, que r<'r.'lumiret 
o mí.i.i~ possível: o Sr. tonemeo Ma.cba.U.o, go
vernador que foi do Estado de s,.ntft Ca
thtwina., prl"tende que se <1rbra, a seu favor, 
urn:L excepçii>,-excepç>.ão, v.liás, de que não 
cogita a lei de amnistia, em tempo aqui 
Ja.r<>amente discutida. 

Ess<\ lei de a.mnistia, Sr. Prcaidente, 
obedeceu a um systcma, em torno do qual 
dubateram·se varias doutrinas; mas o ven
cillo ficou sondo lei, e lo i será. omq nan to não 
fOr revogada. 
~[o mo pareco que seja. esta. a. melhor 

opportuniJa.de p wa. se mutila!', desarticular 
o systema a..wpta..:.lo, quo, naturalmente 
obedeceu a. um ct•itcrio lletormina.do. 

l$to, coosideramlo a questã:o no ponto de 
vist.J. geral, o.ta.minada. a convonieucia. po
li Lica de modificar.se ou não, por esse pro
cesso todo nailat~ra-1, a obra uo legisladot' 
de L805 c 1898 . 

Si, por<ím, se entllnde que o ea.so dos~. te
nente 1Iachado se ach:t incluído entre as ox
cepções ás reoti'icções ost•tbelocidas no de· 
ereto 1la 1898, ello deve fa.zl)r a sua rocla.· 
mação judicblmente. 

Art. I. 0 E' o Governo autorizado o. contar 
á. ll · ·t ·- d O SR. ELizEu GuiLliER.lm- O pa.rece1• do 
que es m!ll ~res que, por occaauw n ril- . Sr. Arthtn• Lntnr.~s é com.oleto .. - to l'llS""ito·, 

volta de 6 do sat.cmbro so achavam inve:;ti- .. = J:!U 

dos de funcções publicas electiva.s 0 tempo mostra que não é um ca.so canteneioso. 
qnc lhes tenlta. sido dcecouta.do em virtude O SR. Esl'EVAM Lono - Não posso discutir 
de copa.rticipação com a. mesma. revolta. ago1•a. o pa.recer do Sr. Al'thur Lemos ; mas, 

sí o Regimento m'o permittisse, roo.~Lra.ria. 
O 8r. Esteova.m Lo.bo - ( Pela f. que, nessa parte, o meu .lwnrado collaaa e 

ordern) Sr. Presidente, V. Ex. mesmo acaba distincto relator da. comrnis.são chega per~ 
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feitamente ás mesmas conclusões; todo o 
seu pn.recer está. a evidenciar tra.tar-se de 
um caso rnm'amente contencioso. 

eleito do Estado de Santa Catharina e não 
podia em caso algum ser chamado a ser
viço, não podia soífrer pena. como couse
quencia de dcsobediencia. a esse chamado. 
(Apartes,) 

Cumpre attendel', por~m, a que, aberta 
essa p8rsooalissima excepção, se tirmará. 
um pessirno prec!ldonte que virá onerar, de 
muito. os encargos do nosso Tlwsouro ; e 
s:3rá esse mais um moth•o relevante nartl. 
que si não desorganize o systema das leis de 
amnisi.ia ainrl<\. om vigor. 

Disse, outrot.anto, a Commissão de l\Iarinha 
e GueJ'ra que o favo1• sollci tado pelu Sr. te. 
nente Machad!l deve ser-lhe concedido, por
que se aclt:tYa e!lr. om disponibílühLdo ao 
tempo da rcvo!b. rle 6 de snterobr•1; niio 
estava, pniA, imlllecíiatamente subo1•dinado 
no Ministr:rio d~ nnet•ra. 

O ca.so em questã o é ideotico aos occorri· 
t.los durante o governo do Sl'. Prudeut e de 
Moraes, quo mandou 1m~nder Deputados 
ante de decretar o cstL\do r.le sitio. 

O Sn. EsTEYA~I Looo-Pm•riue não !'ecor l'c 
ao Pode!' .Judiciario ? 

Tive occJ~i5o de rllscu:.ir esse fandamento 
no meu voto; aint.la. não compl'Olieodo como 
deva iutorpreta.t·-so n lei favoravelmeot~ a 
um militar envolvido em movimento franca
mente rovolucional'io, cullocando-o P.m con
dições muitíssimo melhor do que os quo sot•
viram sob o regimen lcgn.l. 

Entcmlot• que um mílítal', cr:J. campanha 
revolucionari:J., seja considora.do funccionm·io 
em di.<pmribilidade gozando para c.'s~ e!l'eito, 
da.s mesma9 r1n melhores vantagens de oftl
ciaos de mu•reira, sujeitos ú. disciplina e !l. 
defesa; du. rogimen Jog-al- é uma analogia. 
que d~ffic!lmentll poderá. sm· acceita, pe!·aote 
a raza.rJ e {lCl'<tnte o nosso díreito mílHal'. 

Em summ:t : tudo isso nos convence de que 
é sobremodo inconveniente modific~.rem-se, 
úessa. fúl'ma, toda trrtnsitoria, as actua.es leis 
do amnistia., ai::•ia. em vigor. 

As>umptu da mlli•n· importan<:i:.~., elb. re
quer debn.le ~ mplo, em que todas ns opiniões 
se possa.m rli~clltir co~n o desenvolvimento e 
:.t cr!tica '}Ue :1 matel'itl. comporta e exige. 

Nao é put' meio de uma emenda, to,(a do 
caracter exclusivamente pessoal, que s~ ha 
dr: e se deve revogai' um ins&ituto de direito, 
rega!~ rmcnte constituído. 

Nosta.s condições, Sr. P1•esidente, eu ap
pello pa1·a n Cnmara no sentido de approvar 
o meu voto em separado, que é o que contem, 
a meu ver, a vartlalleíru. solução do c<LSo. 
(Muito bem,) 

O S:r. Rodolpho Paixão (pela 
ordem)-Sr. P!'esidente, sou completamente 
insuspeito na questão, p<:~rque llinguem foi 
mais contl'al'io aos revoltosos do que eu. 
Tro.ta.·se, porêm, d~ um caso de inteirajllil
t iça, que foi perfeitamente estudado pela. 
Commiasão de Marinha e Guerra mais de 
uma vez; trata·se de um caso que vem res . 
gl'ardar os representantes do poder publico 
contra o despotismo do Poder Executivo. 

O tenente Manoel Joaquim Machado estava 
em disponibilidade porque era governador 

O SR. Ronor.rono PAlXÃ.o- V. Ex., jul'ista 
c mostre de direito, s:tbo que compete ao Con· 
grm;so intcrpl·otar ~ua~ Leis c e~te G um caso 
da intorpretaçilo d;L llli de amnistiu. . 

O caso é üo tanttt justiça CJ.ue duas Com
missõ~.~ Lle :\Iarinha c Guerra e a do Legis
lação e Ju~tiça ueram parecer fa.vora.vel, 
sendo que o Yoto divel'geoto da antiga Com
mis~ão de :-.Ia. Pinha. e Guerra. foi o uo Ja.llecido 
general Mello Rego, por causa. de seu es
pírito omiueotemcnto conservador. 

Tu.mbem app[)llo para a Camaro. a fim de 
não ficar o funcci•)nario em disponibilidade 
sob o gnante do governo. O que aconteceu 
hontem com o tenente :-.-Iacha.-Jo aeont.ecorá 
a.manbã. com qualqJJCr de nós militares . 
(Mieito bem.) 

o Sr. G e rmano IItLsslocber 
{11ela ordem) -Sr. Presinente, cu não :pre
tendia tornai" p:~.rte no debate, mas sou lor 
çarlo a dnr ligetms explicações no moment o 
da vott~.ção, devido Lt ter acom:p:.~.nhado o 
illu.:;tre rept·esentante rle Min ,~s no voto em 
separado que apresentou ao projecto. 

A Carnara. precisa. ser oricn ~a.da sobre um 
ponto interessante que acaba de ser abor· 
dado pelo Sr. Rodolpbo Pai:tli.o. . 

S. Ex. lembrou que se t r ata. de um IDl
litar quo exm·cia. naquella occasião o cal'go 
de governador do Estado de Santa. Cat~a.
J•ina e que por esse facto se achava em clls· 
poui.bilidn.de. Estou de accordo com o nobre 
Deputa.do que assim foss e ; mas s. Ex:. es· 
queceu·so de decla.mr que o ex·governador 
do Santa C<ktharina a baudonott o seu posto 
de governador em meio da revolta. . 

o ab(l.ndono equivale a perda do car go 
(apa1·tes). Quando mesmo não houvesse pel'· 
dido o cargo pelo :fu.cto do abandono, esco
ou·se o tempo para. o qual foi eleito, conser
vando-se na revolta (apartes). A obriga.çã.o 
como soldado é evidente. 

Como vê a Ca.ma.ra, a sit uação clara. e pre
cisa é esta.: a Camara nã<J é tribunal onde 
se discub.m pontos que interessem em de
talhe. A lei de amnis:tia estabelecia deter
mina.das condições em que ella el'a conce· 
dida, e o SI'. J()aquim Macbado foi incluido, 
com os demais offlciaes, nessa. le i geraL. 
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Hoje, pede-se uma eJ:cepção e entende-se 
quo ello não póde ser attingido por essa lei, 
om viPtude das circumstanciaa taes e taes, 
A Commíssão de Justiça, competente para 
r~studar o caso pelo lado jurídico, entende 
que o uoico poder competente pa.ra resolver 
si a a.mnistia. o alcança. ou não, é o Poder 
Judiciario, a que S. ·Ex. póde recorrer, por
que a Cama.ra nio legisb. sinão para a. gene
ralidade e não póde vir agora in terpreta.1· 
a. lei, depois de tantos annos que ella está. 
em execução. 

Tenho concluído. 

O ~h·. Elyseu. C~nilberme (para 
encaminl!m· a votaçao) - S1•. Presidente, o 
projecto que se acha em votação passou por 
todos os turnos das discussões da Casa c de· 
pendo agora unicamente da ultima e fina.! 
votação. Primitivamente, em 1899, as Com· 
missões respectivas, a que este projecto foi 
n.presentado, deram-lhe parecer favoravel; 
essas Commis~õcs não podiam ignol·ar as cir
cumstancias que militaYam no caso, e~tu
da.ram-no em todas as suas p.wticulat•idades. 
e, como disse, deram-lho parecer favora.vel. 

O SR. EsTE V AM Lo no - O parecer da Com· 
mis~ão do Constituição, Legislação c Justiça 
foi contrario. 

O Sn. ELY:mu GmLIIERME- Bem, mas 
hottve membros divergentes da primeira 
Cvmmi6são de Justiça, que deram voto em 
separado, e a. Ca.rnal·a pronunciou-se a favor 
üesse voto e, portanto, reconheceu a justiça. 
do mesmo voto e do Jlrojecto om questão. 

Indo, em consequencia. de emenda. minha, 
novamente ás Commissões de Marinha c 
Guerra. e de Legislação e Justiça, o projecto 
na. sessão tio a.nno passado, ambas se pro
nunciaram de modo favoravcl, sanccionando 
a medida. que depende de votação na Ca
ma.ra.. 

Da Commissão do Justiça foi relato1· o 
nosso illuatre collega, jurisperito consum
lllado, o íllustre Deputado pelo Pará., Sr. 
Arthur Lemos. 

O seu :parecer é compLeto. S. Ex. estuda 
o assumpto, considerando-o como uma. inter
pretação da lei de a.mnistia. e é este o seu 
ca.recteristico. · 

O nobre Deputado, autor do voto em se· 
parado e o seu companheiro nesse voto, en
tendem dever dosloca1· a questão, pa.r·a fazer 

-della. assumpto .. contencioso; mas a maioria 
da Coromissã.o de Cons~ituição e Justiça, 
composta. do que ha. de mais nota.vel em 
jurisprudencia, nesta. Casa (se-m de2fa:zer nos 
illustres Deputados, igualmente distinctos 
autores do voto em separado), a maioria da 
Commissão, oomposta âo provecto magiBtra
do, Deputado pela Bahia., o Sr. Paranhos 

Montcncgro, do Sr. Arthur Lemos, do Sr. 
Mello Mattos, ao.s quaes não se pódo con · 
tostar a maior capacirlade, o a. inda. do illustrd 
Deputado pol' S. Pauto, o S1•. Bernardo de 
Campos, todos competentes e impa.rcialissi· 
mos, essa maioria deu parecer fa.vo1'avel á 
emenda, no sentido interprett~.tívo com que a 
apresentei. 

Portanto, a Ca.mara, tendo por guia. esses 
illustrcs ph·1naes elo dii•eito, está bem am
pa.rada no voto que der em fa. vor da emenda, 
generalizando a. dispos ição referente o.o te· 
nente Machado, constaote do projecto pri
mitivo. 

O illustJ•e Deputado pelo Rio Grande disse 
que o tenente Machado, fiodo o seu manda to 
ele governador, não se apresentou immedia
taroeuto ao poder competente o assim cahiu 
na. generalidade do.s res tl'icções da amn istia. 

Pois bem; tlirei a. S. Ex. que o tenente 
Machado, uaquella uccasiiio, não se poderia 
apresentar, pot·que, como totlos sabem, a re
volta dominava este porto. e lhe era. iropos
stvel om época tão dilllcil cumprir esso 
devo:·. 

A nessa questão é, porém, que a.chaudo·se 
nl1e em disponibilidade, não lhe cor ria esse 
dever emc1ua.nto ocoupou o ca1•go; mas fel·o, 
logo que a.s circumstancias o pcr mittiram; 
e não foi processa.do. 

A medida da em :nda é g-eoorica; csta.tuc 
que os ofllciaes, em disponibilldadc, não são 
attiogidos pelas re:,tl'icções da amnistla : é a 
odiosa reslringenda do di~:eito. 

Apenas tres distinctos milítarcs são favo
l'ecidos por esta disposição : um governador 
e dous representantes do Estado no Congres
so Catharinense. Elles constituem actual· 
mento uma excepção odiosa na classe, poi.s 
são os unicos prejudicados. ( .Muito bem ; 
muito bem.) 

Posta a votos a referida emenda do Sr. 
Elisou Guilhot•roe, roconhocc-sc terem vo
tado a fM·or 43 Srs. Deputados e contra., 33; 
iota.l, 76. 

O Sr. Presidente - Não ha. nu
mero. 

Vae-se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada vorifica.se te

rem se ausentado os Srs. Sá. Peixoto, Aurelio 
Amorim, JoSé Euzebiu, Urbano Santos, Chris
tino Cruz, Virgilio Erigido, Eloy de Souza., 
Alberto Ma.ranl!ão, Abdon Milanez, Teixeira 
de Sá, José Ma.rcellino, João Vieira, Esme
raldiuo Bandeira., Estacio Coimbra, Ruy
mundo de Mira.nda, Arroxellas Galvão, Leo· 
vegildo Filgueiras, Tosh, Bulcã.o Vianna, 
Prisco Para.iso, Augusto do Freitas, Rodri· 
gues Lima, Rodrigues Sa.lda.nha., Heredia 
de Sá, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Au · 
gusto de Va.sconcellos, La.mounier Godofredo, 
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Carvalho Britto, Galeão Carvalhal, Rebouças 
de Ca.t>valho, Jos~ Lobo, Paulino Carlos, 
Lindolpho Serra, Germano Hasglocher, Yicto~ 
rino Monteiro o Domingos Mascarenhas. 

O Sr. Presidente- Respondet•am 
A chamado. 91 Srs. Deputados. 

Não h1. numero. 
Fica adiada a. votação. Pasga.-se à ma.teria 

em discussão. 
E' a.nnunciada. a eon tinuaçã.o da discussão 

unica 1o parece1• n. 204 C, de 1904, sobre 
as emendas o!ferecídas na 3• discussão do 
projecto n. 204, deste anno, que fixa a des
peza. do ~Iinisterio da Justiça e Negocias 
Interiot>es para. o exercicio de 1905, a qual 
havia. sido inter1'ompida.. 

Continúa. com a. palavra. o Sr. Thomaz 
Ca;valcanti. 

O Sr•. Thomaz <:avaleanti 
(~o»tin~tando)-Lia ã Cam<J.ra. oscoromentarios 
do lllustratlo jurisconsulto e digno Ji!inistro 
do Supremo Tribunal Federal Dr. João Bar· 
balho, para justificar a sua J>roposição de 
quo a assistencia. publica. era attribui1:ão 
local, ostadua.l ou municipal, nos Estados de 
rcgimen federativo, quando, a. convite da 
:\Icsa, inten•ompeu o seu discurso, por haver 
numero para as votações. 

Bem sabe que não é isso medida regimen
tal, mas que a praxe tem consagrado; não 
se iosurge contra esse uso, nota.· o apenas e 
nem reclamari:t na hypothese, pol'que real
mente estava pejada a ordem do dia de pro· 
jactos importantes que deviam ser VO· 
tados. 

Reatando as ~nas conaiderações, lê de novo 
a opinião do Sr. João Ba1·balho e sustenta 
. qua a sua. emenda deve ser acceita, porque 
.a. verba votada. p:~.ra a assistencia. da irmã 
Paula. é ma teria que escapa. á competencia 
·4la Cama1•a, incidindo em esphera da a.ttri
lmio;ão dos poderes loca.es . 

O orador estuda o papel do Esi.t>do nos 
rosas de calamidade publica e a intervenção 
da União, affirmando qun só medía.nte requi· 
sição dos poderes public.os cstaduaes, :pód~ 
ella. manifestar-se . O caso em debate não se 
arrola outro os do oalamidade publica, é 
uma. qu~tão do simples assistencia indivi
dual, de mero interesse pessoal, alheio, 
portanto, ao conhecimento do Congresso, 

Disseram os honrados Deputados que oc
cuparam a. tribuna que o auxilio proposto 
destina-va-se ao estabeleâmenro de assis!encia 
.ptlblico. sob a dil·ecçaa da i·rnU! Paula. 

P.resume-se, portanto, que ha., no Rio de 
Janeiro, um serviço de a.ssisl,encía. p ublica, 
l'egularmen te organizado, 

Este, por6m, não é o facto ; todos sa.bem 
que a nasístencia. publica ainda não foi regu
lamenta.da. pelo poder {)ampetento. São ge
raos e di<.l.rias as reclamações que jti. enccm
tral'am ecbo até nos relatorlos otr:lcia.es dos 
Ministros. (Apoiados,} 

Assim sendo, contimia a affi rmar que os 
auxílios votados só serão prestados aos i o di· 
viduos que commuugarem da fé religlosa dn. 
directom do refet>ido esiabelccimento de o.s
sistcncia. ( .Nii.o apoitJdos,) 

li=so está, aliú.s, de aooordo ClOro as doutri
nas p1•egadas po1• D. Joã.o Ft·ancísco Braga, 
bispo de Petropolis, em uma. pastoral que 
o orador pede licenga para ler á Ca.mara: 
~Mandamento de D. João F1"ancisco Bl'aga 

por Mercê de Deus o da. santa. Sé Apo.~tolica, 
bispo de Petropolis. 

Em fa.cc da altivez; com que va.o entr e nós 
alçando o collo o Methodismo, ordenamos aos 
reverendos parochos e mais sacerdotes desta 
diocese U.e Pl]tropoli~ que preronna.m os fieis 
contra. o.Jse inimigo de D:~us e da Pah ia.. 

Inimigo G, c como tt~l c11mpre ser consido
rado e tratado, pois inequi v oca 6 a bandeira 
que ha;rt;eiil. de odio c dC'. furol' oont1•a. o nomH 
Catbolico, - das injurias c, ... ntril. o~ dogmas, 
o~ JU;!,Í!:1 sac1'osa.ntos e con8olado l'es, -das 
blasphemiiv, as mais atrevid~ts c r e;-oltv.n· 
tes contra. o ~ulto de Xossa Senhora c do~ 
santos. 

Inimigo G, e como tal ctunpre ser conside
L'ado \J tratu.llu, pois , sob a. ca.pa de r eligião, 
inspil'am-no t11mbem fins tendentes :1 tUs
soluçã.o c aa esphacclo do qum•ido t orl'ã.o 
bra.zileiro. · 

Provag ü•J•;;fntavé·ls pL'oclama.m·DO altiso· 
nn.ntemente. 

Catllolicos a brazih~il'i)S, cumpre-nos de· 
fendm• a, O()ssa. Ftl e n'JS<a. Terra, o Alt~•,r 
e a Patri:1 . 

Duplo devor esse, muito doce e muito 
querido. Cllmpra.rool-o va.ronllmento. Mos
tremos quG sabemo.~ defendm· os dous idea.es, 
os mais queridos que ornam nosso esp il'ito, 
norteiam no>sus peitos, inspiram nossos co· 
rações, são nosso orgulho e nossa. honra. 

Protestemos onm•gicn.mento contl'a. inva.· 
sores tão altaneirGs que nada. respeitam, em 
sua. fa.ina in.rlorh de perYerter a1rmt~. attra· 
hindo·a.s aos "seus erros, ás suas falsidades, 
ás suas mentiras. 

P1•otestemos, e façamo l-o com a hombri ~ 
dade reclamada pela dosf"'ça.toz do inimigo 
que uos invado,-protestemos contríl. os pr o
goeiros tle tão falsas doutrina.s, perigo~a.s , 
revoltantes e mortífer<.IS . 

Neguemos a essas datarinas me;;t:r-o;as o 
nosso conc~tl'.~o . Crime hnmcnso scri~ deante 
de Deus, do Brazil, da razão, do bom senso, 
n11'0 ((.l~eJ'tJ10l·a ! 
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Não compareçamos as suas reuniões, -
cerremos ouvilios 1s suas pregações,- rcpil
lamos n.s su::ts propostas, - neguemos-lhes as 
nossas esmolas,-a.bra.mos os olhos aos pobres 
ineautos. 

Não é licito, nem sel·o-ha jama.is, contem· 
poriznl', con(ra!e;·ni:~m· com o erro, a per
versidade, a mentira, sob qmllqner fól'ma 
q uc se ellc:> apr·esentem. 

Protest.emo3, pois, negando o 11osso con
curso, IJHalqucr que clf.c se,iv., á disseminação 
do crl'o,- ao ganho do cau~a. da zlervcrsilla!lc 
ao 'triumpllo, ainda QUI.l ;tppat···'uto sómente, 
da mentü·a.. 

Altc;rmos, em uma palavra., hcmnlh~mcnte 
o pondiio da unicu. rcli~ão YCl'i.hHI.ein, da 
r cli;;ião Catholicn., Ü:J. 'l'ot<gião ilc Nosso 
Sonhot• .lcsns Christo, a Quem sojam darias, 
:~ tlo.spEJito dus esforços de todos us Seus au
versarios, hom'l\ c gl(}l'ia no tempo o na 
otcrnidn.do. 

O pre,;eutc mandamento S!Wá li.ll> oro t odtJ.s 
as i~t·cjus no~ tt•r.s lH'itneit·os domin:.:o.:; de· 
poi~ de seu recebimento. 

ll::ulo om nossa. Cicl:\dc Epi~~opa.l flc Petro· 
polis,aos 30 de julho de 1904.-t J.Jtio, Bispo 
de Pett•opoli; .J> 

Em f11ce do tae!$ rc.:ommendações. que ne
cessarhmonte tel'ão do ser obedeciuas por 
todos o~ catholicos, pens:l. o ot•ador que a 
irmã P:J.ulõ~ e~ L(t, ipso facto, obrigada. ~ dis
t.l•ibuh· a.;; esmolas que o Parla1oento, por· 
ventura., votat•, tão sómonte aos fieis da sua 

.concorda, da mesrnll. fórma que r a.dica.t
mcnto discorda. de S. El. nas considerações 
.ctue fez, rcla.tiva.s ás reformas, aposentado· 
rias e pensões, que combateu. Si é vor<lade 
quo na. concessão desses favores toro havido 
injustiças, tal excepção não pode servir de 
a.rgumonto, O facto é quo o Governo não 
pode abandonar os servidores do Estado, on
cn.ner.idos no ~eu sal'vi.ço e parcamente re
muocrados,ga.nhando a.pooas o bastante p:n•a. 
o alimento do cada dia, sem meios, pois, 
ci\'is ou militares, do accumula.r com que 
proYCl' ao futuro da·> t'a.roilias. 

EsJlera quo a Cama.t•a tomará na de· 
\·ido. considerll.ção a~ pondel'açõos que ucah 
uo f.J.zer sobre a emenda que subscreveu, 
e <)U!' modíta.rú. sobre a. pa.storal a que se 
roteriu, qu~>.ndo jus~ificou a emcnun e que 
pede íl.gora ú Mesa pa:·a m~nila.r pulJlicar, 
juntamente com o sou discurso. ( "lluito bem ; 
'•IHÍio bem .) 

o Sr. Prer;;idente-Tcm a palavra. 
o Sr. Hosanno.h de OU;·eim. 

O Sl". Ho18annah de Oliveira 
- Sl'. Presidente, como V. Ex. vê, a hora 
eõtá l)a.stante adiantada e nós cansado.>. A 
sossão foi cheia . 

Eu peLiii'la. a V. Ex. quo adi:J.sse a discu~
s.io pnra. amanhií., tanto mais quanto fa.lta. 
o. penas meia hora para termioa.r a. sc.ssão. 

religião, porque a. todos os mais dciJe aega.r O Sr. Presiden.te-Attendendo aos 
o se~e co;tctwso e a s1w oS1llola, nr.To lhe sendo precedentes, fica. adiada a discussão e com 
licito coatempon:zw·, con{!·ale>·»üa,· com o o. palavra o Sr. Hosrmnah de Olivoil'!l.. 
erro, a p et'lw·sidade, a men!i1·a, sob qtwlgww Fica a discussão adiadt\ pela hol'a. 
fórm a qu~J se apí·esentem. 

Sã.o o;; consel.hos dados pelo bis pu da dio· 0 !!h·. Presidente-Estando adoan-
cese de PetJ.•opolis ! tada a ho1·a, designo p:~.ra :~.manhã a se-

Passa agora a responder a al;.;-nus topico.s guinte darem do dia: 
do discm·so do nobre Deputado pela Bahia., o 
Sr. Garcia Pira '· Primeira par.te ( íl.té ás 3 l/ 2 horas, ou 

Pensa que a. caridade não deve ser feita. a.ntes) : 
ao pl'oximo pelo amo1• de Deus, para quo Continuaç>ão da vot11.ção do projecto n, 237, 
pese nu, ba!'l.nça dos bons actos no dia. do de 1904, autoriz<tndo o Poder Executivo a 
Juizo Final, como quot•em os catholicos. contar ao tenente Manoel Joaquim Machado, 

Para o orador a C;J.I'id;~de, sob o pvnto U.e pat•a todos os e1fcito3,0 tempo que lhe tenha 
vista humano, nã.o deve ser esta que, dizem, sido descontado em vir tude da co participa
a irmã Paula. pratica, mas a cn.ridade con- ção na revolta de 6 de setembro, com pare
l'ICiente, que investiga. antes de se exercitar. COl'CS das Coromissões d.., Marinha e Guerra. 
Assim, a. crn•idado ~ a mais elevada. das vir· 0 de Constituiçi'i.o, Legislação 0 Justiça e 
tudes hum1mas. Assim a prn.ticíl. o orador, voto em soparado dos Srs. Estavam Lobo e 
a.<JSilll acomprchonde e a. ex:a.lta. E' fazer o 
bem pela. consciencia cio proprio bom, c não, Germano Ha.sslocher á.cerca da. emenda offe-
segundo as theorias catholicas, fa.zer o bem recida na. 3• discussão do projecto n. 205, 4e 
sem sabor a. quem. 189,!) '(3" diacussã.o) ; 
Fa~ reteroncüts á parte do discurso do Votação do projocto n. ~l, de 1904, auto-

nobre Deputado Sr. Garcia Pires, relativa rlzando o Poder Executivo a. conceder mais 
a.o funcciona.lismo civll e m,ilita.r, que o seu um anuo de licença., com o rosjleetivo or
coUega. descreveu composto do indivíduos denado, a João Augusto Antunes de Fre~tl!,s, 
.I em amo1• ao officio, com o que o orador não 4° escripturario d:.1. 5~ divisão da. Estl'a.da de 
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b'eno Central d0 Brazil, em prorogaçíio á 
que lhe foi concedida. pelo Cougr-esso Nacio· 
nal, para tl'ata.t' de sua saude, onJ.e lhe con
vier (discussão unica) ; 

Votação do pro,jecto n. 210 :'• de 190-1, 
creando no Districto Federal mats dous oífi· 
cids de tabcllião de noias o~ discussão) ; 

Votação do }Jr~jccto n. 246, Jo 1904, auto: 
rizo.ndu o Govemo a computar J?!l.l'a a .<tP? 
sentadoi'i~t do empregado publico Anwnto 
Ro,lrif)'uus .Loureiro F1•aga o tempo em quo 
servil~ cu mo profes~or puhll~n pr~nari? n n. 
CLittiga pr•ovinciu. tio Sui'IJ'ipe (cll:lcussao umca); 

Votação llo PL'ojectn n. 5~J g, de 190-í• 
11. !!lo, do HJ03, rpw olll'iga os :vlminis~r:~
tlorcs tio officinas do t:liJJt1.~l'aiJitia, líthi.
gl'CLPhin, rhotographi•• ou g-1·:wura, no Di.': 
J,ricto Fedor;1l c no: Estndo.g, n r<)metterom <o 
Bibl iotl1cca Nacional do !1i0 de Janoiro dottS 
cxcmplU.t'c~s de cadn. pul!ticaçüo pcriodica o 
um do cn:la obra t.le vntt·t~ ll<ttut·oza quo 
excctü.::u·em ; u du.ntlo ou :.t·a~ }lrodtloncia:::: 
(3' d iôcu~são) ; 

Vutaçü:.o do pt•ojccto 1_1. :21/:l, de. 1904, ·~~~o~ 
riz:\nuo o l'o:lm· Executt,·o n abrn· ao Mmt,.; 
ter i o dtt U 1:m·ra. o Cl'l!llito oxtt·avrJ.in:~l·io dt• 
l:GOOS, pul'a pagnnHlnLn dos \'CHJcimenb:s 
que compotnm " M~nocl Canllto ~o .\'<\SCl
menLo, con1.inuo u.dt.ltrlo á ~e'?_rctu.rm do ~1l
nisturio ua. Guorra (:-;~ discussao) ; 

\'obçã.o do projccto n. 210, <\c_lD04, a,u~o· 
l'i~ando o Porict' r:xecut.\VO a abt'lf' a.•• Mnl!.>· 
tcrio úa Fazenda o crc1tito o~traordinario 
necoss:u·io pat·a. pagar <t D. Lcol!?ldin_a. Cu.
rolüw. C:tmísão de Albuquerque l'Lgumreclo, 
viuva do c:;~pitão do exe~cito. Ign:.\cio Ft:an
cisco de Albuquerque Ftguo!rcdo, a th.ITc
ronr;:a do meio soldo a que tem uirei~o clesde 
11 tle fevereiro de !887 atê 22 de Julho de 
1903 á. mzão ile 20$ mensacs, rele\·ad:J. t1. 
:pro8~ripção em quo possa tGr incorl'iilo (3-' 
discussão) ; 

Votação doprojecto n_. 217, do_I904, ~u~o· 
riza.ndo o PocLer Executtvo a a.llr1r ao i\•tnls· 
teria du. Justiça e Nego.cios Interiores o cl'e
dito extrnordinario de 34:1648193 paPa. opa
gamento devido ao alfe1'es da ln·i~uda po
licial Ernesto Pinto Machado, em vmude do 
seu teuça (3• d iscu~sã:o) ; 

ciaes do corpo de sa.ude do cx~rcito ás que 
por lei vigoram no corpo de sauàJ d<t ar· 
mada, nos cargos do ca\ogori<t col'l'cspon
dente, com parecer o sul;atit tttivu ela CtJm· 
missão ele Mi!.rinha e Guerra(.·~ Jiscussiio) ; 
Vo~ação do projecto n, ~üO, de. 1 D11l, a_u~o

riza.nclo o Poder Executivo a :Lb!'lr no MlniS· 
torio da Guerrn o credito extraordinario Jc 
~:97?8608, para. occorrcr· ao rngo.rn()nto ao 
escrivão aposontatlo do ex oiuctn .\ P.,;en~l de 
Guerra do Porn;,.mhuco Ft•:J..n()isco ~Ianricio 
elo ,\breu, de orilom~dos :t Cl no tem direito 
desde 27 dD outubro de 1901) atG 5 de sctem
IJl'o li!~ 1 go·~ (2" di~cus~uo) ; 

Vo~açã.o do projeeto n, 261, tio l~IH , :w r.,~· 
r·izan1lo o Pollcl' Exocuth·o a abt'l!' an ~ll· 
11L>Lul'io d:~ Fazen;J(l. o ct•erllto cxtmur. Unllr ío 
t!e 47:070$707 pam [Xtgamon h a Paiva Va
lontn & Cump,, Lemos ::11or-cit•:.L & . ~l.m~to e 
Sanlos Gome~ & Co111p , tlu rostr Lurçao rlr~ 
lmpusto:; sobre kct•ozune i tttpol' t:ttlo em 18~0 
r~ l ~!i7 o l'cspccti nw eus~:.d, em cx.CJCU(;:J.o 
<t~ sen~en,as do Sup!'cJillü T"·HJI!llal Federal , 
p:\~~t\da.s ém ,inlg<trlo ( 2" (1 :~cu.,;.s'iio) ; 

votac;:;o do pl'ojeeto n. 2G~, de l(H).(, nn :.o~ 
rizMdo o Potl'll' !•:xecuth·o :>, conccliel' ".Jos · 
Diottizio Meil':t, as8is t:Jntc e <rl'ctivo uo_Olmn·· 
toriu do Rio dB J:Jnei ·o, nm :.tnno de hccnça , 
em prot·ogaç:Io c com o l'CSllectinJ ordemdo 
( Discussão nni~a. ) ; 

c .,ntinuação du. discuss:Ia uni ea do pa.rcce'!' 
!1. 20-1 C, de !90,1, sobl'c M emendas otf,:re
clchs fiil. s~ discuSSão elo j)l'Ojecto n, 204, deste 
anno, t1uc fixa. a despez~ du Mi nistel' io d~ 
Justiçi1 c Negocias lEHorl0res pn.ra. o exe t · 
cicio de 1905 ; 

Segunda (p::trto <ts 3 l/ 2 horas, ou ank s) : 
3• discussão do pL'0jecto n •. ',153, deste auno, 

que fi:xa. a. despez:t <lo Minisi;n·~o da s l~c1a. 
ções E~toriores para. o e;ts:crelCI<> de 190;) ; 

;;n diacussiio do prvjecto n. 77 D, de 1·904, 
substituti\·o ofTel'Dcido <LO pl'ojecto n. 77, 
deste anoo, perrnittimlo a faculdade de COll.· 
cluil• o cm•so iUtciado pelo sysr;em~ de exam~s 
parcoll~~dos aos estudantes quo j :i t~vercm 
obtido, pelo menos m~a. n,ppr?vaçao em 
quah1uer dos prep<n·atorlOs _eXIgtdos p~tra a 
matricula nos cursos SUl)Crlores da Ropu· 
blica, e dando outras p rovidencias ; 

Votação do projocto n. 79 .A. de 1904, a.u
w~·iz1J.ndo o Governo a adqutrir, para a ga
leria da Escola de Bella$ Artes, os quadros do fallecido pinto1• Viçtor Meírelles, com pa
recer e emenda. da Commissão de Orçamento 
( 1 a. discussiio) ; 

VDf.ação do projecto n. 174 A, de 1904, 
eqUiparando as idades limites para. a >'e· 
;formo. volunta.ri:J. ou compU!Isoria. dos oi!t

YI)l vn 

Discussão unica. da emenda do Senado ao 
projecto n. 70 A da 1904, .autorizaml.J o Pre
sidente da Republica •t cou_cet.i.er um annu de 
licença. com todo~ os _venctmentos,, ao ch~fo 
de secção da D1recto1'la. Gera.l de Es r;at1stzca. 
João Ca.ncio da Silva, p1ra t ratar de sua 
saudo onde lhe convier ; 

2• discussão do projecto n. 26_4, de 1904, 
íi:xaodo o numel'O, classe e vencuuentos d·.l 

12 
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pessoal do La.bora.torio Nacional de An:1lyses até doll8 terços doa seus ot•denados para Pl
àa. Alfandega. do Rio de Janeh•o; _ gamento do forDeeimentos due lhes tentiam 

3" dtsoussio do projecto n. 145, de 1904, sido feitos pela. mesma socie ade, e dá outras 
·permittindo a.os funccionarios civis federa.es, providencias; eom pa.reee1•es das Commissõe:~ 
..activos ou lnactivos, consignarem mensal· de Fazenda e Industrla e de Orçamento. 
mento a, Sociedade Anonyma -<<Cooperativa Leva.nta.-se a. sessão ás 4 horas e 40 minu-

... Ciyll dos Funacionarios Publicos Federaes» tos da tarde. 

1.1:4.a SESSÃO EM 9 DE NOVEMBRO DE i90~ 

Presidencia dos Srs. Paula Guinw,·cies (Presidente), Julio do Jlello (lo Vice-Presidente) e 
Paula Gttimarcles (Presidente) 

Ao meio-dia proc::lde-se â chama,la, a. _que vi ou á _ sa.ncção presidencial a resoluoão do 
:reapondctn os Sra. P,mla. Guim<~.rãe~, Julio de cong1•esso NacJooal concedendo a.o Dr. Albino 
"Mello, Pereira Lima, Alenc::tr Guimarãe3, Alvos Filho, pl'ocuradol' da. R.epublica no 
. Joaquim Pl1•es, Pedeo Pernambuco, Hosanna.h Est.ado de Minas Gorae:o.~, um anno de licença. · 
de Ollvelra., Cunha. Machado, Dias Vieira, -Inteirada. 
'Eduardo Studart, Goncalo Souto, Eloy de Do mesmo senhor, de igu:tl data., commu· 
"Souza, T1•indade, Izidro Leite, Teixeira de nicand() que nessa d:.~.h . foi enviada á san
Sá., Affonso Costa, Celso de Souza, Bt•icio 
·Filho, Ma.\aquias Gon~alves, Elpidio Fi· cção pl'esidencial a. rosoluç'io do Cong1•esso 

y Nacional autorizando a abertura do credito 
gueiredo, Epaminondas Graci11do, Joviniano extra.ordina.l'io de 1 :553~770, para paga-
de Carvalho, Felisbello Freire, Domingos Gui- mento dos herJeil•os d~ Gentil Homem de 
marlea, Ga.1•cla. Pires, Rodri_gues Lima, Pa- Almei la, -Inteil·ada 
raDhos Mon~negro, Rodrtgues St\ldanha., · ' • 
Bernardo Horta., Corrêa. Dutra., E-rico Coelho, Do mesmo senhor, de igual data, commu-
·Ga.lvã.o Baptista., Silva. Cas~ro, Ma.uricio de nicando que o Senado a.doptou, e nessa. data 
Abreu,Fra.nclsco Veiga, Carlos Peixoto Filho, I enviou á sancção p1•esidencial, a resolução 
David Campista, Anthero B(}telho, Ca1•los ' do Congl'esso Nacional abrindo o credito 
Ottool, Olyntho Ribeiro, Lindolpho Caetano, I especial de 189.i.500 para pagamento da.s 
Olegarlo Maciel, Moreira da Silva, Rebouças custas a que foi condemnada a. União na 
de Cal'Valho, Paulino Carlos, Francisco Malta, causa. intentada pelo genera.l de brigada 
Ca.ndido Rodrigues, Hermenegildo de Moraes, Marciano de 1\Iagalhães.-Intoira.do.. 
Joaquim Tetxetra Brandão, Cal'los Caval- Do mesmo senhor, de igllal data, comm_u-
ca.nti, Carralho Chaves, Paula Rllmos, Abdon 
Baptista, Germano Hasslocher, Jame Darcy, nicando quo nessa. data o Senado enviou á 
Ca.ssia.no do Nascimento, vespasiano de Al· sancção pr~sitlencial a. resolução do Con-
·inquerquo e Alfredo Varela gres~o Nac10nal a.utorlza.ndo a. abJrtura do 

• credito do 29:083$167, em· execuçao de sen-
Abre·se a sessão. 1 tença. pas.sada em_j~lgado em favo1' do alfe-
E' lida. e sem debate approvada a acta da res da br1gada polzctal Alfredo Nunes de An-

sessão antecedente. ·drade.-Inteil'ada. 
Passa-se a.o expediente. Do mesmo senhor, de i aunl da. ta, commu

nicando que pelo 81•. Presiaente da Republica. 
O Sr. Alencar Gulrnarães (to . foi sa.nccionada. a resolução do Congresso 

Secretario) procede á. leitura. do seguinte Nacional, da. qual envia um dos n.utogra.phos, 
concedendo seia mezes de llcença, sem venci-

EXPEDIENTE mentos, em proroga,oã.o á. concedida. .pelo 
Governo a Augusto do R.ego Toscano de 
Brito, sub-uirector. da 3(\ dlvlaão da Estrada 

Do Sr. lo secreta.1•io do Senado, de 8 do 
1 
do Ferro Centt•al <lo Bl•azil.-Inteit·ada.-

.con•cnte, communicando q11e o Senado en- Arllhive-se o autogr•apho. . . 

Otftclos: 
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SESSÃO Elvl 9 DE NOVEMBRO DB 190i 91 

-no Ministerio da Fazend!l, de hoje, satisfa
zendo a requisição desta Cama.ra., no ofilcio 
n. 318, de 31 de outubro ultimo, transmit· 
iindo o processo de aposentadoria do enge
nheiro Paulo ·Emílio · Loureiro de ·Andrade. 
-A quem fez a requisição. (A' Commissão 
·de Orçamento~) 

E'lida e vae a : imprimir, pora entrar na 
-ordem Jos trabalhos, a seguinte 

R.EDA.CÇÃO 

N. 235 A-1904 

Redacção final do projecto n. 235, deste anno, 
que autoriza o Pre3idente da Bepublica a 
abri?' ao Ministe1·io da Industl'ia, Viação e 
Obras Publicas o C't'eclito ex traotdinario de 
7:263$874, para realizar o pagamento de
"'ido a ArtlLttr BeUo, funccionario da Repar
tiçt!o Geral dos Telegraphos, 1·elati-vo a ven
cimentos dos exe,·cicios de 1898 e 1899 

O Congresso Nacional resolva: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a ab l'ir ao Ministerio da. In
dusGria, Viação e Obras Publicas o credito 
·extraordinario de 7:263$874, para realizar o 
pagamento devido a Arthur Bello, funccio
.nario da. Repartição Geral dos Telegraphos, 
importancia de vencimentos dos . eJtercicios 
de 1898 e 1899. Para isso fa.r•á. as necessarias 
-operações de credito. 

Sala das C:ommlssões, 7 de novembro de 
1904.-Medeirc:7s e Albuquerqw:.-Domingos 
Guim(Jrães. 

São lidos e vão a imprimir, :para entrar 
n \ ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 188 B-1904 

Redacçtto para aa discussão do PI"O]ecto n. 188, 
deste anno, qtte rele"'a ao ex-Deptttado Anto
nio de Amorim Garcia a prescripção para re
eebimento dos subsidias correspondentes ao 
tempo decor1·ido de 18 de dezembro de 1891 
a 22 de janeiro fle 1892, · ao3 quaes tem 
direito como membro do Congresso Naciona~ 
naquella epoca, abrindo para 83Se fim O cre-
ditO e.~pecial de 2:700!$000 · 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica relevada ao ex-Depu

tado Antonio de Amorim Garcia a pre
scripção para recebimento dos sub3idios 
-coi•respondentes ao tempo decorrido de 18 
de dezembro de 1891 a 22 de janeiro de 1892, 
.aos quaes tem direi-to como membro do Con· 
,gresso Nacional na.quella êpoca, abrindo-se 

para. esse fim o credito especial de 2:700$; 
revogadas a.s disposições em contra.rio. 

Sala das Commissões, 8 de <lUtubro da 
1904. -Cassiano do Nascimento, pr(lsidente.
Galeão CaJ·oalhal. :._ .David ·Campista.- Ur-
bano · Santos. -'Paula · 'lamos • ' 

N. 269 -- 1004 

Autm•i3a o Poder E:ce.;uti"o a abrir ao Minis
tedo da Fazenda o credito extraordinario 
de 103:862$180, para pagamento das des
pe~as com a acquisiçtlo ele . nouo material e 
trans{erencia para outro · ediflcio da Dele
gacia Fiscal do Thesow·o Fede1·aZ em Per
nambuco 

A' Commissão de Orçamento foi presento 
a mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
de 27 do outubro proximo findo, s0licitando 
do Cong1•esso Nacional a necessaria autori
zação para. abrir ao · Ministerio da Fazenda 
um credito extraordinario de 103:862$180 
para pagamento das despezas · com a ·. acqui
siQão do material e mudança. para outro . 
ediftcio da Delegacia Fiscal do · Thesouro 
Federal no Estado da Pernambuco. 

O incendio q ne se deu no predio onde func
cionavam a. Delegacia. Fiscal e a Alfa.ndega 
de Pernambuco âestruiu qua.si completa
mente todo o corpo do editlcio occupa.do pela 
primeira, destas repa.rtiçõcs e determinou a 
urgento medida. de installal-a. conveniente
mente em outro predio. 

Com essa mudança. e a necessidade de 
adquirir o material que sabstituisse o des
truido pelo incendio foj despendida a quantia 
de 203:826$180, da qual está paga. a de 
99:979$080 por conta do c1•ed.ito extraordi
nnrio de 100:000$. ·aborto pelo decreto 
n. 5.155, de 5 de m1rço do corrente anno, 
de acao1•do com a. autorização conferida. no 
art. 4° § 3° da lei n. 589, de 9 de setembro 
de 1850, e rest'l. pagar a. de 103:883$100 ; 
tornando-se preciso um aredito de 103:862$180 
para tll fim. 

A Cernmissão de Orçamento é de parecer 
que seja concedido este credito e submette á. 
consideração da Cama.ra. o seguinte p1•ojecto 
de lei: 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica autorizado o Poder 

Executivo a abrir ao Ministerio da Fazenda 
o credito e.xtraordinario de 103:862$180,
nara pagamentodas despezas com a acqui
siçã.o de novo material e transferencia pa.ra. 
outro ediftcio da Delega_9ià Fiscal do The
souro Fetieml em PernaJ;rÍbuco ; revogad~ as 
disposições em contrario. 
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i' um n. 1\P.Pl'úVaçiio dcsto projecto ter L\ a. :prévia exi..,.ida. pelo D.r t. 366 tlo Codigo de 
Cllm:u·:l. concedido nrsta. sessão os segnintos :Ensino. o 

arotlit.os o:lttt't\·Ol'ça.menttwios: Art. 2.o Revogam-se as disposições em 
contrario. Out·o 

37 ~reditos ox- Sa.la das sessões; 9 de novembi·o de 1904. 
t 1• ,~ l'l'llinu.- - Joaq11im Pú·es. - Sil1:a Ca,~tro. - Fidelis 

Papel 

l'ios........ 7 .:157:-.l~l$041) 1 ~~: 0ôt3$ggg .-ll~es. - Thoma; Cavalcanti. - Beni"ique 
~ eretiito:) o::- Borges. -'- Oscco· Godoy. - Olynthc Ribeiro. 

peciaes. ... • 5t5:S33$33ll lvO:Gü0$000 - .-lugu.~to àe Vruconcellos. - Joc1o Gayoso. 
O o l' o J i t os - Fdt· .•. · Gaspm·. - FoYiseca e Sil~a.. - Pe-

supplemon- )'d1·a Re)ú, - Eloy d~· Sou::a. -Alberto }1a· 
ta\'t'~ ..... ,. 2.:iOl :D70$5tW -! :7-ii$333 >'at!h!'io. - [:;idro L~ile. - Eríco Coelho. -

------- ------ Cd>o de Sotlja. -Paula Ramos. - Eli.zell. 
10.0i5:.:284$:37~) :?3.2:7l-l,~3~ Guilh~rmt!, - .-!bdon Bap:ista.-'- Lindolpho 

Caetano. - Cm·los de :!'·to-raes. - Coi'··da 
DHtra. - [;1.d:o do Br-c;;;il. - Jict>.!'rÍdfl de 
• 4.o:·eH. 

Sala da.~ commi~s\ie~. ~ lle uvn~mbro dl! 
190-1. - Ca.~$imw do .Y(!scila<J;Ito. presidentE' . 
-'- Pcw&'" R,r.mos, r~lator. - (~dt: :i' (\:r
't.'dlhnl. -l>etl•id C'amp·ista.- etbano Smttos. O ~!h·. Presidente -Não h·1 ara

dores ins~riptos, e si nenhum Sr. Dept:rtado 
Jle1~sa~Nm (\ qw:. s.; 1'1?-(t!-r.: o p.wo&c~-~· supr'1 quer '"S:.l.t' dêl. p :'.l:nTa. pass::rrei i ordem do 

dia.. (P,t\1.:><:.) · 

O Sr. _4.1Cre•io Varela - Peç) 
Pot• decreto n. 5.135. dt• 5 de março lio ,\ pala.n~.J.. 

ourren;;e anno. resol\·uu o G·.werUL). us..1.ndo 
Lift. a.'LtOL'iL.a.\ã.O confet'i(L\ no a1•t. -1·', ~ 3··. d:). O SR.. PRE~:DE:'\TE - Tem a pala;n:;1 o 
ltü n. 58~1, de 7 de SNNubrl) de 1850. a.bt'it' o.ubt'e Dt>puta.d.t:. 
~v Miuistedl) tb. Faz~n·~a. o cl'e:Uto ex~:·:.t-.H'· 
l\iu;.~,l'i.:.1 do l()i):OOü$, pal""J. oe~orrer a3 d~~· O .Sr · -"'-lfi.•edo ,-areia (') -
pe,;as <!,llU a al~Ui · i~·à\) de noYLl ma.tt>::i:tl a Sr. Pl'esid.~me _ a.o 1ieL· ~il :1 .snbUa honra. de 
t!'i:\n~t'ereuci!\ para ott~L.\.1 p.!tt1t:ik da Dt1l~cl.~l.2 t>u;;r~l.r. h~1. pou·~. m. c·.~ do eminente P!'e
l''i.sc:..\1 do ThB8ütU'\) Ft>dt)ral u0 E~tad.::J J.~' p0 1·· .:i ~e;ue '.i.a. Gi.\IU=U';.l. d.•J:: Depma.Ios. ouv-i d~ 
ua.mbnco, t1m C\)\\$t'\lUenoia (h.)iucendi.o ._.u~ S. Ex. •.[ll€ mui 3.L' repemlid0 se ~ha.vad~ 
ultlnl.a.meute st~ '.ll,U u~) 0dUkiJ t)lll c•ut.1 f~t: - : ~~u r:ep~e...'SO, P•):Bs lhe ~bLl. a.indj, 11ma. vez a. 
ciomw~l.tll i.\ctttelb. 1\)J:>l\!.'ti~ã.o e :..1. a.it'and.e::::\ l ~are:·~~. ing-t·a.t~1. de presHi.r os tra.btl.lh.os de 
d~) rüferid.o Eshdo. ~ t· uma. ;12U•_)sa se~ã.D. 

Tendo-se dt1$pendU~.l, pot> l'OUt~' d.t\.."-~ ~·:>t' · 1· Y -=~-i.o·o s:.U<~er:llllen.;;~ ~a.ma.r_g~ad.0. lhe ;fe
d!t\.1, ;1 qu:lutiu. l.le ~l~1~~l7t)$·.1~~1 e r~;;a.ud .. ·J . ~L~I)L. l'Om ~t~ ~?.''.· e:asu:~:J.Ç~o q_ 'I'? m~_ n;e
~rud~\ tà.ztn• ,~ dt)SpeZü d.t' tt.).3 .$.S3$h'•.\ CO.ll- · l et.: -.\ '·i. u: ~tt _t..t.:.l~- v _po~~ve1 p:1ra. ll:t:J lh~ 
{bl'1Ut:1 ~l. dt.~UlOll~tL'\\i,;ii.v ;lpl't.~'.t!i:ad cl. >•t>LJ. fCi1t!SJ.r. Olll!..':Lm•J u.!SS:t01Jr.". 
meooiQoa.Q.a. del.e.ga.cia. em otlidu u. :- l: d~ ~ Pl.'~~-1$~. __ ==-'-· •• ~e~ruer;.~ e 5r~. Dep~:.a.do~,. 
1~ J.e ~~8JD.bl'l) pl'Uril.U? ft1ldl~~ pe..:l1 v~~ t 1;2:-n.<~ill~OU~o_~·o: f~~~LO. ~ illEC!L."'Sú q_a.e eU pr~ 
utgn.~ts dt~ concet.1~r o ~~tio u& t rnpoz.>t<lll.-~!;.t, ~e-u~a.. t~e.~ ~1 L ~a.. . • . . 
de . to3.:&):3$l$0 qtH~, l"eU.tÜ..iQ (lO ~i.do de . . Dl!eê. perruno::;;vrri1ill.ea.lõ~ :!Uore o :Q~...Ille!l'O 
~·..1~~0. p~~rt~wtl. ;,\ u~K'=~~l.rt~t par--a. J. rt:3..li- li!l~pl::l ;}. .d:.e-...;:euvol~e~ . . 
t.a.~ã.ll d.~'i,U.t.~U~ d~p.lza. _l ma ~lingtm:. m~dizen.;:~ ~u.-se ;1 .. il1flr-

!:\, • 1 ~ J. · '), d . • . _ , rua.r u~ta. Ca..~ qu.e o ~r. á.l:fredo \i ~ 
~l~l ~ t·, ~elN .... t' e _ouw,oro Ct.t;?- ~~V'i, pretendia. rLigir ua.ra a. EtlL"tJDa. E' ama. !u;r:l' 

l.t5 . d~\ RtVU. ohca.. - lh-e.·~·~.st..'tJ aJJ Pa~Ha Ro~ ~melit<l!lt;<z .'irr willa. •ie mar:. . • • 0 Jo a.rmo -rnt.-=.,'l.do 
dr·• qt(t,'-> cl.h1 ,_, '-1. r--' .,. 

· '- • - ' ti· • d.e ct ue se ti:ri l~ u.oiiicfa a. llll1. m per-
t<\c;.t, $VOI.".l a. mesa.. a.w ttü~t>i.ot det.o~- ttl:!.'àa.~Lo • 

:t'il.Çil.), ·,l seguiu-~ . 0 ~R.- L~ER~G ~Ql1.liBR.-E' :men.ti.~··•:t : 
, i_$aatn. r'iJI'·~c:n~ttJ'Y~.t;~ as tym:panas •. ) 

O ~:a. PRiL'-.::rm:t. .. ~--r.a- .:!..iiEllqio: Chamo 
~ a~&nç-~ dos &!. Deplliiadas. O noQre. 

O·Cong~ Na..civnilJ. d.~e~ta.: : .Dept.t.~ (ti'Wig'Utl.i~t:J aa Sr. ~a 'l!f.r-
At:t._ t:> Fi~\ o ~~r11a.~ -~tuiu.o d.:s.Ptln·- · .~~a) pe~~ms ltlml. int.e!TII..Qtrão- Na 

~Q dQ. ~t.v d.o tempu que Ute i1:llt.1. p ~\l-a 
t-'1)Ulple~~ V$ d.ou.8 <.\llnw d~ f!sc:.~Jiza.i$'ão 
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sessão de 20 de julho des.te anno, lamen
tando o incidouto · deplorabilissimo que 
ecoou tristemente nesta Casa. o fóra dclla. e 
que merecea justa c sev<ua raprovação de 
todos quantos prezam a diF§oidade c o decoro 
da representação nacional, ·. a Me.,a, declílrou 
que os Srs. Deputados, que, por uma toleran· 
cia. indebita. introduzida . nos habitos dr~sta 
Casa.,enveredassem pelo terreno edcorregadío 
dos · d9estos e aggres~ões pessoaes, em as· 
sumptos de vida. privada, seriam immcrJía
ta.mente advertidos e, ::;i insistis.:!em, a Me:::ia 
lhes retiraria a palavra.Isto foi dito, termi
n-~nJo as comiderações que fiz r·ülativél.mentc 
ao facto de :;;e tratar rü~ <J.s;;umptos que ab3o
lutamente não int.ereesz.m á causa publica, 
á política geral e que offendem, por igu:u, á 
dignida. .e e decoro. da Camara. Estou resol
-vido a pôr em . pratica, sem a. menor hc.:~i
tar;ão, o que dec1a.rei aq:1i, á. prir~eira. vez 
que 0steja em dcs,a.ccordo com o R.úgim"n.to. 
.?rao permit.to de múdo. D.lgum, nem . pos
so permittii" quo se .r:eproduza.rn aqui 
scenas escan:l~osas para gJ.u.iio das galerias. 
(Apoiados.) 

0 ·SR. ALFREDO VARELA-Comrj, Sr. P!'e
sidente, não me tinha V. Ex. que lemJ,r<tr 
o que acaba de set• lido ..• 

O S.a. P:a!i!SIDE:STE-Fa.llo em gera.l: toca. 
a. todoe. 

0 SR.. ALFREDO V.Ul::L-\.- ••. e me julgo 
d:emro do Regimento, p_rosigo. 

Disse es'3e Sr. Depur.ado mai.:;:- << G ohri· 
gado a interYir nesse gentido porq.llE: sabe a. 
Ca.mara. que o ot·ador te:-n neC(!SSi~de de 
um a.jrute d~ . conwdedci1iilü C•'"Jm o Depu
-;;udo Ya.rela, que, deiJois de ~>er a.fSumiJo 
nesr,e recinto o compromi5Eo ,1e líqui1ia.r pe· 
ra.-nre am la'ioona.l de honra. essaa comA.-':! 
relativas á accusação ct ue lhe l!a vía. di!'igíd.ú, 
procurou toda a sorte ·~~e &7a.si-va:: para fu
gir a.u co~promis5G tom;Mo. A um. a.part~ 
do SI'_ Brídv Filf·: ,i, diz2ndo Que o S1• .. .Ufredo 
Ya.:r;=la proeUl'o•l reunir ":"~1.'ios collega.~ pa.ra. 
esse tribunal, e que a.pena.3 um a..c~itara, 
.re.aponde o orador que o Sr . V areJa. usou de 
a.rú:ftcios 1raud..ulen~os p:1ra fugir ao CGILpt' :::.
misso ~oma.dü. Si p•:;.r-vt;:!l~u:ra. d..:: m::J. parr;e 
hou:vesee desejo lea.l e 5i.::ec:ro de liquidar o 
~ump1o, nã.ü f~s:.ri.:.rn na. oecMião n~sar 
rios eLe!!:enroa pa.ra. isso. Mas o que d~.ia.va. 
ert~. :::a.hlr daqu.l deila.n.do etc-'). 

q-3 
Dirigi me em prírn1.Úo loga.r a.Q» mow~ 

nobres colleg(J,fJ, o Sr. J·~fHner·;J.ldino H ·J:J 
deirr~ !! l~<luardo IVunos, .dizmH1o,JiwH 1 eni.J·t: 
OUtl'a.;; p~-tlí.t.Vr'<J,S, ~( ljllq JIIIJ CTflPf'OHla.llfJUrrl !J 

!i(!U crJncur.:;o • pn.rrJ, a conr~tituír.;ãu do ··f,f'lhuwd 
de hfJOI':}. Rúgo·viJ~ l.[tic acceif,r:íH o l'JfÇiJ.T' rJ.e 
juizr·g com o3 rtue o di !.rJ St·. H:.t!lnloeh';r' WJ
mea.r·, c;.thrmdo a arnba.~ as f11J,r•t,o;;~ ;J, rlfi 'J i· 
gna.r;ão do presitl(:Dt.o tlo tT'i bun<J./,,, 

N'ote-sB qrH: o mnu '-l.Jt'{rflS.~r,r fa.r!ílít.<,~JlrH: 
a congt,jtrtir;ã.o rJ(J l.r'il,unaJ. !•:11 rJ rd).IJ rpJi;t, 
as~ÜTO :. q UÍZ fj UC OH rneui:l jriÍZOf! fJl'IJCIIf';, iW,IJJfl 
os dolle. 

\Ja'!, em qur, t.cnnoil 0 fiz, SrH. ÍHlJ1ll· 
tados? 

Ides ·:er : I( T1~nlrú :..&ÍJi>(Jiut.'J, r;f;;·tr!:t)J. d1l 

q Ué nã!, V03 ü.:.;cusa.rr.Jjg. () USO UO~ t,f'.UJ rto?. 
eoni:!idr!r~~ pÍ'I r:nr~(J,r·go, a. 'JU'' nfíJJ r: iicít.tJ f'ur·· 
t.ar:'-.<;~ nir:Kuom, o, rw<:::i tar;fí.r, rJr;.'J lllh.r;du.t// '! 
para. (J r~ffcib de ~r:rr-.m f:xr~r;ut.~J!rd (Jí! ~·~·;,,
m.entoí!. O h0ror~rn (: '! ,Í ;J. h')nr;J, f:. fh,.:.:,, r·m 
dnvir!;J, '~.'!~á (;f){D/) fjlll; mr,r-JJ, :.a.\Ú 'l'l!l f!lJ;,. 
t.r-?.ns;n.rer;'J. r:rtl trJ'j(J, ;}, r:vlrJr:Qr;ÍíJ., PIJ~· l.-:':-h, ~J. 
sua rf:put.<~r)io confladrJ, ~ o:utN;Tfl é r: ,mr, rwr 
!jgpr,Jio sa.grado, ft rl~f.: · :s.a. d(J r.tuaJ, r;;;,v:Jr 
ihejrog, d~ o!'dem da.r.Ju~lles a quF;m r::r: di
rijr,, ~e nã.o podf:Tl1 nega.r, r:IJmr, r; n.:nb::. 
cr,n~;ieç-ã.o. a.o r;nmpl"if.tliHrt/'i {j() ~nt.IJ rJç~r;t~{'. 

PE:nhor·;.:Jdo por f;S:"-:1;:;, orm-..,d~ m':rirhria tJfm~fí· 
f_:.eoda r!llf~ me razern, ~,.'!:"Ãgr&o-.rne, c;t,:-;.' ç~t,(;,h 

Vê-se, S~. Deput::_vl .-> ~, rp:1~ !{1': nlJ.r1 fru·;;:,.v-:,. 
a um c-r,mpremi.~'JO 'lf1ef!J rj(1St.h. f'f.;-rrr,;;, i!.I_,J;. 
c i r.a v a. jaív:-,g ~ 

Ti v!! respr.r.ita. ímm~Jiat.:J. r.Io íiltH~N; fjr. :e~
mera.ldin:.. Baarleir~ dizendo '!T.l'~ "f-1~::.-,.~ ;~;
clina•h a. não ~cr-.Afler·. m~ r1n~ ~ ;J.f_;{_;;':i ~r;~, 
·~:, t?E:t.an \(), em VÍ:~lõa. rir, a.;:;peH~ fE:it..o. 

I;ddizraenr.e f:.f.ll e:aF":.a. rp1~ .l~ frJi ::.u r;. . .t;r;";J;.~ 
na. :murç..nez:. o <ir> [; :• E'•'a.u·iú .P.a~:.,~ .. ~ã:, 
q::iz a.êc.~i:-.::.;. ·r;~1nn~)~n~L.' · .. · ·J~'"" 

Dirigi-me ir.amr-.Jii-1.:;..'3.r.a8Dr./: '-:/; rxr. ?etJ:-r, 
\t+::r.g-!":'2 de .. A):r:;u. r:t~r:: :"e0~1:~~; ;1 da .. r:l. .::~-;:;1;;.. 
f,-J:ma .. 

.\aui t.eoh;:, a sua. ~r~. 
.:::=:-;-. 3BZ'lÍria. fai >~-~· ;,..~ :J:• . F.:r1r:.-:.. C•,r"'iil.rJ. 

:·iu2 ;;_~ n:~~sr=:-:,.~',:.~i·: · ~=-"~;;,~~~ ;~l(;w:, :·:}~/; ~ 
a.D ..... t::U 1J..·l43 ·, _ ., r:oL .. egii.. r.) --" _ .J,. F' ,L .. . ; .,_.r_, 
sr?~i · ·~. q.i.lB nã#~ mt ,"! /::.1 rr:;S.,J(j~~ ~~~ :" ~.:S.t~:
t:n {r:;:~:n.:.t. 

E:~ .~~:::...,J.id~.! .. k~~r:-:r: ;;s..iG.da.T ~a~r.:~~;diJ. ~~ 
leiT.r;!" 1:4ir; r.Gt~ e;ar~ ·1;.-...J"::.i .-!\:;. :t:.;,~r): ;:. -~J~tt..,. ~t.~ 
e:rrr;;~~::ico~itj, B.~-;·r~vt 11T~~- (;;J" .. t.,.~& ~ú L"J:? .. ~-~"'!: ~~.ir} 
FUho,.-pGni.h:: >;m ~i!~~ mã(J-~' a. tnc.;l:r.:!1ec•j. ,_. •-f(.;; 
O!'g-J.niza .. r · !) ~ri:J•!L4L .. 

~ui h.a um la.pso. ::.ra.s o esencia.l es:1.ã. 
lido e err vau ·lar a. l'~IJOSi;a. a.(i accnsa.d.:;r . r) .S..?~. B:t::-.:,,:;. Fd:..~o- E' o;>"Ii:.J;.;:ú. 0s. ,;,~~l~-
y~ ver a. C::mia.i.":.l. ·~•::.rn.ü o De!Jrltado Ya,... ga~, a.cs •la:;,es ~~Mr>:"i, :'õ:;:JB&r;s;.;n-g~. 

relh foge ac.!! ·:!Gro.pl.'çmis.;los .-le: ll.ernra.. (J S?.:. A::.F><-'2:M ~:r .... ~Ei:...~<.- :·E:í·::. :ç.!'~r;Ü!(' ... :rf. 
S:r .• Preeidenie. rrãll só .SGÜci~i de v.a:riGa: Zé:? ::u;:.i:< n•~•i;.:. . 

~Olli::rM'lllt: IIle; iiz::~m I) ta:r.ar de eootri- :::_~ ;JI'B-..1ÍS'Il ff1Ie :lâo f:Sf1_UP...r;a.il'l ).3 s.n. D~~l:i
OllÍl' ~ra. rrm aí:!t.J de j~a. rapn.raç~ cvmo] ~.o. .1.:..~ •:;. ·~~ ·~n .::8tl-,-: c-.:;.nt~r:no ... ??dia;. ·~8]ler..-
0 3iz nos "".arlllGS •lS ma.;s ms:;; .. "n;eg. · 3a .. ·-:ne- :tt: 1er _;sreiS~ •le :Jm ~i dí.i!smn~r.,.;._ 

: I 

. ' 

i , 
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---- ."' ..... yb Z.a. CANtARA 

Da proprio leito foi que me dirigi ao Sr .. Dr. 
Bricio Filho. 

A que fica reduzido mais este ·bote de uma 
vil calumnia. ~ 

0 SR. GERMANO HASSLCHER-Calumnia.dor 
é quem me chama; é V. Ex. 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção! 

0 SR • . GERMANO HASSLOClfER.- E' O ofiicio 
habitual do V. Ex.-calumniar-. 

0 SR. PRESIDENTE-Chamo a attençãodo 
nobre Deputado J>elo Rio Grande do Sul, que 
não póde u,sa.l' desta exp1·e~sã.o pa1•a com o 
seu colloga. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Estou reior• 
quindo nos mesmos termos que usou para. 
commigo. 

0 SR. PRESIDENTE-EU não OUVi. 

0 SR, ALFREDO VARELA-Referi-me a uma 
vil calumnia. 

0 SR. PRESIDENTE-Attençã.o! V. Ex. não 
póde dirigir-se a um seu coll(lga deste modo, 
Não posso consentir que o1fenda o seu col· 
lega . Deve retirar a expressão. 

0 SR. ALFREDO .VARELA- Já qu~ V. Ex. 
quer, ou a retirarei. 

Mais uma prova, Srs. Deputados, de que 
não -fujo, nem podia fugir a. um ti•ibunal 
,desta ordem, é que o Sr. Dr. Esmeraldino 
Bandeira acceitou o pio encargo. 

Pois fica autoriza.do o mea detraetor a or· 
gànfza.1• o tribunal como entender. Quem o 
deseja agora. sou eu, sobretudo, quem deseja. 
o tribunal mais que ninguem sou eu. 

0 SR. GJ<:WMANO HASSLOCHER- Convide O 
Sr. Dr. Esmeraldino Bandeira. a ser o uni co 
juiz e eu acceito. 

o 81 .... Presidente- A Mesa ainda 
uma vez appella Jlara a cordura dos · Srs. 
Deputados, para o respeito mutuo que se 
devem, como representantes da Nação, afim 
de que não !!.O reproduzam discussões incon
venientes e indecorosas, que o.ffendem a 
dignid:1de da. Camara. e · diminuem seu pre
~tigio deante . do .·· publico, deante . da Nação-, 
com prejuizo da Republica. (Apoiados.) 

Continua com a palavra · o Sr. Deputado 
Alfredo Varela. 

Previno a S. Ex. que o expediente 'ter
mina a 1 hora e 20 minutos e.é improroga
vel. 

O Sr. Alfredo. Varela (conti· 
nuandQ)-Julgo,Sr. Presidente, ter dito o suf
ftciente. Sia. cova que eu já. abri der signaes 
de vida. e um braço maldicto tenta1•1evan ta.r 
a tampa. do esquife, juro á. V. Ex. que tenho 
como chumbal-o eternamente. 

Passo ·· agora, . Sr. Presidente, • á segunda 
parte do meu discurso. 

A conducta serena. que tive durante o pro
cesso do meu aggressor, de 17 de . agosto . pas
sado, deve convencer aos senhores Depnt&dos 
que eu inteiramente.· não tinha a. minima. 
intenção de fazer qualquer referencia ao 
triste suc~esso. 

Na. defesa, porém, o Sr. advogado Fonseca, 
Hermes, si não me atacou, atacou a. um 
amigo au:)ente, e eu sou desses amigos que 
nio se esquecem do dever, nesses momentos. 

O atacado foi o benemerito coronel Sebas· 
tião Ba.ndeir a. 

Porque figurou no incidente o coronel 
Bandeira 1 . 

Porque a. familia. Hermes entende que o 
coronel Bandeira foi o inspirador doa artigos 
do Commercio do Bra;te. . 

Mas, porque entende isso a. fa.milia 
Hermes1 0 SR.. ALFREDO V ARELA-M&.iS ainda: deS• 

afio a um ajuste de con\as iwmediato. Naturalmente po1•que Bandeira. teve parte 
O Sn.. GERM.u;o HA&SLOCHER-Si a. Camara no commando da. brigada. policial, e como 

tolerasse, eu o faria aqui mesmo. tal, devia conhecer irregularidades que se 
O Sn. PRESIDENTE- A Camara não póde haviam passado no seio do commando. 

tolerar, porque o Regimento não permitte Que1• isso dizer : a susr3ição contra Ba.n
discus~ões pesso11es, que absolutamente nada deira prova que são fundadas as accusações 
teem que ver com o serdço publico, nem da mfnha folha. · 
com o decoro da. Casa. O coronel Bandeira, portanto, na. opinião 

o sa. ALFREDO VARELA-Visto isto posso ~a famili~ Hermes, tinha conhectmento d.as 
dizer ·que quem me chama. ao tcrr~no ••. Irr~gula.~Idades que apontamos. . 
(Trocam-se 11iolentos apartes entre 0 orador E l~gzco. Entretanto, Sr. Pr~SldeJ!,te, a 
e o Sr. Germano Hasslocher. Soam fortemente· verdaa.e é est~ : o coronel Ba~d~1~a na.o é o 
os tympanos. o Sr. Presidente chama a at- autor dos a~t1gos, ne~ ~ se.u lDSplra~or. 
tençé!o e a ordem. Sus~urro e confuscio no Houve maJS uma vil mtr1ga par~CJda com 
recinto. O Sr. p 1·esidente levanta-se da ca- U~la outra que o dava por assoc1ado com· 
deira suspendendo a sesscio ) m1go. na luta em que ando. . 

' _ · Pois, senhores, a verdade que prSI'JSa ser 
Sut:pende-se a. sessao ás 12 horas e 45 mi- dita em defesa. de um homem, que nesta. 

nutos da tarde. hora não se pOde defender, é esta: o coi•onel 
Reabre-se a sessão â I hot•a da tax·de. Bandeira, que me .conhece desde menino, a. 
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· quem tenho uma grande affeição, usou de 
todo o imperio que podia exercer sobre mim, 
pará arredar-mo ·. cia. opposição em que . me 
envolvi. ·· · 

Mais ainda ·: ·posso attestaP ·· ·que sempre ·.· o 
vi ao meu lado, lealissimo ao Presidente da 
Republica e fielamigo do Ministro da Jus~ 
tiça., que, entretanto, não Eoube apoiai-o 
contra. c s delapidadores e velhacos da. bri
gada policial. · 

Ponhamos os pontos nos u, já que o que-
rena. · 

Minha folha accusou · c; . general Hermes, 
como homem particular '? Não. Examinou a 
conducta . do · homem publico, de um · alto 
funccionario t&:o sómente. · 

Si eu quizesse amofinar, . de uma maneira 
terrivel. o Sr. general Hermes, eu não teria 
evitado que tivesse sabido em minha folha 
uma local desta ordem,.de autorizada proce
dencia, sob a epigraphe Pégo. ladrao. 

Agora ·sim ; eu . me constitllo, á face da 
Camara e do paiz, em accusador do ex-com
mandante da brigada policial; eu o declaro 
responsavel pelas jrregularidades existentes, 
hoje já perfeitamQnte verificadas pelo Go· 
verno, naquelle commando, e . que passo a 
repetir para. vergonha de S. Ex. 

Veja a Camal'a. esta bella.lista de faltas e 
delictos: 

c ll.fandou retil·ar das baias 180 correntes 
po1· imprestaveis, mandou pinta~ as de preto 
e apresentou-as como novas.»> 

Consentiu na retirada de latas de oleo. 
Consentiu que o coronel Pessoa residisse em 
Petropolis. Note-se que este vrotegido do 
general Hermes recebeu 10:000$ como pre
mio pela. confecção de um famoso regula
mento ; esse regulamento foi publicado na 
Imp1•ensa Nacional, e, no emtanto, o seu au-
tor cobra. por exemplãr 10$000. · 

Finalmente, e a.qul está. o maior escandalo, 
instituiu o systema. de empl'oiteiros cla.ndes· 
tinos, por conta da. caixa da brigada, aos 
favoritos do general e a sua camarilha. 

A denuncia desses factos, Senhores, e o 
receio da denuncia de outros~· foi o que 
arrastou uma malta de malvados a fazer-me 
ataca.r na. manhã. de 17 de agosto. 

Eu tinha ~ciencia. do que se projectava. 
A 16, L1. noite, fez-so-me es.pera no largo da 
Lapa ; sabiam os misera.ve1s que eu ia pas
sar a noite ao lado do meu querido e inol
vidavel Martins Junior. Nesse dia tocava-me 
a vez junto ao leito, e por uma circumstan· 
cia. de que não me recordo, communiquei 
aos meus amigos, ou n.ntes, aos amigos do 
enfermo, que não podia ir. o largo da Lapa, 
nesse dia foi occupado pol' grande numero 
de policiaes disfarçados, e nesse mesmo dia 
tive fo1·mal denuncia do que estava immi· 
nente, 

Entendi dar publicidade ao caso. 
Imagine-se, como disse em artigo que pu. 

bliquei, que ·.despeito nlo foi sentido na 
manhã de 17, no8 Barbonos, quando viram 
minha folha denunciai' o trama. Uma ca
beça endoudecida pela. furia do ·· que ouvia, 
emuma atmosphera sinistra, foi executar o· 
que os pobre3 soldados não tinham podido 
fazer. 

Porque se tentou sellar com a morto a 
bocca que aqui podia. trazer essa gravJssima 
d<>nuncia e acabar com aquelle que acolheu 
em seu jornal o collaborador que teve a co·
ragem de tudo levar a publico em um jornal, 
pedindo mais uma V('Z que o chama~sem á. 
responsabilidade~ E' porque não tinha defesa 
o commandante da brigada, o era impossivel 
destruir essas a.ccusações. 

Deu-se a violencia, e logo depois começou 
a cabal e estrondosa justificação do nosso 
ataque. O Governo, a 1 de setembro, não 
pOde frustar-se á positiva denuncia que o 
obrigara a mandar que o majo1• Fontoura 
entrasse com 6:600$; que ·o commando da 
brigada. lhe tinha. o.deantado · illegal e abusi
vamente. 

No dia 3 de setembro a minha folha affir
mou categoricamente que havia · um outro 
desfalque no valor de 70:000$ mais ou menos. 
Força. toi attender a uma reclamação perfei· 
tamente fundamentada, e já. do Govern() 
sabida. 

Nomeada uma commissão de inquerito, 
que se verificou, Srs. Deputados~ 

Verificou- se que, em vez de 70:000$, o des
falque montava a 300:000$ (sabem di1to hoje 
o Ministro da J·ustiça e o P1 esidente da Repu
blica, eu o atfirmo) e que, além desse valioso 
desfalque, a escriptu1•ação da brigada ac
cusava a existencla de despezas illega.es no 
valor de 400:000$000 t 

Agora tenho a noticia1•-vos ainda o que
foi incendiado, que atearam fogo proposital
mente, no archivo do mez de abril. 

Quanta. vergonha não limparam aquellas 
cinzas providenoiaes! Posso dizer, portanto, 
com desvaa.ecimento e orgulho, que a minha 
folha não calumniou: oxpoz singelamente as· 
mazellas da desbonrada administração do 
general Hermes, funccionario que, em ver· 
da.de, devia ter sido castigado, e foi por um. 
Governo sem escrupulos premiado com um 
alto comma.ndo. 

Era. mister da1• uma prova de estima a 
quem tivera a lembral\c;a de eliminar do 
scenario nacional 'luem fazia o apostolado da. 
verdade e quasi fo1 eliminado. 

Por pouco, Senhores, a.s balas do despo· 
tismo . não me anniquilam. 

Eu vos asseguro que os abençoaria na. hora 
derradeira, si,fulminando-me, apagassem em 
mim uma consciencia. que se não rende, mas' 
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iHuminaEsem a vossa , Sr~. DeJ.mtlldos, ma-· nlcanti, e atfirmou quo nenhum bispo do 
d9#.rt~o os.cravizada aos pés do Executivo, Brazil seria capaz de avançar semelh~nte 
senhõr·absoluto deste paiz. proposição. 

Tenho dito. O nobre Deputado pelo . Ceará promettetl 
apresentar a prova nessa mesma ses~ão, e 
rea.Jmente leu o mandamento. O SJ;". Pres i .dent.e (fazendo soaJ· os 

tympanos)-Chamo a attenção do nobre Depu
tado não :pôde dirigir-se á Camara. desta 
fõrma. 

A Camara não está deshonrada. não está 
aos p~s do Executivo. · 

0. SR. ALFRiEDO V AREI,A--,- EscraVizada, 
disse eu. 

0 SR. PRESIDENTJ<:- A Camara não está 
{lscravizada. 

Nesse· mandamento o . orador não encon
trou uma Eó p~lavra · que viesse confil'mar 
as provas que o nobre Deputado pelo ceará 
havia promettido trazer. 

Oh 4 mo á o1~dem o. nobl·e Deputado 
ex o~ essões não podem ser usadas. 

Mostre o orador .· que o 1·evm. bispo do 
Rio do Janeiro expediu esse mandamento 
como guarda do fé ca.tholica. na.quella dio~ 
cese, deyido á propaganda que os metho
distas ·procura-vam fazer ·de sua doutrina na
quelle Estado. O revm. ·bispo de Petro

: esta polis dirige-se simplesmente á doutrina, e 
não . aos homens ; elle segue a doutrina. ca
tholica, a doutrina sBguida po1• Santo A.gos
tinho, quando disse: Amae aos homens, pm·em ORD:mM DO DIA 

O 8r. Presidente- A lista da 
porta. accusa a preseuça. de 102 Srs. Depu
tados. 

Não ha numero para se proceder ás vota
ções das materias encerradas ; passa-se á 
ma"tel'ia. em diseussão. 

combate i seus erros. · 
Faz sentir que a pastoral do Sr. bispo do 

Rio de Janeiro não ordenava que os catho
lieo:s nega.ssempã.o e agua. a todos aquelles 
que não seg11issem a sua doutrina, e que 
essa proposição ê contl'aria á doutrina ca
tholica, que manda auxiliar, dar esmolas, 
praticar a caridade em bem dn.quelles que 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA tiella. teem ne~essidade, sem indagar si- o in
dividuo a quem ella soccorre é mahome-

E' annunciada a continuação da di$cnssão ta ao, positjvist.a,. ou :filiado a qualquer ()utra 
unica do parecer n. 204 C, de 1904, sobre as seita. 
emendas o1ferecidas na. 3a. discussão do pro· Declaro que existe em todo o Brazíl, mas 
jecto n. 204, deste anno, que fixa a despeza tendo sua sêde principal na Capital Federal, 
do Ministel'io da. Justiça e Negocias luteriores uma sociedade de caridade, denom.inad& 
pal'a. o eurcicio de 1905. «Conferenpia de S. Vicente de Paula». 

, Esta associação, formada a princípio sim-
O 81 ... PreBidente-Tem a palavra plesmento por moça.s, vae levar o obulo da 

o Sr . Hoso.nnah de Oliveira. caridade, vae leva1• o confo1·to, vae levar o 
pão ás familias envergonhadas, que vivem 

O Sr. Hosanna.h de Oliveira em suas casas, e que, em geral, não sa.lu~m a 
declara que, lLe~ois da resposta dada pelos pedir esmolas p~la r.ua. 
illustros Deputados pol' S. Paulo e Bahia, OS · Esta associação distr.ibue aos polJrca em 
Srs. candido Rodrigues e Garcia Pires, jul· obulos na Capital Federal 23:328$520, em 
ga·va-so dispensado de vir á tribuna, si o todo o Bra.zil 321:641$110,. segundo o seu 
illustre Deputado pelo Ceará, o Sr. Thomaz ultimo relatorio. 
Cavalcanti, não tivesse repizado os seus ar- Outra associação denominada «Assistencia 
gumentos contra a e . .menda apresentada aos pobres :pelo pão de S. Antonio», que dis· 
pelo orador e alguns collegas, ao Orç;:~.mento tribue annualmente, na Capital Fede1•a1, de 
ao Interior, mandando dar um auxilio de 25 a 30 contos, e em todo o Brazil mais ou 
12:000$ annuaes n.o dispensario dirigido pela menos 300 contos. O Estado ào Rio Grande 
irmã Paula. · · ~o Sul auxilia esta associação pelos reaes 

O Sr. Thomaz Cavalcanti baseia sua ar- serviços que ella presta á: pobreza. 
gqiiJ.entação affi1•mando que este auxilio não. A tercejra, associação denomina~se « AsSo· 
seria distribuido sinão áqueUes que seguis· ciação das Senhoras de caridade». 
sem a mesma doutrina da irmã Puula, e que : Est.a associação tem prestado soccorros a 
o bispo do R. lo de Janeiro h a via, em um ma.n- 5. 713 enfermos, sendo as despezas feitas por 

-da~ento, üeterminado que os catholicos ne· distinctissimas senhoras da nossa so.ciedade. 
gassem pão e agua a todos aquelles que não . Essas senhoras vão á·s casas dos enfer
commung<~ssem na mesma di.Jutrina.. mos pobres, fornecendo-lhes medicos, dietas, 

O or_~dot• protestou desde logo contra. esta. medicamentos, roupa e no caso de f'aHeci· 
asserçao do honrado Deputado Thomaz Ca- mento, auxiliando os funeraes. A receita 
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desta associação andou · o anno passado em stituiçã.odafa.milia.. E' assim que ella realiza, 
120:993$683 e a despeza em 96:964$864. o casamento dos pobres, religioso como civil,. 

O orador affirma. que essa caridade, . este dos menos favorecidos da fortuna. i 
-auxilio aos pobres, lavado pelo alllor de Já é veso antigo concitar ·· o Congresso ·. ai!, 
Deus, IJÓde ser calculado no Brazil como decretar medidas no sentido de estabelecer a r: 
feito por tres associações religiosa~, quedes- precedencia do casamento civil, fiüsamente1

;: 

pendem 964:935$330. allegando·se que os catholicos Jile cream em-'' 
Pede desculpa á Camara po1• ter trazido bara.ços. . 1 

estes ·dados para demonstrar aquillo que Vem mostrar a falsidade da allegação. : 
avançou. E' verdade que os catholicos não o reco.l 

Declara que a associação de que é dire- nhecem como um casJ.mento, porque, si o ca
ctora a il'mã. Paula; .foi fundada em 1900; sarnento é um contracto, não póde ha.vm·: 
fnncciona.va em um predio muito acanhado, dois contractos sobre o mesmo facto, mas o 
em um barracão, onde eram amontoados e consideram como acto regulador dos effeitosi 
_guardados todos os objectos que deviam ser do casamento na constituição da familia. 
dados aos pobres. Distinctos negociantes Os motivos que muitas vezes impedem a: 
desta praça reuniram-se e compraram um celebração do a.cto civil não sã.o . estes que ca.-: 
predio, que foi offerecido para o dispensaria, vilosa.mente a(JUi se tem allega.do, mas, sim, 
á rua. Conselheiro Pereira. da. Silva. n. 17, de naturez~ diver;n, dos quaes a imprensa.· 
onde actua.lmente funcciona.. desta. Capital tem d:t<lo larga pllblicida.de. 

Este prcdio com o seu mobiliaria e ad- Refere ü oamar:~. 0 lament.arel facto occor-
aptação custou 61:000$000. E não precisa l'ido nos submblo-:: des~:1. c:~pital, de que se 
outra prova. dn. bencfica. intervenção da ca- · · · b · h d L 
ridade P.articulal', vindo espontane.amente occupou a. Notzcu,, so a epigrap e e « ou-

CUl'a. e morto», facto que não ~ isolado, pois 
em soccorro da pobreza,. outro, qua.si ano.logo, tambem refere á. Ca-

0 dispensa.rio da. irmã: Paula distribue vi- mara., 0 neste 0 orador teve de intervir pes
vere~ a mais de 600 famílias pobres ou cerca. soa.lmente. 
de 2.000 pessoas, indistinctamente, sem co- Estes factos provam (1ue, longe de serem 
gitar da religião a que porventura. possam cs ca.tholicoa que impedem a. realização do 
pertencer. O que ella procura saber ~ si casamento civil, as difflculda.dcs, os emba-
essas pessoas soft'rom realmente necessidades, 1 t ·1 te d 11 
sem a minima. preoccupaçã.o de suas crenças raços, as sul 1 ozas par m aque es que 
religiosas. cncal'no.m a lei ou uo seus mais chegados 

Vê . c - t t d auxllial'OS •.• , p01s, a amara. que nao se ra. a. e p01.tanto, 0 orador esta.va com a vc1•da.do 
uma associagão desconhecida; os proprlos quando a.ftlrmou que 0 nobre Deputado pelo 
poder~s.pubhcos reconhecem e proclamam a. Coará., oppondo·se n.o p1•ojecto que concede 
.sua u~1huade. . um o.uxlllo ao dispensaria da. benomer•ita 

Ass1m é que o Prefeito munic1pal, por de· irmã. Paula, 0 fazh~ po1• odlo á. religião cu.. 
o1•eto de 18 de junho do 1903, Jsentou o tholica 
predio em que funcoiona. o dispensa.t•io do Esqueola·se, porêm, s. Ex. do que feria. 
P&§amontG ào imposto predial. fa.lso porque aqui não sa tt•a.ta. do reli-

E igual procedimento teve o honrado Sr. gllo 'co.tholica, mas <lo auxilio á pob1•eza., 
'Ministro da Fazenda, proclamando a. bana· mas uo praticar umo. relig!ã.o, que é a. roll
merencia. dos servioos que 4 socieda.da tlu· gilo da. irmã. Paula, 0 quo é a. religião do 
minense ostá prestando a. irm! Paula.. todos os Srs. Deputados. (Muito bem; mwito 

A~sim, te~ o ,or~d~r dem~nstra.do que essa. bem o orador é muito comp~·imentado.) 
·nobilisslma lDStitUiçao multo merece o que ' . 
a. Ca.mara dos Deputados lhe quer dar. Comparecem mais os Srs. Sá Peixotl?, 

Demais, não se trata de um acto inconsti- Enéas Martins, Aurelio Amorím, ~assos ~h
tucional, porque é dever do Congresso ir em 1•anda, Indio do Brazil, José Eu.sebiO, Ut•bano 
auxilio da. pobreza, das famílias daquelles Santos, Christino Cruz, Ams1o de Abreu, 
,que ~bscura.menta morreram pre.stando seus Bezerril !3'ontenelle, Vh1gili(l B!igido, Fon-: 
serviços á. Patria. seca e S1lva, Alberto Ma.ranha.o, Paula. e . 

O orador póde disto dar testemunho: Silva., Abdon Mila.nez, Medeiros e AlbuqU<~r
atftrma que entre as famílias soccorridas que, José MM•cellino, Pereira. do Lyt'a, Es-.· 
pelo dispensario ha. viuvas de Deputados, de mel'aldino Bandeira, Co1·nelio da Fonsec<l.,;! 
magistrados. de militares, reduzidas hoje á Estacio Coimbra, Angelo Neto, Raymun~o de 
.verdadeil•a penuria, :MirB.nda,. E~zebio de _Andr<!-de, Rodi'Igues: 

E não sa limita a. isto só a sua acção bem- Doria, Ohve1ra ,VJ.lladao, .Ne1va, pastro Re· , 
faseja. : esta associação catholica presta bello, ~os ta, ~r1sco Paratzo,. Fehx Gaspar •; 
ainda ma.~o1• serviço á. Republica. para o ftel Eug~mo Tourmho, Satyro Dtas; A.ugusto de . 

. ~umprimento do suas leis, no tocante á con- Frr.ntas, Edua.rdo Ra.mos, Moretra Gomes i · 

Vol. Vli i3 
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;.t7ü XAI4XE§ M EXAXitX 
~~ . 

.. ,.--------------------------------
~ \ 

1: José Monja.rdim, Galdino Loreto, Nelson de metteu-se a dar um · discurso interessante a 
::: Va~oncellos, Bulhões Marcial, Oscar G.odoy, respeito do assumpto que foi objecto de uma: 
)! Belizario de Souza, Henrique Borges, Carlos emenda sua ao projecto de Orçamento do 
· 'rei:xeil'a Brandão, Paulino de Souza, Este- In .. terior : .. ·· .. vem a·g ... ora ·. des.em·· ·.·penh··· a.· r-se. d. a 

varo Lobo, José Bonifacio, Gastão da Cunha, obrigaçã.o con'trahida. 
;Ribeiro Junqueira, Buenode Paíva, La.mou- Cumpre-lhe manifestar o seu reconheci· 
nier Godofredo~ Carvalho de ·Brito; Ca.miUo mento ao digno ·relator da Commissão de 
Pratas, Galeão Ca1•valhal, Ferreira Braga, Orçamento, oillustre representante por Per~ 
José Lobo, Costa Neto, Benedicto de Souz;a. nam buco, qua gentilmente acudiu á sua per
.Lindolpllo Serra, Eliseu Guilherme, Luiz plexidade com explicações, como tambem 
Jualberto, Rivadavia Corrêa, . Diogo For- influiu para que a Com.mi$são desse parecei" 
'una. e Homem de Carvalho. fa.voravel a emenda do orador. . • 

·l Deixam de comparecer com causa pa.rtici· FoiS. Ex., em explicação á Commissão, 
\)ada os Srs. Thomaz Accioly, Wanderley de quem confessou ter incluído, na . alínea refe
Mendonça, Raymundo Nery, Arthur Lemos, rente á Faculdade de Medicina do Rio de Ja
.Ca.rlos de Noyaes, Rogerio de Mirando,, An- neiro, os 40:000$ concedidos em auxilio ás 
tonio Bastos, Luiz Domingues, Guedelha despezas com a Maternidade da Capital Fe
Mourão, Thomaz Cavalcan&i, Frederico Bor- deral, porque o Regimento da ca.ma.ra lhe 
ges. Pereira Reis, Walfredo Leal, Moreira impedia de formular esta concessão em ali· 
·Alves, Arthur Orlando, Leovigildo Figu.eiras, nea destacada. 
Vergne de Abreu, Alves Barbosa, Tolen- Eis ahi uma vantagem de se tel' refor
tino dos Santos, . Pinto Dantas, Marcolino mado o Regjm.ento da Casa, collocando a 
Moura, Mello Mattos, Irineu Machado, Ame~ Commissão na. posição de fazer orçamento 
rico de All.mquerque, Fideli:s Alves, João de conformidade com os proprios preceitos 
Baptista, Bezamat Julio Santos, Cl'uvello regimentaes. Mas, a despeito dessas ex· 
Ca.valca.nti, João Luiz, Penido Filho, Fra.n- plicaoões, . o . orador está intrigado~ sem 
cisco Bernardino, João Luiz Alves, Leonel saber por que razão no projecto figuravam. 
Fillio, Adalberto Ferraz, Antonio Zncarias, 30:000$ para. auxiliar a conclusão das obras 
Henrique Sa.lles, Manoel Fulgenoio, Nogueira, daMaternidade da. Bahia, em uma aUnea á 
Wenceslau Braz, Rodolpbo Paixão, Padua parte da que é destinada ás dospezas offi· 
:Rezende, Jesuino C1u·doso, Dom!ngues de ciaes com a Faculdade de Medicina da. Bahia.. 
<rastro, Francisco Romeiro, Valois de Castro, De sorte que para a Matel'nidade da Bahia, 

: Arnolpho Azevedo, Fernando Prestes, Eloy acha-se uma alinea destacada, mas pa.ra a. 
·Chaves, Leite de Souza, Alvaro de Ga.rva.lho, desta. cida(le foi mister incluir-se na con
. Azevedo Marques, Rodol~ho Miranda., Ber- signaçã.o rot'c1·ente á Faculdade de Medicina. 
: na.rdo Antonio, Aquino H1beiro, Co.ndido de Est4 deveras intrigado. E' despeza que 
. Abreu, Mal'çal EscobUI·, Barbo~n, Lima, An· não figura no projecto do Gover•no, nem 
1 gelo Plnl1eiro, Vlctm-ino Monteiro o Ca.m:pos consta da tll.belb justificativa das despezas 
0(u•tier. com este Oroamen to. 

1 E sem causa os S!'d. Joü.o Gay._,80, Fl•nu~isoo Po1• que razão não se faz com a Materni-
811, João Lopes, se1·aio Sa.boia, Jo[o Vicil'a, dade desta Capital o mesmo que so fez com 

· Arroxelhs Galv&tl, Bulcão Viaonu,, Heredia a. da Bahia 1 · 
de Sá, Augusto ue vu~concallo~. s:t Fl•oil•e, Ha outro ponto a cujo respeito solicitaria 
Laurindo Pi.tta, V!riato ::'dasc"~.renllas, Ber- esclarectmentos da mustrada Commlssao, si 

, nardo Monteiro, Astolpbo Dutra, carneiro acaso não quizesse de momento fatigar o 
· de Rezende, Bornardes de Faria, camillo digno l'elator. 
Soares Filho, Calogera.s, sabíno Barroso, Recorda que em 1902 o Congresso deu 
Bernardo de Campos, costa Junior, Amaral . autorização ao Governo. para. reformar a 
Cesar, Soares dos santos, Juvenal M1ller e concessão das Lotei'ias Nacionaes, crea.ndo-

', Domingos :Mas~arenhaa. : lhc:t novas obrigações. Disse-se então, na Ca-· 
mara e no Senado, que esse favor visava. a 

O ISh·. Presidente- c~ntinúa a convenienc!& de limpar-foi a expres~ão 
discussão un ica do parecer n. 204 o, de 1904, ! corrente-hJ!lPal: o qrcament~ do InteriOr 
aobre as emendas offereeidas na 311 discussão : de co~Eiigo.a.çoes ~uclmdas a t1tulo de bene· 
do projecto n. 204, deste anuo que fixa a : ficencza ou caridade, que, de facto, sobre· 

; despeza. do Ministerio da Justiç~ e Negocios ' ca.rre~avam esse Orçamento. . 
. Interiores para 0 exerci cio de 1905 : Ass1m se fez ; o beneficio daB Lotel'U'-S Na· 
· . • . cionaes, calculado em 1.600:600$ annua.l· 

Tem a palavra. o Sr. Er1co Coelho. : mente, foi distribuido por innumeras insti-
: tuiçõ()S, como consta da. lei que o ·orador 

O . &r. Erleo .Coelb~ começa di- tem pl'esente, e entre as Qbras de caridade, 
, zen~ ·; que o promett1do é devido. Compro- · de beneficencia ou de philanthropia. contem•· 
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piadas pele . Congresso, .. fi.gurou a . Materni-
dade do Rio de Janeiro. . 

Desejaria, • pois, que a Commissão de Orça
mento lhe dissesse por que razão insiste em 
contemplar esta Maternidade com a dotação 
de 40 contos, quando o instituto já. está. inau
gurado, .quando o Governo nenhuma verba 
pede para essa obra. de plülantropia, que 
passou a ser do numero daquellas que devem 
receber os beneficios das lolierias. 

Accentua. o · .. grande . .:.quivoco em que tem 
laborado o Congresso, sinão tambem o Go
verno e a. imprensa, com acreditar que esta. 
Maternidade, chamada do Rio de Janeiro, se 
destinava ao ensino da Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeiro. 

Allude de memoria. á discussão que se tra
vou em 1892, no Senado, entre os Srs.Barata. 
Ribeiro e Ramiro Barcellos, ambos se confes
sando na duvida. sobre si a. dotação de 
150 contos, para acquisição de um predio, se 
referia a. um velho projecto legislativo de 
construir uma Maiernidade para adaptar ao 
ensino ofllcial na Capital Federal. 

E quando a . imprensa commentou o facto 
laborou na mesma. perplexidade em que es
teve o orador a saber, si essa quantia era 
para promptificar o ediflcio da Lapa. ou seria 
para se adqutril• um outro. 

E na mesma duvida esteve o Sr. Barbosa 
Lima quando em 1890 apresentou uma emenda 
ao 01•çamento, 57 contos para a Maternidade 
desta Capital afim de corresponder aos in
tuitos medicos, como disse em seu dis
curso. 

De sua emenda bem se collige que não era 
proposito do oradot• contrariar os dadivosos 
intuitos da nob1•e Commissão: somente pedia 
que se deslocasse dá Faculdade de Meáicin·t 
do Rlo de Janeiro e a Commissão collocasse 
no projecto essa dotação onde tivesse ca.bi· 
manto. 

consignação de . mais 40 . contos a esta obra 
que já anda em mais de tresentos. 

Va.e entrar · na . ·parte mais interessante
na critica que PI:etendia faze~ aos actos do ! 

Congresso e do Governo a respeito da crea
ção offl.cial ou semi-official da Maternidade 
do Rio de Janeiro, para concluir que ambos, : 
embora calçados . das melhores intenções, 
teem proceJ.ido levianamente, em uma epoca · 
de sacrificios para o constituinte. 

Não se refere sómente a.o . Congt•esso · de 
agora; o acto dos Poderes Legislativo e 
Executivo, que vae criticar, vem da ultima 
sessão legislativa., notando-se que collaborou 
nalle e que essa critica. o alcança, portanto.· 

Quanto a si, por\S m, a falta é explicavel: 
medico, especialista. de partos, tem profunda 
compaixão das parturientes e não póde com 
um seu voto negar-lhe3 um a.uxilio. Acha, 
entretanto, que u dispendió no momento é 
supertluo. Só tem louvores a tributar á. 
commissão eleita pelo Congresso Medico 
Cirurgico reunido nesta Capital. por occasião 
da commemoracão do 4° centenario do 
descobrimento do Brazil, commissão que 
teve por tlm anguriar donativos populares e 
obter favores do Governo pal'a. a fundação de 
uma. Maternidade nest:.\ Capital. Entre os 
membros dessa commissão. aos illustres 
Srs. Rodrigues Lima, Furquim Werneck e 
Gonçalves Penna, que teem dirigido essa obra 
philanthropica com honradez e protlciencia. 
(.llluito bem, Apoiados.) 

Mas uma cousi1 é louvar eese emprehendi
mento e encarecer os ser\'icos p1•estados por 
essa. commissão, e outra cousa. é legitimar 
as de.spozas que o Congt•esso e o Governo, de 
tl•es annos a. esta. parto, teem feito indebita
r.aente com uma instituição particular. 
(Apartes do Sr. Rodrigues Lima • ) 

Isto quer dizel' que uão recusard. o seu 
voto ao p1•ojecto dn. Commissão; nesse pa.r
ticular, afim de auxiliar ainda · mais a Ma· 
ternidade que se inaugurou nesta Capital. 

Pensa o orador como Bonaparte que o 
parto é a guerra das mulheres, que, por 
sua vez, pagam um tributo de sangue á 
reproducção da especie, como o homem 
paga um tributo de sangue em defesa da 
Patria. O orador não está. mesmo longe 
de se constHuir um serviço de assistencia 
internacional ás parturientes, que · viria 

Dahi em dea.nte o seu discur~o vae ser uma 
chronica. parallela a respeito de duas obl'as: 
uma. que vom do lmperio atê a. Republica, . 
outra. que vom, om Clia.a da ltepublica, desde 
a orga.nizaçã.o do Congresso Modico a que se 
referiu. A primeira. é a da. Maternidade da , 
praia da Lapa.,a segunda é a da Maternidade 
das Laranjeiras. Começará :pela primeira. 

a. ser uma das secções da Cruz Vermelha.. 
Entende que se devem abrir maternidades 

oomo verdadEliros hospitaes de sangue: nas 
Lara11jeiras, na Tijuca, em S. Christovão, 
para acudir de momento ás parturientes, 
visto ser um ramo de assistencia digno 
de toda. a. attencão. E, exprimindo-se assim. 
tem justificado o seu voto, não se recusando 

A lei de 3 de outubro de 183.2 obrigou a 
Santa Casa de Misericordia, como hospital 
civil que era, em goso de ianumeros favores 
do Governo, a abrir suas enfermarias ao en· 
sino clinico da Faculdade de Medicina. 

A lei de 7 de maio de 1853, que reformou 
o ensino medico, obrigou a Santa Casa a a.d· 
mittirem uma. enfermaria ahospita.lização de 
parturientes para. o ensino pratico da obste
trícia. Vem, portanto, de 1853, a obrigaçã.o 
que tem a Santa Casa de estabelecer enfer
marias para o ensino pratico da. clinica. gy· 
necologica., e desde esse tempo, como se de· 
duz do art. 8° daqu1lla loi, o Poder Publico 
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i~ cogita. do·. e. sta.bele·c··.l.'mento de uma materni
, dada. 
')E A ·lei de 30 de outu?ro de 1~82 reformou 
!.lpJ.•ofundamente o ensmo med1co, . creando 
: 1~muita.s cadeiras ; submettidas . estas a. con-
1· curso, o orador foiconsiderado apto pa. ra 
;,~reger a do clínica de partos e molestias pro
. i prias da mulher. 
: 1~ Foi p1•ovido em 1883 no cargo de :profes
:·1sor, ma.; só em 1884, um anno depois, to
. :moa· conta da cadeira,. 
. ~ No decorrer dessa anno, a directQria. da 
•'!FacuUade de · Medicina, reprosent:1da. pelo 
· .1Sr. Visconde de Saboya, se empenllou.coma 
. ~provedoria da . Misericordia, afim de obter 

C que esta insta.llasse · . em seus hospita.es as 
: iclinicas recemcreadas, comprehendendo cada 
~cadeira não só o serviço sedentario como o 

· ~ope1•atorio. Ma.s . a Santa Casa relutou em 
·ladmittir toda. essa mobilia, diga-se assim, 

' ,em seus dominio~. 
: t. Sobretudo. determinat•a.m esses esc1·upulos 
I lda Provedoria . os pudores das irmãs de São 
' lVicente, e os prejulzos sociaes. 
l. Tem comsigo um folheto (mostrando) que 
Cdeu á publicidade em 1884 : é a. lição inau
<gural de sua cadeira. 
J lla.veria muito que estuda1• em sna.s pa
Jginas, si, abusando da benevolencia da Mesa, 

1 ;quizesse reproduzil-as additadas ao seu dis
d ;!curso ; m~s já. se reconciliou com a Santa 
;)Casa. e não lhe quer fazer carga, pi"incipal· 
,; :-mente quando ella. tem á f.t•ente da pro
. ·'vedo ria o St•. Miguel de Carvalho, que sabe 
; ~honrar esse posto. Basta que seja transcripta 

: :;a. 1•esposta. que naquelle tempo deu â Dire
: : .ctoria da Faculdade de Medicina o pl'ovedor 
· 1-Viseonde de J&guary, de saudosa memoria. 
' ·s. Ex. disse; « ••• o sorviço de clínica de 

· ~ ::partos não pôde ter cabimento no hospital, 
. ': -onde só ha. para. esse ftm uma unica. enfer-
: 1 .ma.ria que presta. impo1•ta.ntes serviços, sendo 
: . na. ll\t'liot• pa.rte t'l•eq,uentada por mulheres 
1. • casa.das, mas pobres.» 

. De fórma q_ue naquello tempo não lhe era 
·· .possível dar na. Santa Ca.sa. o ensino pratico 
· . da ~artos, po1•que alli só havia. uma. enfer

·. 
1 ' ~ma.ria. frequentada. por mulheres casada:" ! 

-·, r ·•As irmãs relutavam sobretu.do em admittir : I :o eu sino pratico de partos ; a. provedoria. da 
' j 'Sa.nta. Casa e a. sociedade carioca. participa-

. '1 ·vam de seus escrupulos. Só -depois de muitos 
.1 e3forços da dírecto1•ia da Faculdade de ·i.Ie
; .dicina c devido aos bons desejos do Impera
i !dor, a provedoria da Santa Casa consentiu 
! •em abrir uma. enfermaria. em um comp1.u•ti· 
,i monto do hospital velho, balda dos mais ne· 
) · ccssarios J•ccursos bygienicos e onde apenas 
~ c\bia.m doze leitos. Ahi, com esse serviço, 
' frequentado 'POr escra.va.s, o o1•ador installou 
1
: na Capital do Brazil a. aula da. oa.deira que 
\ '~ 1he competia. 

A' fL•equencia de escravas, unicas que então 
se julgavadeverem sen·il• á sciencia, teve 
como. resultado . a vei"ificação de um. facto 
seiontifico que o Ol'cldor pôe em evidencia. 

Não ·se conformando com as condiQ1)es em 
que lhe tinha sido dada. a cadeira, o orador 
passa. a narrar as lutas em que se empe
nhoti C)ntra a Pr.> mdoria da Santa Casa. 
até c1ue em 1889 ob;,eve o molhoramento do 
serviço, e por esfo1•ços do Conselheüo Fer· 
reira Vianna e .deviJo á bondade da Princeza 
Regente, o provincial da Ordem dos Car
melitas, frei Manoel, fez ao Governo a doa
çãode um terreno aos fundos do convento .. 
na praia da Lapa, destinado á construcção 
de uma. maternidade. E' a de que fallou. 

Graças á. sympaihia que lhe votava o 
Conselheiro Ferreira Vianna., foi o orador 
encal'regado de organizar um plano do edi
ficio em que deveria. funcciona,r esse esta ... 
belecirnento, e do fu.cto o organizou, levan
tlo·o a S. Ex. e ao director da Faculdade de 
Medicina. 

O orador continúa. historiando os diversos 
episodios por que passou • essa construcção.
que andou custando, dizem,cerca. de 600:000$, 
até que o Sr. Ministro dolnterio1•, rejeitando 
p:·opostas do Prefeito, o Sr. D1•. Passos, e 
do mordom0 da Santa. Casa, o Sr. José 
Carlo.3 Rodrigues, resolveu concluil-a, dando
lhe ou t1•o destino. · 

A proposta do Sr. Dr. Passos, feita em 
face da ruina que ameaçava. a. constru· 
cção iniciada, era para quo o Governo ce
desse ao Districto aquelle predio, obriaan
do.so a Prefeitu1•a a aUi estabelecer c um 
grupo escolar. 

Essa proposta não foi acceita, talvez EOb 
o fundamento de t~1· sido o alludido terreno 
doado com applicação deftnida.-a constru
cção da Ma.ternida1e. 

A outra proposta era para o Governo 
ceder a. santa cusa o predlo em conatl'ucção, 
pa1•tilhando a. moio as despezas nec~ssarias á 
sua. conclusão, orçadas em 200:000$, ficando 
a Santa Casa obrigada a estabelecer e manter 
as enfermarias necessarias ao ensino pratico 
da gyn~col~gia e obstetrich. Essa pt•oposta, 
que eqmvalta a uma dupla economia para o 
Governo-economia n:~ conclusão da.s obras 
e economia. na manutenção de uma Mater
ofdude-tambem não foi acceita. -

O Ministl'o praferiu gastar, om vez de 
100:000$, 230:000$ na c.m~lusão das 
obras, e applicar a. outro ftm o editlcio con
struido, ficando ainda o Governo na neces
sid~de do manter um estabelecimento necos
Sll'io. 

S. Ex. diz em seu rolatot•lo : c O editlolo 
da. praia da Lu.pa., destinado a. Maternidade, 
passará a ser occupa.do pelo Instituto da 
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congeneres. » 

S. Ex. diz ainda que, po1• termo firmado 
em sua Secreta1·ia, ficou regularizada "' si
tuação do terreno que o provincial da ordem 
dos Carmelit:ls cedera ao Governo. 

Parallelamente com a in3tallação da Ma
ternidade das Laranjeiras. o Governo tem 
iespendido até hoje 33i:OOO$, sem contar com 
a vorba de 40:000$, que a Commissão de ÜL'
camento dá agora como auxilio a, essa. insti
tuição. 

Para a construcção do editicio quasi em 
rulna despenderam o Imperio e a Repnblica 
600:000$, despendeu o Govm·no com a sua 
adaptação ao Instituto da 01•dem . dos Ad vo
gados 300:000$ e mais 337:000$ com a Ma
ternidade da."! L'l.ranjeiras, obrigando-se a 
pedir todos os annos ao Congresso verba para 
custear es~a obra do philantropia, segundo 
o relatorio do Sr. Ministro da Justiça.. 

Passa a dar uma noticia da Maternidade 
do Rio de Janeil'o, cuja. fundação nasceu na 
reunião do Congresso Medico-Ch•urgico ce
lebrado em 1904 para commemorar o 4° cen
tenario do descobrimento do Brazil, por pro
posta do illustre Deputado pela Bahia o 
Sr. Rodrigues Lima. Recebida com applausos 
a proposta, nomeou o Congresso uma, com
missão de 10 membros de que fazia p:ute o 
iUust1·e autor da proposta ; a i.mprens:t es
posou a idé \ e o Gove1•no empenhou sua pa
lavra em en vida r esforços para auxiliar o 
bom exito desse emprehendimento e a com
missão, por sua vez, empenhou-se em dar 
cumprimento á sua missão, recorrendo á 
imprensa, aos poderes publicas e an~ariando 
donativos, conseguindo mesmo que no orça
mento de 1901 figurasse uma verba de 
57:000$,a que, por approvação de uma. emenda 
1l~'oU reduzida. a -verba pedida de 115:000$000. 

Depois de obtida. essa quanéia, desrnen
hrou-se a Cornmissão, ftcanuo reduzida a 
monor numel•opoL'proposta. dó Sr. Rodl·igues 
Lima, nomeando o Governo os cinco mem
bros que deviam compol-a com o nome de 
Commissão Executiva da Obra, quase desem
penhou cabalmente da su~ missão, solici
tando varios donativos ao Congresso e ob
tendo além da verha rle 57:000$ e votada em 
1900, 150:000$ em 1891 para 1892, um cre
dito extraordina.rio de 80:000$ solicitado 
em mensagem presidencial, 50:000$ no 
orçamento do anno passado e 40:000$ no 

orçamento que ora se aebate, montando tudo 
em 337:000$, sem levar em conta os bene
ficios das latarias. Concluída. a obra., o Sr. 
Ministro agradeceu os serviços prestados 
pela Commissão e nomeou dirPctores desse 
serviço já entã.o semi-oftlcial o illustre repre
sentante da. B&hia Sr. Rodrigues Lima, 
como p1•esldan"te, o Sr. Dr. Furquim Wer· 

neck como vice-presidente e o Sr. Dr. Gon- 1 
• 

calves Penna, comothesoureiro. .. ·.. . · ·. , 
Passa. a criticar o acto d.o Governo ex- · : 

arado no decreto n. 5.117, de 18 de .janeiro. '· 
de 1904, queorganiza a Maternidade do Rio ' 
de Janeiro e extranha que o Governo, sem 
autorização de Poder Legislativo, houvesse 1 

creado um orgão official, uma repartição 
publica., quando a. lei n. 5.145 de 31 de r 

dezembro de 1903, apenas lhe dava con
signação de dinheiro para despender com o 
Maternidade do Rio de · Janeiro,· avançando · 
mais em affirmar que de futuro o Congresso 
votará. verba para sua manutenção. 

Isso determinou o ficar surpreso o orador · ; 
de não encontrar dotação para essa. verba · 
nas tabellas da proposta. Ou a Maternidade 
é ropartição officia.l e deve ser dotada., ou não 
é e então quizera sabel' c1ual a associação 
ou individuo que tenha adquirido capacidade 
jurídica para receber esse patrimonio, ge- · 
ril-o e da.r quitação ; quizera, no caso de 
resposta affirmativa ás duvida.s que lhe as
saltam o espírito, saber si essa associacão ou 
individuo já cumpri li o que determina a lei 
de 10 de dezembro de 18V3. 

O Estado, a União, o Munic~pio, com() 
pessoa juridicn. de direito publico, não póde 
delegar, nlio póde transferir a ninguem as 
suas prerogativas ; o Executivo não póie, 
sem autorização do Congresso, crear repar
tições officiaes; sob esse ponto de vista, é in
existente essa organização. 

Si o proprio Sr. Minist1•o, á pag. 67 do 
relatorio, afilrma que o Congresso ainda não 
lhe deu uma lei para m•ear o set•viço de As
sistencia Publica, não podia crear esse ramo 
da Assjstencia, só por uma doação a um em
prehendimanto de iniciativa privada. 

Mostra que a associação de senhoras dis
tinctissimas que tomou tal iniciativa não 
tem capacidade j11ridica a respeito dos bens 
p:ttrimoniaes da Maternidade. A concepção 
desse instituto nos moldes em quo ora. se 
acha é um monstro que não se compadece 
com a Constituição, com as leis, nem com o 
regimen..: ... 

Isso nao é regular, ou bem temosConst1tU1-· 
ção ou bem um governo individual, o despo
tismo. No tempo do Imperio o Iml!_erador e a 
Princeza regente queriam, mas nao basta.va. 
que elles Q.uizessem a Maternidade; o Pod.er 
Legislativo dava apenas pequenas verbas; · 
hoje o Governo não pede ; vê-se de surpreza 
um decreto na folha otllcial·creando a Mater
nidade sem autorização do Congresso. Não é 
opposição que faz ao Governo, é a. c:rit~ea 
aos actos do Governo e do Congresso Infrin-
gentes das leis. . 

O Governo, não só pelo decreto n.5,117! de 
18 de janeiro de 1904, fundou essa organiza
ção oftlcial denominada Matei'Didade do Rio 
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culdade de c0ncluir o curso iniciado pelo 
systema de exames parcelfados aos estudantes 
que já tiverem obtido,. pelo menos, uma ap
provação em qualquer dos preparatorios 
exigidos para a matricula nos cursos supe
riores . da Republica e dando outras provi
dencias. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em di.scussão as seguintes 

EMEND.AS 

Ao projecto n. 77 B, d.e 1904 

de Janeiro, mas ainda pelo decreto n. 1.134, 
de 3 de março de 1904, approvou os esta
tutos que no art. 4" attribuem ao thesoureiro 
a funcção de receber as subvenções do Go
verno Federal ou Municipal, donativos, le
gados, podendo assignar transferencias, dar 
quitação etc,., actos esses de direito civil a 
que a Commissão estã autorizada pelo Go
verno. Não e assim uma re1)artição offi
cial, nem uma associação das que se ar~o1am 
sob o regimen da lei de 10 ,de setembro de 
1893, nem sob o dominio da lei n .. 164, .de 
1890, salvo si sa.enquadra no n. ·4, .ao§ 1•,·· 
do art. 1 • dessa lei, porque tem .de fornecer A:rt. Os exames de madureza nos Estados 
leite ás criancinhas. (Riso.) . . · em que não existirem institutos equiparados 

Não sendo .assim, é um orgão do Go- efi'ectuar-se-hãio peraiíte commissões nomea
verno, é uma .repartição publica e, nesse das pelos commissarios ,fiscaes dos exames 
caso, a Commissão não pó.le te.r as attribui- prepara todos, correndo as.despezas por conta 
ções a que já se refet'íu e constam dos esta- dos mesmos Estados. 
tutos .approvados pelo Governo. Para.gràpho unico. Nesses exames serão 

Espera explicação do Sr. re'lator e. acre- observadas as disposições do Regulamento do 
dita que S. Ex. satisfará a tmciedade da Gymnasio Nacional, cabendo aos commissa
Camara por saber por que milagre surgiu a rios as funcções dos delegados fi.scaes. 
Maternidade do RiG de Ja.neiro. . . · Sala das sessões 8 de novembro de 1904 .• -

Diz o orador que já tínhamos o EstadoJ Celso;d.e.Souza. ' 
Cofre de Orphãos, o Estado Caixa Eco-• 
nomica, o Estado Casa de Prego, porque o' Aos arts. l• e 2•. Redijam-se assim; 
Monterle Soccorro o é, vimos ha pouco o• Art.. Fica prorogado até 31 de. novembro 
Estado Vaccina, estamos ameaçados . do Es-' de 1906 o prazo para exames parciaes de pre.
tado Clyster e veremos agora .a Republica paratorios .aproveitavel s.ómente pelos estu
Federa1 distribuindo leite ás criancinhas, o dantes que já tinham quatro approvações 
Estado ama de leite, qual Carlota de Weber' sob o regtmen vigente, sa'lvo aquelles que se 
a dar de comer à roda de sL destinem á matricula nos cursos de pharma-

E' romantico, é bonito, mas não é direito. cia e odontologia, e aos quaes, si já tiverem 
(Muito bem, muito bem; o orador é felicitado.) uma approvação pelo .menos, será pel'mit

tido concluírem seus exames até áquella 
O Sr. Presiden'te-.,Continüa a dis· data. 

cussão unica do parecer n. 204 c, de 1904, Ac~rescente-se : 
sobre as emendas ofi'erecidas na 3• discussão Os estudantes que, dentro do prazo acima 
do projecto n. 204. deste anno, que fixa .a des-. estipulado, não concluírem o numero de pre
peza do Ministerio da Justiça e Negoci0s In- pa.ratorios exigidos para o ingresso nos di· 
teriores para o exercício de 1905. versos cursos superiores, perdem para todos 

os efi'eitos os exames em que tenham sido ap-
0 Sr ... Rodrigues Lim:a-Peço a provados. 

palavra. · § Aos .estudantes que tenham um sq ou 
mais exames parcellados é facultada a ma

o Sr. Presidente -Fica a dis-. tricu1a nos respectivos annos do curso gy~ 
cussão adiada pela hora. mnaslal, sendo para esse fim validas aquellas 

approva.ções desde a data da presente lei até 
Passa-se á inlciar-se o anno lectivo . 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA .Sala das sessões, 8 de novembro .de 1904.

Gastão d.a Cunha. 
E' anntu1cia.da a 3a discussão do projecto. 

n. 253, deste.a.m;oo, que fixa a despeza do Mi- Substitutiva: 
nisterio das Relaçães Exteriores para o exer- .Accrescente-se ao art. 2• : 
cicio de 1905.. .§ l . o E' prorogado por igual tempo o 

prazo para a execução de exame de madu
Ni.Jmuem pedindG a palavra, é encer1•ada a reza de que tratam os arts. 10 e 18 do re-

discussão~ adiada a VO>ta.ção. gulamento annexo ao decreto n. 2,914, de 
E' annunciada a 3"' .discussão do pr.Qjecto 26 de janeiro :le 1901, · 

n. 77 B, de 1904, substitutivo o:fl'erecido ao Sala das.sessões, 8 de novembro de 1904.-
projecto n .• 77, deste anno, permittindo a fa-' Eameraldino Bandeira. 
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Ao art. 1 o Substitua~se pelo segulnte: 
1
. que !:\ elles . p. recedesse um d~b~e qualquei> 1 

· . . ··.··. · . permittindo elucidar as. opmwes cont!at!I· . , 
Aos estudantes q11~ Já t1verem, · na tlata : ctorias .. cleixa.m ao . vonc1do a sua oonv1cça.o , 

·desta. leit obtido pelo menos ~ma app1•ova- intacta' ou, quando mn.ito, tocada de da· ( 
ção em qualquer . ~repa.rator10 dos que se vidas, .1panas... . ... _ .. 
exigem para a matr:w.cnla nos cursos supe- E a duvida. é uma mh1b1çao do · esp1r1to, 
riores da Republica, permitte-se a fa.culdade entretanto, em que elle, continuando a pen- r. 
de concluir~ ~entro do prazo de dous annos, sar, não julga., nem affirmando nem negando. 
o curso imCiado pelo systema ~e exames Orn, p~l'mitta-me a Camara que eu con- , 
paroellados, de accordo com as leu:~ e regu- tinue a pensar, esperando que o voto final da 
lamentos vigentes. . Camara mostrõ o meu erro. 

Ao art. 2.o ~upprtma-se_ O SR. AFFONSO CosTA- . Como autor do 
Sala das sessoes, 8 de novembro de 1004.- p1•ojecto substitutivo,eu deixei de responder, 

Sá Peio.~oto. analysanclo as emendas de V. Ex., por ur- , ,, 
gencia ue tempo. Ao art. 3. 0 Redija.se assim : 

Art. No Districto Fedei•al, aE. commls-
SÕGS examinadoras serão nomeadas pelo 
director do Externato do Gymnasió Nacional, 
dentre os lentes desse estabelecimento e do 
Internato. 

Nos Estados, serã.o taes commissões or
ganizadas pelas congregações dos inst~tutos 
o:fflciaes equiparados ao Gymnasio NaciOnal, 
coni os lentes dos m<lsmos institutos. 

Art. Na falta ou impedimonto dos mem-
bros do corpo docente de quaesquer dos insti
tutos a que se refere o artigo anteri?r, 
serão convidadas }lessoas de reconhecida. 
idoneidade e notoria competencia. 

Pa1•ngrapbo nnico. Não polerão fazar 
parte das mes:ts examinadoras os directores 
de collegios particulares, equiparados ou 
não. 

Ao art. 4. 0 Sn:pprima-se. 

0 SR. ESTACIO CoDIBRA-E' medida de 
salvação publica. 

0 SR. AFFONSO COSTA- E' medida de 
garantias de clireito e de equidada. 

O SR. GAsTXo DA CuNHA-Garantia de di- ' 
reitos ~ Que direitos ? 

0 SR. AFFONSO CoSTA-De equidade. 
0 SR. GASTÃO DA CUNHA-All ! Sr. Presi

dente quanclo eu, nas minhas emendas,ueter
minei a. cessação dos exames avulsos ao fim 
de dous annos e que só os pudessem prest8:r 
de janeiro em deante os alumnos que tl
vessem quatro approva.ções, disseram-me 
alguns Srs. Deputados: e po1•que 4 prepara
torios e não 2, 3 ou 5 f 

O nosso numel'o-4-é arbitraria. 
A esta inter1•ogação eu poderia respond~r 

com esta outra: e porque 2, 3 ou 5 e nao 
quatro1 

0 SR.. BRICIO FILHO-EU tenho tamoem 
uma pergunta a fazer;- porque tr.es. ?U 

O Sr. Presidente- Nã.o h::t. ora- quatro e não um, que 1mporta um lnlcia-
·dores inseriptos. · mento 1 

sala das sessões, 8 de novembro de 1904.
&e Pei:,:oto. 

O Sr. Gastão da Ounha-Peço 0 SR.. GASTÃO DA CUNHA. - Arbitra.l'ÍO 
a palaVl'a. seria, por igual, qualquer des~e:; nu~eros, 

isto ê, qua,lquer delles se poden.1 cons1derar o SR. PRE:~mENTE- Tem a. pn.ln.Vl'lt o no- arbitrarjo. Entretanto esse nume1•o quatro 
bl'e Deputado. 'não é tão arbitraria como á primeira. vista 

. :pareceu a alg.uns collegas; ~11~ ~bedece a o Sr. Ga.stão da Çunha ( )- um calculo razoavel, a um racwcm10 atten· 
Sr. Presidente, eu conto nao merecer a divel. 
censm•a de meus collegas mantendo o meu Nota.e a proporção: o numero de appro· 
modo de pensar nnterior ao '!oto ~ Carnal'a, . va.ções e o pi•a.zo do dous annos. Adoptei 
que preferiu,. em segunda d1scussao, a~· pro- para calculo o prazo de quatro anoos, que 
jecto do honr.ado rep~esentant~ rle Mw~s e foi 0 da prorogação p1•estes a. expirar e que 
ás emendas que a e-Ile otfei'eci, o subst1tu- decretamos em outubro de 1900, prazo de 
tivo do dig~o D~puta.do por Perna.m~u~o. ;quatro annos que .era o da lei de. ~8~4. 

Niuguem ma.1s do, que eu ac~ta. o JUlZO dos , dentro do qual deviam os estudantes ~mc1ar 
illustree collegas, que. para m1m é s~mpre 0 ~e terminar os exames de prepara.torloB, os 
melhor; ma.s é' que ~o- ca~o .-e ~1s o q~e · quaes caduca1•iam transcorridos quatro 
anima e justífica. mlnha. msisten_Cia- nao · annos da da ta em que fossem prestados . 
houve díscussão e os votos, por s1 sós, sem A camara não ignora que esta aa.bia. 

' ( ·) :EJ>W clis.cul'liO uiio.. foi ~:e.vieto pel4 ol·acl'ol'e 
medida da. lei de 1864 foi revogada pelo 
decreto legisla.tivo n. 2. 764, de 1877. 
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1::. ~ Em1900m~rcol1~se aosestuda.ntes or11esmo E boa já é a reforma que, prejudicando· 
: ·' ~prazo para f<~.zerem seus preparatorios, to' '-"?P!trentcmente taes interesses indiyi~uaes, 
i)~ do::;. Agora a Garoara tem a equidade, quero redunda em vant~gens para a collectiVldade, 
'!h empregar o enphemi~mo lembrado pelo para a communhao. 
''(>illustre.representante . d:>. Pernambuco, de o Sn .• JA!IIES DARCX- Ou para os proprios 
11i1 consent1r que aquelles estudantes quo a.pa- quo se entendem prejudicados. 
".h nas fizeram c1uatro oxa.mes dentro daqualle _ · . 

··!! 1 prazo, possam concluil-os em mais dois · O ~R. GAsT.\O DA CuNHA --: O~ para ?s. 
1:! :annos. Não se póde ser mais favoravel no proprws que se entendem preJUdicados, diz. 

:
11\exercicio dessa ec1uidade. Favoravel ainda mmto bem, quanto ao ca.so vertente, o meu 
: 1 seria. nessa deliberação si, apenas aos que collega. . _ . 

~ ~ tivessem metade dos preparatorios, se desse Não "faço. a nenhum dos collegas a InJuria 
·,~metade do prazo anterior, ou digamos dous de presumir que ~es~ubra dos ~s~udantes um 
'

1

i annos, pa1•a concluil-os S·)b o regimen dos desses famosos d1re1tos ad9.Uir1dos, que áS· 
• parcellados. vezes surgem á. fl'ente do legislador. 

. - No caso, nem surpreza. podem ter os pre--
. Ponderm que em dous annos n:1?, era par~;~.torianos, porque elles sabiam do pra.z~ 

raz~avel esperar que pudessen; conc~uL."'com a exph•at• no fim deste anno, prazo que eqm-· 
seriedade se~s estudos prepa1atorlo~ o.~"' es· valo por um aviso, dado quatro annos antes. 
tuda.ntes, qu1,"'- computada a epocha ac~sual e pela terceira vez, da precariedade do re
de exames! nao entrassem pel~ anno de gimen do' exames avulsos. 
1905 possumdo quatro approvaçoes. c;:) tá b t da q e "o 

. . E a amara es em cer a u , " 
E1•a 1mp~ss1 vel a um moço faze; SGu cnr~o findar a 4a. p1·o1·ogação, virão os futuros exa-

preparato:r:JO .el!l m~no1· prazo de .. empo •. Eis minandos pedü• outra, allegando os mesmos 
o n;teu raclOcinro. St meu prazo fosae mawr, motivos, ai mesmas causas, as mesmas ra· 
sei'la correspon.dentemente m~nor o numero zões de agora e que já foram as mesmas 
de lreparatol'lOS que eu fixaria. . allogadas em 1896, em 1898 e em 1900. 

N~tae, meus coHegas, o segmnte : a si· E quando irá 0 conO'resso apagar do quad1•o 
tuacao legal. neuro de nosso ensino secundaria essa dizimU~ 

A lei de 1 de outubro d~ 1900 : «Fica ma.r· pe~iodica de prorogações ? 
cado o prazo de quatro annos para quo Vae nisso desprestigio pa.ra a nossa auto· 

:· I dentro delle iniciem e concluam os seus ex· ridade, tanto como pa1•a a nossa capacidade, 
· · ames d.e preparatorios... porque vamos reconhecendo continuamente 

o SR. AFFONSO CoSTA.- Ahi é q_u:~ foi 0 <t impraticabilidade do regimen da madureza,. 
mal ahi nesse iniciem. sem que nenhum _dos representantes lua 

' _ _ :proponha a reYogacao ~u, pelo menos, con-
0 SR. GA~TAO .nA CuNII•\- Or~, na.o pó~e veniente regulamentação. 

o Poder Legts!a.t1v<? ser ma1s ~emgno, ma~s Minhas emendas traduzem um pensamento 
• 1 tolerante- nao se1 como o d1ga,- do . que de transacção, como explicitamente o de· 

é, ou do que ~e1•á, approvando a. mmha clarei na 2a discussão· mas transacção em. 
omen~a que diz: dess~s alumnos, u.quelles termos que me pareceram 1·azoaveis e n~o 
que nao putleram COJ?.Cltm· dentro do prazo, a Yão até á retirad·a ou á. capitulação. O prazo 
findar, concedo mais a metade do tempo! de dous annos só será aproveitavel por: 
uma -v:ez que mostrem haver chegn,do fJ.uas1 dumnos que jft tiverem, em ja.neiro do 1905, 
ao meiO de s~1~ tM•efa.... , . qua·tro exames. _ 

Haverá, cre.o bem,. ~st~u ~er to mesm~, Faço ainda. uma. concessao e essa confesso· 
estuda?tcs aos quaes, Ja naq d1go a. cassaça· que foi suggerida pelo interessado. Achei·· 
do ~eg1men. dos parcellado~,' m~s ~ appro· lhe razão. E' 0 caso que tenho recebido in·· 
va<;ao de mmha emenda, fo1 preJtlcltecar. numeras cartas de estudantes algumas timi-· 

Haverá prejuízos nos calculos de a.Ig·um ou damente subscriptadas por simples inici~es, 
de muitos (não espectativa legitim11 que fa- mas, indicando as l'espectivas residenc1as, 
lhasse, pois a expecti va legal ora :l. madtu•eza e dellas uma ê digna da defel'imento, pol'· 
a purtlr de janeil•o do 1905), havet•tl. ciJrltru· que faz uma t•eclamaoã.o justa.. 
riedade ou,empregandon expressão ingleza- · Allega um estudante que pretende o titu~o · 
desaponto.mcllto para estudantes que oon· de pha.rma.ceutico. O curso de pharmac1a 
tavam com uma quart11o prorogaoü.o; ha.verá exige numero menor de preparatorios; e 
desarrazoados interesses fe1•idos. Mas, que não 6 excessivo esforç(), o que vale dizel" 
fossem legitimas taes interesses; qual a re· fi agido esfol'ço, concluil-os em dous annos. 
forma desta natul'OZJ, que não fere em A mesma consideraçã.o se applica ao curso 
maior ou menor escala ~ Nenhuma reforma de odontologia. : 
deixa de chocar nesse ou naquelle ponto o Para estes abro exMpcão, maa exigindo 
interesse radicado na ordem legal anterior, delles que tenham um exame já. feito. 
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--------~----------------------~--------~~-------~ 
Nas anteriores emendas inseri uma dispo

sição a respeito dos candidatos dos cursos 
de pharmacia e odontologia. 

Sr. Presidente, minhas . emendas V. Ex. 
jtt as fez ler. Eu entendi dover renoval-as, 
quando menos por um deve1• de coherencia, 
(Muito bem ; mttito bem.) 

O Sr. Carlos Cavalea.nti C')
Sr. Pre5irfente, não venho produzir um 
discurso, a Camara está bastante fatigada e 
a hora. adeantada; apena~ venho justificar, 
em ligeiras pllavras, uma emenda que 
terei a honr<t de apresentar â Camat•a 
dos D3putados, sobre ma.teria. a que se 
referiu o illustrado representante de Minas 
Geraes. 

Como V. Ex. sabe, Sr. P1•esidente, já do 
lla muito tive occasião de, embm•a con
cisamente, manifestar a minha opinião sobee 
o transcendente objecto de que trata o pro· 
jecto em discussão. 

Sou em principio partidario dos exames 
de madureza ; em certa occasião mesmo, 
quando orava o honrado representante de 
Minas Geraes, ti v e opportunida.de de dizer 
em aparte que, em uma questão tão 
impor•tante quanto esta, achava inconvenien· 
tissimo o systema, empregado na Camum, 
de hesitações, de fluctuaçõ .~s continuas na 
opinião. 

Parecia-me muitíssimo mais conveniente 
c necessa.rio a t-egenet•ação do nosso ensino 
publico, maiot' energia, maior decisão e fir
mez::t no delibarar. 

A sabedoria da camara dos Deputados, 
entretanto, não sanccionou a mi11ha opinião, 
e tanto não lhe quiz dar o prestigio do seu 
apoio que está em dicussão,e já pela terceira 
vez, o projecto de lei que proroga por mais 
quatro annos o systema. denominado dos ex
ames parcellados, no estudo das humani
dades. 

Este substitutivo, o1Ie1•eciJo â camara pelo 
distincto Deputado por Pérna.mbuco o Sr. 
Affonso Costa ••. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA- Alid.s partida· 
rio da madureza. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Como O hu
milde orador que se acha na. tribuna. 

Este substitutivo foi apresentado a um 
projecto de um distincto rep1•esentante de 
Minas Geraes, que na minlin. opinião era 
mais logico do que o do hoOl'ado represen· 
tanta de Pernambuco. · 

Disse, ll.inda ha. pouco, que a sabedoria. da 
Camara dos Deputados não havia sa.nccio
nado a minha opinião e que seria. mais con-

(· i ;;:st•l rliscnt•so 11ão foi l'CYi&to pelo Ol'&dor. 

Vol, VIl 

v:eniente. a regenera~o do ensino publico ' ~ 
s1 pr~cedtmento energ1eo e firme a. respeito I ., 
de tao transcrmdentJ assumpt(l não fosse. 1

• ~ 
posto om pratica.. · ' ' 

A questão é, portanto, da melhor · ou 'i} 
peior execuçã.~ dcs exames de madureza. '' ) 

Deve on nao entrar em execução seme- ~ ~ 
lhante exame 1 Para mim deveria entrar ~i 
immediatamente. 1 ·l 

Os meus honrados collegas não ~ão da. . i. ; 
minha opinião. O prestigio do voto da Ca- • 
mara trouxe o projecto c prorogação destes ,~ i 
exames pa1•cellados atú o 3° turno dos de
bates. Não ha, portanto, outro procedimento ~ 
para mim senão curvar-me ao melhor julga- '1 ! 
mento dos meus pares, submettendo-me:. ~I 
dest'arte á resolução sabia da Ca.ma.ra. : I 
. R~sta·mo o ~irei to de procurar dentro dos . 1 

hmttes da . mmba fraca competencia (não .· i 
apoiados) tornar qua.nto possível mais equi- ; 
tativa a medida provisoria quo se trata de · 1 

levantar. · 1 

Parece-me que, para ser logico, o projector 1 

nesse favor que vae conceder aos alumnos 
quo so destinam ás di versas faculdades da 
Repulllica, deveria ser mais comprehensivo 
do que é realmente; quero (}izer que deveria 
abrangor em suas diversas disposições todas 
as modalidades do ensino publico. 

E' o que me parece, e não se acha muita 
claro no substitutivo do honrado represen
tante de Pernambuco. Parece que S. Ex. 
apenas se refere áquelles estudantes que se. 
destinam aos cursos principaes das nossas es
colas superiores; quero dizer: medicina, en
genharitt o direito. 

Ha, porém, o11tros cul'sos mais modestos. 
do quo estes e <1ue são os cursos de odonto
logia, pharmacia, agrimensura, obstetl'icia e 
bellas a~•tcs . 

Assim sendo, pa.ra estes devia haver uma 
disposição excepcional no projecto de que se 
trata. 

Pois bem; tendo recebido do meu Estado 
uma representação assignada por di versos 
estudantes, que se destinam ao curso a que· 
acabo de me referir, aproveito-me do ensejo 
que me offerece a 3• discussão do projecto 
para submetter á consideração dos meus hon
rauos pares urna. emenda que cogita. do caso 
e que fa.rá com que os estudantes que pre·· 
tendem seguir estes diversos cursos :fiquem 
comprehendidos nas disposições do suotitu- · 
tivo a que acabo de me referir. . 

Quero que a representação que me fol dirl .. :. 
g~da seja publicada. juntamente com o meu 
cl1scurso. 

Ao terminar p9ço ao digno representante 
por Pernambuco seu prestimosoa.mparo para 
esta emenda que tive audacia de apresentar 
ao seu importante substitutivo. (Muito bem; 

muito bem.) 
u 
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V(Jfll á Meea, ~lida, apoiada e posta conjun· 
. ,eta.mente em dfsoossão a. seguinte 

EMENDA 

Ao pr()jecto n. 77 B, rle 1904 

Aoorescente-se aoart. l." : 
Para.grapho uni co. Aquelles estuda.ntet. 

porém, que se destinarem aos cursos de odon· 
tologia, pha.rmacia.~ obstetrícia., agrimeasura 
·e bellaa artes, continuarão a. prestar exames 
de preparatorios . pelo systema pa.rcella.do, 
independentemente de já haverem obtido ou 
nio &pprova~ão em qualquer dos referidos 
preparatorios, na data. desta. lei. 

Sala das sessões, 9 de novembro de 1904.
Carto.<~ Ca,a:Zcanti. - CarfJalho Cha'Des. -

. Alencar Guimarlies. 

Consultada, . a. Ca.rn<l.ra accedc na publica-ção 
pedida pelo Sr. Carlos Cavalcanti. 

s 
REPRESENTAÇÃO A QUE SE REFERE O SR. CARLOE 

CAVALCANTI E PUBLICADA EM VIR'fUDE DO 
:pELIBERAÇÃO DA CAMArtA, NOS TERMOS D6 
PARAGRAPJJO UNfCO, (LETTRA A) DO ART. 8 
DO REGIMENTO 

Illustrado cidadão Dr. Carlos Cavalcanti de 
Albuquerque, dignissimo Deputado Federal 
pelo Estado do Paraná.. 

Os abaixo assignados, desejando seguir as 
carreiras de pharma.cia., odontologia. e agri· 
mensura. o não tendo prestado ainda nenhum 
exame do curso de prepara.torioe, conforme 
exige o projectfl de lei já. a.pprovado em 2a dis· 

: ·cusaão neslia C11.sa do Congresso, e que pro
• roga. por quatro a.nnos a. admissão dosc:r.a.mes 
1 pa.reella.dos tão sómante para. os estudantes 

já se Yé, &()titulo de bacharel. em letras~ 
Do contrnrio, não sabem oomo . se poderá 
exigir · c-qrso. oomple_to de_Gymna.qío · ~os que 
se degtinam á carreiras tão sec1JD.da.rw como 
esta:s. e para cnja matricula sempre_ se 
exigiu pequeno numero de preparatorzos. 

Os abaixo assígnados tudo confiam e a. 
peram da vossa cxtraordinaria. solicitude 
em a.ttender ás solicitações juatas a ás me· 
didas patrioticas e alevantadas. 
· Do .vosso brilhante talento ao serviço de 
alma tão immaculada e pura. os suhscri
ptores destas linhas esperam favoc·a 'Vel so
lução. 

José Vieira de Castro. 
Augusto Maximiano de Fa.riaa. 
An t.enor de Lemos. 
Manoel. Alcanta.ra • 
O;:;car do ~ascimento. 
Hugo Ferre!ra. e Silva.. 
Antonio de Macedo Portugal. 
Luiza de Mattos Guedes. 
Mercedes Pinto Portugal. 
Antonio Mendes. 
Emestina Pereir3. da Silva. 
Homero Souza de Carvalhaes. 
Agostinho Cavalcanti. 
N oemia. da. Luz. 
Manoel Sottomaior. 
Rosa. Pereira de Souza.. 
Arthur de Paula. Ferreira.. 
Manoel Padilha. 
Armando de Loureiro de Souto. 
Antonio José da. Costa. 
André Waiss. 
Anna Adelina de Souza. 
Ida. Martha Weber. 
Curytiba., 28 de outubro de 1904. 

que já. tiverem pelo menos um exame, tomam 
a. liberdade de pedir~vos que por elles inter- O Sr. Affonso Co•ta- Sr. Pt•e· 
ceda.is para que lhes seja permittido prestar sidente, o fa.éto de ter sido- autor do substi
exame de preparatorio durante esses qua.trô tutivo ora em discussão, e que mereceu a 
annoa embora não tenh .. m ainda prestado honra. de ser approvado pela Camara, me 
nenhum exame os candidatos que se destinam obriga a. vir proferir duas palavras em 
4s carreiras de odontologia, pharmacia, defesa da idéa que elle consigna, idé& que 
obstetrícia, agrimensura. e bella.s artes. aliás já foi abraçada pela. maioria dos Srs. 

Os candidatos q ne se destinam a essas pro· Deputados. 
fiasões, cujos títulos são incontestavelmente Convencido de que a medida, que a. propo
muito inferiores aos de medico, advoaado e sição legislativa estabelece, attende a. um 
eogenbeiro~ não devia.m ftca.r sujeitos aos seis principio de eq,uida.de, permittindo que os 
annos de curso do Oymnasio e ao res:J?ectivo estudantes de preparatorios, que já. tiverem 
exame de madureza., como ficam sujeitos os iniciado os seus estudos pelo systoma de 
ca.ndida.tos á ma.tricula. nas escolas superiores enmes parcella.dos, concluam o curso ini
do po.iz. ciado~ da mesma. maneira, sem prejudiear 

Ser la po1•tanto uma. medida. da. mais ele- o systema instituído pela reforma i:le Benja.· 
vada justiça que, aos candidatos aos cursos mlu Constant, com relacão ao exame de ma· 
de· pba.rmaeiã., odontologia, agrimensura., dureza.;. convencido de que o tempo urge, eu 
obetetricla e bellas~a.rtes,. continuassem a ser estava. resolvido a. nio occupar a a.ttençio 
perm'ittidos os exames parcellados, ou então da Ca.mara sobre o a.ssumpto. 

-que se lhes exigissem sómente os. tres primei· Entretanto, Sr. Presidente, as palavras do 
.ros a.nnoa do curso do Gymna.sio, sem dil•elto,. . honrado Deputado por Mina. a Geraes, o Sr. 
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Gastã.o. da Cunha.~ que, sendo um dos maiores Deputado mineiro mereceu o voto quas.i 
talentos da Cama.ra,. ê ta.mbem um dos unanime desta. Assemblêa. em la discus..~o. ' · 
mais. fluentes oradores da bancada. mineira 
(apoiados). •·r 

O SR. GA.STÃ.o DA. Gt-mrA- Muito obri
gado~ 

0 SR. AFFONSO CoSTA - ••• me obrigam 
a reclamar a attenção dos meus illustrados 
collegas por alguns momentos. 

O honrado Deputado. si positivamente 
não nos censurou, M menos, queixou-se de 
que tivessemos rejeitado todas as emendas 
que S. Ex. apresentou a.o projecto Manoel 
Fulgencio,sem que tivesse,m sido impu§.:l:ldos 
em uma discussão ampla,. como realmente 
merecem os tra ba.lhos de S . Ex. 

Não foi nem . podia ser-eu ~ o disse a. 
s. Ex. em aparte-falta de apreço ao seu 
alto merecimento, nem pouco interesse pelas 
emendas apresentadas pelo honrado Deput..1.do, 
o c1 ue nos levou a não a.nalyz:.\1-as ampla· 
mente foi a urgencia. em que se encontrou a. 
Camara. de votar, quanto antes, o prvjecto, 

·afim de qne pudesse ser dirigido ao Senado 
a. temp<> de ser transformado em lei, si 
porventura o Presidente da. Republica. não 
lhe negar a respectiva. sancçã.o. 

Sr. Presidente, as emendas do honrado 
Deputado por Minas traduzem, de facto, a. 
convicção de S. Ex., de partida.rio extre
mado do ensino integral e do regimen de 
madureza, tantas vezes defendido aqui bi·i
lhantemente por S. Ex. 

Partidario destas idéas ta.mbcm sou, como 
tenho sempre dito o a.tllrma.do ; mas, no mo
mento, perscruta.nJo o sentimento da Ca.
mara., comprehandi quo autt•o qualquer pro
jecto que não fosse muito liberal, que não 
fosEe vasadó nos moldes om quo foi o sub
~titutivo não mereceria. o seu voto. 

O projecto primiti \·or o <lo honrado Depu
tado por Minas, o Sr. Manoel Fulgencio, 
permittindo a quu.Jquel' estudtmte a. presta
ção de exames pu.rcella.dos para a matricula 
m•s academias, era a ·morte completa, em· 
bora por meio indirecto, do regimen de ma· 
dureza ; era o adiamento por mais quatro 
annos da. reforma já tão protelada, era. a 
continuação do antigD e desmoralizado sys
tema, cuja restauração ninguem tem cora
gem de propô r francamente. 

Na situação creada pelo projecto, cuja 
discussão tantos Srs. Deputados reclamavam, 
convencido de que era. preciso salvar a.lguma 
cousa. a. fr.vor do regimen que a reforma de 
Benjamin Constant instituiu. a.pressei-m·) a. 
apresentar o substitutivo, já conhecido da 
Camara.. 

Que as minhas suspeitas eram funda.da& 
sa.be V. Ex., Sr. Preeidente,e sabe a Ca.ma.ra.; 
todos nós vimos que o projecto do honrado 

0 . SR. GASTÃO DA. CUNHA.-- Admira. não : ~ 
falla.rem ainda em direitos adquiridos dos i i 
estuda:ntes. ~ :I 

0 SR. AFFONSO COSTA - Não pretendo, ~ 
Sr. Presidente, como j<í. disse, discutir ago· 1 i 
ra as questões connexas ao grande problema 1 

·: 

da instrucção secundaria; não virei, mais ' \ 
uma vez, affirmar· que e.ston convencido da · 
nêeessidade de Lliffi.cultal', o mais possivel, o 
a.cce::;sÓ á matricula nos estabelecimentos de ; ~ 
instrucção superiot· do paiz. , , 

Não ha ex.aggero quando se diz que o es· , ! 
tado da instrucção secundaria entre nó:5 é ., ~ 
''ergonhow, e p~ssimo; confessam-no os do· : I 
cumentos officiaes, os dit·eetores dos esta
belecimentos de ensino superior, onde· sa 
notam, m~1.is de perto, os effeitos do pouco 
preparo tia mocidade; confessamos nôs todos ! 
que fazemos parte de bancas examinadoras · 1 
nesta Capital ou nos Estados. l 

Si tão a.de<1.nt:tda, Sr. Presidente, não es· 
ti ve::;se a. hot·~~ dos nosso~ trabalhos e não 
temesse fil.iiga.r o espirito da. Camara., ex
aminando systemas do ensino e comparando· 
os, aproveitaria. o ensejo de Mhar-me na . ! 
tribuna pa.ra, em te1•mos ra.piJ.os, descrever 
o que é o ensino integral. o curso de ma. te· 
l'ias bem uisposta.s e combinadas, terminado 
por um exame ge1•al, em que se conhece no 
examinando o seu desenvolvimento intelle· 
ctual, e o que tem sido entre nós, o que é, e 
conLiuu<tria a. sel' o 1•egimen dos exames pal'
cellados, loteri<\ vergonhosa. e nunca crite1•io 
segW'o para se julgar t\ capa.cida.ue de cad1~ 
estudante. 

0 SR.. GAST,\0 DA CUNIIA- Comtanto qne 
não seja. e:tecut!\do. 

0 SR. AFFONSJ COSTA (para o Sr. Ga~Mo 
da Cunha)- O meu intuito V. Ex, conhoce 
perfoitamen~e; V. Ex. não ignora. a sincel'i
u.ade e a convicçií.o com que detendo ~a van
tagens do systoma. de madureza. sobre o de 
exames parcella.dos; esf'io a.bi os meus dis
cursos e as minhas manifestações francas 
a respeito. E V. Ex. mesmo não decla.ro11 
no bellissimo discurso,. com que justlft.cou as 
suas emendas, em uma das sessões passadas, 
que era preciso transigi~ com o sentimento 
da Camara ~ 

Pois serei eu, como diz o vulgo, mais rea..· 
liata do que o rei, mais defensor do reglmen 
de madureza do qu.e v. Ex. ~ 

A emenda do nobre Deputado por Mina.s, 
sr. Presidentep consigna. tambem uma me
dida de transacção, notando-se &penas uiXla 
di:trerença., e é que o nobre Deputado só per
mitte a. p1•esta.ção de. exames parcellados aos 
estudantes que já. tiverem adquirido a.ppro•· 
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vnção em quatro preparatorios, ao passo 
que o substitutivo só exig-e umaapprovação 
em qualquer das materias . que são neces-
8arias á màtricula .nos cursos superiores. 

Não comprebendo, Sr. Presidente, v. N.zã.o 
da preferencia. pelo. número quatro. Pode
remos perguntar: porque quatro,· c não 
dous, . tre.sou chico~ 

Nós, os que exigimos p:.tra a concesst(o do 
fa.vor,que o projecto autoriza, uma só uppro· 

· vação, somos mais logicos, e menos arbi
trarios, pois tomamos como ponto ele partida. 
o facto de ter o estudante iniciado os seus 
estudos por um systema p1ra permittir qne 
os conclua. pelo mesmo; e se exigimos que 
tenha obtido uma approvação, é porque, só 
por esse meio, podemos ter a prova de que 
realmente os iniciou. 

O honrado Deputado procuranlo defeuder 
a sua emenda, nos disso que ella attende 
perfeitamente .a.osinteresses dos estudantes 
que, tiv:erern menos de qua.tro preparatorios 
permittindo que se matriculem nos cursos do 
Gymoasio Nacional e gymnasios equiparados. 
não se lhes exigindo mais os exames em que 
tiverem sido a:pprovados. Essa. medida., essa 
providencia lembrada pelo honrado Deputado 
não póde se1' ~do.Ptada.. S. Ex. conhece o 
programma de ensmo do Gyrnnasio Nacional 
e gymnasios equiparados e sabe que as ma
terias são leccionadas em um cur·so de seis 
annos e algumas repetidas em varios a.nnos. 
Portuguez, por exemplo, é ensinado no 1 o, 

. 2°, 3° e no 4° annos ; geographia no l '>, 2°, 
3" e 6°, e assim por dia.nte. Como pl'ocedel'á, 
p::>is, o directol' de qualquer estabelecimento, 
tondo de considerar esses estuda.ntes appro
vados em algumas das disciplinas do curso ? 

No oxa.me final, no exa.me de madureza, 
s:'rão exigidos desses estudantes conhecimen· 
tos das disciplinas em que já foram appro
vados em exames parce!lados, ou sobre ellas 
não serão mais examinados '? 

No priweh·o caso, si os estudante.~ forem 
obrigados a novo exame das ma terias em que 

i já tiverem obtido approvação, sorú de ne
nhum eft'eito o beneficio que a emenda do 
honrado ·Deputado lhes p1•etende assegurar ; 
no segundo, ex:cluioias do exame de madureza 
essas ma. terias, teremos um exame mtt tilado, 
que em nada corresponde ao que instituiu a 
reforma.. . · 

4 Demai~t, Sr. Presidente, qual-ê o intuito 
do nobre Deputado com essa providencia~ 

Não ê salvar o methodo de ensino, a ma
neira do julgamento dos estudos pelo exame 
final 'l (Apartes.) 

Ora., si esse ê o intuito do nobre Deputado 
como é o meu, fique S. Ex. tranq uiUo, pois 
o subsiitutivo feclia, por completo, a portii áo 
s~stema. ~e exames parcetlaaos, sem preju
àica.r a. nmguem, 

O que convém. é ser severo . daqui em 
deante, é prohibir,tanto quanto for possível, 
as approvacõPs escandalosas nas bancas 
examimuloras, como se tem verificado em 
alguns Estados, para o.nde marcham levas 
de esGudantese de lá voltam trazendo todo$ · 
os certificados de que carecem p.ua a ma
tl•icula nas aca.demias ..• 

0 Sn.. ESTACIO COIMBRA- Em Pernam
buco ha relativa severidade, relativa digo, 
porque temos a Parahyba onde a taxa de 
exames constitue receita publica.. 

0 SR. AFFON'SO CoSTA- ••• e o meio, Sr. 
Presidente, de organizarem-se bancas exa
minadoras mais moralisadas, compenetradas. 
de seus deveres, é retirar dos tlscaes do Go
verno Fcd01•al nos Estados a incumbencia. de
nomeai-as, passando-se essa missão ás con
gregações dos gymnasios officiaes ou equi
parados, que devem ser, mais de perto, inter· 
assadas na mo1•alização do ensino. 

Pelo projecto, devem ser preferidos pelas 
congregações na organisação das bancas, os 
professores dos estabelecimentos officiaes, o 
só na falta destes, serão convidadas pessoa~3 
de competencia reconhecida. 

0 Sa. GASTÃO DA CUNHA-E si esses pro
fessores dos gymnasios forem professores 
particulares? 

0 SR. AFFONSO COSTA - Está previsto O 
caso. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA - E por que ex• 
olue os professores dos equiparados ~ 

0 SR. AFFONSO CoSTA-OS professore3 dos 
equiparados podem fazer parte das bancas, 
no caso de falta dos professores officiaes. 

0 SR. GA.ST.ÃO DA CUNHA-Esta. officializa.· 
çiio exaggerada é que não comprehendo. 

0 SR. AF'FONSO COSTA -E' out1•a questão, 
que não entra no debate. 

0 SR., GAST.ÃO DA. CUNHA- Eu quizera. a 
opinião do meu collega sobre a idéa de fazer 
caducar os exames, findo um certo prazo. 

0 SR. AFFOl\SO CoSTA - Vou referir-me a 
cst~1. questão. 

0 SR. GASTÃ.O DA CUNHA-Não e5tá na sua 
emenda. • 

0 SR. AFFONSO CoSTA-Não está. 
O projecto substitutivo consigna o prazo 

de quatro a.nnos, para dentro delle os es~ 
tudantes, que jâ tiverem uma approvação, 
concluírem, pelo systema de parcellados, os
seus estudos. Niio se inicia. mais o curso de 
preparatorios pelo systema. de exames par·
ce~la~o c, findos os quatro annos, o estu. 
dante,que não tiver concluído os seus prepa
r&tol'ios, não poder.~ presta.r mais exames. 
pa.rcelladamen to. · 
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Deste modo, entrar-se-ha j;t no regi~en Tendo, Sr. Presidente, feito referencia ás 
instituido .:pela reforma, pois o estudante que emendas do honrado Deputado por Minas, o 
ainda não tem uma approvação, irá matri- S1•. Gastãoda. Cunha, corre-me a. obrigação 
(miar-se no curso do Gymnasio . ou dos col· de, como autor do projecto em . debate, refe
_legios equlparadqs, para fazer, afinal, o seu rir-me tambem ás que foram en·lereçadas á 
exame de madureza. Mesa por outros Srs. Deputados. 

Por isso não julgo necessario a caducidade Duas foram as apresentadas pelo Sr. re-
dos oxames dos que, findo o prazo dos quatro lato r d::t Commissão de Instrucção Publica, o 
<mnos adopto.do pelo pt•ojecto, nã.o tiverem Sr. Sá Peixoto, uma do méra l'odacçã.o, me
completado os seus estudos. rece o meu apoio; a outra, restringindo do 

Para mim, Sr. Presidente. a questão do quatro para dous o p:·azo concedido aos estu~ 
p1•azo não tem a importancia que outl'os dante~ pa.rn. a. conclusã.o de seus estudos, não 
coUegas lhe dão. pass:tl'(~, sem o meu protesto. 

Tuuo depende da sinceridade com que pro- o pl'azo ue duus annos é por demais insuf· 
cedermos. Que importa maior ou menor fi.ciente. Um estudante que apenas tem um 
prazo, si a Camara, amanhã, findo o que o exame, nt~,tm•fümente não poderá, sem atro
projccto C<>nsigna, entenler que o devo pro- pelo, C'Jncluir os seus preparatorios dentro 
rogar ~ (Apm·tes ·) _ .. _ . . de dou:: :1nuos, a. não ser que a Camara. pro-

O quo convém é que nao se llUCl<" ma1s tenda quo so lhe abram todas as portas o os 
curso prepa.ratorio pelo systema p-.r~e!la.do, examc8 não r~e revistam da moralidade que 
que só sa peL•mitta. a prestação de p:lrcellados é para ueseju.r. 
aos quojl\. tiverem obtido uma approvação, Restringir o prazo do projeoto será. onco
entrando, desde j<t, em execução a roforma raja1• os escand~los, o que não pódc estar na 
pm•a. o,;; c1uc não se achal'em neste caso. intcn•;ão n0m no querer do Congresso. -

Sr. P!'esidente, a cama de nos encontrar- A emenda apresentada pelo meu collega. 
mos hoje na necessidade do prorogar o prazo de bancada, o Sr. Celso de Souzn., permit
para a prestação de exames parcellados aos tindo prcstacã.o de exame de madureza. em 
estudantes que jd. tive1•em obtido, pelo menos, cidades onde não ha gymnn.sios offl.ciaes e 
uma app1•ovação, foi o descuido com que pro· collegios equiparados, não me :parece con
cedeu o Congresso, depois da refo1•ma de Ben· veniente. 
jamin Constant, não tendo estabelecido na São num0rosas, e algumas bani fundadas, 
lei, então votada, a. restl'icção que crêa as reclamacõeEI que se levantam contra os 
o substit11tivo em discussão. collegios ec1uiparadcs. Não falta quem lhes 

Si então se tivesse assentado que só os pre· a.ttribua. grande parto na desmoralização do 
paratorianos que tivessem obtido, pelo mo· ensino. 
nos, uma approvação, poderiam C;,~ncluir 0 Da Commissão de Instrucção Publica já nos 
curso iniciado, pelo systema. de exames veio um pro,jecto restringindo-lhes a acção 
pa.rcollados, a. porta estaria fechada e 0 e as prerogati v as, e si o proje~to não foi 
·Congresso não se encontl'S.l'ia hoje na contin- app1•ovado, nã.o deixou comtudo de ter on-
,goncia da votar nóva prorogação. contrado grande apoio no seio da Camara.. 

Penso tor justificado pel'feitamente a mi- Como, :pois, alargM' ainda mais esses fa· 
nha posição nesta questão de preparatorios; vares, fô1•a mesmo dos equiparados ·? 
penso tc1~ mo defendido ca.balmente da~~ ar- Ha, ,;aml>em, sr. Presidente, uma emenda 
guições que me teem sido feitas de parecel' apresentada. pelo Sr. Deputado pelo Pa
incohere:nte, po1• isso que, sendo partidario l'<'ná, Carlos Cavalcanti, permittindo aos 
de um 5ystema, combato pela. manutenção de estudantes que se destinam a cursos os
um outro. peciaes, para os quaes apenas se exig0 um 

Não ha tu.l incoherencia; o substitutivo ê pequeno numero de preparato1•ios, a pres
uma medida de conveniencia. o de occa- ta.çã.~ de exames parcellados, ainda mesmo 
sião, qu~ consulta perfeitamente a Yontade não tendo esses estudantes nenhuma. appt·o· 
da maioria da Oama.ra, e au, 81•. Pre· vaçã.o. 
sidente, na minha consclencia de prores- Vou a respeito externar a minha opi· 

:SOl', na tlualidade de advogado franco e niã.o .•• 
decidido do ensino integral 6 da reforma o Sn. CARLOS CAVALCANTI-Que tem todo 
Benjamin Constant, julgo ter lealmente cum-
,prido o meu dever, sem prejudicar os prin- valor para mim. 
·cipios que atlvogo, attendendo a esses moços, O SR. AFFoNso CosTA-..• sem pretender 
.que se veriam, de momento, forçados a encaminhar o voto da Camara. 
abandona1• os estudos, já. iniciados pelo sys- . Penso, Sr. Presidente que a emenda não 
tema. de }larcellados, perdendo assim todo prejudica. a reforma, não P<ldendo tamllem 
seu t1•;,\balho e todos os seus esforços. alJrlr a porta a. novas reclamações. 

I, j 
I' 

' • 
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· Os estudantes que se .. destinam .aos cursos 
de odontologia, pharmacia, obstetrícia, bel~ 
Ias-artes, etc., não carecem do curso · com
pleto . d{) Gymnasio, e não e justo obrigal-os 
ao estudo de todas as ma terias que consti-:
tuem o referido curso, quando, para a ma
tricula que elles almejam, apenas carecem 
da approvação em algumas deltas. 

E' por isso que, sem mais exame; me in
clinoa votar a favor da emenda do Sr. Depu
ta.do pelo Paraná. 

Analysadas assirn, ligeiramente, n.s emen
das apresentadas a.o substitutivo, vou con
cluir, convencido do que a Camara, mais 
uma vez, o Sllifragará com o seu voto. 

Assim, entraremos desde já no regimen da 
reforma, pois os que não tiverem ainda uma 
approva.çã.o em qualque1• preparatorio, se 
matricularão nos cursos dos gymna.sios, não 
se permittindo mais a ninguem o inicio de 
estudos pelo regimen de pa.rcella.dos. 

Grandes são as queixas que se levantam 
contra. a. reforma e o exame de ma.durez~L ; 
estou · entre os que confessam que o pro
gramma está sobrecarregado de materias e 
que carece de retoques em varias pontos,com.o 
lembra o director do Gymna.sio Nacional; 
mas estou convencido tambem de que o sys· 
tema instituído pela reforma é o melhor e o 
mais proprio a obter· se uma solida instruc
ção secundaria. 

Para nós, diz Greard, si temos de fa.llar
com fra.nqueza, e si o Estado ê o supremo 
director do ensino, não hesitamos em propor 
o systema. d13 exames interiot•es successivos, 
terminados por um derradeh•o exame maia 
solemne, porém interior tambem, prestado 
deante de professo1•es do ensino secunda.rio, 
juizes autorizados, interessados e legitimas 
nesse julgamento. 

Esse modo de sancção aos estudos tem al
guns inconvenien-tes, mas nenhum se nos 
mostra. mais racional e se offerece tão capaz 
de remediar as enfermidades da natureza 
humana. 

Apreciado em seu conjuncto, apresenta 
vantagens incontestaveis. A primeira é que, 
sob esse regimen, ninguem se illude. Os es
tudantes sabem que o successo de seus estu
dos depende de seu aproveitamento durante 
o anno e não do prilparo da ultima. hora. ; elle 
sabe que cada. passo o guia seguramente ao 
fim que tem em vista, sem poder contar com 
um resultado, ftlho da felicidade de mo
mento. 

Depois, os paes são informados do adean ta· 
mento de seus :ftlhos de anno a a.nno; e :final· 
mente_ o professor tendo consciencia de que o 
diseipulo lhe pertence durante o cano an
nu&l, nio carece de· a-pressaras explicações e 
lições para attender aos -que mais se adean • 

tam, nem demorai-as para esperar os que 7 

preguiçosos ou fracos, não poderem, com fa.· 
cilidade, aprender a mataria explicada, ( l) 

Modifiquemos pois, os programmas :exis 
tentes, tornando-os mais praticos, mas ft. 
quemo~ certos tambem de que a. unica re
forma efflca.z do ensino secundario, como diz 
Reinach: {2) est de fe;·m er l'acces des clossés 
superieures â un gi'and nombre de j etmes 
gens qui ne font gue les encombrer ,porque, na 
verdade, Sr. Presidente, o fim do ensino se
cundaria não deve ser habilitar estudantes 
á matricula nos cursos superiores das aca
demias, mas preparar a mocidade para a 
vida na. sociedade moderna, Tenho dito. 
(Muito bem, muito bem. O orado1· é muito 
comprimentado pelos collegas presentes,) 

O Sr. Bricio Filho - Sr. Pre.3i
dente, VQU ser muito breve, mesmo porque 
não ha. necessidade de occupar a tribuna. 
durante muito tempo. O illustrado repre
senbtnte de Pernambuco, o meu distiucto 
collega, o Sr. Affonso Costa, defendeu tão 
cabalmente o seu substitutivo que eu mejalgo 
dispensado de adduzir quaesquer considera
ções em favor da proposta. de S. Ex. 

Apenas vim á tl'ibana, Sr. Presidente, pa.re. 
decbrar que das palavras proferidas pelos 
oradores quo combateram o projecto, só se 
póde concluir pela necessidade d& a.pprova.· 
vação do mesmo, 

Eu, Sr. Presidente, já o considero como 
a.pprovado. 

Não tenho enthusia.smos pelo processo 
dos exames de madureza. Já. disse mais de 
uma vez que foi com o rcgimen dos exames 
parcellados que se prepararam todos esses 
vultos que se teem salientado na vida pub11ct~. 
de nossa. patria. 

Si a.ccei tei · o substitutivo do Sr. Aifonso 
Costa foi simplesmente como meio de trans
a.cção. 

Sr .. Presidente, um facto curioso obser
vamos nós neste debate, para. o qual chamo 
a attenção da Casa; é qae apenas um 
orador assomou á. tribuna. para. impugna1• o 
substitutivo; foi o representante de Min::1s, o 
illustre Sr. Gastão da Cunha, que apresentou 
emendas, uma das quaes rnarca o .numero 
de quatro preparatorios, como elemento 
para a concessão dos exames pa1•ce\lados, 
reduzindo tambem o prazo a. dous aunos. 

Em primeiro lagar, devo assignalar qu 3 
com esta proposta. S. Ex. já faz uma trans
acção, já não quer, a começar de 1 d~ ja
neiro, a. manutenção exclusiva. do processo 

(l) Education et lnstructi9n- Enseigne
ment Superieur,1ls. 19'1. 

(2) Lettre au jo-urnaZ le Temps, 8 octo
bre 1899. 
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da madureza. Agora tendo s. Ex. transi- S. Ex . levando o recurso a outra,s cidades,. 
gido, convém perguntar: fez a transacçã. o embora adversario ferrenho do regimen 
do modo o mais conveniente ~ actual, vem em auxilio da nossa opinião. 

Parece que não, po1•que não comprohen do Ora, crei_o que nã? ~la nada mais claro d~ 
qual o criterio em achar que devem se r que c~mclmr que v<tt!.os ~anhanuo terreno .e.· 
quatro os prepa.ratorios e não tres ou dou s. termmaremos pela v1ctor1a. 

' . Augmenta o numero dos que fcrmt~m ao 
No substitutivo. do .sr. A~onso Costa, s1m: nosso lado. 

en~ontro um cr1~~r10, e e aquelle que.rc: Retiro-me, Sr. Presidente, da tribuna, sa
S~tta do facto de Ja terem os estudantes mi- tisfeito e tranquillo, certo de que a nossa 
mado os exames pelo processo dos parcel- ca.usa é vencedora, tanto que os adversarios, 
lados.. convencidos da justiça da mesma, já pendem 

Facto importantissimo, tambem a se1• as- para o projecto que, em boa hora, nos lem
signaladJ é que, S. Ex. mesmo, por mo- bramos de sustentar na Cu.mara dos Depu
tiYOS re.speitaveis, entende que só deve ser tados. (Muito bem; muito bem.) 
permittida a J'restação de exames parcel-
Iados aos estudantes que já tiverem quatro o Sr. Neiva -Sr. Presidente, tomei 
preparatorios, abandona o seu programma, a palavra apenas para mais uma vez embora 
achanJ.o que, para os estudantes dos cursos de muito ligeiramente, accentuar a minha opi
odontologia e de pharmacia deve ser ado- nião relativamente aos exames de madu· 
ptada. a providencia contida no substitutivo reza. 
do Sr. Affonso Costa. Si tivesse a competencia de outros col-

S. Ex. vem assim dar razão aos que for· l~gas, que teem estudos profundos sobre 
mamao lado do substttuttvo do digno re- estes assumptos, apressa.r-me·Ia. em a.pre-
Pl'esentante de Pernambuco. sentar um projecto, extinguindo taes exames. 

· ou reduzindo-os aponas ao estudo seriado 
Ha outro facto importantissimo,para o qual nos gymna.sios, para os que podassem e qui-

chamo a attenção dos meus honrados col- zessem; porque o meu oujectivo é a liber~~& 
legas; na Commissão de Instrucção Publica, de cada qual em estudai' ps!o modo que Ines 
o Sr. Sá Peixoto, digno representante do seja mais pro:flcuo e conveniente, tanto mais 
Amazonas, foi o relator do parecer contra o quanto eu vejo, nesse systema de centra.U .. 
projecto, achando que a Camara devia re sação que visa 0 estudo da madureza, um 
jeital-o,~isto que_de sua a.dopç·ão res~lta.riam a.ttenta.do contra. os pob1·es da Capital e po· 
g~a:ves mcon~ementes para o ensmo, sur- bres e rico::! do cent1·o do pa.iz, que moram 
g1r1a entrave ao andamento do processo de em luO'a.res distantes das capitaes o que por 
m~dureza, .Processo que S. Ex. reputa bom, isso ~esmo são obrigados a prestar esses 
u.t11_, proveHos_o, cap~z de p_restar l'elevn.n· oxa.mes, quo entendo devem ser fa.cultativos, 
tl~sunos serv1ços á mstrucçao ; entretanto, porque,como já tive occa.siã.o de dizer, a.ctual· 
fo1.S. Ex. mesmo, autor desse parecer, quem manto nas prinoipaes casas commerciaes, 
vew aprese~ta~ á Camal'a U_!Ila emenda ado- exije-se dos rapazes que começam a vida. 
ptando o crlter!_o da prestaçao do um e~ame um certo preparo, um attestado de estar 
par!l a conce~sao das p1•ov.as por mew do preparado paio menos em porLuguez, fran· 
reg1men parcellado, reduzmdo, por~m, o cez arithmetica e até em geo~raphia. 
praz0 a dous o.nnos. Ha, como se sabe, Sr. P!'OSI<lente, empre-

Já as considerações adduz.idas aqui nesta gos publicas para os quaes não se exig~, é 
Casa calaram, ao que parece, no espirito do certo, esta serie de dezenas de preparatorws, 
nobre Deputado, que são requisitos para as matriculas nas 

Ainda mais, Sr. Pr·esidente. A preoccu- academias; mas, para. os quacs, no entanto, 
pação de S. Ex. pelo processo das madu- são exigidos diversos prepa1•atorios, como, 
rezas já não ê assim tão firme e arraigada, por exemplo: os lugares de empregados ~o 
tanto que, permittindo o substitutivo do Correio, 'telegra.phistas e outros em que nao 
Sr. Affonso Costa que nas capltaes dos Es. b:tsta. sómente -o conhecimento tecbnico rela· 
tados fossem prestados os exames pelo pro- tivo á repartição, mas exames que provem 
cesso dos pa.rcellados, S. Ex:., que é contra que o individuo sabe francez, inglez, arithme
esse p1~ocesso, apresentou uma emenda es- tica, geogra.phia, e mais isto, mais aquillo. 
tendendo a medidn. a outras cidades, de E como poder <? moço prepa.r_ar-se _ ~ara 
modo que ê curioso, que, partidario d.o re. e~ses exames, umcos que lhe sao exigidos 
gimen da madureza, venha S. Ex. ampliar para alcançar taes empregos si o exame .só · 
a providencia., desde que o substitutivo do póde ser feito maduramente e si ê por serla
Sr. Affonso Costa não providencia pat•a que ção o exame ~ ! 
em todas as cidades se prestem exn.mes pa.r- Nem todos querem formar-se; mas teem. 
cellados. aptidões e limitam seus desejos a obterem. 
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empregos, que no entanto dependem desses 
attestados, e do ·.conhecimento de alguns 
desses prepara.torios. 

Portant J, ja que não por1emos voltar ao sys
tema antigo, que foi aqui tão b1•ilhantemente 
·sustentado pelo nobre Deputado pot• Pernam
buco, o Sr. Esmeraldino Bandeira, ao menos 
deixe-se áquelles que já começaram a prestar 
seus exames, o direito de concluil-os pelo 
·systema por que os inícin.ram, como se faz na. 
~scola Polytechnica, que, no em tanto; é um 
curso superior. 

Posso convir que se diminua o prazo de 
.quatro annos: soja elle limitado a dous annos, 
.si assim o entenderem; e desta arte ma.is 
dítncultarão os exames parcellados, porque é 
difiicil, aos que tiverem apenas um ou dous 
exames, em tão curto prazo terminarem os 
demais oxames que faltem para se matri ... 
cularem. 

O que não comprehendo e desde já protesto 
contra- é quanto á especificação contida na 
emenda do illustre orado1•, o distincto Depn
tado Sr. Ga.stão da Cunha, quo, na sua emen· 
da., precisa o numero de quatro prepara
torios ; o estudante que conclua o curso pelo 
systema. por que o inicíou,seja. qual for o nu
mero dos prepara.torios em que tenha sido 
approva.do; isso me parece mais logico, mais 
razoa.vel do que esse arbitraria - quatro! 

Neste ponto, estou de accordo com o pre
jeato apresentado pelo nobre Deputado por 
Pernambuco Sr. Affonso Costa, que susten
tei em 2a. discussão, e foi approvado por no
tavel ma.ior!a.. (M~tito bem.; mnito bent .) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada a discussão e adiada. a. votaçã.o até 
que a respeoti v a Com miE são dô pat•ccer sobre 
as emendas oft'erecidas. 

E' annunciada a discussão uuica da emenda 
do Senado ao p1•ojecto n. iO A, de 1904, au
torizando o Presidente da RepublicLt a con
ceder um anno de licença, com todos os ven
cimentos, ao chefe de secção d::t. Dírectoria 
Geral de Estatbtica João Cancio da Silva, 
para tra;tar de sua saude onde lhe convier. 

Ninguem pedindo a palavra, 6 encerrada. a 
discussão e adiada a. votação. 

E' annunciada a 2a. discussão do pl'ojecto 
n. 264, de 1904, fixando o numerv, classe e 
vencimentos do pessoal do Laboratorio Naciô· 
na.l de Analyses da Alfa.ndega do Rio de Ja.· 
neil'o. 

O Sr. Drlclo Filho- S1•. Ptesi
dente, faltam apenas 10 minutos pl).ra dar a 
hol'a e em tão curto espaço de tempo não po· 
derei adduzir a.s consideraçõe3 que pretendo 
formular sobre o projecto, cuja discussão v. 
Ex. acaba de annunciar, 

Nestes termos eu pediria. a. v. Ex. que 
adiasse a discussão. 

Fica. a discussão adiada. pela hora. 

O Sr. Presidente-Estando adean
ta.da a hora, designo para. amanhã a se
guinte ordem do dia: 

Primeira parte (até ás 3 l/2 horas ou an
tes): 

Votação do projecto n. ~53, deste anno, 
quo fixa a dospeza do Ministerio das Rola.~ 
ções Ex•.eriore~ para o excrcicio de 1905 (3a 
discussão) ; 

Continuação da votação do projecto n. 237, 
de 1904, autorizando o Poder ExecutiYo a 
contar ao tenente Manoel Joaquim Machado, 
para. todos os etfE~itos, o tempo que lhe tenha 
sido descontado em virtude da, coparticipação 
na revolta dí:i 6 de setembro, com pareceres 
das Commissõesde Marinha e Guerra e Constí
tuicão. Legisbcão e Justica. e voto em sepa
rado dos Srs. Estevam Lobo e Germano 
Hasslocher acerca da emenda. o1ferecida. na 
ga. discussão do projecto n. 205, de 1899, (31\ 
dÍS()USSãO) ; 

Votação do projecto n. 251, de 1904, auto
riz!J.ndo o Poder Executivo a conceder mais 
um anno de licença, com o respectivo orde
nado, a João Augusto Antunes de Freitas, 4° 
es()ripturario da. 5 .. divislo da Estrada. de 
Fel'l'O Central do B1•azU, em proroga~ão â 
que lhe foi concedida. pelo Congresso Nu.oio
nal, para. tl•atar de sua so.ude, onde lho con
vior (discussão unica); 

Votação do prujecto n. 210 A, do 1004, 
crea.11do no Dlstrlcto Federa.l mllis dons otll· 
cios de ta.bclltl.o de notas (l• discussão); 

Vot:1.ção do projecto n. 2,0, de 1904, a.uto
riza.ndo o GovernJ a. computar para. a apo
sentadoria dJ empregado publico Antonio 
Rodrigues Loureiro Fraga o tempo em c1ue 
set•viu como professor publico primario, na 
antiga província. de Sergipe (discussão unica.); 

Votação do projecto n. 59 B, de 1904, n. 
190, de 1903, que obriga os administradores 
de ·officinas de typogra.phia, lithographia, 
photographia ou gravura., no Districto Fe
deral e nos E!:!tados, a .1•emetterem á Biblio
theoa Nacional do Rio de Janeiro dous ex
emplares de cada publicação periodica e um 
de cada. ob1•a. de outra. natureza que execn· 
tarem; e da.ndu outra.s providencias (33 dis· 
cussão) ; 

Vota.çã.o do projecto n. 218, de 1904, auto..
rlzando o PoJ.er Executivo a. abrir ao Minis
terio d~ Guerra o credito ex:traordina1•io de 
1:600$, pua. pagamento dos vencimentos que 
competem a Manoel Canuto do Na.sci1uento, 
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continuo addido á Secretaria do Ministerio I Gomes & Comp., de restituição do impostos 
da Guerra (3a discussão) ; sobre kerozene importado em 18!)6 o 1897 e 

- . . ,, respectivas custas, em execuç.Io ás sentenças 
yotaçao do proJecto n, .. 219, de l.9J4, nu.- do Supremo Tribunal Federal, pas~ad:,ts em 

t~r1za~do o Poder Exccutt -:o a abru' ~o M.l julcrado (2• discussão) · 
msterw da Fazenda o credito extraordmarw "' ' 
necessario :para pagar a D. Leopoldina. Ca- Votação do projecto n. 262, da 100i. auto-
rolina Camisão de Albuquerque Figueiredo, rizando o Poder Executivo a conceder a José 
viuva do capitão do exercito Ignacio Fran- Dionysio Meira, assistente etfedivo do Obser
cisco de Albuquerque Figueiredo, a diffe- vatorio do Rio de Janeiro, um anuo de 
rença de meio soldo a que tem direito desde licença, em prorogação e com o respectivo 
ll de fevereiro de 1887 até 22 de julho de ordenado (discussão unica) ; 
1903, á razão de 20$ mensaes, relevada a I - . 
prescripção em que possa ter incorrido. (Sa 

1 

Vot'1çao da ~menda do .s. ~n~~o, ao ,Pr.o.)ecto 
discussão)· n. 70 A, ~e 1904, autonza.ni) o Pros~dente 
· . ' • d1 Republlca a concede!' um auno de licença 

Votação do projécto n. 217, de 1904, auto- com todos os vencimentos, ao cllcfe de secção 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- da Directoria Geral de Estatística João Can
terio da Justiça e Negocias Interiores o cio da Silva, para trata1' de sua saude onde 
credito extraordinario de 34: !64$193 para o lhe convier (di>cu3são unica) ; 
pagamento devido ao alferes da brigada po
licial Ernesto Pinto Machado, em virtude de 
sentenç:J. (3" discussão); 

Votação do projecto n. 79 A, de 1904, au
torizando o Governo a adquit'ir, para a ga
leria da Escola de Bellas Artes, os quadros 
do tàllecido pintor Victor Meirelles, com 
parecer e emenda da Commissão de Orça
mento (l" discussão); 

Votação do projecto n. 174 A, de 1904, 
equiparando as idades limites para a reforma 
voluntaria ou c~mpulsoria dos officiaes do 
corpo de saude do exercito ás que por lei 
vigoram no corpo de saude da armada, nos 
cargos de categoria correspondente ; com 
parecer e substitutivo da Commissão de Ma
rinha e Guerra (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 260, de 1904, rmto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito extraordinario de 
2:972$608, para occorrer ao pagamento ao 
escrivão aposentado do extincto Arsenal de 
Guerra de Pernambuco Francisco Mau·ricio 
de Abreu, de ordenados a que tem direito 
desde 27 de outubro de 1900 até 5 de setembro 
de 1902 (2a discussão); 

Continuação da discus:>ão unica do parecer 
n. 204 c, de 1904, sobre as emendas oifere
cidas na 3a discussão do pi'Ojecto n. 204, 
deste anuo, que fixa a daspeza do Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores para o ex
ercício de 1905. 

Segunda parte (ás 3 1/2 horas ou antes): 

Discussão unica do parecer n. 245 A, da 
1904, sobre as emendas otferecidas na 2• dis
cussão do projecto n .. 245, deste anno, que 
fixa a despeza do Ministerio da Marinha 
para o exercício de 1905 ; 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 264, de 1.905, fixando o numero, classe e 
vencimentos, do pessoal do Laboratorio Na
cional de Analyses da AlfandegJ, do Rio de 
Janeiro ; 

3a. di~cussão do projecto n. 145, de 1904, 
permittindo aos funccionarios civis federaes, 
activos ou inar.tivos, consignarem mensal
mente â Sociedade Anonyma «Cooperativa 
Civil dos Funccionarios Publicas Federaes» 
até dous terço.i dos seus ordenados para 
pagamento de fornecimentos que lhes te
nham sido feitos pela mesma sociedade, e dá 

Votação do projecto n. 261, de 1904, auto- outras pr!}Videncias, com pareceres das Com
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- missões de Fazenda e Industria e de Orça
teria da Fazenda o credito extrao~dinario de menta. 
47:676$707 para pagamento a PaiVa Valente 
& Comp., Lemos Moreira & Monte c Santos 1 Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

Vol, VII 15 
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p;;esidencia dosSrs. Paula Guima1·ães (Presidente), Julio de 1lieUo (1° Vice-Pí·esidente), 
Pe1·ei.ra Lima (20 Vice-P1·esidente) e Paula Guimarc:res (Presidente) 

Ao meio-dia proce1e-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mello, Pere.tra Lima, Alencar Guimarães, 
Joaquim Pires, Sá Peixoto, Aurelio Amo
rim, . Hosa.nna.h de Oliveira., Dias Vieira, 
Thomaz Cavalcanti, Gonçalo Souto, Eduardo 
Studa.rt, Eloy de Souza, Fonseca e Silva, 
PanJa. e Silva, Izidro . Leite, Teixeira de Sá, 
Brieio Filho, Pereira de Lyra, Malaquias 
Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, Cornelio 
da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Epaminondas 
Gra.cindo, Arrochellas Galvão, Rodrigues 
Doria., Jovinia.no de Ca.rvalho, Eugenio Tou
rinho, Garcia. Pires, Sa.tyro Dhs, Vergne de 
Ab:Na, Rodrigues Lima, Rodrigues Salda
nha., Moreira. . Gomes, Heredia de Sá, Nelson 
de 'fasconcellos, Fidelis Alves, Silva Castro, 
Mauricio de Abreu, ·carlos Teixeira Brandão, 
Francisco Veiga, Josê Bonifacio, Gastão da 
Cunha, Carlos Peixoto Filho, David Cam· 
pisá, Bueno de Paiva, Carlos Ottoni, Car
valho Brito, Olyntho R.iheiro, Lindolpho 
Caetano, Olegario Maciel, Moreira. da Silva, 
Reboucas de Ca.rva.lho, Ferreira. Br~tga, José 
Lobo, Pa.ulino Carlos, Francisco Malta, Can
dido Rodrigues, Carlos Ca.valcanti, Carvalho 
Chaves, Pa.ula. Ramos, Luiz Gualberto, Soa· 
roa dos Santos, Germano Hassloaher, Cas
sia.no do Nascimento, Vespa.siano de Albu· 
querqne e Homem de Cal'Vl\lho. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada. a acta ·da 

sestã.o antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(1° secretario) procede á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

dos respectivos autographos, da. Resolução 
do Congresso Nacional autorizando o Governo 
a conceder um anno de licença, sem venci
mentos, ao 1 o escripturario da Alfandega de 
Corumbá, Estado de Matto Grosso, Antonio 
Vieira. de Almeida. Inteirada.-Archive-se 
um dos autogra.:phos, enviando-se o outro a.o 
Senado. 

Sã.o lidas e vão a imprimir, pa.ra en tra.r 
na. ordem dos trabalhos, as seguintes 

REDAOÇÕES 

N. 63 C-1904 

Redacção final ào projecto n.63 A, deste anno, 
emendado pelo Senado, que auto1·íza o Pre
sidente da RepubUca a abrir ao .M.inisterio 
da Industria, Viaçlio e Obras Publicas o cre
dito extraordinario de 12:801$870, em ex
ecuçao de sentença passada emjulgado em 
favor dos engenheiros Lucas Proença e Jose 
Antonio da Costa Junio1· 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Presidente da Repu

blica autorizado a. abrir ao Mlnisterio da In· 
dustria., Viação e Obras Publicas o credito 
extraordinn.rio de -12:801$870, em execução 
de sentença. passada em julgado em favor 
dos engenheiros Lucas Proença a José Anto
nio da Costa Junior; revogadas ás disposi
ções em contrario. 

S,nla das Commissões, 9de outubro de 1904. 
- Domingos Guima1·cies ,- Medeiros e A~bu
querque. 

N. 250 A-1904 

Redacção final ào projecto n, 250 deste anno, 
que autoriza o Presidente da Republina a 
conceder seis me~es de Ucença, com o re
specti-uo ordenado, ao inspecto1• de Fa$enda· 
da Thesaw·o Federal bacharel Lui.: Vossio 
Erigido, em pro1·ogaçao áquella em cujo 
gozo se acha, para t1·atamento de sua saude 
onde lhe con~ier 

Do Ministerio da Fazenrla, de 9 do corrente, 
transmittindo, devidamente sanccionados, 
~ous dos respectivos autographos da Reso
luQã.o do Congresso Naciona.l, lixando os ven· 
~imentos do pessoal da. Mesa de Rendas de 
3. Francisco, no Estalo de Santa. Catharina. 
!nieirada..-Archive-se um dos autographos, 
3nviando-se o outro ao Senado. O Congresso Nacional resolve : 

Do mesmo Ministerio, de igual data, trans- Artigo uni co. E' · o Presidente da Repu"~" 
nittindo, devidamente sanccionados, dous blica autorizado a conceder seis mez3s de 
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·ucença, com . o respectivo ordenado, ao 
· inspector de Fazenda do .· Thesouro Federal 

bacharel Luiz Vossio Brigido, em proroga.
ção áq11ella em cujo gozo ·se acha, para tra
tamento de sua. saude onde lhe convier. 

Sala. das Commissões, 9 de novembro de 
1904. -Domingos Guimarcíes. -Medeiros e 
Albugue1·que. 

São lidos e vão a imprimir p<1ra entrar 
na ordom dos trab::dhos os seguintes 

PB.OJECTOS 

N. 80 A- 1904 

IJeclara instituição de utilidade publica a 
Academia de Commercio do .Rio de Ja
neiro, reconhece os diplomas por ella con· 
feridos como de caracter official, e dá 
outras providencias; com parecer e emen
das da Commisst7o de Instrucção e Saude 
Publica 

O projeto apresentado pelo nobre Deputado 
Mello Mattos, em sessão de 30 de junho do 
corrente anno, declara instituição de utili
dade publica. a Academia. de Commercio, 
fundada. nesta. Capital em 1902, e reconhece 
como de caracter otficial os diplomas por 
ella conferidos. 

Feitas algumas modificações que serão in· 
dicu.das adeante, esse projecto estd. no ca.so de 
ser approvado pela. Camara, pois que attende 
a um ramo do enaino protlssional,infelizmente 
tão descurado em nosso paiz, quando o que 
mais nos cumpre é organizai-o conveniente· 
mente, encaminhando mais homens para o 
commercio, a. agrlcultul'a e a industrla. 

O ensino, como estd. constituido, tem des
viado desses misteres os moços. Elles veem· 
se obrigados a solicihr om;pregos do Go· 
verno, sejam bacharois, med1cos, engenhei· 
ros, porque, fóra das funcções publicas, suas 
faculdades ficariam desaproveitadas; e, si 
considerarmos que já os cargos publicos são 
poucos em relação ao grande numero de pre
·tendentes que os disputam, resultando da.hi 
o augmento do que pôde se chamar o prole
tariado intellectual, havemos de concluir pela 
instante necessidade de reagir contl•a esse 
estado de cousas, cuidando tambem do en
sino profissional e technico, em seus diversos 
1•amos. 

O problema do ensino publico deve ser 
attenJ.ido e estudado em sua dupla face. 
A evolução economica destes ultimos tempos, 
as descobertas de engenhosos machinismos, a 
luta enorme que se trava no cam};lo da con
currencia mercantil, a invasão ila sciencia. 
·no domínio da. industria, da agricultura, do 
commeroio, obrigam-nos a preparar novos 
elementos para a acção. 

Precisamos do ensino chamado moderno. . 
Ao lado das humanidades, dos estudos . claasi : 
cos, convem um ensino pratico, de resulta- ; 
dos mais jmmediatos, cujo fim seja preparar 
para essas carreiras que se batem pela pros
peridade e independencia economica do paiz. 1 

O ensino tem de preenchel' duas necessi
dades diversas; de um lado procurai' e man
ter o prestigio intellcctual daNação, de outro • 
desenvolver sempre o seu poder industrial, 
commorcial o agri~ola. 

O projecto a.ttende a um do~ ramos profis
sionaes-o commercio. 

Pelo seu extraordinario incremento, en
volvendo os mais altos e entrelaçados inte
resses, o commercio-na sua feição moderna 
-reclama um estudo muito mais attento e 
da parte daquelles que o querem exercer o 
conhecimento especial de diversls disci
plinas. 

A evolução, sempre crescente, que elle 
tem tido, acompanhando as grandes e pro
veitosas conquistas ào engenho humano, mo· 
difica.ndo-se oom as descobe1•tas e invenções, 
com as incessantes e progressivas trocas in
ternacionaes-dá-Ihe um prestigio immenso, 
forçando os governos a reflectirem sobre a 
sua influencia e as vantagens da sua ex
pansão. 

Em seu livro de Direito Internacional Pu· 
bHco, o conselheiro Lafayette accentúa, em 
brilhante syntbese, a extensão e a importan· 
cia do coÍnmercio. 

Em consequencia da distribuição va1•iada e 
de~igual, pelas l'egiões do globo, das forças 
productivas e dos dons da nat11reza, as na
oõus não podem ha.ver os p1•oductos, bens e 
riquezas de que cada uma carece para satis· 
fação de suas necessidades sinão pm• meio 
do commercio que, operando a permuta. 
sob multiplas fórmas, compensa, e por assim 
dizer, supprimc a notada desigualdade. 

Dando sabida em todas as di-recções aos 
productos na turaes e artitlciaes- o commer
cio provoca e facilita o consumo. 

O augmento do consumo acarreta o au
gmento da producção. O trabalho desenvolve
se em largas proporçõ~s em todas as esphe
ras da súa actiYidade. Por seu turno o 
augmento da producção tra.z para o paiz 
o · augmento da sua. força de acquisição, 
porque lhe ministra, na l'azão corresponden
te, os meios com quo obter os productos 
que lhe fallecem. 

Por este mechanismo simples a. l'iquezu. 
cresce, avoluma e alarga-se;e com ella veem, 
como e1fe1tos naturacs, a força., o poder, o. 
grandeza, a. civilizaQão, emtlm, 

Pela. indole do seus instrumentos, ent1•e os 
quaes o cr.edito A a marinha mercante, pela. 
natu1•eza das fontes que o alimentam- as 
artes agricolas e industriaes, e por virtude 
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.;:: dos processos que emprega nas · suas _ transa
li, cções, o commeroio requer, como condições 
:(i ·indispensaveis de vida e prosperidade,, a paz, 
~ ~ . a ordem, a tranquUUdade, a garantia e se~ 
·.i' gurança dos direitos. Ainda com a troca. dos 
; productos, · o5 _ povos entram em con.tac·to; 
. permutam-se as idéas, os conhecimentos, os 

usos, costumes, invenções, aperfeiçoamentos 
moraes e intellectua.es, e ampliam-se-es
irreitam-s~ as relações internacionaes. (Lafa· 
yetta; citado,§ 114.) 

E' o commercio influindo na politica ex· 
terna, _- assumindo uma grande importancia 

. nas relações de povu a povo, -impondo-se ao 
estudo e á attenção dos g .Jvernos esclarecidos. 

· EUe já. não é a arte di) (lbter lucros nas tro
cas; é uma verdadeira sciencia, com o seu 
complexo de leis, seus methodos e princípios, 
é, como o define Yidari, a sciencia dos actos 

. de mediação entre productores e consumido· 
' res, destinados a effectuar, promover e faci

litar a circulação das riquezas, tornando 
mais facil e prompta a offerta e a procura. 

E o commerciante, como o recordá.ra em 
sua magniftca . conferencia o Sr. Dr. Ver

' gueiro Steidel,lente de direito em S. Paulo, 
• ~ep1•esenta na sociedade moderna um papel 

tão importante que, pa1-a desempenhai-o 
dignamente, alêm dos conhecimentos pro
ftssionaes, precisa ter uma exacta concepção 
da vida social, politica e economica. de seu 
paiz e das nações ci viliza.das ; ello precisa 
conhecer a. lei que garante seus direitos e 
determina suas obrigações ; elle precisa ma
nejar as soiencia.s ' exactas que são as armas 
com que se bate, as leis economica.s a quo 
se tem de submetter; a technica industrial, a 

; geogra.phia morca.ntil, e as lois que regulam 
os pesos, as medidas, as moedas, o cambio, 
etc. 

Os povos de mais largo desco1•tino, as na· 
ções mais cultas assim já. o consideram e 
entre ellas, o ensino commel'cial tem sido 
objeeto de devotado carinho e tem tomado 
um desenvolvimento digno de nota. 

Na. Allemanha ha 365 escolas de commer
cio com um total de 31.000 alumnos e se
gundo outra e.statistica esse numero póde 
ser elevado a. 478 incluindo-se 47 escolas 
para mulheres. (Fortbildungs:schulen). As 
Camaras de Commercio trabalham sempre 
por desenvolvei' o ensino commercial e pro
curam incutir no espirito das populações a 
necessidade dum ensino scientifico para as· 
segurar a prosperidade economioa do paiz ; 
e DO intuito de dar-lhe mais cohesã.o, os ne
aocla.ntes allemã.es costumam se reunir em 
Congressos, onde tomam importantes delibe· 
rac~s. Em 1896, por occa.sião do Congresso 
de Bitenaeh, fõl'am crea.das a União Allemi 
om ta. vor do ensino commercia. 1 e a Uniio dos 
directores e professores dos estabelecimentos 

deaae ensino; ambas, com sua séde em. 
Brunswicb, esforça.m-se por despe1·ta,r -em _ 
prol dGl ensino commercial o interesse do 
mundo commercianiie e dos circulos influ
entes, pi"ovoóam entre os interessados uma. 
troca continua de idéas pelos periodicos, 
conferencias e congressos, dão quasquer in
formações pelo offi.~io central, favorecem a 
publicação de obras e de livros destinados · 
aos institutos de ensino commercial (G.Blon
del. L'essor industriel et commercíal). 

Em todos os Estados da Confederação, além 
das escolas médias, de aperfeiç•oamento de 
aprendizes, encontram-se muitas e;)colas su
periore3 de commercio com variadas deno
minações. 

Escola Superior de Commercio (Hohere· 
Handelsch ule). 

Academia do Commercio (Handelsaka
demie). 

Escola. Superior Especial do Commercio 
(Hõhere Handels Fach Schule). 

Instituto Commercial Superior (Hõhere 
Handels Lehranstald). 

Instituto Publico de Commercio (Oeffen~ 
tliche Ha.ndols Lehranstald). 

Escola de Commercio (Handelschule). 
Escola Commcrcial Municipal (Stadtische 

Handelschule). 
A' frente do ensino commercin.l su.~,>erior · 

está o Instituto Pablico de Commerc1o, de 
Leipzig, fundado em 1831 pela. corporação 
dos negociantes (K.ramer Innung) e que teve 
como seu primeiro direetor um homem de · 
muito saber, grande experlencia e um ca
racter energico, David Augusto Sohiebe, 
cujos serviços ao estabelecimento foram va· 
liosos o lhe deram um grande p1•estigio. 

Esse instituto comprehende a divisão su
parlor1 o cu1•so profissional e a divisão doE~ 
a.prenaiz~s, e, de accordo com a. lei de 3 da· 
abril de 1880, está sob a. ftscaliza.ção do mi
nistro do Interior e do Conselho Municipal · 
do Leipzig. (E. Leautey, L'enseignement · 
Commercial.) . 

Entre a.s escolas de creação recente, no
ta.-se a. Handelsakademie de Leipzig, dil•igida
pelo Dr. Huberti, e que se propõ3 a. iniciar · 
seus alumnos por exercícios engenhosos e
operações :ficticias â pratica da vida com
mercia.l. Nessa m.esma cidade e em virtude
de úm decreto ministerial, de 14 de janeiro · 
de 1898, organizon-se,sob a direcção do pro· 
fessor Ra.ydt, uma. esaola. do altos estudos · 
commerciaes e em Aix la Cha.pelle fundou-se 
um «handelswissenschaftlicher Cursns,• em: 
outubro daquelle anno. ( Blondel , cit. 
pag. 112.) 

A França. tem igus.lmente muitos institutos
para. o ensino commercial. 

Apparece, em primeiro logar, a Escola Su
peJ·ior do Commcrcio, de Pariz. Fundada. 
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em 1820 por dous negociantes, Brodard e 
· Legret, esse estabelecimento só em 186!J 
~ttingiu o seu apogêo, graças ao apoio da Ca
mara de Commercio, que o adquirira, á con
stante solicitude de seu conselho administra
tivo a á su:.t excellente organização. 

Em Ruão, ha a Escola de Lettras e Sciencias 
onde existe uma secção das sciencias appli
cadas ao commercio e d industria. 

Em Lyão abriu-se em outubro de 1872, com 
bons elementos da Escola do Mulhouse, fe
chada depois da conquista da Alsacia, a 
Escola SupeJ·ior de Commercio e Fiação, que 
dirigida com grande competencia pelo Dr. A. 
Penot e depois por seu filho Saint-Cyr Penot 
'Prestou S3mpre apreciaveis serviços. 

A cidade de Marselha tambem possue a sua 
Escola Superio1· de Commercio, fundada em 
1892. Nott\m-se ainda a do Havre, fundada 
em 1871 por iniciativa dos irmãos Julio e Ja
cques Siegfried, e a de Bordéos, fundada 
em l87!i, é a ultima creação nascida do mo
vimento de opinião em favor do ensino com
mercial, depJiS da guerra de 1870. 

Além de~ses institutos, a Camara de Com
mercio de Pariz entendeu acertado fundar a 
Escola dos Altos Estudos Commerciaes, em 
1881, destinada a elevar ainda mais o nivel 
do ensino commercial, procurando derivar 
para ello os moços de familia distincta que 
tivessem concluído seus estudos nos lyceos e 
collegios. . 

A Escola dos Altos Estudos Commerciaes é 
uma especie de Fac:uldade, onde se ensinam 
disciplinas muito elevadas e difficeis ; basta 
percorrer o seu programma para avaliar-se 
a importancia e o alcance de seu fim. 

Elle comprehande as mathematicas appli
cadas ao cvmmercio; a contabilidade geral e 
pratica de escriptorlo; o estudo das merca
dorias; a historia do commercio; a geogra· 
phia commercial; o direito commercial, in· 
dustrial e m;tritimo, com a legislação com· 
parada; o Codigo Civil; o estudo da organiza
ção judiciaria e elementos do processo civil; 
a legislação orçamentaria, aduaneira e fiscal; 
a economia política; o estudo dos transportes 
e dos seus apparelhos; as línguas ingleza, 
allemã, hespanhola, italiana e portugueza, 

A França tem ainda as escolas commer
ciaes destinadas ao ensino primario o prima
rio superior (lo e 2• grao). 

A Escola Commercial da Avenida 1.'rtedaine, 
fundada pela Camara de Commercio de Pariz, 
em 1863. 

O Instituto Cmnmei·cial de Pariz, fundado 
por um grupo de negociantes, em 1884. 

A Escola Pratica de Commercio e Contabili· 
dade, fundada em 1860, por Pigier, pae. 

A Escola :Municipal profissional de Reims, 
f.undada em 1865. 

E cumpre notar que os departamentos e as 
communas mais importantes teem creado es
colas praticas commerciaes, que são regu
lamentadas pela lei de 22 de fevereiro de 
1893, diffundindo assim por toda a parte do 
territorio francez o ensino commercial. 

A Austria tem, como a Allemanha, o 
maior desvelo pela instrucção commerciaL 
Conforme o quadro ~statistico de que nos dá 
noticia Leautey, possue ella nove acade
mias, com 2.876 alumnos e 148 professores; 
oito escolas publicas de commercio, com 
688 alumnos e 57 professores; 26 escolas 
particulares, com 2.182 alumnos e 59 
professores; 26 escola de aperfeiçoamento 
para aprendizes com 4. 000 alumnos e 152 
professores. 

Hoje é muito maior o numero de escolas 
praticas e, pela estatística de 1893, a sua 
f1•equencia elevava·se a 14.200 alumnos. 

A Academia de Commercio de Praga foi a 
primeira escola commercial da Austria e ser
viu de modelo ás de Vienna, Pesth, Gratz, 
Linst. . 

Na Italia são notaveis as Escohs Supe
riores de Commercio de Roma, Turim, Ge
nova, Florença, Milão e a de Veneza que pre
para os seus alumnos não só para as carrei
ras commerciaes, como ainda para a con
sular; esse paiz conta 76 institutos technicos 
possuindo cada um a sua secção commercial 
com uma frequencia de 1.000 estudantes. 

Não deixaremos sem referencia especial a 
Universidade de Milão, fundada pelo com
mendador FernanJo Bocconi. Em memoria 
de seu filho Luiz, morto na batalha de Adua, 
Bocconi resolveu crear uma instituição que 
tomasse aquelle nome e fosse util á sua 
patria; e encarregando ao Dr. Leopoldo Sab· 
batini de organizar o pt·ogramma e de exe
cutar o plano que tivera., fez a dotação de 
um milhão de liras, inaugurando-se solemne
mente, a lO de novembro de 1902, a Univer
sidado Commercial Luiz Bocconi - escola 
de estudos scientificos e ao mesmo tempo es
cola profissional, alliando aos mais elevados 
fins da cultura economica um complexo de 
ensinamento!!: praticos, especiaes, que tornam 
completa a educação commercial (Univer
sitá Commercia.lo L. Bacconi, Annuario per 
l'anno scolastico de 1902-1903). 

Na Inglaterra, si não existem propriamente 
escolas de commercio, é certo que o ensino 
commercial é ministrado em diversos insti
tutos. 

A :Middle Class School; o Working men's 
Sehool ; o FJ·eemen's orphan School ; o Livel'· 
pool CoUege, Commercial School ; o Liver
pool University College, Commercial School ; 
todos esses e muitos out'ros estabelecimentos 
comprehendem nos seus programmas diver
sos disciplinas referentes ao commercio. 
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Não se póde negar, porém, que este ensino 
especial foi pouco desenvolvido e espalhado 
na Inglaterra, reputada a nação mais com
mercian·te. Leautey, alludindo a este facto, 
escreve as seguintes palavras: «Si os inglezes 
suppriam esse·ensino pela pratica do ba,lcão, 
do escript0rio, dos armazens, é preciso con
siderar que elles possuem as a ptid.ões e gosto 
innato do commercio, que viajam muito, 
que são commerciantes de pae a filhos e que 
conservam a tradição commercial nas fami 
lias. Os inglezes nascem commerciantes. 
Seu caracter, estreitamente positivo, não ex• 
perimentára a necessidade de ser redLizido 
ás realidades por um ensino especial. 

Todavia, o exemplo da Allemanha e da 
America já está preoccupando os educadora~ 
inglezes e já se pensa em Londres, em Li ver· 
pool, em Glasgow, na creação de escolas de 
commercio propriamente ditas.» 

Está neste rumo a orientação dos homens 
publicos, e elles mesmo$ confessam sob esse 
ponto de vista a superioridade da Allemanha. 

A ausencia dum ensino commercial, d;zia 
Lord Roseberry na inauguração da escola dos 
ai tos estudos commerciaes de Colchester, tem 
sido muito prejudicial á Inglaterra; é o mo
tivo pelo qual os estrangeiros (allemães) 
estão em caminho de supplantar os inglezes 
em muitos empregos. 

E o consul inglez Charles Oppenheiner 
escreve que, si o opera,rio allemão era ou
tr'ora inferior ao inglez quanto á conducta, 
á aptidão, á energia e resiRtencia, essa diffe
rença já desappareceu. 

De modo positivo vae se reconhecendo, 
nesse paiz, a necessidade de novo plano de 
estudos. , 

A Universidade Victoria, de Manchester, 
creou, ha poucos mezes, uma Faculdade de 
Commercio, cujo fim, conforme resalta do 
programma para o anuo de 1904 a 1905, é dar 
um conhecimento systematico dos assumptos 
commerciaes e seus congeneres. 

N0s Es~ados Unidos, h a numerosas escolas 
praticas do coromercio com uma frequencia. 
extra0rdinaria. O citado livro de Leantey 
nos informa que o numero total dessas es
colas é de 269, sendo 165 Business CoUeges 
e 104 Commercial Colleges. 

Estes occupam-se sobretudo do ensino theo- · 
rico; aquelles, do ensino pratico. Os Com
mercial CoUegés são mais ou menos analogos 
ás escolas do commercio da Europa. Os Bu- · 
siness Colleges que James Gar:field, em o 
celebre discurso de 22 de junho de 1869, con" 
sideravél. ·illUa fôrma de ensino commercial 
nascido e desenvolvido no sólo americano, 
tem por principal escopo dar lições de cousas 
aos alumnos que desejem seguir a carreira 
do commercio. 

Dentre esses institutos, sobresahe o Spen
ceria n Business College, que comprehende · 
tres classes differentes : 

a) o Junior Cow·se ou curso preparatorio. 
para aquelles que não receberam instrucção 
nas escolas publicas ; 

b) o Senior Course para os alumnos que· 
sahem preparados dessas escolas ; 

c) o Actt~al Business Practice, onde se 
aprende a pratica do commercio. 

Vemos, pois, que todas essas adeantadas 
nações teem se preoccupado com a diffnsão
do ensino commercial, attendendo princi·· 
palment3 a seu lado pratico, e dahi teem 
colhido incontestaveis resultados, visíveis 
pela grande expansão de seu commercio e 
pela competencia daquelles que a essa car· 
reira se dedicam. 

O nosso paiz tem necessidade de seguir o 
mesmo caminho, sinão fundando institutos 
pro:fissionaes - para o preparo na industria, 
no commercio, na agricultura- o que seria 
de grandes vantagJns para o seu desenvol~ · 
vimento economico, pelo menos prestigiando 
e auxiliando as creações particulares que 
o:ffereçam as necessarias condições de vida 
pela idoneidade de seus directores, a segu
rança de seus programmas, a seriedade e 
elevação de seus intuitos. O Jornal do Commercio deu minuciosa no

ticia dessa nova ft'aculcl.ade, e o Times, na 
edição semanal de 7 de julho do corrente 
anno, referindo-se a essa importante creação, 
escrevera: «menos alfarrabios,mais realismo 
no estudo, eis o novo plano academico com
marcial e industrial; menos discussões ocio
osas, menos polemicas, menos jogos de pala· 
vras e mais concentração pratica para um 
fim unico, uma technologia de que saiam 
perfeitos homens de nego,,ios, apparelhados 
de todas as armas para alcançar os mais altos 
destinos». 

Estão neste caso a Academia do Commer
cio desta Capital e a Escola Pratica de São 
Paulo, que o projecto reconhece offi.cial
mente estabelecendo uma serie de provi
dencias uteis e convenientes ao desenvolvi
mento das mesmas instituições. 

E nos demais paizes da Europa, na Belgica, 
Hollanda, Suecia, Dinamarca, Suissa, Hes
panha, Russia, existem escolas e academias 
onde se min.ist:ra. a, in.strucção commercial. 

A di visão que o plano de estudos deve 
manter em dous cursos-um geral, outro su
perior -é de manifesta vantagem para cor
responder ás aspirações di versas e variadas. 
dos alumnos. 

O primeiro tem por objectivo formar um 
pessoal capaz de exercer as funcções de 
guarda livros, p:wito judicial, e empregado 
de Fazenda; o segundo habilitará para os 
cargos de agentes consulares, funccionarioa 
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do Ministerio das Relações Exteriores, Em relação a esse estudo, o pensamento 
actuarios de companhias de seguros, chefes deve ser o do Sr. Leygaes, em França, ao 
de contabilidade de estabelecimentos banca- realizar a sua reforma do enrino, no pro
rios e grandes emprezas commerciaes. jacto apresentado ao Conselho de Instrucção,: 

O projecto dispõe muito acertadamente o objecto do ensino das línguas vivas deve ser 
que o ensino em geral se1•á essencialmente a acquisição effectiva de um instrumento cujo 
pratico, devendo quanto ás mathematicn,s uso possa ser continuado depois da sahida 
ser todo de applícação ao commercio e do collegio, quer para as necessidades pra
quanto ás línguas será effectun,do de modo a ticas, quer para os· estudos Iitterarios, quer 
que os alumnos consigam fallal' e escrever para a informação scienti:fica. 
correctamente o idioma leccionado. O projecto consigna duas disposições-as 

Este problema do ensino das línguas vivas dos §§ 6o e 7o-que não podem obter o 
por um methodo differente do que ainda applauso da Commissão. 
hoje sa adopta e muito mais proveitoso para. Diz o§ 6: A academia pode1·d tambem con
as necessidades da vida, merece toda a at- ferir o titulo de bacharel em sciencias com
tenção. merciaes aos almnnos que, tendo concluído o 

No celebre inquerito a que se procedeu curso superior, houverem prestado na mesma 
em França sobre o ensino secundaria mani- academia exame de latim e philosophia, e o 
festaram-se eminentes professores pela ne· de doutor aos que defenderem these. 
cessidade de um novo methodo para 0 cul- Dispõe o § 7°: Os exames prestados na Aca
tivo das linguas estrangeiras. E foram lem· demia do Oommercio serão validos para todos 
brados exemplos de outros povos. os e/feitos. 

Taes disposições desviam a instituição do 
Sabatier, director da Faculdade de· Theo- fim exclusivo que deve ter em mira-atten

logia declarou: « Os allemães teem horas de der ao ensino profissional, apparelhar os 
recreio, em que os alumnos são obrigados a commerciantes para a luta mercantil em que 
fallar francez ou inglez, elles se arranjam se empenham, cultivar o seu espírito e a sua 
como podem; certas classes são feitas intei· intelligencia, de modo que possam desem
ramente em francez, <os questões como penhar cabalmente as funcções que lhes 
as respostas. C1·eio que é este o systema forem commettidas. 
vivo que convem applícar ás línguas vivas,. Pa1·a que, pois, pretender fazer delles 
sinão chegar-se-ha a tão miseraveis resul- outros tantos bachareis, exigindo ainda o 
tados como os que se obteem para o grego e estudo do latim e philosophia, assumptos 
o latim.» inteiramente extranhos á sciencia com-

Chailley-Bert, professor na escola das mercial ~ 
sciencias políticas, dizia: «Seu methodo (dos Em uma época em que já se acha excessivo 
hollanrlezes) é tão perfeito que dá resulta- 0 numero de bachareis e de doutores, não se 
dos serios, mesmo em condições desfavora- j 11stificaria a creação de nova classe, sem 
veis. Foi para mim grande sorpresa ver em proveito algum para 0 instituto fundado e, 
Java moços que não tinham vindo á Europa, ao contrario, em detrimento de seus louva
que nunca tiveram occasião de fallar as veis intuitos. 
nossas línguas e que, entretanto, pela ap- o dispositivo do § 7o envolve um grave 
plioação dos methodos das suas escolas, sa- perigo e afasta-se completamente do ponto 
biam perfeitamente o inglez, o allemão e o de vista em que a Commissão tem se cols 
francez. » locado. 

E por esoa mesma occasião muitos nego· Validar os exames para todos os etfeito· 
ciantes estrangeiros informavam que eram seria acceital-os mesmo para a matricula 
obrigados a empregar moços allemães, por- nas faculdades superiores, e o pensamento 
que são capazes de redigir as cartas com- da Commissão é o de exigir o curso seriado e 
merciaes e de se entreter indifferentemente integral com o exame de madureza para que 
em sua propria língua, em inglez ou' o alumno possa so matricular. 
francez. Admittir o projecto nessa parte equivale-

E' necessario, pois, adoptar para esse en- ria a consentir na continuação dos exames 
sino os methodos mais praticas, diminuir parcellados, seria animar e proteger a in· 
o mais que for possível o estudo das gram- dustria perniciosa que tantos males vae 
maticas,exercitar os alumnos na conversação causando. 
fazendo-os responder a todas as questões no A Commissão absolutamente não põde 
idioma que for objecto do curso. suspeitar dos nobres e patrioticos intuitos 

O conhecimento das linguas vivas constitue dos cidadãos que se acham á frente da Aca, 
:para o commerciante um valioso e excel- demia do Commercio e Escola Pratica de 
lente meio de communicação e de propa· S. Paulo, e todos lhe merecem o maiol' 
ganda. apreço pela dedicação e desinteresse com que 
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procuram realizar o seu elevado desidera
tum ; mas, á sombra dessa disposição incon
veniente, outros institutos que viessem a se 
fundar poderiam aproveitar mais esse ele
mento pam a exploração proficua e ren
dosa da industria dos exames. 

A' vista dn,s considerações feitas, a. Com
missão de lnstrucção e Saude Publica é do 
pn,reeer que o projecto merece a approvação 
da Camara dos Deputado;: com as seguintes 
.emendas-Supprimam-se os paragraphos 6° 
e 7° do art. 1° e no § 9°, em vez de «0 
Governo providenciará » diga-se « Flca o Go
verno autol'izado a providenciar »; o mais 
como está. 

Sala das sessões, 9 de novembro do 1904.
Satyro Dias, presi'lente.-Jose Bonifacio, 1'0· 
lator.-J. C. Teixeil·a Brandtto.-Antero Bo
telho.-Malaquias Gonçalves.-Sá Peixoto. 

N. 80- 1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o A Academia de Commercio do 

Rio de Janeiro, fundada em 1902, destinada 
á educação superior do commercio, é decla
rada instituição de utilidade publica, sendo 
reconhecidos como de caracter otficial os di· 
plomas por clla conferidos. 

§ I. o A Acn,demia de CommeJ'cio manterá 
dous cursos : um geral, habilitando para o 
exercício das funcções de guarda-livros, W· 
rito judicial o empregos de Fv.zenda, c o 
outro superim·, habilitando mais para os 
cargos de agen tes consulares, funccionario> 
do Ministerio das Relações Exteriores, actua
rios de companhias de seguros e chefes 
de contabilidade de estabelecimentos ban
carias e grandes emprezas commerclaes. 

§ 2. o O curs.J geral comprehende o ensino 
de portuguez, fl'aneez, inglez, al'ithmetica, 
algebra, geometria, geographia, historia, 
sciencias naturaes, inclusive o reconheci
mento de dl'Ogas, tecidos e outras merca
ca.dorias,noções de direito civil o commercial 
e legislação de Fazenda. e aduaneira, pratica 
juridico-commm•cial, calligraphia, stenogra
phia, dewnho e escripturação mercantil. 

.§ 3.0 O curso supe1·i01·, do qnal é prepa.
ratorio o curso geral, comprehende o ensino 
de geographia commercial e estatística, his
toria do commercio e da industria, techno
logia industr ial e mercantil, direito com· 
mercial e maritimo, economia política, 
sciencia das finanças, contabilidade do Es
iado, direito internacional, diplomacia, his 
toria dos tratados e correspondencia diplo
matica, allemão, italiano, hespanhol, ma· 
thematica superior, contabilidade mercantil 
comparada e banco modelo. 

§ 4. 0 O ensino em geral será essencial
mente pratico, devendo quanto ás mathe
maticas ser todo de applicação ao commcrcio, 
e quanto ás linguas referidas será etfectuado 
de modo a que os alumnos consigam fallar 
e escrever cor1'ectamente o idioma leccio
nado. 

§ 5 . o Além das disciplinas obrig,ttorias nos 
fJursos regulares, podel'â a Academia de 
Commercio estabelecol' aulas livres de outras 
materias, conforme melhor convier á ele
vação do nível moral e intellectual dos que 
se dedicam á Mneira do commorcio. 

§ 6. o A academia poderá tarn bem conferir 
o titulo de bacharel em sciencias comme'r'
ciaes aos alumnos que, tendo concluído 6 
curso superior, houverem prestado na mesma 
academia exame de latim e de philoSophia, e 
o de douto1• aos que defenderem these; 

§ 7. o Os exames pre;tados na Academia de 
Commercio serão válidos pa.ra todos os cf
feitos. 

§ 8. 0 Os clil)lomas confel'iJos pela Aca
domia de Commercio não constituem privi
legio, mas imporLam a prosumpção legal de 
habilitação para as funcções a que elles se 
referem, dispensando os habilitados de outras 
provas e de concurso. 

§ 9. 0 O GJverno providenciará p:~.ra que a 
Academia de Commercio do Rio de Janeiro, 
no caso do vir a tornar-se impossi vel a sua 
psrmanencia no edificio da. Escola. Poly
technica, fnnccione em proprio nacional. 

§ I O. A Academia de Commercio fica sondo 
considerada como orgão de consulta do Go
verna em assumptos que interessem o com
mareio e a industria. 

Art. 2. " São uxtensivas á Escola Pratica 
de Commercio de S. Paulo, t!l.mbem fundacla 
em 1902, as disposições da. presente lei. 

Al't. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõe.>, 30 de janho de 1904.
l.:lello Jfdtos. 

N. 265 A- 1904 

.c1utoriza o Poder Executivo a proroga1· po1· 
wn anrto com todos· os vencimentos a licen-. 
ça concedida ao D1·. JacTo Barbalho Uchôa 
Cavalcanti, minisl1·o do S1~premo Tribunal 
Federc1l 

A' Commis.>ão de p3tiç:ões e p)deres foi 
enviado, pal'a omitti1• o seu juizo a respeito, 
o projecto n. 265 deste anno, autorizando n. 
prorogação por. um anno com os respectivos 
vencimentos ao Dr. João Barualho Uchôa 
C~valcanti, ministro do Supremo T1'ibunal 
Federal. 
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Nada tondo a oppor, a Commissão é de 
parecer que seja adopta.do o referido pro
jacto. 

Sala. das Cammi,;sões, 9 de novembro de 
1904.-José Eusebio, presidente.- Felix Gas
par.-Lindolplw Caetano. 

N. 265-1904 

O Congresso N<teional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

_rizado a prorogar or um anuo, com todos 
os vencimentos, na~fórma da lei n. 1.187, 
de 20 de junho dest anno, a licen<;::1o conce
.dida por essa lei ao ministro do Supremo 
Tribunal Federal Dr. João B:trilalho Uchoa 
Cavalcanti; revogadas as disposições em 
contrario. 

S. R.-Sah das sessões, 3 de novembro 
de 1904.-Galdir!O Loreto. 

O ~h·. ThoiD.c"'tZ Cavalcanti -
Sr. Presidente, a Commissão·por V. Ex. no
meada para assistir á solemnidade da collo
cação da pedra fundamental do edificio do 
Club Milit<1r deu cumprimento á sua incum
bench. 

O Sr. Presidente- A Mes:t fica 
inteirada. 

O Sr. E,;;meraldino Bandeira 
(para uma e:;;plicação pessoal) diz que a 
alta estima em que tem o conceito de seus 
pares e a respeitosa deferencia que deve 
á parte honesta da opinião publica, o fazem 
vir á tribuna para explicar um caso em que 
eventualmente foi envolvido. 

Refere-se á pendencia, que todos conhecem, 
entre os Srs. Hasslochm• e Varela. 

Em ardente duello de invectivas e recri
minações se toem empenhado ultimamente 
os illustre3 Deputados, cujos nomes acabou 
de declinai', e elle ora.do1', como toda a Ca
mara,tem isso p1•esenciado com sincero pezar. 

Na sessão de 20 de julho deste anno,sessão 
em que ambos articularam com individuação 
e clareza as suas reciprocas accusações, o 
Sr. Germano Hasslocher, ao terminar um 
discm'dO qua então pronunciára, disse as se
guintes palavras, que veem publicadas no 
Diario do Congresso de 2l daquelle mez : 

« Ha um meio muito simples de li
quidarmos esta situação. 

Autorizo o Sr. Varela a constituir um 
tribunal de honra, a escolher tres,quatro 
ou cinco d,J entre os trinta e dous Depu· 
tados c1ue votaram contra a licença para 
o seu processo. 

S. Ex. articulará contra mim os factos 
todos; eu fornecerei documentos que 
Vol. 'liii 

provem que não disse aqui uma só pa
lavra que não fosse verdadeira e, ao 
mesmo temp:.>, articularei contra o Sr. 
Varela factos gravíssimos, não para elle 
provar, mls para serem provados por 
mim. 

O Sr. Vardla- Acceito ! 
O Sr. Ge1·mano Hassloche1· - Per fel· 

tamente ! E si cu não sahir aos olhos 
desse tribunal completamente limpo, a 
ponto de dizer em consciencia o Sr. 
Germano Hasslocber não é um falsario, 
nio é um f<l.lsificador de lettras, não é 
um est'3llionatario, não é um ladrão de 
joias, um incendiario, deixo entregao 
nas mãos desse tribunal de honra o meu 
pedido de renuncia do Jogar de Depu
tado. 

Fará o mesmo o Sr. Vareb si eu 
provar que S. Ex. transgeediu as leis 
da delicadeza. (Muito bem.) 

O Sr. Va~·ela- Acceito o r.cJpto ne>te 
c em qualque1' terreno.» 

Das palavms que acab:tm de ser lidas 
vê-se que os illustres Deputado3 accordaram 
na escolha de um certo tribunal; determi~ 
nrnam a respectiva jurisdicção e instituíram 
a sancção em que ambos incidiriam si não 
fossem provadas as accusações recipt•ocas. 

Attenda bem a Camara para as funcções 
desse tribunal. 

Poucos dias depois da sessão de 20 de julho 
recebia o-orador uma cart:J. a si dirigida e 
ao seu illustre collega Sr. Eduardo Ramos, 
em que o Sr. Vareta os convidava para 
fazer parte do preclito tribunal. 

Dous dias após, re3pondendo ao Sr. Varela, 
declarava o orador que, embora fo.~se por 
demais dolorosa a missão de que o encarre
gara, acceitava·a, entrehnto, em vista do 
appello feito a seu c~walheirismo e senti· 
mentos de honra. 

E não tel'ia necessidade de informar a ca. 
mara sobre es:;e facto pas11ado, aliâs, em 
discreta cJrrespondencia epistolae, si re
cusas posteriores :~convites identicos ao que 
lhe fôt•a feito, algumas das quaes divulgadas 
pela imp1•ensa. diaria e tolas hoje conhe
cidas desta casa, não o collocassem ,de certa 
fôrma no dever de externar a seus pares, 
quaes os mot,ivos que o determinarn.m a. 
acceitar aqueHe convite. 

E esse dever se lhe afigura tanto mais 
premente quanto um incompleto ou falso 
conhecimento dos termos da. ques.tão poderá 
fazer suppor aos espíritos menos ponderados 
que um vaidoso desejo mal contido de se pôr 
em destaque impellira o· orador a acceder 
na investidura de um ca.rgo por muitos pos
teriormente r·ejeitado. 

:l6 
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Sabe perfeitamente bem a Camara que o 
tribunal ou jury de honra, proposto pelo 
Sr. Hasslocher e acceito pelo Sr. Varela, 
para julgar das accusações que reciproca
mente se fizeram, não é uma creação extra
vagante de espíritos conturbados por vio.,. 
lentas paixões em conflicto. 

Ferri, o eminente criminalista italiano, 
depois de haver demonstrado em sua obra 
Sociologia Criminal a inefficacia da pena de 
prisão como panacéa opposta ao crime , 
aconselha como um substitutivo penal contra 
os duellos a instituição do jury ou tribunal 
de honra. 

Si uma tal especie de tribunal é assim 
recommendada por tão fe!'tejado mestre de 
direito, por acaso as respectivas funcções 
terão em si alguma cousa que repugne á 
susceptibilidade dos espíritos bem formados~ 

Por acaso, nos moldes em que é geralmente 
calcado o typo desse instituto ou na especie 
em que elle foi proposto pelo Sr, Hasslocher, 
pôde alguem com justiça attribuir-lhe a fun
cção de invadir os lares e devassar as alco
vas? 

Releiam os termos da proposta citada em 
começo desse discurso e, c0rto, ninguem dirá 
que semelhante attribuição lhe foi de modo 
algum conferida. 

Embora o orador não seja daquelles que mu-
1'am a vida pr·ivada e, ao contrario, como A. 
Ka l'r, pensa que o homem publico ncio tem direi
to a esse asylo, comtudo não acceitaria jamais 
um convite, que, aliás, lhe não foi feito, para 
penetrar no lar de qualquer cidadão e devas
sar·lhe a vida intima. 

Não; não foi para isso convida.do, nem essa 
jamais foi a missão do tribunal de honra. 

Julgar provadas ou não as accusações fei
tas pelo Sr. Hasslocher ao Sr. Vcwela e por 
este áquelle, em vista exclusivamente dos 
documentos pelo ultimo produzidos : foi a 
missão traçada ao referido tribunal. 

Ora, pensando assim, o orador não poderia 
proceder de modo diverso do que procedeu. 

Fez bem? Fez mal ? 
Fica a apreciação de ~ua conducta á con

sciencia dos homens honestos. (Mttito bem, 
muito bem. O orador e comp!'imentado e fe
licitado.) 

O !Sr. Pre§idente-Tem a palavra 
o Sr, Garcia Pires. 

O Sr. Garcia Pires (')-Sr. Pre
sidente, serei breve. Venho apenas appellar 
para o cavalheirismo do illustre Deputado 
Sr. Thomaz Cavalcanti, solicitando de S.Ex. 
explicações sobre alguns topicos do discurso 
que pronunciou na sessão de 8 do corrente. 

(·) Este discurso lliio foi royisto 11elo Ol'l\dor. 

Pretendia fazel-o hontem, na hora do expe
diente, mas S. Ex. acha v a-se ausente, em 
commis3ão da Casa, e a sua presença me era 
indispensavel, mesmo por contar com esse 
cavalheirismo. 

Occupando-me, Sr. Presidente, da emenda 
acceita no orçamento do Interior, consi
gnando a verba de 12:000$, como auxilio á 
assistenci.:L publica, dirigida, pela veneravel 
irmã Pauh, lia o seguinte topico do dis
curso do nobre Deputado, pronunciado na 
sessão anterior, combatendo essa emenda. 

S. Ex. dizia: «De facto, quando o Con
gresso negava ás viuvas e filhas dós servi
dores da Patria, os quaes !lacrificaram a 
vida inteira na execução das incumbencias 
do poder publico; quando o Congresso negava 
a essas peswas pensões de 50$, era injusto, 
era iniquo que se déase. a uma congregacio
nista do rito catholico a importanda de-
12:000$ para distribuir, não com a ri.ssisten· 
c ia. publica, mas aos seus protegidos». 

Fazsndo a leitm'a dessB topico do discurso· 
do nobre Deputado, dizia eu: «Em primeiro 
logar ha aqui uma grave injustiça para com 
o Congresso, pois si ha attribuição de que 
elle tenha abusado é esta da concessão de 
pensões ás viuvas e filhos de servidores da 
Patria.» 

Como veem V. Ex. e a Cas:~., eu me re
feria unicamente ás pensões. 

Mais adeante dizia: 
« Pesada, pesadissinia é já a verba das 

pensões que figura no nossos orçamentos. E 
cumpl'.l notar que essas pensões são favores 
pessoaes, ainda quando concedidas ás pessoas 
que realmente merecem esses favores, ao 
passo que a· verba de 12:000$ não é uma 
doação pessoal, como diz o nobre Deputado, 
e sim vae ser distribuída por centenas de 
infelizes, a quem a virtuosa irmã, cuja vida 
toda se tem dedicado intensamente á cari
dade ... :~> 

E accrescsntava : « Vê o nobre Deputado 
a grande diiferenca que vae entre as pen
sões como quer S. Ex. e que aliás, se tem 
dado a esmo, e essa contribuição de 12:000$ 
para auxiliar uma obra meritoria. » -

Nó3 não tratavamos nessa occasião nem, 
dos vencimentos, nem das aposentadorias, 
reformas, meios soldos dos funccionarim.: de 
ordem civil e militar; trata vamos unica
mente das pensões, isto é, de favores pes
soaes concedidos a v luvas e filhos de funccio
narios publicos que já gosavam do beneficio· 
da lei. 

A aposentadoria, Sr. Presidente, e o meio 
soldo não são favores concedidos a viuvas 
de funccionarios. Elles decorrem da lei, estão 
estabelecidos em lei, constituem um direito. 
Quando o funccionario entra no exercício de 
suas funcções, dá-se um quasi contracto com 
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o Governo : elle vae p1•estar o seu serviço 
mediante as vantagens cencedidas na lei ; o 
Congresso não faz favor nem tem feito nesse 
sentido. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Foi O que 
disse em aparte quando V. Ex. falia va. 
V. Ex. disse o seguinte: «que o que elle re
cebia em vida era sufficiente para compensar 
o seu trabalho. » 

Que direito ê este a pensões, que vamos re. 
clamar por serviços que foram retribui dos 1 r 
(Apoiados. ) » 

Vê V. Ex. que eu .não fJ.llei das vanta-· 
gens concedidas por lei ao funccionalismo; 
fallei apenas nos favores que encerram as 
pensões. 

Foi assim que enveredámos pelo funccio-
nalismo publico. 

Disse o Sr.Thomaz Cavalcanti «No em tanto,. 
O SR. GARCIA PIRES-Perdoe· me; eu che- ê uma lei geral em todos os paize3. Nós fal

g·arei lá. Estou convencido de que V. Ex. não lavamos apenas destas pen<ões, quando · 
reviu o resumo de seu discurso. S. Ex. se refel'ÍU a uma pensão de 50$ que a 

o SR. THOMAZ CAVALCA.NTI-0 resumo não Cama1•a tinha rejeitado poucos dias antes e 
foi revisto por mim. que era destinada á vi uva de um mi!it<i.r. 

Dévo dizer a V. Ex. que não costumo fazer O SR. THOMAZ CAVALCANTI- Esta viuva 
o resumo dos meus discursos. Ou o discurso não tinha nem meio soldo nem qualquer 
sae na integra, ou.os encarregados do debate. outra vantagem, 
o fazem por sua conta e responsabilidade. 0 SR. GARCIA PIRES_ Eu não trato 

0 SR. GARCIA PIRES -Diz S. Ex. na se- disto. 
gunda parte do seu discurso: 

«Faz referencias á parte do discurso do no
bre Deputado Sr. Garcia Pires, relativa ao 
funccionalismo civil e militar, que o seu cal
lega desc1•eveu composto de indivíduos sem 
amor ao officio com o que o orador não con
corda, da mesma fôrma que radiralmente 
discorda de S. Ex. nas considerações que fez 
relativas ás reformas, aposentadorias e pen
sões, que combateu.» 

Não combati reformas nem aposentadorias; 
o que disse foi que o Congresso tem usado e 
abusado da faculdade de conceder pensões. 

Quanto ao funcciona,Iismo, tambem o no· 
bre Deputado me ha d,e fazer o favor de re
ctificar, 

Não lancei esta injuria :;obre o funcciona
lismo civil e militar, dizendo que era com
posto de indivíduos sem amor ao officio. Ab
solutamente não disse isto. 

Eu disse o seguinte : 
« Vê o nobre DGputado a grande diiferen

ça que vae entre as pensões como S. Ex. 
quer e que aliás se teem dado a esmo essa 
contribuição de 12:000$000 .... 

S. Ex. deu o seguin.te aparGe : 
« O S1·, Thomaz Cavalcanti - As primei

ras teem por fim soccorrer as pessoas cujos 
maridos Oll paes prestaram serviç<)s relevan
tes ao paiz, e esses 12: 000$000. » 

E eu respondi, então: 
« Perdoe-me o nobre Deputado : eu não 

queria entrar nesta questão ! 
Sr. Presidente, é preciso que fallemos alto 

e claro ao paiz: o funccionario, seja qual for 
a sua categoria, seja qual for o serviço que 
preste, recebe de seu trabalho a recompensa 
do Estado ; e por que razão o Estado ha de 
ficar devendo obrigação, quando não recebeu 
serviços gratuitos, quando retribuiu ao fun
ccionario os serviços que este lhe prestou 1 l 

0 SR. THOl\1AZ CAVALCANTI- Nessa occa
sião até V. Ex. foi aparteado por varias 
Srs. Deputados, em apoio de suas idéas 

0 SR. GARCIA PIRES- DiBSe eu em rela
ção ao funccionalismo publico: «V. Ex. 
sabe o que acontece 1 E' que nós temos um 
exercito de funccionarios capaz tle invadir a 
Russia com seus sete milhões de soldados. 

Hoje, nesta terra, quem pôde envergar 
uma casaca, um paletot preto, deshonra-se · 
em aprender as artes liberaes, em empre
gar-se na lavoura e só procura o funcciona
lismo publico». 

V. Ex. me perdoe esta divagação a que· 
me arrastou o nobre Deputado. 

Sr. Presidente, a verdade é que hoje a 
ambição da nossa mocidade é o funcciona
lismo publico. Temos maior numero de pre
tendentes e c11ndidatos a empregos publicas 
do que de pretendentes e candidatos a tra
balhos de outra natureza. 

Ora, Sr. Presidente, este mal é da polí
tica sem princípios e sem idéas. Este mal 
não ê novo, vem da monarchia, pois desde· 
que sabia o p:1rtido político, de modo assom
broso se faziam nomeações de empregos pu
blicas, para, por essa fôrma, pagar a fideli
dade que na advel'sidade foi tributada pelos 
amigos dos políticos que não estavam no po
der. Eram creados empregos publicas todas 
as vezes que subiam ao poder os partidos e 
nas províncias, então, essas recompensas se
tornaram maiores. 

Reformavam-se os regulamentos das re
partições publicas não com o pensamento de 
melhorar o serviço, mas para o fim exclusivo 
de crear logares e de admitth: afilhados. 

E o que se nota é que com a Republica este 
systema tem tido ainda muito maior 
desenvolvimento, ao ponto de vermos Esta_ 
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.dos ricos, Estados florescentes, como a lavras a verdadeira significação que ellas 
·Bahia, na impossibilidade de pagar em dia teem. Chamar o cidadão brazileiro de ini
o seu fuuccionalismo; ao ponto de vermos, migo da Pa&ria é a maior offensa que se 
do mesmo modo, o Estado do Rio de Janeiro lhe pôde fazer: e a pastoral diz que os me· 
sem poder pagar o seu funccionalismo, thodistas são inimigos da Patria, inimigos 

··sendo neccssario que o illustre governador da sociedade ! 
actual, com o mais decidido patriotismo 0 SR. GARCIA PIRES-'- Já. sei que sou in-

·mettesse a fac:t e cortasse fundo nas despez9-s feliz na minha comr)ara,..ão.S. Ex. repelle-a. 
com o funccionalismo. v 

Sr. Presidente, eu não fiz offensa ao O SR. THOMAZ CAVALCANTI-Não admitto 
.funccionalismo publico quando denunciei ao comparações sinão com os meus proprios 
paiz essa tendencia prejudicial ao se11 desen- actos. Das~jo a analyse de minha conducta, 
volvimento, ao seu progresso, ál!l suas sem necessidade de comparação. 
finanças, ao serviço publico mesmo, porque, O SR. GARCIA PIRES-Não ha offensa de 
para justitLlar a presença desse numero fôrma alguma. 
-excessivo de funccionarios nas repartições, Mas, Sr. Presidente, dizia eu, o nobre 
complica-se inutilmente o trabalho, obriga- Deputado achava-se nas mesma disposição de 
se aquelles que teem a infelicidade de ir espírito em que se achou o illustre almirante 
tratar de negocias em uma repartição, ao russo, as partir de Cronstadt. 

-sacrificio da perda de tempo e a percorrer 
sem utilidade as multiplas estações dessa O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Não podia 
-mesma repartição. ser ; e3te havia recebido aviso de que ia ssr 

Foi 0 que eu disse e espero que 0 nobre atacado, ao passo que eu li o mandamento na 
Deputado, cavalheiro como é, far-me-ha jus minha casa, de manhã cedo, hora em qua 
tiça, retifican.io, em seu discurso, na se- costumo ler os joruaes e não esperava que 
gunda parte, esse topico, cuja l'esponsabi- este assumpto apparecesse. Foi uma sor-
1idade, aliás, devo dizer que estou conven- presa para mim. Pediria que não continuasse 
cido de que nKo cabe a S. Ex. na comparação. 

Sr. Presidente, eu pediria a V· Ex. que o SR. GARCIA PIRES- Vou satisfaze I' ao 
-me desculpas3e tomar mais uns cinco mi· b t d d' · 
nutos, dado o caJo de não estarem inscriptos no re Depu a 0 e pe lrla mesmo aos Srs. 
outros oradvres de muito mais apreço da stenographos que não tomassem esta parte, 
Camal'a (nao apoiados) ; pediria is;;o porque ~!~~o desejo ser agrada, vel ao nobre Depn-
desejo respondm' ao nobre Deputado algumas Não possJ doixar, porém, de dizer que 0 
palavras a respeito da pastoral que S. Ex. nobl·e Deputado leu com espírito prevenido 
aqui nos leu. o mandamento ... 

Sr. Presidente, peço licen-)a ao meu H-
lustre collega, o Sr. Thomaz Cavalcanti, a O SR. THOMAz CAVALCANTI-Não apoiado. 
quem nem de leve tcmho o pensamento de 0 SR. GARCIA PIRES-... do reverendis-
offonder; peço licença para fi\zer uma com- simo Sr. bispo. 
paração quanto ao estado de espírito em que Ol•a, esse mandamente é de um sacerdote 
se achava S. Ex.·· catholico e S. Ex. adverso a esta religião, 

0 SR. THOliiAZ CAVALCANTI- Sô quem podia inegavelmente .•• 
pôde ser senhor do estado do meu espírito 0 SR. TnoMAz CAVALCANTI _ Adverso 
sou eu mesmo i 0 devo dizet• a V· Ex·. que não; não o acceito,salvo si S. Ex. me chama 
estava fallando com a maior calma possível, adversario daquillo com que não con
mesmo porque qm,ndo fallo é sempre nessa cordo. 
disposição. 

0 SR. GARCIA PIRES-•.. quando leu O 0 SR. GARCIA PIRES-:;ileril ha possibilidade 
mandamento do Rvm. Sr. bispo de Petre- de deixar-se ser adversario daquillo que se 

não acceita • . polis. Parece-me, Sr. Presidente, que S. Ex . 
.se achava na mesma disposição de espírito O SR. TnoMAZ CAVALCANTI -Acato a 
em que se encontrou o almiranse russo, com· religiKo catholica naquillo que ella tem de 
mandante da esquadra do Baltico... sublime e bello, mas não acceito o que não 

o SR. THOMAz CAVALCANTI_ Essa. com- corresponJe á civilisação moderna. 
paração está muito repetida ! Devo dizer O SR. GARCIA PIRES-V. Ex. teve princi· 
a V. Ex. que não acceito a comparação. Li pios religiosos, tem crenças religiosas, mas 
-a pastoral no dia 7 de agosto e d9pois tornei estes princípios e crenças não são os da reli~ 
a lel-a outras vezes, sempre muito despt'e- gião catholica, apostolica, rom11.na. Por con· 
.venidamente, apenas vendo naquellas pa- 1eguinte, não pôde deixar de lhe ser adver-



SESSÃO EM i 0 DE NOVEMBRO . DE 1904 125-

sario, porque neste terreno ou tudo se a O SR. GARCIA PIRES- E não será, no pen
acceita, ou si ê membro de igreja, ou si é sarnento de todos os catholicos, inimigo da. 
adversario; não ha meio termo, a verdade Patria, aquelle que procura afastal~a do 
não pôde ser dividida. verdadeiro caminho~ 

A verdade, ou está com a religii1o catho- Entendo, Sr. Presidente, que o illustra.do 
lica e V. Ex. não póde deixar de acceital-a, bispo do Rio de Janeiro cumpriu perfeita
ou não está e V. Ex~ tem que abjurar para mente o seu dever•, demonstrando o seu zelo 
seguir-outro caminho. pela conservação do seu rebanho, a quem. 

o SR. THOMAz CAVALCANTI-E' uma ques- aconselhou o verdadeiro caminho. 
tão de consciencia. Não me quero estender mais, Sr. Presi-

dente, estou convencido de que o nc,bre De-
O SR. GARCIA PIRES-De razão tambem. putadJ fat•-me-ha justiça, acreditando que · 

Mas, como dizia, S. Ex. leu prevenido a pas- não tive 0 monor pensamento, a mai.> ligeira 
toral do Sr. bispo do Rio de Janeir·o, e a intenção, na comparação, que lhe ropugnou, 
cada palavra desta pastoral.·· de o:ffenclet' a sua pessoa. (Múito bem; m uito 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Peço a pala- bem!) -
vra. 

0 SR. GARCIA PIRES-, .• S. Ex. descobria 0 Sr. Elpidio Figueiredo-
uma ofl'ensa ás outras religiões, ul}la ameaça Sr. Presidente, o illustre Sr. Serzedello· 
á paz e á harmonia entre os brazileiros. Corrêa, com a proficien·cia e capacidade que 

Mal sabes. Ex., Sr. Presidente, que 0 ninguem lhe podtrá negar, tem publicado 
methodismo . declara-se inimigo de todo no J01·nal do Commercio uma serie ue artigos
aquelle que não lhe segue os preceitos.. · suggeridos pelo relatorio ultimamente apre-

Os methodistas dividem-se em dous ramos: sentado pelo honrado Sr. Ministro da Fa
um deHes segue a doutrina do Calvino, e zenda. 
sabe v. Ex. o que Calvino disse, quando Nesses a.•tigos, o Sr. Serzedello Corrêa. 
attribuiu o assassinato de Miguel cavet a mostra-se divergentc,:l do mesmo ministro, 
indisposições pessoaes ~ Que entendia que ora quanto aos meios por elle aconselhados, 
devia ser mantido o direico de punir-se os para melhorar a arrecadação das rendas, ora. 
hereticos, e que se os devia tratar pela no tocante ás causas apontadas pelo Sr. Mi
fórma por que trataram Cervet. nistro, e as quaes teem de-terminado a re-

Eram as doutrinas de Calvino, do metho- ducção das mesmas rendas. 
dismo. Na edição do Jornal do Comme1·cio de hoje. 

lê-se mais um art!go do mesmo illustre Sr . 
. . O SR. THOMAZ CAVALCANTI- V. Ex. acceita Serzedello Corrêa, no qual s. Ex,, depois de 
esta doutrina. analysar as irregularidades quo se teem dado 

O SR. GARCIA PIRES- Sou catholico apo- em diversas alf<l.ndegas e alludir aos contra-
stolico romano. bandos nellas verificados, desvios de rendas. 

OSR. GERMANO HASSLOCHER-Santo Agosti- etc. • diz O seguinte: 
nho, antes de Calvino, sustentava isto. «Parece, á vista disto tudo, que não fui 

exaggerado dizendo que 25 a 30 o /o da nossa 
O SR. GARCIA PIRES -Todos os catholicos receita, escoam-se pela falta de administra

acceitam, e, não ha catholico nenhum que ção e pelo contrabando. Agora mesmo, quem 
não aceite os mandamontos. cuida desses assumptos tem os ouvidos 

O nohre Deputado descobriu que Calvino cheios do. que se está. fazendo em Pernam-
era um fanatico. buco, onde a alfandega, quanto_ á ftscali-

0 SR. GERMANO HASSLOIICER-E onde zação, como que está abandonada.:. 
V. Ex. descobriu que elle não era um fana- Sr. Presidente, infelizmente o que disse o 
tlco~ Sr. Serzedello Corrêa a respeito da Alfan

dega de Pernambur.o, é a pura verdade ; 
0 SR. GARCIA PIRES-Só é por ser O in- d · · t - d l l 

stituidor de uma religião, elle o é inevitavel- parece que a a mmls raçao aque a rapar
mente. tição está a.cephala, sendo certo -rue alli ne-

nhuma fiscalização se exerce; · Pois b:Jm, é a doutrina deste fanatico que 
o mandamento do Sr. bispo do Rio de Ja- O SR. TEIXEIRA DE SÁ dá um aparte. 
neiro condemna; é a esto fano.tico, aos se- o SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-Posso, sr.Pre
ctarios da sua doutrina que o Sr. Bispo do s;dente, declarar á camara e ao paiz inteiro 
Rio de Janeiro declara inimigos da sua re· '.tue 0 inspector da Alfandega de Pernam
ligião. buco é um funccionario inepto, e por isso 

O SR. TnoMAZ CAVALCANTI -Mas não ent1•egou-se, ou submetteu-se á direcção de 
devia chamai-os inimigos da Patria, da so. uns certos conferentes pouco escrupulosos, 
ciedade e da honra. conhecidos contrabandistas, e que não re . 
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~!i 
~ ,; , .cua.m dea.nte de qua.lq~et• consideração, com
i., tanto que consigam os seus fins. 
;i:1 No comeco deste a.nno, houve, Sr. Pre
h ·sidente, um incendio na Alfandega de Per
',!' na'Qlbnco, o qual destruiu diversos armazens 
; 1 e quasi todo o archivo. 

Das diligencias procedidas pelo juiz seccio
nal de Pernambuco, verificou-se que o in
eendio tinha sido proposital ; e·. no parecer 

•dado pelo procurado!' da Republica naquella 
secção se encontram graves accusações a di-

, versos conferentes da Alfa.ndega daquelle 
Estado. 

Sr. Presidente. Para provar á Camara que 
·O a.ctual inspector da alfandega. não cumpre 

· .os seus deveres, bastará dizer que logo de· 
pois do incendio a renda daquella repartição 
augmentou simplesmente porque o delegado 
:fiscal passou a fazer visitas diarias aos ar-

, mazens da. Alfandega, procurando fiscalizar 
·' -os actos dos conferentes. 

0 SR. TEIXEIRA DE . SÃ.~ Probidosissimo 
·funccionario, esse delegado .• fiscal. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-O delegado fiS· 
' cal, porém, não podia continuar a proceder 

por esta fórma., porque tinha. outros a1fa
zeres, e logo que cessou essa. fiscalização 
-directa. de sua. parte, a renda baixou imme
diata.mente. 

Sr. Presidente, para que nã.o se supponha 
que a sitl!ação dominante em Pernambuco 
tem qualquer responsa.bilidade pelo que se 
.passa na. Alfandega de Pernambuco, devo 
declarar que não só o inspector da Alfa.ndega 
de Pernambuco como os funcciona.rios sobre 

·quem recaem• as mais graves accusa.ções 
.foram nomeados pelo governo passado, em 
hostilidade ao partido republicano de Per
nambuco e fot•am escolhidos a dedo para 
crear a.s maiores difilculdades ao mesmo 
}lartido. 

O SR. AFFONSO CosTA - Todos opposicio-
nistas. ' 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO -· Eram eS· 
tas as pala. vras, Sr. Presidente, que julguei 
·conveniente pronuneia.r para. confirmar des~ 
ta. tribnna. o que disse o Sr. Serzedello Cor· 

. rêa sobre a Alfandega de Pernambuco. (Mui· 
to bem; muito bem.) . 

O Sr. Presidente- Tem a pala
vra o Sr. Bricio Filho. (Pausa.) 

Não estando presente o Sr. Bricio Filho 
-tem a pa.lavra. o Sr. Soares dos Santos. 

O Sr. Soares dos Santos (•) 
· -Sr. PFesidente, ausente hontem desta Casa. 

. _por motivo justificado, não pude assistir ao 

debate aqui aberto pelo illustre represen
tante do Rio Grande do Sul, cujo nome pro
nuncio com a devida venia, o Sr. Alfredo 
Varela. 

Na primeira parte de seu discursoS. Ex. 
tratou de um caso todo pessoal no qual não 
tenho que intervir. Bem · a contragosto le· 
va.nto .• a minha voz nesta · momento . para 
tratar da segunda parte desse discurso, da.
quella. E'm que o nobr-e Deputado, levado sem 
duvida por informações · que actua.ram em 
seu espirito e que podem,·. acredito, . tel-o 
desviado do caminho da justiça, fez . ao 
illustre ex-commandante da brigada. policial 
desta Capital accusaQões formaes que até 
até agora precisam de confirmação. 

Meu acto neste momento vindo á tribuna . 
não significa a defeza que pretenda fazer da 
administração desse illustre official. 

O que me traz á tribuna é unicamente a 
descoberta da verdade nos factos apresen· 
tados pelo· illustre representante do Rio 
Gra.nde do Sul. 

Antes de qualquer commentario que eu 
possa. fazer sobre .. essa a.ttitude do nobre 
Deputado preciso ter a certeza. de que S. Ex:. 
foi illudido nas informações que lhe minis
traram a respeito da. capacidade profissional 
e, mais do que isso, da capacidade moral do 
illustre general Hermes da Fonseca. 

Não entro nem quero absolutamente en
trar na questão que motivou a Jll'ofunda di
vergencia entre meu illustrado collega e 
aquelle digno general •. Posso mesmo atnl'·. 
mar a v. Ex., Sr. Presidente, e á. Camara, 
que do desastrado incidente, tanto quanto 
nós outros, os homens imparciaes que o la
mentaram, as suas conseq uencias foram sof
fridas tambem pelo digno general Hermes. 

Mas, o nobre Deputado articulou um facto 
que pesa enormemente na. minha consciencia 
relativamente á' administrac;ão do illustre 
general. 

Disse o nobre Deputado : 
«Nomeada uma commissão de inquerito, 

que se verificou, Srs. Deputados~ 
Veri:flcou-se que, em vez de 70:000$, odes

falque monta v a a 300:000$ (sabern disto hoje 
o Ministro da. Justiça. e o Presidente da. Re
publlca, eu o affirmo) e que, além desse va· 
lioso desfalque, a escripturação da brigada 
accusava a existencia de despeza.s illegaes no 
_valor de 400:000$000 !» 

S .Ex:. affirmou, portanto, que o inquerito 
levantado não sei a que proposito naquella. 
corporação milHar, após a retirada do ge
neral Hermes, tinha dado em resultado gl'a-
ves a~cusações a esse milita r. . 

Pois bem, desde que essas accusações 
foram feita::~ neste recinto, desde que o 
accusado está impossibilitado presentemente 
de propor administrativamente uma. rapa~ 
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ração a essas áccusacões, eu, amigo pessoal 
do accusado, e, antes de tudo militar, sen
tindo sobre mim o peso da. responsabilidade 
que cabe a um general do exercito accusa.do 
da . tribuna da .. Cama.ra de .· prevaricador dos 
cofres publicos, . sinto necessidade . da fazer 
a sua. rehabilitação, que é a.o mesmo ·. tempo 
a rehabilitação do exercito nacional. 

Por isso peço á. Ca.ma.ra. dos . Depu-, 
tados, ·como .... uma homenagem prestada â 
-verdade, quo app1•ove o requet•irnento que 
vou apresentar, pedindo que o Governo dê 
á Camara informações sobre o.facto, man
dando ·.cópia do inquerito que a respeito 
foi procedido naquella corporação. 
·0 SR. VICTORINO MoNTEIRO.,-Quem CO
nhe~e o general Hermes . da Fonse:}a, . não se 
:preoccU:pa com accusa.ções dessa. ordem. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS-Mando. â Mesa 
o meu requerimento.(Mttito bem; muito bem). 

Vem á Mesa., é lido, apoiado e sem debate 
encerrado, ficando adiada a vot!l.ção, o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que por interme~io d~ Mesa .seja 
requisitada do Governo cóp1a do mquer1to a. 
que se :Rrocedeu na contadoria da: brigada 
policial aesta. cidade, após a rettrada do 
Sr. general de b1•igada Hermes da. Fonseca 
do commando da mesma milicia. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1904.
Soares dos Santos. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Preoldent.e- Não havendo 
numero para. a v.otação das matarias encer
radas, passa·se á ma. teria em discussão. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

S. Ex. synthetizou todo o seu discurso em 
uma accusação, quer ao Governo actual, 
quer ao passado, por terem consentido na 
fundação ao Instituto da. Maternidade do Rio 
de Janeiro. Nunca pensei,Sr. Presidente, 
que fosse obrigado a. vil• á tribuna. defender 
uma instituição que por sua natureza se 
impõe em todos os centros de população 
densa. 

Entre os ramos da. a.ssistencia. publica, me 
parece que nenhum merece mais a.ttenções 
e carinhos do queaquelle que entende coma 
saude da mulher no estado, em que todos os 
cuidados medicos e scientificos sã.o indispen· 
saveis, não só a ella, como á criança ret:lem
nascida. 

A hygiene infantil deve merecer do legis
lador brazlleiro o maior cuidado. 

E' sabido que no Brazil a mortalidade 
infantil é considera vel. Isso já. tem sido de
monstrado em todas as associações . scien tUl· 
ca~; basta. examinarmos o boletim demo
graphico do Rio de Janeiro para. nos assegu· 
rarmos da verdade desse asserto. 

Bastam, pois, estas palav1•as para demons· 
trar a. importancia da instituição; e, quando 
mais tarde fizer a descripção de sua. organi
zação, ma.is evidente se patenteará. o valor 
desse estabelecimento scientiHco. 

Ao começar o seu discurso, S. Ex. fez uma 
atllrmativa. a que opporei facil contestação. 

Disse o nobre Deputado que a. verba recla· 
mada :pela Commissão a fim de manter os 
serviços já organizados era inteiramente 
1nutil; que o Pa-rlamento bem podia deixar 
de votar essa vet•ba, porqua.nto a instituição 
já possuia elementos de vida. propria, e que 
na.loi n. 953, de 29 de dezembro de 1902, 
que organizou os serviços das lotel'ias, 
havia verba consignada para. a. manutenção 
des!a instituição. 

E' annunciada a continuação da dtscusl!lão 
unica do parecer n. 204 C, d~ 1904, sobre as 
emendas o1ferecidas na. sa discussão do pro
jacto n. 204, deste anno, que fixa a despeza 
do Ministerio da. Justiça e Negocias Interio
res para. o exerci cio de 1905. 

Roa.lmente, Sr. Presidente, nesta lei sa 
manda que os I'emanescentes da.s quotas não 
recl~ma.das pelos Estados sejam dL~tribuidos 
por cinco instituições pias, entre as quaes a. 
Maternidade. 

Mas, dá-se. um facto curioso: esses rema
nescentes, que só podiam existir si as quotas 
distri buidas pelos Estados não fossem recla
madas, de facto não existem. 

O Sr. Presldent.e- Tem a. pala.· 
vra. o Sr. Rodrigues Lima. 

O Sr. Rodrigues Lima
·Sr. Presidente, necessito de rccupar a atten
çã() da. Casa por alguns momentos para res
ponder ao discurso pronunciado na sessão 
de hontem pelo illustre representante do 
Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Erico 
Coelho, por occasiã.o da discussão do Orça.
.mento do Ministerio da. Justiça. e Negocios 
Interiores. 

E' verdade que doze Estados da. União nã.o 
reclamaram varias quotas, uns porque não 
se puderam habilitar convenientemente para 
essa percepção, outros por• desidia; a sua. 
importancia,que é avultada, devia Iegalmen"' 
te ser distribuida por aquella.s instituições 
de caridade. 
. E~tretan!o, assim não aconteceu, porque 
na. mnova.çao do contracto das lo\erias ficotJ 
est~belecido que a.s quotas nã.o reclamadas 
pelos Estados seriam de novo entregues â 
Companhia de Loterias Na.ciona.es. · 
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Ess[l, prcscripção contractual põe a lei em mente ideado em moldes novos com o que 
antagonismo com o contracto: a lei deter- já estava. organizado. 
mina. que as quotas que constituem os re· Presumi, como todos presumiram, que o 

1 
manesceu-tes sejam distl•ibuidas pelas asso- servico que so fazia na. Misericordia era. 
ciações de caridade, e o contract0, em uma -em feito, a o et·a. da facto. 
de suas cla.usnlas, manrla que as quotas ·não E sabido que grandes e importantes sã() os 
r .ecla.ma.dns seja,m entregues ·á Compan.hit\ serviços . prestados .. pela ·. Santa Casa · de . Mise
de Loterias Nacionae~. · l'icordia do Rio de Janeiro, Ninguem dcsco-

A .companhia, cleaccordo com essa clausula, nhece o valor desst\ assistencia. publica. Tudo 
reclamou as quantias depositadas no The· mundo sabe queahi é . o ponto onde a pobreza, 
som·o, e o Go...-erno mandou entregar-lhe em encontra o acolliimento e o conforto. Deyo 
Uffi trimestre a ímpor~ancia de \18:950$000. mesmo dizer que tl)dOS OS elogios SãO insuffi.-

Por c.sse algarismo podemos avaliar que cientes para demonstra1• o yalor dc:stl. }JÍI!. e 
esta quantia, no decurso de um anno, será benemet·ita instituição. 
;,t,vult.adissima. ; dará sobejamente pa.ra a. ma· Não podia absolutamente imagina1• urna. 

' nutenç'io~ n'i0 só desta, como · do multas ou· crcação nova para in va.dir a esphora de ou
tras instituições de caridade. :Mas, nas con- tra instituição e produzir attrito. A idéa. é 
dições actuaes, esta verb3.não existo abso- toda outra e obedece a intuitos muito diffe. 
lutamente; ha uma lei que realmente con- rentes. 
sagra esta verba para as instituições de Necessito referir-me a al!!UDS pontos 
caridade, porém alla não é effecti va. concernentes á organização da- instituiçã<J ;· 
. Portanto, estamos no mesm() pé : não deYo fa.zel-o porque S. Ex. fez um longo 

existe aq ueiia consignação do Governo em historico que p1•ecisa. ser rectificado. 
favor da Maternidade. Utilizando-seda discussão deste Ol'çamen-

. Nilo sei · .. qual o.· melo · de se modificar to, s. Ex. accusou o Governo de não te1• 
aquelle contracto, restabelecendo-se o pensa· aproveitado o .. edift.cio existente na. praia 
manto do Congresso, que !oi dar áqnellas in- da Lapa para fun-lar a Maternidade. 
stituições a verba alludida. Crei() que cabe Quando se organizou a primeira. Commis
á propria Commissão de Orçamento ou ao são, que devia. promover a. fundação <la. 
Parlamento tomar uma. iniciativa a. respeito, instituição, houve o pensamento de aprovei
podendo, então, o Governo cumprir o seu tat• o edift.cio da praia da Lapa.. Eu sabia 
dever, que é entrar com essas quantias para que este editlcio tinha. custado ao Governo 
as instituições pias determinadas em lei. enorme quantia.; no estado em que alie se· 

Di versas instituições de caridade foram achava, póde-se dizer, em inicio de execuç;ã.o 
tambem contempladas com pequenas quotas - atllrmou o Sr. Erico Coelho- jã. havia. 
tiradas das loterias dos Estados. custado a quantia de 600:000$000, 

Esses institutos contemplados teem a Portanto, qualquer que fosse a. lnstitulcã:o 
quantia de 6:000$ cada um, no pe1·curso de que ahl devesse sor insta.llu.da., impunha a 
um anno : é' a unica verba realmente exis- obl'iga.çã.o de vet• o que do a.provoita.vel 
tente, provinda das loterias para a. m!lnu- havia na parte do edifioio jd. oonstruhlo. 
tenção desses institutos. o nobre Deputado disso que ha. muito· 

Tive necessidade de mencionar este facto tempo faz a p1•opaganda. da tundaoão da. 
porque, tendo a Camara de votu• a quantia Maternidade ilo Rio de Janeiro e que, em 
pedida pelo relator do Orcamonto do Interior 1888, o então Ministro do Imperio, Dr. Ferroil'a 
e Justiça, não quiz que a Camarn suppuzosse Vianna, obteve um terreno para a. funde,ção 
que existia a consignação da lei de 1902, o da referida instituição. Realmente foram 
que era Sttperfiua. a verba. mencionada. iniciadas as obras ; mas 14 longos annos 

Outra cousa que S. Ex. declarou e que decorre1•am sem que as mesmas fossem 
para mim deve merecer a a.ttenção é a se- c.mcluidas. Nunca. mais se cogitou do as
guintc: referin.do-se a todo o periodo de evo- sumpto, ninguem mais nello pensou e nada 
luçü.o que teve a fttnda.ção desse instituto, se fez, apezar do grande dispendio. 
S. Ex~ de(}larou que, quer a Camara, que1• o Ora, no anno de 1900, como todos sabem, 
.Senado, foram ambos induzidos a erro reuniu-se no Rio de Janeh·o o Congresso Me
quando votaram val'ias verbas pedidas para. dico, para. commemorar o 4> centenal'io do 
este instituto, po1•que acreditaram que ella.s· descobrimento do Brazil e, por e-Ssa. occasião~ 
eram destinadas ao serviço creado para o en· houve a idéa de orga.niza.1• diversas insti.;; 
sino medico offlcial existente na Santa Casa. tuicões no sentido de assistencia publica. 
de Misericordia. Nunca. houve tal confusão. Fundou-se a Liga. Contra a Tuberculose, cujos 
Desde o pl'irneiro momento em que se cogitou serviços p1•estados são já rele:vantes. olem:
do assumpto, ficou detel'minado que se faria 1 brei-me então de reatar o passado sobre a 
uma organização nova e não havia neces- 1 instUuição da Maternidade, vendo si era pos~ 
.slda.de de se confundir um instituto inteira- sivel aproveitar ~ capaci.lade scientiftca. do 
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·Congresso para que este contingente moral Julio Santos, Cruv~llo Cava.lcanU, João 
oove1-tesse em favor de uma instituição. tão Luiz, . Penido . Filho, Francisco Bernardino, 
importante como aquella. João Luiz Alve3, Leonel Filho, Adaiberto 

Realmente, apresentei uma indicação para Ferraz, Antonio · Zacharias, Henrique Salles, 
qu() .fosse nomeada um:t commissão de de- Manoel Fulgencio, . Nogueir·a, Wenceslau 
membros, para tornar effectjvo o movimento Braz, · Rodolpho Paixão, Padua Rezende, 
em favor da instituição da. Ma.te1•nidade. Jesuino Cardoso, Domingues de Castro, Fran-

A commissã.o, como era natural, am·edltou cisco Romeiro, Valois de castro, Al'nolpllo 
na exequibilidade do projecto. Ninguem po· Azevedo, Fernando Pr(}stes, Eloy Chaves, 
dia recusar o seu auxilio a essa tão nobre Leite de Souza. AlVai'o de CarvaJho, Azeve ... 
campanha.. Foi feito um prospecto,assignado do Marques, Rodolpl10 Mil-anda, Bernardo 
por todos osmembros da commissã.o, decl.a.- Antonio, Aquino Ribeiro, Candido diJ Abreu, 
ra.ndo todas asnecessiJa.des que deviam ser Marçal Esc,Jb:t:.·, Angel) Pinheiro e C;:tmpos 

1 satisfeitas immediatamente, e fazendo um Cartier. · · 
appcllo ao Gove1•no para. auxiliar a fundat;ão E se'n C''U"'"cs sr~ Ct nl <\ ~ 1 h· 1 
do instituto~ . · · . • . "" ··"'" . ~.. 1 ~..., .;.dtc lJ:t o, 

· Iniciada . a propaganda., encontrámos em Fran~lsco Su.,. Sergxo sa:bo1a, Pr1sco Pa.rfnzo, 
geral muita frieza • . Tivemos novamente de Bulhoes Marcial •. Osc~1; Godoy, ;August? de 
abandonar a nossa missã.o,porque a. comrois- Vasc~mcellos, Sa F1e~r~, Laurmdo P1tta, 
são não mais se reunin e, passados alguns Pauhno de Sou~a, V~rw.to Mascarenhas, 
mezes quando o Ministro o Sr. Dr. Epitacio Be~nardo Monterro, Astolpho Dut1•a,_ Car-

A' · · ne1ro de Rezende, Bernardes de .Farm, Ca-
Pessoa. · • millo Soares Filho, Calogat•as, . Sa.uinoBar-

0 SR. PRESIDE~TE-Peço ao nobre Dep~- rozo, Bernardo de . Campos, . Costa. Junior, 
tado a fineza de mte1•romper as suas cons1· Amaral Cesar, . Juvenat Mille1• Domincros 
derações, visto como ha numero na Casa Mascarenhas e Alfredo varela.' o 
para se proceder ás vota\-Õe3. 

0 SR. RODRIGUES LIMA-Com todo O prazer. 

Comparecem mais os Sra. Passos Miranda, 
da1•los de Novaes, Indio do Brazil, Urba.no 
Santos, José Eusebio, . Christino Cruz, Be· 
ze1•ril Fontenelle, Virgílio Brigido, João Lo· 
pes, Pereira Reis, Alberto Maranhão, Trin
dade, Abdon Milanez, Affonso Costa, Celso 
de Souza, Jo~é Maroellino, Medeiros e Albu· 
querque, João Vieira, Pedro Pernambuco, 
Angelo Neto, Raymundo de Miranda, Oli
veira. Valla.dito, Domingos Guimarães, Leovl· 
gildo Filguelras., Castro Rebello, Tosta., Bul· 
Qã.o Vianna., Felix Gaspar, Augusto de Frei· 
tas, Paranhos Montenegro, Bernardo Horta, 
Ga.ldlno Lo1•eto, E1•ico Coelho, João Baptista, 
Bellsarlo de Souza, Henrique Borges, Este· 
vam Lobo, Antero :aotelbo, Lamounier Go· 
dofredo, Camillo Pra.tes, Galeão Carvalhal, 
Hermenegildo de Moraes, Joaquim Teixeira 
Brandão, Costa. Netto, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Serra, Abdon Baptista, Eliseu 
Guilherme, Rivadavia Corrêa, Victorino 
Monteiro, James Da1•cy e Diogo Fortuna. 

Deixam- de comparecer com causa. parti
cipada. os Srs. Thomaz Aceioly, Wanderley 
de Mendonça., Enéas Max•tins, Raymundo 
Ne~·y, Arthur Lemos, Rogerio de Miranda, 
Antonio Bastos, Luiz Do mingues, Gue· 
delha. Mourão, Frederico Bo1•ges, Wa.lft•e
do Leal, Mo1•eira. Alves, Arthur Orla.n
<lo, Felisbello Freire, Pinto Dantas, Alves 

. Ba~·b()sa, Tolentino dos Santos, Ma.t>aolino 
MoUl'a, Corrêa Dutra, Mello Mattos, Americo 
.de Albuqurque, Galvão Ba:ptista, Bszamat, 

Vol. VIl 

O Sr. P~·esidente- Convido os 
Srs. Deputados a occuparem os seus logares. 
Ha. numero; vae se proceder ás votações das 
matarias encerradas e das que se acham 
sobre a mesa. 

Em seguida é sem debate approvada are· 
dacção fina.l do projecto n. 235 A, de 1904. 

O Sr. Bricio Filho (pela wclsm) 
requer veritloa.oã.o <la votação. 

Procedendo-se á. veriftcaçã.o, reconhece·so 
te1•em votado a favor da. redacçã.o 90 S1•s. De· 
putados e conh•a dous; total, 101. 

O Sr. Presidente-Não ha nu
mel'O, 

Yae se proceder á chamada. 
Procedendo-se· á chamada, vedJica-se 

terem se ausentado os Srs. Aurelio Amorim, 
Teixeira de Sá, Pereira de Lyra, Pedro Per
nambuco, Raymundo de Miranda, Arroxdlas 
Galvão, Rodrignes Saldanha, Heredia de Sá, 
Fidelis Alves, Francisco Veiga, Gastão da 
Cunha, Hermenegildo de Moraes e Paula 
Ramos. 

O S:a. ... Presidente-Responderam 
á cl1amada 106 Srs. Deputados. 

Não ha numero. 
Fica adiada a votação. 
P~ssa.-se 'ú mate1•ia. em discussão • 
Comparecem ainda. os Srs. .Aniz!o de 

Abreu, João Ga.yoso, Estacio Coimbra, Eu-
17 
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zobl.o de Andn.clf~, Neiva., Eduardo Ralll03, que S. Ex. nos tem prestado desde es3a occa.-
,JOflê Monjardim, lrineu Machado, Ribeiro si.ã.o, não só com a expontanei.da-ie do sen 
Junqueira. o Ba.rbo:~a. Lima.. voto, como ta.mbem oom a propaganda que 

S. Elr. iem feifA:l em Ca.vor da. insti-
tuição da Maternidade do Rio de Janeiro. O 8r. Pre•lden.te - Contin!la a 

discussão unica. do pareoor n. 204 C, de 
I 004, sobre a.'f emendas oft'erecidas na 
=~· díscUS8ão do projecto n. 204, desto anno, 
que fixa a deS{lGZa. do Ministerio da .Justiça e 
Nogocios Interwres para o e:xercicio de 1905, 
a qual havia sido in-terrompida. 

Continúa com a palavra. o Sr. 
Lima.. 

No anno immefuto, apresentei outra 
emenda. consignando 80:0()0$ pa.ra. installa
ção da Mate1wlade e acquisição de moveis 
e appa.relhfJS; de modo que a.s quantias v-o
ta.das_ pelo Congresso fora.m as proposta..s 
nessas tr~ emendas : 150:000$, em emenda 

Rodrig· ues de_· que f11i a_ utor, 57:000$ em ame_ nda do Sr. 
Barbosa Lima, e 80:()()0$ em emenda. ainda 
por mim apresentada. _ 

o Sr. Rodrlgue~ _ Llm.a ( conti~ A .. ~ommissão teve oc~s!ão ·de se enten_der 
nt~ando) - Sr. Presidente, venho reatar varl '8 vezes com 0 ~:hmstro do Inter1or, 
o fto das considerações que eu adduzia quan· que~ do Governo passado, q1_1er ~ do _ aetua.l, 

d · · · rib ft d .. . ed á ;pediDdo e obtendo dOE! Srs. Epita.Cio Pessoa. e 
do , e1xe1 a t una a m 0 se pro<- er 8. :Sabino Barroso, não s6 o apoio otllcial, como 
votações. . :08 elementos necessa.rios para realizar ·O seu 

Dizia eu entã,o,_ que, quando~inist:ro da :programma. 
,Justiça o S_r._Epitac~o Pessoa, fot nom~, Convem notar que a. Commissão absoltlta.
uma comm1ssa.o do cm?o ~embros, Odcolhtda ,mente não interveiu na compra do - predio,_ 
dentre os dez q~e pr1mihvamente compu- -effoctu.lloda. na.s repartições doGoverno, limi
nha~ a commissao designada pelo _congresso -tando-.se a sua interferencia, _ nessa compra, 
med1co. _ _ _ _ _ _ :ao parecer favora.vel que lhe rlaa. 

Foi esta pequena. commissão que entrou O Sr. Deputado Erico Coelho admirou-se 
em a.ctividailo para a roa.li?..açã.o do pro. de não se ter concluido o edificio da praia. 
gra.mma. . da Lapa. Como resposta a esse ponto, devo 

Era necessa.rio, poia, appcllar para o po· informar que a. Commissão .pensou em con· 
der publico, a.ntos f!UO so pudesse obter qual· cluir as obras desse ediftcio ; mas, indo exa.mi
ltuor x·ccur~ro de particulares. Não parecia nal-o, verificou .surprebendida a impoasibi· 
conveniente que ~e fizessem podidos a indi- lidade de ser alli installada a Maternidade, 
viduos som que primeiramente tivessemos ·porquanto o ediftcio delineado, apezar de 
domonstrado perante o pa.lz a impot•tancia sua. bella appa.rencia. a.rchitectonica., não oba-
da insiituiQão. decia. ás modernas ex:igencias de um esta.-

As~lrn, sond1> ou mombro do Cong1•esso ·belecimento desaa ordem; além de que a. 
Nacional, o, ao mesmo tempo, um dos de· exiguidade do terreno nã.o comportava a 
slgoad.oa na com missão dos O in co, Julguei installaçã.o da imp1•escindi veis depondencias, 
quo mo corri11 o dovor de tomar o. inicio.- como sejam : estufas de desinfecção, pa.vi
tiva do lanç~r a id~u. poranto o paiz. lhõos de isolamento, pavilhões para opal'a· 

Tivo occasião de discutir em 1900, quando çõos especiaes, etc. 
se tratou do Oroamento do Intm•ior, a.s vanta· Portanto, o nosso objectivo estava desfeito,. 
gens que advinllam ao Governo, organizando mas, em todo caso, pa.ra cumprir consolen· 
a assistencia publica no Bl'azil e intercorren- temente o noaso dever, pedimos ao ministro 
temente o serviço da assietenoio. maternal. de então, o Sr. Sabino Bn.rroso, que man-

Nessa occasião apresentei uma emenda dass.e examinar o ediftcio pelos engenheiros. 
que felizmente mereceu a. approvação ,da do Ministerio e orça.r a. obra. Os engenheiros 
Camara.. Foi consigna.da. a quantia de o.fflciaes examinaram. o edifi.cio e declararma. 
150:000$ com. intuito de se adaptar algum que a quantia. necessaria para. completar a 
predio á.quelle ftm, ou continuar a obra edificação não seria inferior a 575:000$000. 
iniciada no terreno do ca.es da Lapa. _ . Ora, despender esta quantia. e, ainda mais,. 

Convem lembrar que antes da apresenta.- aquella. que fosse necessa.ria á installaçã.a' · 
çã.o da. minha. emenda, o Sr. Deputado Bar. comprehende a Cama;ra que montaria a des p e- · 
bosa Lima, que bavia,.esposado A nossa cau· za a somma ~ão inferior a 800:0()0$, notaniio
sa, apresentou outra emenda mandando que se que, depois de construido o ediftcio, com 
a verba de 57:000$, destinada até então aos todas,a.s insta.lla.Ções e appaPelhos, nlto ·col'l.'es
lyceus dos Estados, passasse para a ·Matar- ponderia absolutamente ás idéas modernas. 
nidade, :Sendo.aasim, era ·uma despeza, •não·direi. 

Narranuo ·este .:facto, a.provoiio o .ensejo feita em pura ·perda, mas que não corres· 
para agradecer ao illustre represeutante:do pondiu. ,a.o ,ponio,de 'Yiata. hygienieo. Nes-tas 
Rio Grande do Sul o extra.ordinario apoio' condições, o Governo, á Yista do pe.recer.· 
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rla commissi'i.o de engenheiros A da. com
mLssão medica, que considerava o Jogar im
presta.vel, julgou dever desistir Ja idéa. 

Por essa occasião, a Santa Cas!l. de Mise· 
ricordia. dirigiu-se n.o Governo e. segundo 
consta, propoz entrar com metade da quan
tia necessaria á conclusão do editicio. 

Ora, cr(l. uma despez~ que não montaria a. 
menos de 500:000$, e o Governo julgou mais 
acertado comprar um predio em um dos 
bairros mais su.udaveis da cidade, um edificio 
1Jem construido, que, com pequen" dcspoza 
em ob1•as de adaptação, daria um bom esta
belecimento, o nao receio affirmiJ..r que, coro· 
parado com o outro, a vu,nta.!!ern está. do 
hrlo do esnolhido pela Cornmissão. 

Parece, pois, que o Governo andou corl'e
ota.mento decidindo deste modo; o, fazendo 
parto da, oommissào modica, devo dizer que
ella n5.o s~ oximo do assumi,• pa.rte d<\ ro~ 
spons<tbilidade que na.turalmente lho caLe. 

O Sn. . .TOYINIANu J>E CAl.l.VALno- E nin
guom mais comp~;tento PlLI'a dizer na hypo
these. 

0 SR. RODRIGUES LUlA - Ü Governo nrio 
fez mais do qur: attendcr á Commissão, que
por sua. vez, tinha delegação do Congresso Me, 
dico. Não lla duvidn. que ellatem \1rna. grande 
responsabilldo.de, ma.s, si a Camnrn. quizcr 
eKaminar o qua ella. fez, estou certa de 
que só terá de applaudil-a. Não creio que 
tenha. motivos para ceosural·a. (Apoiados.) 

O meu illustre collega, o Sr. Erico Coelho, 
a.ffirmou mais que a Santa C:tsa tinha or
çado a obra em 200:000$, devendo outra.r 
o Governo com 100:000$ e ulla. com os 
outros 100:000$ , mas me parece CJ.Ull 
essa. quantia não podia, corresponder ao nC· 
cessal'io para. a conclusão do edillcio e que 
aquillo foi um orçamento sum bases segu1·as, 
porque os engenheiros- do Governo orçaram 
a obra em 575~000$, pelo menos. Mais tarde, 
o Governo :pensou em ap1•oveitar o que já 
ha.Yia de constr uido do edificio para. outras 
insta.ll.u.ções. Nest\l 'Ponto, nw me compete 
defender o Governo ; devo entretanto lou· 
val-o pelo modo por que acudíu ás insta.ncias 
de importantes associações scientificu.a, in
stallando-o.s em um cditl.cio digno dellas. 

Não estou habilitado a atfii•ma.r, porêm 
conalll-me que a. despeza. feita coro a. insta.l
yação dessas associações na.quelle edit!cio 
orçou em cento e tantos contos. 

Chamo a attençã.o da Camo.ra. pura o se
guinte facto: a. obra primitiva da. Lapa, 
orça.da. em 575: 000$, só para a. construcçã.o o 
não para a. installa.ção, e~:cederia. em muito 
â somma. que o Governo gastou para insta.!· 
lar a Maternidade Das Laranjeiras c con
struir um editl.cio para associações scientt
ficas no cáes di!. Lapa.. 

De maneira que o Governo em vez de gas
tar uma enorme quantia, com um estabele
cimento quo problematicamente prestaria os 
serviços deRejados, conseguiu, pelo modo por 
quo fez. um duplo melhoramento : a. instal 
lação. da Mate_r~ida.du nas Laranjeiras, em 
pi)I'feltas cond1çoes o um edificio pal'a, as 
associa9Ões scicntificas. 

Parece-me que não h a. razão para. censnru.s 
ao Governo ... 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCDIE~To-86 ha 
motivos para louvares. 

O S1~. RomtiGu~;s LnrA-... ao contrario,· 
só ha motivos para louvores. 

O illustro Deputado pclD Rio de Janeiro, 
condemnaodo o papel ua Commissão, lcnndo 
o Governo a um uispendio tão grau de, me 
pa.reco que foi pouco geneeoso, porque S. E3:., 
mauico, e modico do bem merecida reputa
ção, profcssur da. Faculdade, devia perfe ita
mente com"PrahendeY que nm serviço desta. 
ordem, no Rio de Janoiro, não devia. ser 
combatido. 

S. Ex. disse, em ostylo faceto, que o Go
verno ha>ia. de pensar mais ta.rdo em instai
lar estabelecimento~ congen<!res no Morro da. 
Viuva. e na la.tieira. do João lbmem. 

Ora., Sr. Presidente. parece que a insti~ 
tuiç5.o não mel'ec:e ser levada para o lado do 
rídiculo. (Apoiarlos.) 

Disse no principia do meu discurso que a 
questão da mo1•talidade infantil foi quo le· 
vou o Congresso Medica a Yotal" a, roinba. 
indicação. 

Sl'. Presidente, o Congresso, po1' mais do 
uma vez, tem se occu\)ado da. que11tão de 
immigração, fonte enorme de despezas de,;de 
a tempo do !mporio. 

E' sabido que a. íntroducçã.o de immigran
tes tem cust;tdu mil;}aros de contos a.o paiz ; 
que agora mesmo, apczal' do Governo Fe
det'al ter passado esse serviço para os Es
tados, elle ainda pesa. nos orçCLroen tos da 
No.çã.o . 

A.cred.ito qull, si pudessl'>mns obter um 
meio de trazer elementos úe vitla. para a 
nossa. J.H'opría raça, para os q ne nascem no 
nosso prl.iz, em vez de concorrerm o:> para a. 
introducção de um elemento toda adventicio, 
lucral'iamos muito mais. 

Sr. Presidente, acho que a despeza é. pro· 
ficua; o a Camo.ra,si quizor, pri ncipalmente 
os medicos que della fazem parto, ex:~.miuar 
o que se passa na Maternidade do Rio de 
Janeiro; VCl' as condições de misr, ria da po
pulação que :para alU enh·a, comprehenderã 
quão patt'iottco é o nosso ~apel.- . . . . . .-

Quem e:mmina.r o bolotun -demogra.phloo 
da Ca.pital Federal verá q~e .a mortalidade 
int'a.ntil, por fal~ de soccor~~is, n.o primeiro 
momento, é colosanl. ': -~ .. , . _ 
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· Pois bem ; no instituto que funcciona 
nas Laranjeil-as ainda não houve um só caso 
de obito. Tem havido casos de nascidos mor
tos ; mas, não tem h:l.vido um só caso de obito 
de crianças nascidas no esta.beleoimento. 

Parece que isto depõe muito om favor 
daquclla instituição, ~ eu desojo friza.r bem 
oste ronto, chamando para elle a aU!lDçào 
d:\ Camara, afim do que nã.o seja. recusada 
á. vcr'c<L pedida. 

O nobre Deputa•lo, p1•osegnindo em suas 
:n·gnições ao Governo, declarou, no omtanto, 
que aguarda.va explicação do relator , 

A explicação está quasi dada. 
Não bou~e milagre nenhum; houve , sim 

um tr•~balho de perseverança., de esforço, de 
bo:~ vontade o nada mais. O Governo por 
sua. vez niio exorbitou attendendo ao voto 
(la C:J.mara, ist.o é, dando e/l'octivldade ao 
pensamento que votou a verba. p.u·a. & or
ga.n izaçào da instituição. 

Po1•ta.nto, o Governo não fez mais do que 
cumprir a disposição legislativa. 

Parece-me, pois, que não houve exorbi· 
tancia do Poder Executivo acceit.a.ndo o que 
a cama.ra. tinha. determinado. 

Si a. Ca.mara. t inba. votado verba para. a 
instituição desse serviço, que cumpria ao 
Governo fazer 1 

Comprnr o terreno, levantal' predio e in
stalla.r ahi o serviço, tudo feito sob a. sua íls· 
c&liza.ção. 

Depois, admirou-se S. Ex. de que o Gover
no promulgasse um decreto, pelo qual no
meou a. directoria. Este ponto ê realmente 
important'l. Mas ta.mbem ahi o Governo não 
exorbitou. Convem notar que a. fundação 
da Maternidade obedece a um plano novo. 

Como disse no principio, todos sabem que 
a assistencia publica pôde ser feita de tres 
modos: puramente otflcial e burocratiaa, 
c neste caso todos os funccionarios são no
meados p lllo Governo c todos naturalmente 
com vencimentos. 

Está demonstrado hoje que esse systema é 
o mais caro o ~ da todos o menos proficuo. 

Peço licençil. á. Cil.mara. em ouvil'·me sobre 
um tal assurnpto ... 

0 SR. CASSIANO DO N.-\SCIMENTo-Estamos 
ouvindo com muito prazer. 

0 Sa. RODRIGUES LD!A-••• ta.nte ma.is que 
lm. um projecto de assistencia publica em 
v ia. de o/ga.nização, projecto que eu ap
ple.udo e a. que promatto da.r o meu pequeno 
~ODCW'SO. 

VozEs-Muito valloso. 
O SR. RoDRIGUES Lat.~- O outro sys

tema. de asslstencia. é v mixto, cuja admi
nistração superior é gratuita., pe1·cebendo 
vencimentos sOmente o pessoal subal toroo. 

O podet' publico, ou s~ia representado 
pela. municipalidade• ou pelo poder federal, 
presta a sua collaboraçiio. 

Em abono deste systema. citarei a.s pa 
lavras de Munsterbarg: Uma. outJ.•a fór~ 
ma de entenle entre a. beneficencia p1·ivada e 
a. as3istencia publica consiste nas subvenções 
quo o Estado ou as administrações oillciacs 
concedem a instituições pal.'ticulares, o que 
lbe confere um certo dlrllitO de conh·&le o 
ingcrencia. 

Portanto, é a forma ruixtt~. aquclh em que 
o Estado intervem, fiscaliza, nomeia, contri· 
buo com uma quota, mas não paga u.os 
runccionarios superiores ; de maneira. que 
este systcma é vencedor em toda. a linha. e 
om toda a pa.rte. A organização da. Ma.ter· 
nldade do Rio do Janeil'o foi calcada nos 
moldes deste sy~tema. Além desse, h&. o sy~
toma propria.montc chamado honoriftco, em 
que as instituições não teom absolutamente 
depeodencias com o Governo, são instituiçí>CS 
de cariua.de. 

Neste ponto de vista., nós nos poúemos or
gulhar. 

Creio que não ha cidade do muntlo quo 
tenha tantas associaçõe~ de caridade privada 
eomo o Rio de Janeiro. 

0 SR. 0ASSIANO DO N ASCI:'tfE:'iTO - E diffl.cil 
é enMntrar um povo com mais tendencia 
p~ra. & p 1•atica. da. carida.tle do que o nosf!Q. 

0 SR. RODRIGUES LIMA- Acho que o 
nobre Deputado ainda. oã.o tev-e razão quando 
perguntou o motivo que determinou á. Com
missão collocar a verba. pam a. Maternidade 
em uma alineo; especiaL 

O nobre relator muito na.turalmente col· 
locou da maneira pol' quo o fez, visto não 
se tratar de uma instituição burocratica., 
pois que a instituição dA Maternidade e~tá 
collocada no systema mixto, systema que 
exi:>te em todos oll pa.izes da Europl e quo é 
geralmente seguido. 

Na Europa, até no l'Cgimen universita.l'io, 
o systema mixto va.e ganhando terreno ; na 
Un1veraidade do Bordêos foi recentemente 
creado. uma cadeh·a. de c!inica. gynecologica 
subvencionada por pa.rhculares ; na. Uni· 
ve1>sidade de Pariz foi crcada uma. cadeira. 
simUar mantida. pela Municipalidade. 

Q SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- E a 110· 
moa.ção do lente sem duvida. é feita. pulo 
Governo. 

O SR . RoDRIGUES LtHA-Sim, ha. super
intendeneia. do Govorno c e~S[I, supcrinten
dcncia. é ncccssarla em todas as organizações 
dessa. natureza.. Não se dove estra.nlla.t', por• 
ta.nto, que no Brazil se houvesse fundado a 
instituição da Ma.ternidade, de accordo com 
o; preceitos 4esse systema.. 
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Ainda aoore3ce um argumento de 'V'n.lor 
~m fa.vo! dessa. instituiçaC> : serve clla p11.ra 
ms~ruoçao de a.lumnos, instrucçii.o de ent'er
melraa e, o que é mais, tle recolhimento 
para. n.~ mulheres pobres que procura m 
um l!erviço clinico. 

Não é justo, portanto, que a. fuodaçiio de 
uma. in~tituição dessa natureza seja. tão mal· 
si nada. 

Não se dove recusar a verba. de 40:000$ 
consignada no Orçamento ; mtl.lS tarde o a.u
xilio pa.r ,ioular virá. n;)turalmente dcs
onera.t• o Governo FederaL 

Não posso determín1u• quando deixará de 
pesar sobre o orçamento do pa.iz: ; mas o 
que é oorto é que tempo virá, em que o. Ma.· 
ternidado nii.o neces>itar:!. de auldllo do Go
verno pa.ra. •~ sua. manutenção. 

Francamente, declaro á. C&mara. que iooho 
tido mui~ amarguras por me envolver 
nesta campanh:J., mas julgo-me largamente 
c?mpeosado porqua ti v a occasião de a.pro· 
CI<l.r qua.nto amor ao trabalho so encon
tra na. mocida1e das nossas escolas e quanto. 
dedicação rcvela.m todos os funooiooa.rios 
ua.quelle ostabelecímento. 

Ora, comprehendc-sc quo fundar insti
tuições similares, congeneros, em toda. a. 
parte é um progresso ; me3mo no Rio d() 
.Janeiro podem ou~ras indtituiçõoa se: mude· 
Iadas na.quelle syotoma, som nl)nllnm lnoon· 
veniente. 

O nobre Dopttta.do disse que o Governo 
tinha. commettido um a.ttenta.<to, tinha. exor
bitado, promulg<~.ndo um decreto funda.ndo a 
Maternidade, sem lei, ssm a.utorizaçio do 
Congrosso. 

Pergunto, por minha vez: qua.l ora o meio 
pratico que tinha. o governo para insta.lla.r 
a instituição ~ Não soi do outro. O unico 
meio ora. um decreto. 

Sei qao o G.~verno, antes da promulga.r 
esse decreto, col!lultou a dilferent~s jut•lstas 
de nota., e a. opinião destes fui que o Governo 
tinha. eompetencia para. expedir o decreto. 

Assim, o Go vemo não procedou levh na
mente, nem pra.tleou qualquer a.cto de p•·c1· 
potencía., desobedecendo a leis do Congresso 
ou a i!léas e opiniões aqui emittidn.s ; não, o 
Governo tro.tou simplesmente de toraa.r e1fe
ctl v a. a. idéa do Congresso, e fundoll·SO em 
opiniões de jur·iscoosultos de nomead:t.. 

Cumpre-me a.in(la. a.llnd.ir a. um fa.c&o que 
se pa.s3ou commigo, e devo meoaíooa.l·o 
mesmo hoje, porque um a.ca.so extram•dina.t•io 
me faz invoc:J.r o nome do grande brazilelro, 
conselheiro Ferreira. Vio.nna., justamontc no 
dia. do annivema.rio de sua morte. 

No anno passado, em outubro, qu:~.ndojlt 
est<lYa. tudo orga.niza.•lo, já. insta.Jlado o &3ta· 
belecimento,m1s s.íadn. não runcciona ndo, eu, 
convursantlo com o conselheiro Ferreil·a 

Vianna, o mustre parlamentar, cujo p :tS· 
sarnento hoje todvs lamentam dolorosàmente. 
perguntei o que se Jmvia. de fazer, oxpuz a 
nossa ~huaçã.o, expliquei o nosso papeL 
perante o Governo c declarei tambem quao:> 
oram as nossas intenções futura.s, pedindo 
sobre o caso um consnHto 1lD distincto juri$
consulto. 

S. Ex. ox<~.m.inou o u.~sumpto e me disse; 
« E' perfeitamoa.to oxequivel; o G.:>vorno 

deve expcdii' um decreto, devo nomear uma. 
directoria. ou um conselho de administraçã.o. 
.jú. se vil quo não remunerado, pois só ao Con
gresso compete crear toga.res l'(lmune!'ados ; 
mas, sendo um conselho administrativo slm
plc~drn(mto hoo.oriiico, de cat•aeter benavolo, 
gratuito, o Governo tem competeoeia. » 

E dí838 mais S . Es.: « Estimo muito que o 
senhor mG consulto sobra isto, porque ou, 
quando mioish'O (e S. Ex. a.lludía. ao fo.cto 
de que t ratou o Sr. Dr. Erioo Coelho), tive 
to.mbom idóa. de fundar um3. ma.torntda.úc no 
Rio do Janeiro. Consegui o oorrcno na praia 
<la. La.p:J. e ma.n(lci mesmo iniciar a constl'U· 
cção, dopois muda.:·am-so os tornpos e não 
m:J.is cvgitoi disto. Nos tos ultimos tempos 
tenbo·me entrcg:~.do a est1xdos sobro 1.1.8· 
sistonciu. publica., e a. Slla consulta veio dos 
pel·tar em mim a. idêa da contiouar nesses 
estudos. Vou f>tzer um traba.lllo escripto 
sobre jsto e, si o senhor quizer, prestar·mo
hoi a. ot•ganiza.r os estatutos da. a.ssooia.cão. • 

Vê-se, pol~. que o illustre parlamentar ge 
!denti!iaou com u. nossa. situação. Infeliz
mente, dia> depois, o conselheiro For
reira. Via.uua fu.Uea.eu, do modo que não sei 
o que doixou escripto sobre este assumpto. 

E peço licenç:~. pl.ra. relt\ta.r & Camara. o 
que mB disse S. l•:x. ao terminar a. nosg.:~. 
conferencia.. A.' hora da. despedida, S. Ex . , 
com o seu humorismo lta.bi tua.l, contou-me 
uma. bistoria, que tenho o prazer de repeLir: 

<Um lord inglez, da rol'tuna. colossal, ef!l~a~, 
oou nn. Australia., num pa.qaete que se úu•1g1a. 
p ~t·a a. Ioglator l'a.. Em. alto mar, sobrov:eio 
uma. grande tempe.>hdc, e esse passage .ro, 
esse l ord ingloz, a.pprox.ima.ndo-sa da. amu
ra.1a. d'l navlo, ia. sendo precipitado ao ma-r. 

Havia, porém, um individuo colloc;W.o perto 
delle, blst.ante forte, que o segurou por um::r. 
pernílo e conseguiu sa.lva.l·o. E, por pilheria., 
accentuon S. Ex .-aousa. curiosa- esta ladi· 
viuuo era. <la Ba.hia.. 

O lorJ, inglaz, q uerando demoastrJ.r 
sul g ratidão a ests hOmem, convidou·o a. 
pa.ssnr algurn tempo na lngl<t ~er!·a c real
mente est) <J.mígo a!!otnpanhou-o e lá p:l.Soou 
alguns mazos. dep::~is do que lbo deu a n.ostal· 
gi;). da. patria e qulz rogressa.r ao Br_a.ztl. 

Entiio o lorá,não s::~.bendo o quo ma.1s lazer, 
que d~monstra.ção ainda. poderia dar de su~ 
gL•a.tiJ&o, leml:!Nu-se de fa.zet· um presente 
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da, causa. mais valiosa que poesuia, um urso paea.tos se leva.ntcm, cheios de indignação, 
bra.nco, e ao embarcar o individuo, mandou dea.u te da &1l'ronta atir~a. á. face da Nação. 
colloca.r a. bordo do ila.vio este animal, par- : (Apoiados e não apoiados .) 
\icipando apenas ao commaada.nte qua era i Durante muit o tempo acreditei que esta.va. 
de grande valor·. I sonhando, nã.o pude crer que estivesse deante 

O U!"90 foi. coUocado no na vi o e dous dias da realidade . 
depois o oommanda.nte se approximou do in-! As monstruosidades contilas no p1·ojec~o 
dividua e perguntou o que havia. de fazer i de regulamentação da. V11ccina.ção o l'eva.cm
daquclle a.nima.l, porquanto elle nã.o podia· nação obrigatoria.s são ta.es, são tamanhas~ 
mantel-o com menos de cem f1•ancos por dia, i são tão extraordimtrias que eu nunca. julguei 
ao que lhe re~pondeu : atíre·o ao mar. E ' que houvesse um cerebro capaz de as formu. 
então o grande presente foi atirado ao mar.l> · lar c, a.i.nda. ma.is, nunca. julguei que hou-

Fazendo applicação deste caso á Ma.terni-1 vessc ministt•o que a.s pudesse endossa.~ e 
da.dc, accraooentou-me aquello llltlstre e sau- a.p~ese!ltar ao ex~me de homens rcsperta
doso pa.rlament<tr: «tudo vae bem, mas pense ve1s, dtgnos, reuntdos om commissão . 
na manutenção, no caso do urso branco... Hu. consas que nem mesmo do longe são 
Não vá depois ter que fe~lta.l-a. por falta tole1•aua.s. 
do verba ..• » A indignação que vae, neste momento, 

O illust.re Deputado, continuttndo ~eu dis- pGr todas as ca.mado..s socia.es é perfeita· 
curso, declara-se inteiramontc contrario á . mente justificada e ~ preciso que so volte 
tendcncía que diz elle haver deste socialismo J atrás, pa.ra. que sa não prepare uma situa-
do Estado : o Estado intervindo em tudo. · ção iasuppor\a.vel. 

Applica.ndo esta theoria ao nosso caso, j O que se es&â. pas>tt~do não . me i lludio 
acho que não t.em cabimento, porque nOs nii.o 1 absoLutamente ; eu pr-ev1~ tuàv tsto, porque 
queramos a. intervenção do Estado om 1;udo,l conheço de sobra._a. a.udacta. de3Se moço .que 
queremos a. connexão da. acção do Estado e t.em ~em su.a.s J?.a.os, 3:S .redsas úa. admmts
c1os elementos particulares. r ti'a.ça~ ~amta.rm. e sel mfelizmente que o 

Desttl fusão de elementos, pócle-se real-i Sr. Mm1stro, ... 
~eu te. obter .um movimento em prol da as·! O SR. . CAssrA.No Do NAscn.mNTo - E' Ulll 
ststencla pubhci!.. funceiona.rio distinctissimo. {Apoiados). 

Não sei si outro ponto do discW"so de S. Ex. 0 s11 .. THoMAz C A. VALCA.NTI _ E' um insen· 
merecer4 reparo. Senti , por~m. e muito; que sa.to. 
o illu.stre Deputado flzesse oppo~ição tão ( A).artiJs . protestos . apoiaclas e ru!o apoi-
-vebamente a todo nosso esror9o, sem nos cla.r ados ' ' 
ao menos o prazer de uma v tsita. · 
s. E:~:. nunca ent rou na. Mat ernidi!.de das O Sa. PR.ES!DE

1
NTE-(fa;;endo soa•· os tym-

La.raojeira.s, a.peza.r de reiterados convites ; 

1 

paflos) Attençao · . 
portanto, julgou um pouco aareu.mente, e, O SR. BRICIO FILHo - . • • do Interwr, 
estou certo, quando s. Ex. veridcar o nes~a. ho1·a, é um pl'isioociro desse funccio-
modo por que está. organizada esta in-! nar10. . 
stituição, será. um dos votos, para que a l VoZES· ·-Oh r 
minha. iniciativa seja. lenda. á re:J.lidade.! 1 d . -
(Muito bem; muito bem. 0 o1·ador e m«illl : 0 SR., B.!UClO FILHO- Oh · é a ~ _mtraçn.o 
comprimentado . ) '!que. se nota em frente rl~s. d!spos1çoes ~ra-

. comanas, barba.ras, <mtl-h beraei!, contidas 
o Sr. Bricio Filb.o-Sr. Pre- ' nas~ o:~tupendo projeeto de l'egula.mcoto. 

si~e~te, .entre as re:pa.r'tições custeadti.S polo I Uru: Sn. DEPUTA.no-Já. é rogula.tnento ? 
Muns\cno do Inte~wr, figura: ~ cele~re, .a., o SR.. THOMAZ r;A.v .,LcANTI -Ora.! trata.· 
a.fa.ma.~a., a. tyranmea. re.par t1çao sa.nltarra. : se de um cerebro doentio. 
que, nao obsta.nte consumir a.onualmante a .

1 

_ . 
somma. fabulosa. de 5.500:000$, parece que, Vo:r,Es- Nao ap01a.do. 
nesta. hora, quer CODBUID;ÍI' .tudo mais: a ~i· 0 SR. TIJ0;\1,\Z CAVALCANTI- Ent.ão a um 
~erda.de, a honra,. e~ dire1tos e a tranqu1l·; irreaponsa•vel. 
lldade do povo brazll8l.ro. . . 'l (Apoiados e não apoiados.) 

Esse monstro-é o qua.l1tloa.tlvo que me-; . . 
rece 0 projeeto de regulamentação da. vae- · (H a '711u,tos apv.rtes ~ o Sr. Prss•dente, fa
cinaçlo e revaccioaçlio obr~a.torlas em toda. zendo so«Y os ty mpanos, r eckl?lw aUsngllo). 
a Repu.blica.-ease monstro representa um 1 O SR. S.UYRO DIAS-Não ê regulawento, 
dos maiores at1entados que se teem praticado ' não é cousa. nenhuma., os senllores estão ba.
neste·paiz, subvertendo todas a.e eonsciencia.s tendo no ar, estão tra.rurvlando a opinião pu
e fazendo mesmo com que os homens ma.is blica. 
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SESSÃO EM 10 DE · N'OVtnmRO DE i§Õi ]§§. 

O. SR. THOMAZ CAVALCANTE- Isso já. esta 
muito sediço. 

0 SR •. BRICIO FILHo-Em todas as occa
. siões em que nos temos levantado aqui para. 
chamtr. a.. attenção do Congresso · Nacional e 
da Nação, · para ·as disposições dos pr-ojectos 
versando sobre a hygieno publica, em todos 
estes momentos se tem declarado que a re-

. galamentação da.. lei seria feita do modo o 
mais suasorio, respeitada a,. liberdade do ci
dadão e observadas as garantias de todos. 

Em todas essas:occasiões se teem levantado 
aquelles que classificam entre 03 explora
dores os adversarios da. bygiene transfor
mada. em elemento de perseguição. Passam
se os tempos e a verdade apparece, demon-

O Sa. BRICio Fn.no-Em todos esses apa1•tes 
eu veritleo que niogm~m. quer mostratr soli· 
dariedade com o monstro com que se pre
tende regulamenta.r alei sa.nita.ria.; eão esses 
apartes, são essas condemnações, sã.o ·. ~as 
reprovações rebentadas á direita. e á es
querda, são essas demonstrações que provam 
que ninguem quer defender um trabalho 
dest!l. .orJem . 

E a conclusão a tirar é que o funccionario' 
que · o elaborou não está na. altura do dirigir 
uma. das mtüs importantes repartições fe
deraes. 

0 SR. CASTRO REBELLO-E' um funcciona.
r io de merito excepcional. (Apo iados; não 
apoiados; ha outros apa1·tes.) 

0 SR. BRICIO FILHo-Sr. Presidente, sem
pre que nos levantamos para discutir regu
lamentos a.llega.·se que essa matm•ia é da 
competencia do Poder Executivo, não nos 
ca. bendo, portanto, intervir. (Apartes.) 

Vejo por outro lado que tambem não se 
Como é que, deanie disto,deante deste pro· deseja. consentir que, antes de convertido 

jacto de regulamento, se vem dizer que não em regulamento 0 projecto, sejam feitas 
temos razão de :Protestar 1! considerações indispen~aveis chamando á 

·strando os factos, que aquelles que clamavam 
contra as medidas rigorosas do projecto de 
lei tinham toda a razão; e a prova é qua ah 
está um projectode·regulamentação feito de 
encontro ás promessas neste recinto solem
ncmente formuladas. 

Sr. Presidente, o funccionario que fez este ordem um funccíona1•io da confiança do Pre
p rojecto de· regulamento da lei sanitaria.,não sidente da Republica, que íl.taca até a. Con-
estái. em seu juizo perfeito. (Apoiados e mio stituição e investe contra a população. , 
apoiados). o ferrao regulamento em preparo impede 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não até que possamos. viajar d() Rio do Janeiro 
apoiado; é um funccionario muito distincto, para. Nitberoy sem a exbibiç.;i.o do attestado 
:muito competente (Apoiados), ae :vaccina. 

O SR . BELISARio DE SouzA-Não apoiado; · E' esse um ~nno de· amostra da criteriosa 
não. pôde ser funccionario publico, é algum regula.mentaça.o. 
jutz .de paz da roça, que pretende revogar .· Nunca tive duvidas quando, por oceasião 
a Constituição, que não. canhece as leis, que :da votação e, antes, no correr do debato, 
descõnhece tudo. surgiram promussas de emprego do meios 

o sa. THOMAZ. CAVALOA.NTI _ Que des- ·s1;1aso!ios para e~ecuçã.o do. pro!eato de vac· 
.conhece 0 bom senso.. CID;acao. Os me1os sua.sor1~s sa.o esses que 

O S B I 
.OSJOrnae. s acabam de denunc1a.r... . 

R. ELISAR'IO DE SOUZA:- SSO é um· 
:balão de ensat0 ,. .. : O SR. EsTACio CoiMBRNA- A Cama.ra ha 

,· . . de ver que· o G<lverno nao endossa o que 
O Sa . Batcro FILHo-Dea.nte das pro:vas .está na. Nvticia. 

-que acaba. de dar, da ausencia de criterio · 
pàra. esta .r. á testa de uma repartição tão O. Sa. THOMAz CAVALCANTI -E' mais uma 
importante 0 de funcçõ'cs delicadas, esse condemnação a quem organizou semelhante 
moço deve deixar o·Iogar que · está occu:Jlan- .r.eg.ulamento . -
do, com infelicidade· para· a Nação, poup<lnd'o O Sa. ESTACIO CoiMBRA - Não entro nessa 
assim ao governo a continuação das' censuras aprec1a~ao. 

e das ac~usações~ . . . . ' O Sa. BRICio FILiiO - P<liS eu entro, e 
Eu nno mo llludJ, nunca t1ve d~v1das como os aparte~ do ~ nobres Deputados v-ão 

sobre as eonsQquonolas da. npprovaçao da. ser apanhados, eu c:s tomo em consideração. 
lei sn.ntta.rta,, O: que ,desejo q;ue se · registre é que o pro

o Sa. EaTA.OIO CoiNPI\4- V, Es, ont&o. ject'o de regul~mento - é tão ferrenhamente 
aoredit&•que.o que eitA na A No14ola dt hoD• a.rchiteotado que neltllmm Deputado o quev 
tem; vae.ser o. r.qulameAto,, oodolsa.r. 

o rStt; •. 'l!HOMA~~; : CAV•·LOAN'J'J-Nio d 1110; c1 o Sn. c.u&I.A'No no NAsCIMENTo- o <lO
que esse pr.ojeoto·. de rerula.manto p&l'ta do vel'llO aonvtctou1uma..oomm1111io de legistas-e 
,cerebro de um funccionario publico, medleo1 pal'& e1tudar o assumpto. V. Es. 
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sabe que nada ha. de definitivo sobre .aregu· 
lamenção,e está accusando o Governo. 

p-rojecto, que ninguem quer . tomar a su:t 
deresa.. Regi:5tro e passo t'.deante. 

i 0 SR · BRIOIO FILIIO - Ainda O aparte de 
V. Ex. não.. destroe a. atll;>mg,çãn · quil estou 
fazendo. . . . 

: · Ninguem quer parecer identificado com a 
: óbra do director geral da Saudo Publica. 
; 0 SR. CASSIA.NO . DO . NA.SCUrENTO - Qual· 
, quer discussão,_ á vista desta. dec 'ar ação, é 
1 extemporanea. 
I O Sa. Barcro FILHO ,..... Sr. PJ.•esidente, o 
. § lO do art. 72 d't nossa Constituição, dess~ 
~ cousa. que se chama Constituição, apezarde 
'r~sga<la até peh hncetados delegados vac· 
I cJOadores, o § 10 do art. 72 diz que om 
. tempo do paz, qualquer póde entrar no ter· 
L ritorio nacional, on delle sahir, com sua 
. fortuna e bens, q.uaodo e como lhe convier, 
1 indep(mdente . de .pa.ssaporte. 
~ . A _Constituição considerou tão amplo esse 
; rhrelto de locomoção. reputou tão bta esia 
· .faculdade, quo a estabJleceu do modo claro e 

inilludivel. 
j _Pois hem, S1•. Presidente, esse moço, que 
. n~o sabe .o quo é a. Constituição, ess~ moço 

amda che1rando a. cueiros da FacnldB.·le de 
Medicina, entendeu, dominado pelo delírio 

1 das. alturas, quo podia. neste projecto, sem 
n~lus ~a~a, da. n?ut~ pa1•a o dia, re-vogar o 
d1sposlt1vo contxtmnonal. Tanto que o art, 32 
do projecto de regulamento, diz que nenhum 
passageiro poderá dcsembarca.r nos portos 
do Brazil sem que pro-ve estar -vaccinado e 

1 l'Ovacoinado, de accoruo com os arts. 1 o e 2o, 
e no pJ.ragrapbo unico diz que o comman· 
dante será l'esponsavel pelo cumpl'imento 

' desta disposição e passi vel de multa de 20$ 
por passageiro quo nã.o exllibie o attestado 
a que se refel'e o al't. 10. 

HaYerâ por ahi disposição mais vesanica, 
mais absurda? Parece que não. A Constitui
çã.o não quer que se exll\ba passaporte, attes
tado algum, mas ha alguem que póde mais 
que a Constituição, é o cidadão que está. á 
testa do serviço slnitario da nossa. Patria. 
E' elle que vem dizel' que, embora a Consti-

i·tuição as3im não disponha, ninguem poderá 
d'ora avante de:;embarca.r nos portos da 
Repuhltca sem exhibir attestado de vaccina, 
mesmo que seja estrangeiro, embareado de 
pa~ onde não -vigore a vaccinação obriga· 
torlt~.. 

, 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Mas essa 
, • regulamento já foi expetiido ~ Onde está o 
J decreto do Executivo neste sentido~ 

0 SR. CA.SSIANO DO NASCIIIIENTu- Está se· 
combatendo a prasumpoã.o de que certo artigo 
s 1rá regulamento da Republica. (Ha outros 
apart~s.) . 

0 S&. BRIO~ FILIIO...;...E quando é que se ha 
de combater? Quando tudo estiver consum· 
mado, quando V. Ex. nos vier declarar aqui 
que não ha mais remedio, que a. lei está re· 
gulameutada ? 

Não, Sr. Presidente; devemos levantar a 
nossa voz, emquanto é tempo, para que ella 
poss1 ser escutada si é que nos querem 
ouvir. (Apoiados.) 

Vê v. Ex., Sr. President~, vê a Camarn,, a 
sitna.ção em que estamos collocados • 

Vou proseguir. 
0 Sr. C.ãS:3IA.NO DO NASCIMENTO-Qual é a 

situação ~ Estamos perfeitamente colll)cados. 
0 SR. BRICIO F!LHo-Ha situações dentro 

das qua.es. quando se quer, sempre se está 
bem cvllocado. 

Ainda mais, Se. Presidente, em consequen· 
cia. desse dispositivo, não do regulamento, 
mas do projecto de regulamento, (vê a, ca .. 
mara os termos em que eu colloco a questão) 
em consequencia desse dispositivo, os com
mandantes dos navios serão responsaveis 
pelo cumprimento do a1·~. 32 e passíveis da 
multa de 20$ p)r passageiro que não exhibir 
o attestado a qne 8e refere o art. 10. 

Até agora, de accordo com as leis do nosso 
p:1iz, de accordo com a moral e com os bons 
principios, o passivél de pena era. aquelle· 
que praticava o delicto. 

Ag-ora, nã.o, Sr. Presidente, a penalidade 
se estende t:l.mbem a outros. Isto é, contra 
todos os principioa hnma.nos. Mas tudo isto 
nada vale deante do poder extraordinario, 
illimitado de um moço. sabido ha pouco da, 
Faculdade de Medicjda, embriagado pela 
mania. do mando. a ponto de entender . que 
o Brazil é um p::tiz de escravos nos quaes 
applica o azorrague do despotismo.(Apoiados.}-

Veja V. Ex. , Sr. Presidente, e V@ja a. C a
mara si um projecto de regulamentação que 
contem medidas desta ordem não é para. 
causar indignação a todos os habitantes desta. 
terra.. 

Vamos a outro ponto. 

'I . . 

0 SR. BRICIO FILHo-Registro o aparte 
como mais uma prova de que ningu$n aqui 
q~er ser ~olid~rio com isto. Tão dra<j1nianas 
~a.o os d1spos1ções desse regulamento em 

Sr. Presidente, pelo art. 16 da actua.l lei 
eleitoral, para que possam os cidadãos ser . 
alistados pelas commissões de alistamento, 
é somente exigido que, perante ellas, pro· 
vem que sabem ler e escrever, servindo de· 
prova o reconhecimento da lettra e firma do 
req_uerimento, e que teem 21 annos da. 
edade. 
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--------........ ~§~k!§~§~X~G~E~ilti .. IS~E~EIIII .. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Pelo projecto, que foi approva.do pela Ca.

mara. e . ta.mbem pelo .. Senado, esperando a 
sa.nrção presidencial · para • revogar a lei, a 
que . me acabo do referir, . o alistando só tem 
de . provar a idade, a residencia. e que sabe 
Ie1• e escrever. 

Mais nada, Sr. P1•esidente. 
Pois bem: isto não tem a. mini ma. im

portancia. 
. O director-geral da. Saude Publica, esse 

moço de bom senso, criterio e sabedoria, esse 
mancebo em condições de bem dirigir uma 
repartição tão importante, que entende com 
todos os departamentos . da admini:;tração 
publica do pa.iz, que está ligada á. vida nacio
nal nas suas mais intimas, nas suas mais es
treitas . I'elações, esse . moço, essa exti·aordi
naria competencia, es3e luzeiro do Brazil, 
capaz de honra-r o cargo que occupa, segundo 
juizo erroneo, esse moço, com um simples 
traço de penna, aca.bou com a Constituição e 
a lei eleitoral. 

Vejamos. 
« Art. 26. Ningnem poderá ser qualifi

cado eleitor sem que demonstre estar vacci
nado ou revaccinado de accordo com os arts. 
1° e 2°, ficando os responsaveis pela. il·fra
cção .3ujeitos á multa. de 100$ por pessoa. 
( RisacZas. ) 

0 SR. EsTACIO COIMBRA - Isto é incon
stitucjonal. 

0 SR. BRICIO FILHO -Isto senhores, é in• 
ventado pelo humilde orador ~ 

Não ; isto está escripto pela. penna crite
riosa deFse moço collocado á testa da. repar
tição sanitaria. 

E pensam que é só isto-que só não póde 
ser eleitor quem não for vaccina.do ~ 

Enganam-se. Ha.mais: 
Ninguem poderá inscrever-se para. con • 

. CUl'So, fazer parte do exercito e da n.rma.da, 
e ser bom guarda nacional. (Hilaridade no 
1·ecinto e nas gal ~riag . ) 

0 SR. PRESIDENTE - Os Srs. espectadores 
não podem se manifestar. · 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES.:..._ E antiga
mente era assim. Iste não é novidade ne
nhuma. 

0 SR, THOMAZ CAvALCANTI - V, Ex. está 
aoganado. Cite a lei onde está isto. Não ha 
regulamento milit~~ot• que exlja. semelhante 
cousa. 

0 S:à, BRICIO FILHo-Sr. Presidente, si me 
r1ão faltassem poucos minutos pa1•a a termi
rlação da hora, si me não tivesse com~romet
r,ido com e meu digno cvmpanheiro i:le ban
mda, o Sr. Cornelio da Fonseca, a ceder al
~uns minutos da primeira p!Lrte da ordem do 
dia para que S. Ex., na qualidade de relator, 

Vol. VII 

venha responder aos discursos pronunciados~ 
sobre o Orçti.i:nente do Interior, eu, .sr. Pre
sidente, continuaria na analyse encetada,_ 
porque ha muito que respigar, ha muito que · 
dizer sobre es~e projecto de regulamento. 

Não sei mesmo, do modo por que bto. está 
organizado, o que é que pOde ser aproveita,.. 
do, o que é que pMe ser convet•titl.o em re~ 
gulamcnto . 

Mas, Sr. Presidente, provavelmente não 
será esta a unica vez em que eu terei de · 
assoma.t' á tribuna sobre este assumpto. Vol· 
tarei quando fôr conveniente ; voltarei sem
pre que fôr preciso, cumprindo o meu dever 
como entendo, desempenhando o meu man.
dato com o patriotismo qu13 devem ter os re
pl'esentantcs da nação. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Apoiado. 
0 SR.. BRICIO FILHO-Terei n.inda de .voltar 

a esta. tribuna para me occupa.t• desse rega· 
lamento, em elaboração; o meu protesto 
agora. se1•ve como uma. reprovação positiva 
do que se pretende fazer. 

Si fo1· a.cceito o rtlgolamento, tal como 
está, ninguem se julgará garantido, nenhum ' 
criado poderá. ganhar a sua vida. honesta· 
menie sem te.• sido vaccinado, e nenhum 
dono <lo ca.sa podorá. mais receber um em
Pl'egado sem que esteja vaccinado, sob pena 
de ser multado em 500$, ou de ir para a 
cadeia., caso não possa. pagar a multa. Será . 
preciso ser vaccinado para ser empregado 
em casa de commercio, pa1•a ser operario em 
fabrica., officina,compa.nhia, para ser alumno 
de collegio, para levar a noiva ao altar e á 
pretoria. e até para viajar daqui pa1•a a Praia. • 
Grande e vice-versa.. ( Hilm·tdade.) Só se es
queceram da. exigcncia para as via.gens de 
bond. 

Ahi esti em que de1•am as promessas de 
uma l'egulamenta.çiio suasoria • 

De promessas estamos fartos! c 
O S1•. Ministro do Interior tambem pro- :1 

metteu regulamentar suasoriamente a lei ;.l 
que raformou a hygiene e, entretanto, Sr • .. l 
Presidente, vimos a maneira pol' que os ',o 
meios suasorios foram postos em pratica . . f 

Quando, tambem, desta tribuna levanta
ram-se impugações com relação á lei dava.· •·· 
ccinaçã.o obrigatorla, nova promessa foi feita. ''i 

Então não é natural que, depois de tantas ·( 
causas promettidas, sejam levantados pro- . J 
testos contra o primeiro acto, que importa c 
em desrespeito aos compromissos ~ •: 

Então não ha motivo para que levantemos 'fi 
a nossa. indignação quando, tendo sido pro- ;0 mettida.s tantas cousas, vem o panno da : , 
amostra, cot•o se vê, e com o qual ninguem ·· ~ , 
quer ter solida.rieda.de ~ ~~ 

Sr. Presidente, depois de ter regulamen- l: 
ta.do as outras leis sanitarias, imperando :1 

18 
é 
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exclusivamente a vontade do dictad'Or, Sr ; O SR. BRrcro FILHo-es- factos· posteriores 
Oswaldo Cruz... virão 'demonstrar a veràa.de: desta.. affirma.-

. n· t' d . -. ção le.vantada· da tribuna.:. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI- te a or, nao: Os factos vãarea.lisar-se.os acontecimentos 

despota.. vão passar, vamos ver como as . cousas · . vão 
O SR. Barcm' Fn;uo-. ,.depois de ter feito correr ; o depois poderemos entã.o dizer si 

tudo i&to, o Governo-, agora, á ultima hora, aquillo que afflrmo será ou não confirmado. 
quando vê a grande grita levantada contra o Minis-tro do Interior não é um prisio
o projecto san1tario, e que se lembra · d<>' · que neiro do director sanitario - ~ 
das outras' vezes não se lembrou, isto élem- Então, Sr. Presidente, tiremos· outra con
brou-se de chamar alguns membror:J, distincr· cl'usão : o ministro j<t está farto, já está 
tos· desta Casa. e de· outras corporações, para. cançado de supporta1• as: exorbitancias do 
servirem de varetas desse chapéo de sol com director sa.nitario. ReBebeu esse regula
o qualquer cobrir a autoridade sanita.ria.. ment'o monstruoso, e, ~nies:de- a;presental·a· a 
·(Riso.} uma commissão· de competentes, de homens 

o Sa, MALAQUIA.S GoNçALVEs-Então nós notaveis, de membros deste Parlamento, 
. só servimos pa1•a varetas ~ antes· de autorizada a-divulgação •.. 

0 SR. BRICIO FILHO-E' uma figura de 0 SR. ESTA.CIO COIMBRA -Não foi o Mi· 
rhetorica . . V. Ex. sabe1até que o Conselho nistro do Interior quam autorizou a. divul~ 
de Estado tambem foi considerado como gaçã.o. 
chapéo de sol; não ha oífensa. O Sa. MALAQUIAS GONÇALVES-A reunião 

O SR-. MALAQUIA.S Go:NçALvEs,_Não digo da Commissão foi até secreta. 
que. haj~ oft'ensa;. P.13rgnnto si, então, só ser- O SR. ·BRICIO FILHo-.•• poderia chamar 
-vimos para varetas~ esse moço e dizer : «Isto não está em condi-

O S:a. BRIO IO. FILHO - sr. Pr.esidentet ções de ser apresentado á commissão, tem 
dessa Commissão .fazem parte membros dis· cousas inaceitaveis, inexequiveis, inadmis
tinctos destéll. Caa&y em cujo criterio muito siveis I Nesse caso fazei: um novo esboço de 
confio·, e, .para não citar outrus·, cito justa- regulamento, um novo projecto, para qna 

1 

m(lnte. aquelle que me está. dando apartes, ~u o snbmetta. á co~sideraçã.o dessa gente 
o meu illustrado ·companheiro de bancada, . 11lus~rada. porque nao fico bem collocado 
espirito liberal, qua osto,u certo, não poderá. ,servmdo de veh1culo para apresentar a esses 
concoi·dar com as mon~:~~ruosidades contidas homens competentes um trabalho desta or-
nasse projecto de. regulamento,. de~~·- . . . . 

. . S1 nao qutz ass1m proceder, s1 at1rou ao o sn: . .. ~ALAQUIAS .Jt!NC'~~YES- Apenas dominio publico o projecto d'e regulamento, 
I . JlOSS!J da1'. mmh~~ opin1ao; nao tenho outro sem ser a isso obrigado pelo Cattete, que 
· offic10 ah1. dá toda força ao director de hygiene~ então 
I O SR. Bl't.ICIO FILHO- Pergunto eu: essa. é que quiz abrir a porta. para. que· se retire 
i com missão foi chamada simplesmente como do cargo quem está indignando o paiz in· 

commissão consultiva, para dar. sua opinião, teiro, creando uma situa;ção ditficil e p_eri· 
que o governo acceitará. ou regeitará,. ou as gosa., creando para a Republica a mais em

~ suas deliberações significarão mafs a:lguma baracosa das sit.uacões entre as muita.s que· 
' cousa ~ tem atravessado. 

o sa. MALAQU:iAs: GoNçALVES._ Forçosa- Retiro-me da tribuna, promettendo voltar 
mente é só consultiva.. muito breve.Si a palavra dos membros dessa 

0 SR. BRICIO FíLHo-Ab I Si é só consul
tiva,. receio muito pelo resultado. Eag-&ra, 

I mais·do ·que,nunoa.vejoque ·fiz. bem em1 asao:-
1 mar· a· tri-buna. Receio muito · que a. sua 

opinião· seja desprezada, do mesmo: modn que 
: o foram as' opiniões criteriosamente exter-

·nadas a.qui' na.. Càmara, da;. tribuna ou:no seio 
· da Cummissão; reeeio . muito que tudo seja 
I refugado, abandonado, para que impere-, em 
: toda a S?u. JJ~en1tude, . o' despotismo do dire• 
:. ctor santtal'IO• 
I Sr. Presidente~ disse e repitCJ; ao sabh·· da 

tribuna: considero o ·Ministrotdolnterior. um 
; .prisioneiro:do- direetor· sanita.rio .... : 
I o·s:a. EsTACio· ComBRA-Nã;o a}loiado. 

Commissão que é consultiva não for ouvida~ 
si apeza;r de,tudo isto o· dir.ee:to1~ da S'aude 
Publica impuzer, como tem feito de outras· 
vezes, medidas draconümas, como aquell~s 
que constam do cCodigo .de· Torturas»,que, si 
isto acontecer, lamentemos mais· este atten
tado, mais este esfra.ngalha.mento da.s .i.nstl· 
tuições. 

A responsabilidade não caberá. á.qualles que 
pr&testal'am; com a m!liior energia. e· indi
gnação. 

A:.. nós resta;rlt a triste miSsão· de· regis-trar' 
que· o fàcto· oeeorreu; nãío· em' Angola;, em' 
Nlbçambi'que; . em· tod~ extensão da ~ costa: 
d':A:fhea;, . pela interior, pelO!Ycentroa· onda: 
mora.m bãrl:Jaros', ma'S em• um pa;iz oom o 



139 

sEssxo EM·to aif .Nsunnnns zx 12ss 
rotulo de livre, em uma nacão da America 

·do Sul, aberta a todas . as communicações; no 
Bra;zil, em pleno domínio da Republica. 
(,M$ito bem; muito bem. O orador é. compri~ 

.mentado). 

dadrmãPaula. -0 auxilio votado· em 2a dis
cussão deve ser mantido .. 

Eram el!lta.s as considarações . que.· tinha a 
fazer~ . ·(.Muito bem; muito llem.) 

Ninguem · mais pedindo a. pa.lavra., é cn
O Sr. · Cornelio . da Fonseca, cerrada a discussão e adiada a. votação. 

relator do parecer em debate, tem necessi- Pa.ssa·se á 
.dade de vir á tribuna;fazeri embora ligeira-
mente, a defesa do_ seu trabalho. SEGUNDA PARTE DA. ORD&\f DO DIA 

Antes, por.éiD., dirá dúas pala. vras em res~ 
:posta ao seu nobre collega. de bailc~da.. que 
vem de occupar a. attenção d~ Camara. 

O honrado Sr.: Ministro da. Justiça não 
:p.óda ser . responsabilizado pelo projectado 
regulamento de vaccinação obrigato1~ia~ 

E' <~.nnunciada. a di~c.ussão uniea. do parecer 
n. 245 A, de 1904, sobre emendas offerecidas 
na 2a discussão do projocto n. 245, deste 
anno, que fix::t <1. despeza. do Ministe1•lo da 
Marinha pa.ra o exercicio do 1905. 

(Apoiados.) . · . 
Trata-se. de um esboço redigido pelos seus O @r ; Presidente-Tem a. palavra 

auxiliar.es e que S. Ex. quiz submetter ao o Sr. Rout·igues Doria. 
conhecimento e estudo dos. competentes,. o 
q~e"faz~ em reunião secreta, onde se tr.oca.- 0 Sr. Rodni{lues Doria- Sr. 
ram idéas e se fizeram considerações que Presidente, cabe-me ainda uma vez a oppor
nã.o podiam ser publicadas e que. não devem tunidado ·de falia r sobre o Orçamento da 
·ser discutidas aq11i ou fóra. daqui. Marinha em hm•a.. adeantada. da sessão o 

As opiniões, porventura, emittidas. nessa quando a Casa. está quasi vasia. Isto para 
reunião,secreta. não são conhecidas na sua. ·mim não é muito:desagradavel,porque V.Ex. 
integra, não foram concretizadas. em. dispo.- sabe.· quo é muito difficil· f<\llar para um 
sições· regulamentares. (Apoiados.) .auditoria numeroso ; para um auditario pe-

Toda. discussão.. portanto, a . respeito do queno o discurso 'toma os ares de wna pa.
asl:iumpto é extemporanea, sem base e só lestra.! de a.ccordu com os reeul•sos e as. forças 
p.óde concorrer para augmentaJ.• a exaltação de um orador como o que está presentemente 
.aos es.piritos·. (Apoiados.) na tribuna. 

Si tivesse antoridade para tanto, aconse• · ' Felizmente, Sr. Presidente, tenho grande 
lharia calma, que é o que· o momento recla'- P.razer de ver aqui· toma.nd'o Jogar a meu 
ma. (Apoiados.) lado o illustre leader da. Camara e muito 

PasM. agora a ocaupar-se do parecer. digno prcsiden te da.. Commissão de Orçamento, 
Com relação á. emenda apresentada pelo que já teve a bondade exces~liva. de me ouvir 

nobl!e: Deputado Sr. Eri\lo Coelho, tem a de outra vez,quando fallei sJbro o 01•ç•amonto 
·dizer' que- a Commi&são de Orçamento não da Marinlla. 
·estava inhi bida de propol' a subvenção de 0 40:000$ para a M:1ternidade, pelo·facta deste . SR. C.A.SSIANO no. N·A.SCIMENTO- Com o 
auxilie não·ter sido sugg.erido ou reclamado , malor prazer, . como V· Ex. o. merece. 
pelo honrado Sr~ Ministro, no seu l'elO.toria;. O Sa, RomuouEs DomA. -E' bondade de 

No: orça.mento vig~nte, ha. uma consigna· V· Ex. . .. _ 
ção de so·:oOO$ .para ·a.quelle tlm. Entendeu a . , Mas por outro lado_1amento naa ver. na 
commissão do. seu . dever, restabelecer.· a . Gas<~., e sa:ber que esta ausente d~. Capl.~al 
ver.ba diminuindo~a . embora. de IO:OOÓ$000. Fe.deral, o 11lustre· relato~ · do ]>arecer sobre 

' . ' ' . ; . as emendas que<~.presenter ao orçamento. em 
Todos ree~nh~e~~ os ~ernç~s . prestados . discussão. E isto porque queria. na· presença. 

por: &que!la .. ln~tlt';fiçao e n&o-~e~1a. JUS~o · ne- de S·. Ex:,_ não só' combàlter a .. parecer.· que 
.gar-lhetao.-lDSigrufica.nte auxtllo. (Apotados~) , lavrou. sobr-e minhas:. emendas-, como prn'-

Deixa de tomar em oonsidel'a.Qão as obs&r~ •testar contra,. o pouoo caso; que: envólve· em 
vaçPe&.feita::~ pelo illustre Deputado. flumi- relação a suh-emenda. da: crommissão1 au. á 
neuse,,acerca.. ôa.. organizaçãca e . reg11lamenta- · bancada. de · Sergipe~ em.• cujo ·nome fallo• 
ção da Maternidade, por já. o haver fêito.,. ' O•pareeer sobre:as minhas emendas; . das
com vantagens, o nobre Deputado S"r. Rodri- ~culpe-me a · illustrec Gommissão de Qrça. ... 
gues' Lima. mento, é uma mystificaçãO·· com a . qua;hros 
T'ambem•nada;preeisa•accres~entar ll'o- que · ;não .nos conformamos• 

·disseram alguns oradores; eom: relaçíio· á; Pareceu a quem o lavrou; om que . nãio 
.em.enda•da· SP• Thomaz~ Cavalc&n1i' suppri. 1entenderia.mWJ o que estava eacripto, ou 
mindó ar verba-> votada para• o e!Ji&b81ecri· · 1que nos quedarilomM· com: esse: mel paseadD 
·mento de assisteocia pubiica sob · a· dlreooãO• nos nosa01 labios· acceita.ndo um IJanoer: que 
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kEitik§ Bk EXMXAX 

termina por uma. sub emenda e <1ue é uma 
verdadeira. mystitlcação, repito. 

Apresentei·á. Camar•l no dia. 26 de outubro 
diversas emendas ao Orçamento da Marinha, 
dando . verba para o custeio e a in~tallação 
de uma Escola de ·Aprendizes Marinheiros 
em·Se1•gipe, creada por lei n. 1.186, de 15 
de junho deste anno, que manda restabelecer 
aquella. escola. 

Sobre a collocação da verba no orçamento 
é qu" devia a Commissão dar o seu parecei· •.. 

0 SR. JOVINIANO DE . CARVALHO-Apoiado, 
o caso é este. 

0 SR. RODRIGUES DoRIA- . .• porque é 
um serviço · já. creado ; e vim faze!' . o · que 
é regimental-trazer emendas consignando 
no orçamento as verbas necessarias para 
essas despeza.s. 

Ti v e occasião de mostrar á oamara, no 
discurso com que justifiquei as minhas emen
das, que.· essa de~peza não seria tão conside
ra:vel como se poderia pensar. porque, com· 
quanto pareça augmentar de 150:000$ a des
peza. para o serviço das escolas de aprendizes 
marinheiros, a verba votada no orçamento é 
:para 1.500 alomnos, em todas as escolas, 
e já mostrei que exitJtem em todatl ellas 
oitocentos e tantos, como consta do relatorio 
do honrado Sr. Ministro da. Marinha, 

Portanto, o custeio da Escola de Apren
dizes Marinheiras em Serglpe seria feito 
dontro das verbas actuaes do orçamento, 
e, não passaria de uma despez:~. puramente 
nominal. 

HR., pois, na rubrica-Escolas-um grande 
saldo co1•respondente aos 600 que fa.lta.m. 

O illus'tre relator, porém,como ha.bil almi
l'ante que se tem mostrado, fez uma ma
nobra, que não passou despercebida a.o 
apl'Ondiz marinheiro que agora falia, la
vrando um parecer quo termina por esta 
sub-emenda: 

« Fica. o Poder EJCecutivo autorizado a 
despender 150:000$ com o restabelecimento 
da Escola de Aprendizes Marinheiros de Ser
gipe, em vh•tuâe do art. 1° da lei n. 1.186, 
de 15 de junho de 1904. » 

Isto é, a Commissã.o de Orçamento auto
riza o Governo a. restabelecer a Escola de 
Aprendizes Marinheiros de Sergipe, gastando 
pa.ra isso a quantia de 150:000$000. 

Isto não queremo\!, nem precisamos, pois 
temos a lei n. 1.186, de 15 de junho deste 
anno. quo manda restabelec .n• a Escola de 
Sergipe. (Apoiados,) 

Diz a lei n. 1.186, de 15 de junho de 19:)4, 
art. 1 o, § 1 o : 

« § 1. o A da.r nova. organização ás actuaes 
.escolas ~e aprendizes marinheiros, inclusive 
A de Sergipe, !lue fica restabelecida, deseu-

volvendo-se o ensino elementar e profis_ 
cional, etc.:. . . . . , 

O Governo, portanto, já. foi autorizado a 
restabelecer ·. a. .Escola de Aprendizes Mari
nheiros. de Sergipe. · · . 

Nós temos, pois, uma lei, e não precisamos 
da outra neste sentido, sendo o substitutivo 
da Commissão uma manobra do illustre al
mir:a.nte que, com pez&r, não vejo aqui. 

S. Ex. não foi cauteloso, pois o aprendiz 
mariaheiro percebeu lhe a manobra, fingiu 
orçar, mas arribou. . . . . .. 

O illustre relator, que é a.dvogadodistincto 
e jurista consummado, não póde .. desconhecer 
cousas que são conhecidas até do humilde 
orador. 

Sou medico, conheço alguma cousa de . ma
terias que se relacionam com a. vaccinação e 
a revaccinação, mas não ignoro, cDmo S. Ex • 
certamente tambem não ignora., as dispo
sições da lei n. 2. 348, de 25 de agosto de 
1873, que diz: 

« Art~ 18. As despeza,g autotoizadas nas 
disposições das leis do orçamento, seja ou 
não seja definido o respectivo credito, podem 
ser pagas no exercício da lei pelos meios 
uella votados. 

Proceder·se-ba do mesmo modo com as 
decretadas em leis especiaes, uma vez que 
tenham verbapropria. no orçamento. 

Asautorizadas pot• leis especiaes, em con
sequencia de serviços no.,os, transitorios ou 
pe,·manentes, pa,·a os quaes nlfo e;;;tsta ru
brica no orçamento, na-o se1•lfo etfectuaàas 
sem que o Poder Legislativo dectete os fundos 
correspondentes, 

Estas regras são applicaveis ás despaza.s 
decretadas pelas leis do orçamento, com a 
clausula -desde já..'» 

Foi isto o que eu p1•ocurei com as minhas 
emendas, dando com ellas ensejo á. Cama.ra. 
de habilitai• o Poder Executivo a fazer as ne.
cessarias despeza.s com o custeio de um ser
viço que fôra restabelecido em virtude da. 
lei de 15 de junho deste anno. 

Não podemos, pois, concordar com a sub
emenda anodyna da Commissão; queremos 
que figure no orçamento a verba para as 
rtespezas de lnstallação e custeio da Escola 
de Aprendizes Marinheiros de Sergipe, já 
creada. A lei já. existe. · 

0 SR ELOY DE SOUZA- Nem era. possível 
fazer semelhante creação em uma lei orça
mentaria. 

0 SR. RODRIGUES DO RIA- A Com missão 
do Orçamento, que1•endo talvez neg~r os re
cursos nl cessarias e não o podendo fazer 
dentro das normas regimentaes, recorrea 
ao meio referido e que não passa de uma. 
mystlflca.ção. 
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SBSSÃ.O ·EM 

· 0 SR. CASSIAl'W DO 'NASCil\lENTO -Não 
apoiado, não é. 

o SR.. RoDRIGUES DoRIA- Não e outra. 
causa ; porque a C..>mmissão de Orçamento, 
em vez de dar parecer sobre as emenda.~. 
autorjzou a crear uma. escol:.\ já creada. ~ 

O SR. CASSIANO DO. NASCDIE!'iTO - Respon
derei a V. Ex. 

0 SR. RODRIGl:ES DORIA- Senhores, para 
mostrar a vantagem das escolas de apl•en
dizes ma.rmheiros. como verdadeiras col
meias, na. phrase do Sr. ajudante-general do, 
Armada para encc\recer as vantagens da cre
açã.o das mesmas, não preciso sinão ler o 
·relatorio apresentado ao hon1•ado Sr. Minis
tro da Marinha por esse digno almirante. 
Diz S. E~.: 

«Não ha duvida que a institu1çã.o das es
colas de aprendizes ma.rinhei!·os é uma. das 
maiores glorias e da.s mais bollas paginas da 
historia. da patria brazileira. Foi dessas pe
quenas colmeias que se pôde a.uastecer, ainda 
que mal, as fileiras do co1•po de marinheiros 
nacionaes, que; sob esse e outro nome, tão 
brilhantemente concorreu para. os triumphos 
nos combates em que nos empenhamos e 
para o e:dto em mil e variados trahlhos 
que delle se tem exigido. . 

Até hoje foi ~.quella a unica fonte impor
tante e e:filcaz. Hoje, o sorteio, devido á 
vossa. constancia e esforçada. vontade, vae 
felizmente constituir outra fonte valiosa. e,o 
que mais é, baseada na justiça, na equidado 
das contribuições e nos princípios honestos 
e sãos da verdadeira. democracia.. 

As escolas de aprendizes marinheiros nem 
por isso deixarão de continuar a prestar 
bons serviços ; -entretanto, necessal'io é, não 
só que se lhes dê b()a. direcçã.o, como se lhes 
forneçam os elementos que em geral lhes 
estão em ca.rencia, como a.dea.nte exporei ao 
tratar de cada uma. dellas.:. 

0 SR. ELÇ>Y DE SOUZA - .0 parecer da Com· 
missão dá. verba. . . 

0 SR.. RODRIGUES DORIA- Perdão, auto
riza o Governo a. gasta1• 150:000$ para crea1• 
a escola de Sergipe. 

0 SR.. CASSIANO DO NASCIME~To-AtH.rmo 
que a escola. está creada por lei e que·não 
ha. como nega.1• a execução. O illustro Depu
tado pelo Rio Grande do Norte antecipou 
minha resposta.. 

0 SR, RODRIGUES DoR IA - Comprehen(l0 
perfeitamente ; a Commissão tinh:1 que dizer 
si dava ou não a verba que propuz pa.ra o 
serviço que estava. ereado ~ mas. não o que
rendo fazer 1 proctlrOU dulcificar a tisa.na 
que nos quer fazer ingerir, 

0 SR. 0ASSIANO DO NASCIMENTO- Não 
sou phar"naceutico. 

0 SR. RODRIGUES DORIA- V. Ex. é dis
tincto jurista ; poderia. então classificar de 
chicana.; digo isso sem offensa. 

0 SR. CASSSIANO DO NASCIMENTO-E V. Ex. 
11ão era. ·~a.paz de offendor-me. 

O SR. RoDB.IGuEs DoarA-- Perfeitamente. 
Diz o parecer da Com missão: 

« Tendo sido l'esta belecida a Escola de 
.1.prentlizes Marinheiros do Estado do Sergipe 
peJo art. lo da lei n. 1.186, de 15 de junho 
de 1904, cumpre quo se dê execução á lei; e, 
como po:t· es.:;e mesmo artigo, o Poder Ex
eautivo está autorizado a pt•oceder á reor~a
nização das escolas de aprendizes, a Com· 
missio é de parecer que todas as eJ;Uendas de 
ns. 16 a 2il devem ser incorporadas em , um 
artigo e o:!l'erece a todas ellas a seguinte sub
emenda .• ,, 

E em seguida vem a sub-emenda anodynn. 
que já li. 

A Co;nm.i~são não tem que auto1'izar o 
Governo a despender 150:000$ na creaç~o da. 
Escola de Aprendizes Marinheiros de Sergipe 
e nã.o e isso o que pedimos, mas o cumpri
mento da lei que já a creou o a verba no 
o1•çamento para a sua installação e custeio. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-O nobrl3 
Deputado queria q11e se destacasse a verba.. 

0 SR. l'tODRIGUES DORIA-0 que eu queria 
e quero é que a verba. figure no orçamento 
como figura. a. das outras escolas, e não essa 
autorizaç~ão a.o Governo para gastar 150:000$ 
com a crea.Qão, porque é doutrina. de quem 
nllo quer fuzer o aerviço, que essas autori
zações não obrigam. 

Po1• essa sub-emenda nã.o toromos escola 
sinão nas Kalenda.s Gregas. 

Assim, Sr. Presidente, não podemos rece
bet• este voto como expressão da boa vontade 
da Commissão, mas sim como uma mysti
ficação, porque com tal autorização p.ada so 
fará. Pedimos á Ca.mara a distribuição das 
despezas, como se acha. nas tabellas do Orça
mento da Marinha :para as demais e~colas. 

Já fiz aqui a. historia da Escola de Sergipe, 
e não preciso mais repetir. Essa escola já 
existiu com a lot<~ção, não de 100 alumnos, 
como foi creada. pela. lei de 15 de junho deste 
annç, mas com a. lola.ção de 200 alumnos ; 
quando foi extincta, estava este numero 
completo. 

Já mostrei que o Estado de Sergipe foi o 
terceiro que f\Jrneceu contingente de ma
ttrlcula.dos pat•a. a. Armada, o que está exa
rado em documento publico, que aqui já li; 
e não é justo negar os meios de cumprir a. 
lei, po!s, terminado o exercício, está extincta. 
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a.rv.erba.,.eonfor.me diz alei n .. 2.348, de ·25 :recer .da .Commissão será favora:vel. . Vou. 
de agosto de 1873, no seu .art .. 18: deixar a · tribuna confiante na accei· 

(i; A de~peza autorizada em lei . de orça· 'tação e approva.ção das minhas emendas.» 
mento e que não se realizar ·ate • o ftm do O. .SR. CASSIANO . DO NASCIMENTO ~ E 
respecti'Vo exercício, assim como a. que for foi .favoravel. 
votada em lei especial e não so efl'ectuar no 
eltercicio ,corrente ou no cimmediato, não po· 
derá. se1• . paga. . ~,em nova ,autorização, dada 
em lei d.e orçamento, ainda quando o Go-

0 SR. RODRIGUES DORIA-Sr. Presidente, 
não. me lembrava então daquelle rifão 
italiano: 

verno :pos~a fazer o pagamento j)or meio de Da. cbi mi tido 
opera,ção de credito. Miguarde Dio; 

Exceptuam-sc as que estiverl3m sujeitas a Da chi non mi fido 
contracto em virtude de autorização pri- Mi guarderó io. 
mitiva.» 

Não sou um homem · desconfiado . Confiei, Sr. Presidente, e vejo agora que 
fui · logrado nes.ta questão, e que devia. 

O SR. BRICIO FILuo-V. Ex. não é descon" ter pedido a Deus que me proteges8e. 
fta.do; mas confia, desconfiando sempre. Declaro que si a Camara não a.cceitar as 

O SR. RoDRIGUES DoRrA--Tenho a du- minhas emendas e approvar o parecer da. 
vida scientiftca, duvida que é . o melhor Commissão, nós, da bancada de Sergipe, conti~ 
criterio para a del!!coberta. da verdade ; que nuando sem descanço ·a pugnar pelos. inter. 
nunca dá. como absolutamente verdadeiro esses do nosso Estado, apezar do que nos. 
aquillo que é susoe:pi-vel de objecção. succeda, receberemos a sua decisão como a. 

Não sou desconfiado, mas cauteloso ;· devo manifestação de que não devemos pensar 
dizer, porém, que, neste caso, confiei absolu- em pretender cousa alguma. que venha a in
tamente, ·tal er.a.a iphwsionomia .attenciesa, fluir nos .orçament0B da Republica e que esse 
sy:mpathica :e bemn:olente ·do meu illustre men.ospreço pelos .interesses do Estado pe
c.ollega, p1•e.sidenteda C.ommis"ão de Orça- queno que .repreaenta.mosjndica. a. dispensa. 
mento, ·na occaaiã.<J em .. que apnesentei as da nossa collabora.ção na.s leis .annuaes. 
emendas e as justifiquei. Havemos de cumprir o .nosso dever, ·.mos-

O .S:a. CASSIANO DO NASCLMBNTo-Contl.ou trando·áquelles que nos .commetteram o ,man-
bem. dato que não nos conformamos cQm parece· 

res c.oma .. este e que não ._pau _paremos esfor-
0 SR. .RDDRIGliES .D.oRIA. - O tempo coa em .Pugnal' pelos melhoramentos que o 

mostrará· Estado de Sergipe tem .o direito de reclamar 
0 SR. 0ASSI;ANO DO NASCI-lrENTO-Mostrarei da .Uuião. 

como V. Ex. ·foi a;ttrmdido. Era o que tinh .~ a dizer.. (Muito bem. 
0 SR'. RODRIGUES DORIA- Nós seremos Muito bem!) 

vencidos, mo.s rião convencidos ; estamos 
certos da mystificaçã.o.. :O Sr. Izid:r.o Leite- Sr • . Presi-

dente, :venho .apenas dizer .duas pa.lav~·as so· 
O SR. CASSIANO D!l NASCIMENTO-V. Ex. bro .a emenda qae .tive. a honra. de_ apresenta.r 

não tem r11zão para dizer .isto. ao Orçamento da Marinha e que não logrou 
O SR. RoDRIGUES DoRIA- A Escola de acceitação da honrada Commissão de .Orça· 

Ap1•endizes Marinheiros·em Sergipe não se mento. 
installaránoexercicio futuro com semelhante Ao redigira .. minha emencla,:Sr.Presidente, 
autorização. E terminado o exe1•cicio, si eu nunca me passo11 pela mente :que ella :não 
não tiver a ·honra de .volta1· ·.a esta Casa, fosse .. acceitt1 Jlela dtgna Gommissão. 
para dizer a V. ·Ex. de :viva voz, ··o farei Os motivos ·dessa. minha confiança e sere· 
por·esCl'ipto. nidade de espirito são perfeitamente justifi.-

Mas .eu confiei tanto, qne,pedi.ao ·meu il~ caveis; a douta e operosa· Commissão de Or· 
lWitre amigo (está ~ aqui no:meu discurso de ça;mento, aliás no 'lou vábilissimo·Jn tuito de 
26 :de outubr.o .'}que traaquilli.zasse ,a .Com· bem ·servh·, ,:procura !em:pre, ·.sobretudo .no 
missão de . lOrçumento, :sentpre ,tã,a zelosl\ que 'diz 'respeito ·á-s ·.qu:estões or_ç!límentarias, 
,pelos· dinheioos.~ublicos,temlrelação'iáde~peza, eol~àborar com -o Governo, inspirar-se ·nas in
que ficaria reduzid~ a 26:000$, e que .tudo ,se ' tencões e nos projectos dos dignos. eompatri
.faria. dentro das -v:er.bas votadas :.para as . .cios,g_ue,garem .os differentes . d~parta.mentos. 
outras e~molas, nas sobras 11.11e se .verificam.! .dJJ.s;n~ocios:pub-licos. 
:Era~tal a rminhai convicQão·JlRe termiaei .o .Ma4,-.des.ta .vez, .tal,não s.e deu. 

:meu dircuim ~noHiaguintes.tel~as:··«< ~P.enso ,Nos. reiatarios, do . .a.nno ,passado e :deste· 
que . :nãxnvolt!l:l!eLmais·;á. .t1~iliuna :-sobne ;este annq,. apresentu.dos .ao .. S:r. :P.r.eiii'dente da. 'Re
assumpto, ::porque :eBtou certo :.qu.e o pa~ pnl)lica pelo _<ligno<almiraiite .que, patriótica 
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o protlcientemento gere os negocios da ma- Esta. emenda autoriza o Goyeruo da. Repu
rinha, S. Ex. externa opinião em relação ás blica a restaurar o Arsenal de Marinha. Je 
e3cola.s . de aprendizes marinheiros que devem Porna.robuc0, estabelecimento oxtincto pu r 
ser desenvolvidas; aquellas que melhor ren- acto .exclusivo do Poder ExecutiYo, no po-
dimento derem. riodo presidencial passado. 

Eu peço licença â Ca.mara para 1m• as Não é sem acanhamento, aliás justi-
palavras de S. Ex. a est~ respeito. ficado, que costumo occupa.r .a. tribun<L 

Diz S. Ex. transcrevendo um irecho do para. discutü· a,ssump ~os que dizem re-
rela.torio do anno passado: speito á mu.rinha de guerm, porquo o osttu.lo 

«Exuberantemente provado, : comq estd.,q ue de semelhantes questões deYt~ caiJer á,q nolles . 
os exíguos contingentes suppridos pela maio- que, pelos seus conhecimentos protlssionaes, . 
ria das escolas destoam da avultada somma podem trazer luz ao debate. 
despendida com o seu custeio, julgo aciertaJo Mas a convicção de quo, occupantlo a tri· 
supprjmir as de pouca producção e desen'l)ol· buna. para defender a restauração do Ar
t~e1· as que se recommendam pelo seu 1·encli- sen[l.l de Marinha. de Pernambuco, neste 
mento, convertendo-as em fonte de aba,ste- momeuto, como de outras vezes o tenho 
cimento para as companhias de especiali- feito, cumpro o dever que me corre, como 
dades do corpo de marinheiros naciona.es e, representante da.quelle Estado nest:.t Casa, 
portanto, para o p1•op1'io corpo de otficiaes me tra.nquilliza a respeito (lo juizo que por· 
de marinheiros.» ventura se possa fazer uosta minha. inter~ 

Posta a questão nestes termos, vejamos venção. 
si a Escola de Aprendizes Marinheiros da Desde que, Sr. Presidente, por um acto 
Pa.rahyba está ou nã.o no caso de ser desen- exclusivo do Poder Executivo e á sombra de 
volvida. uma disposição de simples autorização que 
. :Para isto vou aer\'ir·me do proprio rela- não era clara, se extinguitt o . Arsenal do 
iorio do Sr. Ministro da. Marinha, em que Recife, nós, o.3 representantes de Perna.m
s. Ex., á pagina 58, organizando um <1ua.aro bnco nesta Casa. do Congresso, não nos temos 
qu.e dá a contribuição ruédia das escolas de doscuitlado de procurar resta.ura1• aquelle 
a!)rendizes marinheiros no ul~iruo septe- estabelecimento que, a nosso vet• e mosmo a 
cennio, de 1897 a 1903, evidencia que a ·Es· juizo dos competentes, prestou durante 
cola. da Parahyba. está collocada em torceü•o muito tompo, e póde p1•e.;ta1' ainda, relevan
logar, isto é, no meia das que mais rondem, te.:' se1•viços á Republica em momentos bem 
dos que melhores rosulta.dos tcem a.pt•eson- ditHoeis da vida nu.cional. 
ta.do, mesmo acima das escolas do Ceará.. do E:~tabelecimento ue creaçã.o antiga e de 
Pernambuco e da. Bahia., que toem, entre- reaonhocidu. utilidade, sempre mereceu do 
tanto, maior lotação, maior c:~tegorla.. Governo da. Repul.llica ser conservado o Ar-

Portt\nto, a minha emenda ora perfeita- ~onu.l do Recife; no período :presidencial pas-
mente acceitavel. so.do, porém, sob o pretexto, ali4s fatll, 

.Allega-se que ella tr,tz a.ugmt3nto de dos- de faze1• economia, na quau1•a em que 
peza.. . a.s mais escandalosas despezas eram au-

Mas, que valem estas insigni.ficantes miga- to1•izadas, entendeu o Governo que devia 
lhas, de que se augmanta o Orçamento da snppt•imil-o, floccorrenrio-sa de uma rlísposi
Marinha, deante dos ineatimaveis se1•viços ção que não .podia ter a extensão que se lhe 
que se prestará a uma população tão atruz· deu e que figm•a.va na cauda de um dos ar
mente augustiada e fiagellada p.ela secca, ça.mentos da Republica. 
pela miseria e pela orphandade 1 Agom, porém, Sr. Presidente, nos pa.. 

:.Eu, pois, Sr. Presidente, appellando para' rece occasião opportuna derostaurar aquella 
o juizo da Camara e, sobretudo, para os seus· . esta.bJlecimento, illegalmeutc supprimido, 
sentimentos de caridade em favor tlu.s cre- como sempre .sus.tentamos toda vez que vem 
anças desherdadas da. mi11ha terra, que, de.s- · ,a debate esta questão. · 
graçadamente só dispõe dessa precaria edu-' Neste momento em que ·entramos em 
cacão ministrada pelas escolas de .ap1•en-· . epoca de reconstrucção da nossa marinha de 
dizes marinheiros, espero que a. minha emen- gue1•ra, rceonstr•ucção exigida pelas condiÇões 
da será. approvada. geographicas do nosso paiz, .pela nossa posi- 1 

E' .. o que tinha a dizer. (Muita bem ;, çã,o,politica na America do Sul, não ·se eom-
muito bem I) · pt•ehende, Sr. Presidente, que se reorganize 

a A.rma.da. Nacional, dotando-a de poderosos 
O Sr. Atl"onso Oost.a-Sr. Pre· vasos de guePra, de novos elementos bellicos, 

side:à.te, traz-me á tribuna a nccessid:u.de de e não pr,ocm•emos crear em alguns pontos 
dizer algumas palavras em de tesa da ,etnenda de nossas immenaa.s costas, estações mUlta- 1 

Sl>b o n. ·g, apnesentada ao 'Orçmmento da; res, officinas de trabalho, capazes de preitar 
Ma;rinha, a cuja..discussão-estamos-assistindo. serviços valiosos ·e ·auxílios neces3arios â I 
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·esquadra mn casos imprevistos da . vida. 
.'da. Republicn.. 

Não ·· pratendo, justifica!' a resta.m•acão 
. ao < Al'sena.l de ·Marinha. de Pernam
buco sob o ponto de vista verdadeira
mente estratogico. Todo o mundo sabeque, 
pela sua. posição topographica, o Recife não 
o.trerece condições de excellente defesa, con
diçõe3 precisas e necessaria.s parél;: que se 
possa. considerar um posto estratt\gtco; mas, 
~i nã.o é possível te1• alli esse arsenal como 
importante fortificação, elemento offensivo 
e .derensivo, podemos 1·estaurar as antigas 
officinas, de modo que o Governo, em dada.s 
emero-encias, não se veja na. necessid .• de de 
recorf.er a arsenaes longinquos para attende1• 
á necessidade do material fluctuante esta
cionado,ou mesmo de passagem pelos Estados 
do norte. 

Os Ministros da Marinha, Sr. P1•esidente, 
. durante todos os períodos que precederam 
o em que se supprimiu o Arsenal de Recife, 
i5e referiam á.quelle estabelecimento com 
p:\lavras elogiosas, fazendo especial me11ção 
dab obras uteis que alli SJ realizavam. 

nutenção de estabelecimentos uteis, eneces. 
sários, atê que no periodo das econom~as 
mal eutendidas, por um lado, e dos esbanja· 
mentos escandalosos, por outro, foram .. es
quecidas essas considerações, a,bandonados os 
conselhos da experiencia . e . da pratica de 
1nuitos annos, para. se mv.nda1• fechar o Al'
senal de Pernambuco, prejudicando~se o s~r
viço publico, praticando-se clamorosas m· 
justiças a antigos fu ncc!onarios e c7rrando- • 
se as portas do offimnas proveitosas e 
utcis. 

Mas, s1~. Presidente, prometti ler <í 
Camara. as pala.vras dos competentes a re
speito dos serviços prestados pelo Arsenal de 
Marinha de Pernambuco, extincto po1• um 
acto cap1•ichoso d? Govern.o, s~b pretexto de 
economia, no perwdo presidenc1al passado, e 
me cabe cumprir a promessa. 

A Camara va.e ouvir a respeito o que dizia 
o honrado almirante Eliziario José Alves 
Barbosa. no seu relatorio de 1895, e da~ pa
lavras de s. Ex:. evidencia-se que o extu~cto 
estabelecimento prestou relevantes serviços 
á Republica, em época ditncil ; e uma o:tn
cina em que se realizam obras que c~egal!l 
a. merecer especial menção em rela.tor!o mi
nisterial não póde ser um estabelemmento 
sem utilidade, cuja. extincçã.o facilmente 
se justifique. 

ArsenaZ de Ma1·inha de Pernambuco 

Durante o período calamitoso da revolta 
de 6 de setemliro, quando a pa.tria se vln a 
braços com as grandes difflculdades que a 
bistoria registra e de que os contempo1•aneos 
dão noticia, foi o Arsenal do Pernambuco o 
ponto em que entendeu o Pode_!' Execupivo 
reunil• os elementos de que entao carecta. a 
Republica para a. defesa. das instituições, e 
os serviços que o a.rsena.llbe prestou, por 
t'liSi.t occastão, fOram 1•eleva.ntes. . «As obras levadas a effeito pelas officinas 

Nlo pretendo, fazer obra. com palavras foram as seguintes: · 
Pl'Oprtas; que podem te1• o cunho de s11s- Pelas de machinn.s-reparos no cl•uza.dor
peiçã.o, desde que partem de um advogado escola Benjamin constant, nos vapores Penedo 
aa causa em questão; lerei 11 Camara do- e Itaipi1 e no pa.tacho Guarm-apes e diversas 
cumentos officiaes em que se evidencia a ferragens para 0 brigue Recife, cruzadores 
verdade de minhas atflrma.ções. Andrada Nitheroy e Parnahyba, vapor Pe· 

Nesta campanha que, ha alguns annos. nedo e torpecleira.s Gustavo Sampaio, ~cdt·o 
tenho sustentado com os meus "ompanheiros Ivo, Perho Affonso, Sil,ado, Silva Jardun o 
do bancada. pela restauração do arsenal Bento Gonçalves. , • _ 
em meu Estado, Sr. Presidente, não me Pelas offi.cinas de construcçao naval-ter
movem outros sentimentos que não sejam os minou~so a construcção do brigue Recffe, . e 
que em meu espírito creou e fortalece, cada nove escaleres, sendo: um para a Cap1tama 
vez mais, a convicção de ser essa restau- do Porto do Rio Grande do Norte, um P!Lra 
ração uma necessidade para o serviço pu- obras do pOl•to de Natal, um para a Capita
blico, necessidade sempre reconhecida e jus· nia da Parahyba,dous pa.~a a de Pernn.mbuco 
ti:ficada. pela propria posição geographic:J. de e outro para 0 servic;o da fortaleza do Aurá, 
Pernambuco e pela sua importa.ncia ao lado no Pará e finalmente uma baleeira para. a 
de outros Estados do norte. . pi·a.ticagem na barra de Sergige. 

Não se comprehende que na immensa ex:- · Estão em construcção tres escaleres, son~o 
tensão das nossas costas do norte só se man- um para 0 forte do Aurá, ux,n para a pratl.
tenha. o Arsenal do Pará, tendo o Governo cagam .de Sergipe e 0 tercetro para a Capl· 
de recorrer, om momento datto ao lon- tania do Porto do Rio Grande do Sul.)) 
ginquo arsenal desta Capital. 

Sempre se pensou assim, durante o • 
largo periodl) do Imperio, sempre e~as São, pois, Sr. Presidente, as pala!ras do 
considerações tiveram valor no animo honrado Ministro da Marinha de entao que 
~os Governos do paiz, interessados na ma.- veem confirmar a minha affirmação: que o 
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Arsenal de Marinha de Pernambuco não era 
um estabelecimento inutil. 

Sou o primeiro a. confessar, como já. disse, 
que o ponto em que se achava ello collocado 
não era u,ma po~içã.o estrategica. 

A' beira mar de uma. cidade, que não 
ê defendida por · montanhas, sem defo
sas naturaes, não poderia ser, não po
derá ser ainda hoje, um ponto estra
tegico. Mas, si não é e não póde ser um 
ponto estrategico, si não pode constituir 
uma fortificação militar, uma estação de 
resistencia forte e tenaz, no momento de 
qualquer a.ggressão, numa eventuali1lade 
qnalquel', pódo vir a ser, como já o foi, uma 
excellente officina., onde encontrará o ma
terial fl.uctuante da. nossa esquadra. o a.u-
.xilio de que carecer. · 

Vejamos ai'lda, Sr. Presidente, o que dizia 
o mesmo funccionario da Republica, no 
anno seguinte. 

A,·senal àe Pernambuco 

« Pelas otfl.cino.s da Directoria. de Constru. 
~ções Na.vaes, além de pequenos reparos 
no proprio ediflcio, foram fabricados: uma 
.baleeira de seis remos destinada ao ser· 
viço dos portos de Cotinguib~, Vasa-Ba.r· 
ris e Rio Real, em Sergi_pe, um escalar para 
Porto Alegre, e ma.is doma esoa.leres, sendo 
·um de dez remos o outro de dozil e uma. ba· 
leeira de quatro 1•emos para. a Escola de 
:Ap_rendizes de Alagôas. Ffcam em oonstru· 
cQãO dous esca.leres para. o cruzador An· 
drada, 

Pelas otncina.s de machino.s ftzeram·se di· 
versas obras para. os encouraoados V4nte e 
Quatro dé .illaio e Riachuelo,p&ra. o brigue Re· 
cife e pn.tacho Gua,·aropes, Escola. de Apren
. dizes Ma.rinheiros e pha.roes do Estado. ~ 
... , •••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

Bem vê V. Ex., Sr. Presidente, que o 
.Arsenal de Marinha -de Pernambuco, dura.n
te o Imperio. e mesmo nos primeiros tem
JlOS da Republica, como estação de trabalho, 
como otncina naval, prestou reaes serviços 
á armada. nacional e repartições respectivas. 

não será grande, de modo a amedrontar os 
que tão zelosos são pelos dinheiros publicos. 

Demais, não é de boa politica, nem mesmo 
é justo, deixai' de levar por deanto um com· 
mcttimento qualquer, de reconhecidll. ut.ili
dade, sómonte porr1uo augmonta-so, assim, a 
despeza publica, 

Si vantngens .Pó lo auferir o serviço puhlico 
desse a.ugmento de despezll., ellc se justifica. 
perfeitamende aos olhos dos mais exigentes. 

São, pois, infunJadas as razões do hon- 1 

rado relat -1' du Commissão de Orçamento, 
manifestando-se contrario á restauração do 1 

a1•sena.l do Recife, restauração que reputamos i 

neceisa.ria o jusf;a e estamos c0rtos se fará. 
quando o Governo começar a pôr em pl~cltica 
as medidas necessarias á reorganização da 
armada nacional, pois não se comprehe11de 
marinha. sem arsm:.tes. 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, em 
defesa da emenda que tive a honra de sllb
scrcver, pedirei licença. a. V. Ex. para. rcfo· 
rir·me ao rest~belecimento dn. Escola do 
Aprendizes :Marinheiros de Sergipe. de n.ccor
do com a emendÍ), apresentada pola bi\ncada. 
daquelle Estado. 

Já uma vez disse, no principio destas li
geiras e pallidas considerações, que não é 
sem j11stitlcado a.canhamento que disc11to 
estas questões; mas o apoio que, muitas 
vezes, tenho merecido dos competentes nes
ta Casa e até as referencias benevolas que 
tenho recebido dn. imprensa. me encorajam 
no sentido de continuar na empreza come-

oac!To.. S P 'd t - · res, r. rest en e, sao os me1os que a. 
Constituição facultou ao Governo da Repu
blica. para obter e completar o pessoal ne
cossario ao se1•vico da nossa ma1•lnha de 
guerra: o voluntariado sem premio, as esc()
la.s de aprendize3 marinheiros e o sortoio • 

O vofuntariado sem premio, Se. Presi
dente, tal qual existe em toda. a parte nã.o 
tem produzido entre nós, a respeito da rr::a
rinha., os resultados que deviamos esperar • 

Ninguem se presta de boa vontade, a en
gajar-se para o serviço da armada, ao pass1> 
que, ha levas numerosas, principalmente nos 
Estados do norte, de indivíduos que pro
curam alishr-se 1Jal'a. o serviço do exercito. 

Dea.nte dessa. m~ vontade, dessa. obstina
cão em sel'VÍl' nos cm·pos de marinheiros na.
cionaes, restam só dous meios pa.ra. ohtençã.o 
de pessoal: o sorteio c as escolas de apl'On· 
dizes marinheiros. 

E si, no momento presente, a. Camara. se 
-acha empenhada seria e conscienciosamente 
na. grande e ingente obra. da reconstrucção 
da armada nacional, é occasião opportuna 
de restaurar o Al'senal de ma.l'inha. de Per
·nambuco e, si assim o quizerem, dar-lhe 
uma. nova. organjzaçã.o, restabelecendo-se as 
otfl.cinas que incontestavelmente prestaram 
ao paiz bons e relevantes serviços. 

Estou convencido, Sr. P1•esidente, que a 
-despeza que se terá de fazer com a restau
_ração e manutenção do arsenal extinct.o 

Vol. Vli 

O sorteio, S1·. PJ'esidonte, om toda a parte 
em quo é executado, mesmo nos paizes em 
que esta. medida. legal ê praticada lla. mui te s 
annos, provoca. l'ODlarnaçõcs o difflculdadc:J; 

A Cama.ra. deve se recordar de que, quanU.o 
o honrado Ministro da Ma1•inha proeurou, o 
anno passado, cumprir a lei relativa ao 

1~ 
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sorteio, l~vanta.ram~~e mil difficulda.d6if.s a.o dos nossos navios de guerra, . principalmente 
seu· ~umprimo:r.rto, pelo modo· .t:or que foi quando estamos em . vesperas de ver au-

' ella rogulamonta.dà. gmentado o numero delles. 
A Com missão .de Marinha c Guerra pro- Isso não quer dizer que seja adversario do 

curando conciliar, tan t.o quanto possível, os cumprimento da disposição . constitucional 
interesses é! a armada com os intmcssos das pela qual todo o brazileiro é obrigado ao 
nossas populações marWms.s, apresentou serviço militar ; o quo pretendo, o que julgo 

· um projecto regulando o sorteio, ao mesmo preciso e mesmo republicano é vasar a lei. 
tempo que o humiluo orador, qno occupa a nos moldes os mai5 liberaes, de modo a 
attcnção da. Casa, elaborou um outro. evitar odiosidades e prevenir embaraços á 

:Mas até hoje, a pesai' da relevancia da boa execução da medida.. 
materia e da exigencia do cumprimento Convem lembrar ta.mbem Sr. Presidente, 
dessa disposição constitucional, a Camara que, se precisarmos iniciar, desde já., em 
dos Deputados ainda não teve occasião de se nosso paiza obrigatoriedade do serviço mi· 
pronunciar sobre os projectos elaborados. litar, por meio do sorteio, não devemos 
· Nesta difficuldade, Sr. Presidente, na per- fazel-·o, exigindo dos que vão se1•vh• sob as 
spectiva de ver, por mais tempo,adiada a exe- bandeiras, no mar ou em terra., largo prazo 
cução completa. e definitiva da lei do sorteio de serviços. . 
militar, a.ttendendo-se ás difficuldades que o Em toda a. parte esta questão do tempo de 
seu cumprimento acarretou e póde acarre- serviço preoccupa os espiritos e a nós não 
tar ainda, não desvendo outro meio mais póde deixar de interessar muito, a.ttendendo· 
facil, mais prompto, para conseguir o pes- se ás nossas condições de paiz novo, de po~ 
soal necessario para a armu.da do <J.Ue a pulação pouco densa ~ completamente es
creação das escolas de aprendizes marmhei· tranha, até hoje, a esse dever militar. A 
ros nos Estad()s que actualmente não as maior ou menor extensão do prazo póde in· 
possuem. fluir muito para a boa. ou má. execuQão ·da. 

Por que motivo, os nossos patrícios facil- lei. E' por isso., Sr. Presidente, que vejo,'OOOU 
mente se vão engajar para o serviço nas peza.r,que te>dGs ·os projootos tr&zldos á consi .. 
1Ueiras do ·exercito e não o fazem pn.i'n. o aeração da Ca;ma.ra consignam o prazo de tl'a-
se~viço da a1·mada ~ a.nnos, que é .maito longo. Por ·que não esta• 

Nos Estados do norte, principalmente, si belecer.,como no ChHt,e mamo na ~apublioa. 
o Governo pretender preencher os clat•os do Ar-gentina., conformt IUD.& lei ·moderna., um 

-exe.rcito com o voluntariado, oonseguil~o·ha., prazo mais curto 9 
o que absoluta.mente llão se dará com rola· o sn.. lmm.o L1IITE-0ostama ser de um 
Ção á. marinha. de guer1•a. ... d is 

Esta má vonta.do se origiuu., Sr. Pt•esidon- anno, e, ~m ce ... ·"()S casas, e se mezes. 
te, da. dureza dos ou.stigos applica<los na ma· O Sn.. AFFONso CoSTA-Por que não fa.I'e· 
1•iilha. Vem a. proposito lembrar urna dis· mes o mesmo, seguindo tão bons exemplost 
posição do projeoto que tive a honra de Assim, volta.ndo ao prqjecto em debate, 
apresentar, ilisposiQã.o que elimina. absoluta não vejo ra:zã.o que autorize essa. obstinação 
e completamente os castigos corporaes em em se não crea.rem escolas de aprendizes 
todas as dependenoias do Ministe1•io da Ma.- marinhE~iros nos Estados marítimos da Ra· 
rinha. publica, onde ellaa já existiram. 

E' interessa.-nte que, tendo a Constituição 8 d d 't 
Republicana ·prohibido penas L.faman'tes e O n.. lziDRO LEITE-E on e avam mu1 o 

bom l'esultado. não consignando o Codigo applicado á nr· 
mada taes castigos corpor·aes, sejam . elles O SR.. AFFONSO GosrA-,Exactamen,te. 
applicados nas companhias con•eccionaes, Na campanha de crea<1ão de escolas de 
creadas por um decreto -ao Executivo, contra aprendizes marinheiros, Sr. Presidente, não 
todas as prescripções constitucionaes e con- estamos abandonados os que a sustentamos: 
tra todos os ,princípios o boas normas repu- no p1•oprio relatorio do honrado Sr. Minis
blicanas. tro da Marinha encon. tro as palavras . do 

Ora, Sr. Presidente, quem voluntaria- Sr. almirante Proença, opinando pela. con
rnente se irá engajar para o serviço da ma- veniencia da manutenção dll.s existentes e 
rinha de guerra. ~ob a terrivel ameaça do pela creaçiio de outras em varios Estados ma· 
ser chibatada, além das durezas da vida ritimos, segundo a. antiga organização. E 
do mar ~ estas palavras de s. Ex., embora em di ver-

Assim, Sr. Presidente, que se mé afl·· gencia. com o honrado Ministro, cuja compe· 
gura que só a manutenção dos escola.s de tencia. (.l boa orientaoão administrativa são . 
aprendizes existentes e a Cl"eação de outras incontesta-vels, servem, para fortalecer em 
poderá facilitar ao Governo a obtenção do, nosso es'Pirito a convicção de que é uma 
~pessoal de que carece para a guarnição- necessidade a restauração dessas esc~..las. 
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Feitas estas considerações r em defesa. 
de idtlas por mim, Iw. muito t<>mpo, ox
temadas, e a fuvor do ~·•'stabelccimonto 
do Ar3enal de Marinha llO Pernambuco, 
extincto por um ll.cto caprichoso e illr.
gal do Governo pas:1:1do, ~ento>mc, esperando 
que a Cama.l'~l dos Deputarias so.bcl':1 toma1· 
na tlcvidu. comideraç5.o as no.>.~u.s reclamtt
çõe~. 

Tenho dito. (iliuito IJcm ; mui!o bem, O 
onldOr e muito comprimc}Jtado pelos coUago.s 
presentes.) 

O Sr. Presidente - Coutin.úa. a 
discussão uniC<J, do pa.recer n. 245 A, de 1904, 
sobre emendas ol!erecida~ na 2" discu~,;ão do 
projecto n. 245r deste anno, quo fixa a des
peza. do Mioisterio da Marinha para o oxer
eicio do 1905. 

Temapalavra o Sr. Neiva. 

O Sr. Neiva.- (.) Si não fôra., S!'. 
Presidente, a. oossão ter começaLlo um qmtrto 
do hora antes do meio-t.lia, padiria a V. Ex. 
gue, attondondo ao adeantado dll. hora me 
deixasse inscripto com a palavra. para. 
amanhã. 

Toila.via, o que tent10 a. dizer não occuparâ 
muito tempo, e procurarei ser o mais sue· 
cinto pussivel, de modo a nii.o voltar a trl 
bnna na sessão de amaohã. 

0 Sn. PRESIDENTE-V. Ex. tem meia ]JOl'a 
c ainda pódo pedir prorogação. 

como eu disso ainda. ha. úia.~. qua.odo uqui se 
discutia lL ([UcsVio da vaccinaçã.o, teem mor
rido u. f'omll, podtlvwJwnt~ á foma, asserção 
e~ta que mdut'rlt•l rlnsta. tribunu, quando con
testava 1w LHUinortLtJ D<Jp uta(lo pelo Estado 
do lVlírH~H. u Sr·. llt·. David Ga.mpista, tJ. pro· 
posi(:ã.u quo s. I•:K. :~\'a.uçâ.r:L do que feliz· 
meu lo 110 llt':\·l.illl."t •J p•Jtlia. mell1•ar o socia
lismo, uu u :t~~:Lrcliisui!J, tlesilo quo :J.qui nã:o 
se da >'U., u 111111 ~11 tHJtl~ na. l~Ul'Opa., o facto da 
oporarios muJ'I'l!l'tllllll. 1\Jrnc. 

.il.illrmoi t.•nliu,, Ht•, Prcshlcnte, que o 
Braziljâ. ntí.ot putllt\ ttJL' uo;tlt ufa.nia.! 

Sa.tisCoilu, PUI't\111 r I'IJ ifl l) IJStou, por ver que 
i:l. Commis.~iw :u•;:tJti !Jll aos Jowjos nossos, 
folgo d.o ver· •!~til. Plltcllda ngora ter a a.ssigna· 
tur<~ Lto ou~1·o~ lll'pui~LtlO~ o ta.mbom o. de 
meti aotu:J.I c(llh!I(:L o di~uo companheiro ÜCl 
districto, o S1·. IH'. Pl)mlllg-os Guim11rãos. 

A tereGíl':t n!llllll •la 1\ dit bu.noada perna.m .. 
bucu.na o tu.rulJ ·rur ]:i ~o vc, U.a. iniciativa 
daquollc rtrw, uatfllnl l t~ bltnoada, toma a va.n
gua.rda. d1J~.~u~ 11111-(tH![oJI! I' IJhU vus a oporarios. 
f..jU(~ro t•ol\.wir··nw ~~n <J[ Illl'uliu Sr. Dr. Celso 
de Souza. 

E~ta cmuui.l:~ lo~·al.:ttl.~ u.uLol'iz:tçKo pera ser 
restaboleci<1:111u o Ar.wwd do Marinha de 
Pernn.m ou e o. 

Sr. Pt·osichmt.o, JIHtlHlu. tor-mCl unido 
mais uma vr1:r. a n~~n lllustt•o lloput<~do , tor
nando oxkn~I\·:L t rtmlwm a.o meu Estado 
egua.l mcdlrl:t, 1111~~ Lt •nltu UlH'cndido quo não 
lw. va.n&ag-Hru u111 ~~~ f t7.UI' causu. ínutil o hQ. 
mosmo lli[Uulln (ll'tH!tll l.tJ htloo do nisi. uWe 
est quod far·iuiH~ ~lu/l r t •. ,st ylo>·ia quo me vem 

O SR. NEIVA-Sei,mas não lw. necesõidade, const<~nLo 1110nLt~ 11 llltllllol· iu., me convencendo 
o creio mesmo terminarei dentro desta. tle quo ni"LrJ eonvurn :~p 1 ·osontar medidas que 
meio.- hora, prescindindo da gentil lom- à pi·iori j l ~,· H 1.1111 1111 u uãu serão aceitas. 
brança de V. Ex:., o quo muito agradeço. Espot•u qull 11111 di a haja. quero, neste 

A emenda n. 1, apresentada. mais uma vez Bt•a.zil, so cun 1·uu~.:L <J11 111u1 niio.é pos~ivel qu~ 
pelo iHustre Deputado, Sr. Celso do Souza, llavenllo um ,\l'~t!lll l tlo ~!arml1a. no Par(), 
tem a minna a.ssignatura, como a teve sem" só se oncont:o uiHt'o nu Rio J o 1anciro e quo 
pro nos annos anteriores, porque já na le· se cstab1!leçar cumo ~u faz prooiso quando 
gislatura pass.n.da o itlustre Deptttado e o houv1.1r 0 ,til. 'I'<LIHiu a Pmat!IL quo so pmjccta., 
humilde orador, oecupa.ndo a tribuna, t oma.- um aJ•senal, pulo me no~. ontro 0 porto desta. 
l'arn a peito osta questão, que, seja dito, em Ga.pita.l FeLlut'<Ll 0 u 11n l lnlt ~ m. 
homenagem á. vcrda.de, fu~ ;tqtli lembrada 0 íllustru dri]Jtt~;ulo 1 , f[ll tl iLt.mbn. do dõi"lra.r 
_por outro balua!J~.quando tmha asseot~ nes~a a tl·ibua•~. ,i:t so s:t~i .i L:tzr umll voz que ~ão 
Cas~ o a.ctu_al Mrmstro do Interwr , o Sr.Dt .. soj;1 po~s i ;·el 1,1'1!itr·HII 11 111 1 u·;;on::~.l no Rectfe, 
José Joa.flUliD Soabrn.. . com o est:tl!llludut"ulu :~lli de uma oilicin:J.. 

Verdad,e é que eu, ao ~ou la.do,eotn3ab p~r ~st:~ itlll:l j:l ~ i vo , 11 tenho-a. mesmo 
es~a. med•da.,o outra ver dade-:que nao po~oo cxtet·n:ulu i"H' ÜIV!II'~l\~ \'l'ZO~, em a.nnos an· 
de1xar de ~otar-é que olla nao . tenh~ s~d~ teriuro.~. ,11111 n,11J 11 ·I dl~ctt l, i_\l o os orç.:.mcn· 
execu;tada , ora porque a qwu_ttra, fosse m to~ ua ~h,·iult: 1 ; 11 Lllll ilo tlrto tlllO J<~ que 
s~ffl.ctent~: ora. porque ~ qua.rrt1a fosse dema· não puuuJno< r• ns~ ,IJnlocul' 0 ~rson.n.I_ d.e Ma.· 
Sta.da · (Rtso.) _ . rinha <!;1. ll ~li la , ct•oem-so a.ll1 offictna.s das 

~Ias. o que é ren:I é q_ue nao tem S1.do ma.is imJ!I'C*:i'ld! Vlll:i pil.l' ik a.s ncceasidades 
~n.t1sf~1ta. essa. cons1gna.çao e. os opet·~rios da. noo~ .. al'ln.Ltllt, · 
mvahdos desse Arsenal de M~r1nha exttncto Agur;1, nu.,Lu particular, uos di.stinctos ta.
rcclamam, e a.lguns delles Já. teem mesmo, cbygl·aphth po~·u quo apanhem mui~o nitid_a.· 

mente a~ p:d;~vr .. ..r qtlll vo11 pronuncw.r, po1s, 
não soi ;;i t1li'Ol WtllllO de I~r a.s pa.l<1oYl'O.S · l') Esto discut·sa não foi revist~ pele orado~ • . 
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que estou pronuncia.ndo. Inquiro eu: para 
que aprcsenta1· omeoda determinando o 
restã.belecimento do Arsenal de Marinha, ou 
a. creação do officinas, que importarão em 
grande dispeodio, quando se ha. negado, ou 
por isto ou por a.quillo, a verba precisa. 
para obstar um prejuizo enorme á propr'ia. 
União, desde que não se realizarem as 
obras infiispeosa.vcis na.g docas do extioeto 
Arsenal de Marinha, que, no estado de rui na 
em que se acha. póde dar Io~ar a desmorona
mento de e:lificios impot•tantes,como, do hulo 
do Arsenal, a cas:~. em que funcciona a. Escola 
de Aprendizes, e do lado da Alfandega, o 
edificio da. Guarda-Maria 1 privando a fa.· 
cilida.dc da desembarquns naquelle pt·oto1 

V. Ex., que foi semp•·e um energico pro· 
pugnador de medidas como esta., ou a meu 
lado Ot) tempo em que era co.signatario das 
emendas, que eu apresentara e quo dizütru 
respeito a. interesseM da. uossa. querida. Bahia, 
ou mais ta.t•de como membro da. Commiseão 
de Orçamento, concorrendo para que ellas 
tivessem alguma accoitação na Commissão 
de que V. Ex. fazia parte, ou com o seu 
prestígio na bancada., torna.ndo·a homo
genea, de modo a que não houvesse dispor. 
sã.o de votos nestes assumptos relativos a. 
nosso Estado, V. Ex. sabe que, por inicia.· 
tiva. minha e por lembrança. do illustre 
Deputado pela Bahia, o Sr. Eugenio Tou· 
rinho, fui apresentada. ha. trea annos a 
emenda determinando a. verba, creio que de 
30 contos para as obra-s dessas doeas. 

Passou a. emenda. a. contragosto da Com
missão de Orçamento, mas não foi executada, 
porque a quantia. era inB11fficiente ! 

No anuo seguinte, renovâmos, o illustro 
Deputaclo pelo 3° distrioto e eu, a nossa 
emenda, a.ugmentaodo a verba.; passou aqui 
por todos os tramites; seguiu para o Se
nado o Orçamento da. Marinha, e lá foi outra. 
vez acceitíl. ta.mbem a. medida.. 

Mas ainda era iosufficiente ; e assim ha 
tres ou quatl'O armos que figura. estll. medida 
no Orçamento di!. Marinha., e não tem sido ex
ecutada, apezar tle o illustre Ministro da 
Marínlla.solicíto por quanto interesse a pasta. 
que tão dignamente dirige, ter mandado o 
dis~íncto engenheiro, Sr.Dr. San Jaan, fazer 
os estudos e orçamentos precisos daquellas 
obt·as, que estiver·am até quasi a ser dadM a. 
um empreiteiro ! . 

Pois bem, apeza.r de tuJo isto, a. oura não 
ilstá. nem siquer encetada. No omtanto, mais 
uma. vez appa.rece uma emenda, tendo á. sua 
!1•ente a assignntura do nosso pres tígioso col· 
lega e amigo, o Sr. Dr. Igoo.cio Tosta. e 
muito naturn.lmente lá. estou collocado em 
ultimo Ioga.r, como seu signa.tario, porque 
não me acbando presente na occasiã.o em que 
clla. foi apresen ta.da., o illustre Depu ta do, meu 

antigo chefe, em varias pugoas em que temos 
juntos e convictos pelejado, deu·me a honra 
de inscrever o meu humilde nome, o que 
sobre modo me penhora. 

C<m vêm, entretanto, que doi:te escla· 
recido que, si não apresentei, como costu· 
mava, emenda sobro o assumpto, foi por
que, entenclendo.me com o distincto Depu
tado, Sr. Laurindo Pitta., relato;· da. Com· 
missão, pedi sua beaevolencia paro. que a 
Commissã.o a.cceitasso a emenda ue que jcl. 
por vozes tínhamo~ sido autores, o Sr. Euge
nio Tourinho e eu, emenda sempre a.eceita 
pelos nossos co!legas de bancada e vencedora 
pelo apoio largo da Cama.ra, afim do quo 
com o parecet• fa.voravel da Commissão 
mais uma vez a emenda merecei!Be a costu
mada. approvação dl\ Camara; cortando 
assim as difficultlades que pud('ssern advir 
pela fulta de accegação da CommissãP do Or
çamento. 

S. Ex. respondeu·me que sim, mas depois, 
veiu communit!ar·me que já havia idéo. da 
apresenta.cã.o de outra. emenda, pelo Sr. 
Deputado Tosta, a.s~ignada. por todos os 
membro3 da. ba.ncada, propondo 100:000$, 
da a.ccordo com o Governo, isto t:í, com o 
Oa.ttete. 

Fiquei satisfeito sim, com essa. noticia., 
pois não faço quescão do meu nome; o que 
desejo ê a. rea.lizacã.o daquella obra impre· 
scindivcl para o desembarque no p or to prin
cipal do meu E~tado. 

Convenci-me de que desta. vez a iMa es
tava vencedora e seria executada., desde que 
havia. acco1•do entre a. bancada e o Presidente 
da Republica. 

Mas, com grande pasmo meu, vejo que 
apeza.r dessa. intelligencia entre próceres do 
Parlamento e da política, a Oommis~ão re· 
duziu a metade, propondo em sub·cmenda o 
seguinte: cOndes~ diz-100, diga-se 50.• 

Irnmedia.tamcote tratei de ioquirh· da ra
zão dessa pasmosa diminuição e soube qua se
riam votados 50:000$ por esse meio, o que os 
outros 50:000$, sa.lliriam do 01'çamento da 
Fazenda., pJrque as obt•as apt•oveüam tam
bcro a.o Ministario da. Fazenda.. 

Deus pClrmitta que assim seja! 
Tenho grandes esperanç~s. pot•qua, t ondo 

sido ouvido o supremo Poder Ex:ecuti v o, a, 
obra será a gora., natuNlmente,cx:ocutada.. 

Só me cabe agllr '· agradecer a.o ellef~ do 
Po.,er Executivo, qu!l afinal conc1n·d•;u em 
promcttcr q;tr~ lta.~e executar esta. vet·ba. 

Mas, S1·. Presidente, cada vez mais, ulti· 
mamentc, ando entllusia,smado pela memqria 
do Marechal Floriano Peix.oto e vem-me 
sempro ao espírito a.quella. pbrase delle ; 
«contlo, desconfia ndo sempre», pllrase q11e jã. 
dizem os sa.bios nã.o era dellc e ora. muito an· 
tiga. 
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~--------·----------------------------------------------------------~ 
Mas, ou de tal sabio antigo, ou do nosso 

energioo Marechal, de veneranda. momoria, 
pl}lo menus p:t.ra o Parb.mento bratileiro, a 
que elle tanto acatou ... 

U:.~ Sa. DEPUTADo-Para tolo O paiz. 
O Sa. NEIVA-••• faço volos para quo eu 

não ~aja Cassandra, não mo eng:J,no; e que 
niio ftquo sem os cincoenta, como já. es
tamos sem os C(JIU, pol'q11e o pcíor é quo 
fir1ucmos som nada .. . 

Tonho concluido. (•11Hito bem ; muito bem.) 

dera.l e nos Esta.dos, a. remet terem á Biblio· 
theoa. Nacional do Rio do Ja.noiro dous excm· 
plr~t"es de c:\da. pub!icaçiio poriodica. o um do 
cada obra de ou~ra na.tur·~za. quo ex:eeuta.rem; 
o dando outras providencias (3 .. disciiS-'ão); 

Vota~ão dD projecto n. 218, do 1004, :J.Uto
rizando o Poder E:te•~u.t.ivo ll. a.brir a.l) Minis· 
terlo da. Gnerra o credito oxtraol'dinario de 
1:60:)$, para. p:•gamOtlto dos vencimen~os que 
eompot,om u. Manoel Canuto do Nascimento, 
continuo additlo á. Se<::etlt.l'ia. do Ministerio 
da. Gutm•a (3L discus::ã.o); 

Vo~a.ção do pt•ojJcb n. 2!9, de 19J4, auto
zando o Poder E'>-llcutivo a abrir ao Mini~-

0 1\!h•. Pre!!!ldente-Estando adl."an· tc1·io da Fazenda o credito cxtr:to rdin'l.rio 
tada a. hora, designo l1:wa. a.ma~hi, a. se- necesSJ.rio para pag.1r a. D. Leopoldioa Caro
guinte orrlam do llia: Una Cu.misão do All1uquol•que Figueí ro1o, 

Vota.ção do Pl'ojecto o. 253, deste armo, viuva.do C:\pitiío elo e~et•cíto Ignar.b Fmn
que fixrt a despeza. do Ministerio das Re· ci 100 de AlhuqllCl'tlU() Fi~ueit'odo , a dif
laçi)es Elteríorcs para o exercício do 1905 fút'en<;a do mcio·s')l·Jo a. ctuo tem direito 
(3• di~cus~ã•)) ; desilo 11 de f~vcreiro de 1887 até 22 do jnlho 

Fica. a dis.·.ussão adi:J,da pala hora. 

Vutacão du p:•ojccb n. 204, desto anno, do IOO:J, á razao de 20$ monsac3, relevada. 
que ftn a dcspeza. do ?1-Hni;,terio dl!. Justiça a. proscripção em qull po~3a ter incorrido 
c Negocio~ Ioterior<'s para. o exercício de (3' di~cussiio); 
1()05 (:)~ discussão); Votação do proj()oto n. 217, do !!)0!, auto. 

ContinuaçãD da yotaçãG do prGjecto n. 237', rizando o Poder ~!(eeutivo a. a.b1•ir aG Ministe
dc 19:J4, autorizando o Poder ExecutivG a. rio da. Jilltiç:t e Nego~ios Inte riores o credito 
conta1• ao teneDt() Manoel .To:.quim Mu.<:hado, extt·aordín::Ll'ÍO do 34: !lH$l!l3 para. o paga.· 
p(l.ra. todos os elfcitos, o tempG que lhe tonha. monto devido :to a.lfGt'es d<L brigada. policial 
sido dcscotüado om virtudil da. eopat•&:ci- !o:roesto Pinto Mn.clta.do, om virtudo do son· 
puç1io n·• r-evolta do 6 de sctombro, com pa· tença. (3• discussão) ; 
receres das Commissões do Marialla e Guerra Votaçã.o do PI'Oje ~to n. 70 A, dJ 100!, a.u.:. 
e de Constituição, Legislaçio o Justiça o voto torizamlo o Governo a a•lquirir,parn. a ga.le· 
em separado dos Srs. E9tcvu.m Lobo o Ger· ri\ da Escola de Bellas Arte3, os quadros do 
mano Has.:>locher ncerca da omllndt olT•lro- fallocido pintor Victor Meirullo~. co:n par e
cida na 3• discussão do pt·ojec~o n. 205, de cor c emenda d<l. Commissão de ÜL'ç1.rnento 
189~ (3 .. disc·tFSiio); (ta discussão) ; 

Votação doprojectan. 251, de 190-!, au- Votuçio do proje~to n. 174, A,do !DO.t, 
to1•izando o Podet· Elecutivo i.l conccdet• equipa.rand.; as tda·lcs limi te ; para a. rofol'· 
mais um a.nno de licença, c.:~m o rospocti vo ma vo>lnntfll'ÍD, ou compulsol'b. dos oJlciae3 
ord<.>na.do,a João Augusto Antunes do Froitas, Jo car[IO de &udc !!o cxoL·cito às que por lei 
4• escripturario do 5" divisão da. Estra.ila. de vigoram no corpo de sa.udc d·\ at·malla., nos 
Ferro Ccn~ral do Brazil, em prorogação â ca.1•gos elo c:~.tegoria correspondente; com 
que lhe foi concedida pelo Congroi:HJ Na· pa.roeor e subdtitutivo da Comrnissão do Ma.· 
ciona.l, para. trat::tl' de sua. saude, ontle lhe ol'inll:J. e Guort•a. (2• discussão) ; 
convier (d1scussão uuíca) ; 

Votaçlio do pr.}jeeto n. 260, de IH04, auto-
Votação do projecto n. 2l0 A, de Hl04, rizando 0 Podnr J<:xccu ti voa. a brir a.o Miais

crell.lldo no Districto Fe·Jeral mais dous offi· terio d:J. Guerra 0 crodito extra.orJmario de 
cios de tahelliiio de notas (L • discussão) ; 2:072$608, pal'!l. occorrDr ao pagamento .10 

Votação do projeato n. 246, de 1904, au· escrivão aposentadJ do extincto Arsuna.l de 
tm•izando o Governo a computar para a :1po· Gum•ra do Pernambuco Francisco Ma.uricio 
sentadoria dG empregado puhlicl} Antonio de Abreu, do ord.en1.dos a quo tem direito 
Rodrigues Loureiro Fraga. o tomp:) q_ue desde 27 de ·outub~o do HlOt até 5 do satem
serviu como professor publico primario, na. bro de 1902 (2-~ discnss1i.o); 

· antiga província de Sergipe(discussão unio~); votação do projeclo n. ~BI, de 1904, a.ut?-
. Vota.çãG do pl'ojecto n. !':í!J B , do 190-i riza.ndo o Pud.er Executl~o n abril• 3:0 M_l· 

(rt .190, de 1903),que obriga os adminlstrada· nistct·io da Fazenda o Cl'otbto extrao1'~tnar10 
re:s de o.t!lcina.s de typographia, Jitbogra.phia, , do 47:676$707 pa.ra. p~amcnt~ a. Patva. V a.· 
photographia. Oll gra.vura., no Di~tricto Fe- · lenta & éomp., Lemos MoJ•etra & Monte e 
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Sãntos Gomes & Comp., de restituição de 
impostos sobro kerozene importado em 1896 
e 1897 e respec~ivas custas, tom execução ás 
sentenças do Supremo Tribunal FGderal 
:passadas Gm julgado (2>- discussão); 

Votação do projecto u. 262, de 1904, uuto
l'izaado o Poder Executivo a conceder a Josê 
Dionysio Meira., assistente e1fcclivo do Obser
-vatorio do Rio de Janeiro, um anuo de li· 
cen~a., em prorogacão e com o respectivo or
denado (diseussão unica); 

Votação da. emenda do Sen:do ao projecto 
n. 70 A, de 1904, autorizando o Presidente 
da Republica a conceder um anno de licença, 
com todos os vencimento~, ao chefe de secç[o 
da Directoria Geral do Estalistica Joã; Can· 
cio da Silva., para tratar de sua saudo onde 
lhe convier (discussão unica); 

Continuação da discussão unica do parecer 
n. 245 A, de 1904, sobr!l emendas o!J:orecilus 
na. 2~ discussão do projecto n. 245, deste 
anno, que fb:a a despeza. do Minlstorio da 
Marinha para o exercício de 1905; 

2• discussão do prüjecto n. 163, do lD04, 
fixando a despeza do Ministerio da Indnstria, 
Viação e Obras Publicas pa:ra o exercício 
de 1905; 

Continuação da 2& discuss1i.o do projecto 
n. 264, de 190J, fixando o numero, classe e 

vencimentos do pessoal do La.boratorio Na
cional de Analyses da Alfa.ndega. do Rio de 
Janeiro; 

ga discussão do projecto n. 145, de 1904, 
permittíndo aos funccionarios civis federaes, 
activos ou inactivos, consignarem mensal
menta á. Sociedade Anooyma. <rCoopera.tiva. 
Civil dos Funccionat•ios Publicas Federaes~> 
atú dous terços dos seus ordenados, para 
pagamento de fornecimentos que lhes tc
nbam sido feitos pela. mesma. societla.de, e dá. 
outras providencias, com pareceres das 
Commíssões de Fazenda e Industria e de 
Orçamunto; 

3• discussão do projecto n. 188 B, de 1904, 
que releva ao ex-Deputado Antonio de Amo
rim Garcia. a prescripçào para. recebimento 
dos subsidias correspondentes ao tempo de
corrido de 18 ue dezembro de 1891 a 22 do 
jltneiro ([e 1892, aos ([lla.es tem dil•eito como 
mombro do CongPesso Nacional naquella. 
época, abrindo para esse fim o credito ospe
cil\l de 2:700$000 ; 

1• discussão da projCJcta n. 146 A, de 1904, 
dete1•minando que as carleiras de cli.nica.
mcdica. (Ja c 2•) das Faculdades de Medicina 
do Rio de Janeiro e da. Bahia. terão dous as
sistentes e trcs intarnos cada uma. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e lO minu· 
tos da tarde. 

146" SESSÃO E:M 11 DE :\'OVEt.lBRO DE 1904 

P1·esidencia do Sr. Paula Guimartles (Pí·esidente), Julio de Mello (f o Vice-P~·esidente), 
A~encar Gt~imar(/es (t " Sec1·e!o.rio) e Paula Guimart'ies (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se ~ ch::tmada a que gttes S«.lda.nha, Heredia de Sá, Nelson .de 
respondam os Srs. Paul'.~o Guimarães, Julio Vasconcellos, Augusto de Vasconcellos, Sá 
de Mello, Pereira. Lima, Alencar Guimarães, F1•eire, Fidelis Alves, João Baptista., Silva 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Sá Peb:oto, Castro, Mauricio de Abr eu, Carlos Teixeira 
Aurelio Amo1·im, Cunha Machado, Dhs Yioi· Brandão, Estevam Lobo, Carlos Peixoto Fi
ra., Thomaz Cavalcanti, Eduardo Studart, lho, DaviJ. Campista, Antero Botelho, Eua
Gonçalo Souto, ·Fonseca e Silva, Trindade, no de Paiva, Carlos Ottoni, Carvalho Brito, 
Izidro Leite, Teixeira de Sá, Affonso Costa, Olyntho Ribeiro, Lindolpho Caetano, Olega
Bricio Filho, Mala.quias Gonçalves, Cornelio rio Maciel, Moreira. da Silva, Ferna.ndo Pre.s
da Fonseca, Estacio Coimbra., Elpidio Figuei- tes , Eloy Chaves, P~ulino Carlos, Francisco 
redo, E11aminondas Gracindo, Arroxe!Ia.s Malta, Canclido Rodrigues, Costa. Netto, car
Galvão, Rodrigues Dol'ia., Joviniano ele Car- los Cavalcanti, Carvalho Chaves, Paula Ra.
valho, Duleão Viannn., Pri8Co Para.iso, Gar· mos, Abdon Daptist<~ , Germano liasslocher , 
cia Pires, Satyro Dias, Vcrgne de Abreu , Al- Casaiano do Nascimento, Vespa.siano de AI· 
ves Barbosa., Paranhos Montenegro, Rodri- buquerque e Homem de Carvalho . 
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Abre-se a sessão. E' lido e vae a imprimir para entrar na 
E' lida. 0 sem debate approvada a acta. da. ordem dos trabalhos o segtünte 

sessão antecedente. 

Passa-se a.o ex)>ediente. 

o Sr. Alencar Guimarães 
(1° Secrela,·z-o) pl'Ocedo á leitura do sr.guinte 

EXPEDIENTE 

Oficio: 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 
lO do corl'onte, enviando tt seguinto 

MENSAGEM 

Achando-se esgotado o credito de 40;000$ 
vot:.~.uos pa,ra. a. varba n. 22 da lei n. l . l ,15, 
de 31 de dezembro de 1903, n.rt. 25, o tendo 
o Ministorio ela Fa.7.rmda necessiriarle de oc· 
correr ao pagamento de dcspczas ciJm njuilas 
de custo a empregados já nomeados pm·a 
servir em repartições distinc1.<ts ua.s suas, 
bem como a.o das r1ue até o fim do ex:crüicio 
corrente tenham do ser lovadas <1. conta da 
referida verba, rogovo• digneis de concnder 
uuúredito aupplementa.r de lG:OOO$ para pa
gamento d(Ls despeza!l de qur1 se trata, pot' 
não poder o Governo usar da autorização 
contida no art. 26 n. I da citada lei, visto 
estar funccionando o Coogresso Nacional. 

Rio do .Janeiro, 5 de novembro de 1904. 
-Franc-isco de. Paula Roà1•iyues Alves. 

.A' Commissã.o de Orçamonto, 

Telegramma. : 

Nithoroy, 11 do novembro de 1904. 

Presidento Camara Deputados- Rio.-
Falle(limento minha mãe iiTI'pede meu com· 
parecimento C a mal' I.\ , Saudações. - Rodol
pho Paixão, -Inteirada . - OtiJ.cjou·se dos
anojando-se o Sr. Deputado. 

Requerimentos: 

Do Alexandre Cyrillo Fernandes da Rooba, 
ajudante do porteiro, dispensado desta. Ca· 
mara, pudindo que seus vencimentos sejam 
os de ajudante de po1·teüo, cargo que cntã.o 
desempenhava. quando foi dispensado do ser· 
viço aotivo, por ter sido o.ccommdtido da 
enfermidade gravíssima, como allega. - A' 
Commisaão de Orçamento. 

Do Dr. Carlos Dvmi.cio de Assis Toledo, 
juiz do districto do departamento do Alto· 
Acre, pedindo um anno de licença, para tra
tamento de sua. saude.-A' Commissã.o de Pe· 
tições e Poderes. 

l'ARECER 

}7, 42- 1904 

Inde(~NJ o l'IJ~I(t?Yimento em que Josd A<1 !onio 
Pessoa de IJartos I agente elo Con·oio a~ 
cidade de Campos, pede que s~ja considB
rada como reinle:p•açüo a nomeo:çt7o pm·a. o 
ca,·go de ym·eatc d,l Caü·a Economica. diJ 
S. Ltli; elo Jlamnl~tio, conlando-~e-llw o 
tempo cltmmt~ o qual esteve do;nillirlo c 
mais ctf.:itos legaes 

José ,\ntoni•J Pessoa da Ha.rros, ag-ente úo 
Correio da cit.la.de do C<Lmpos, req1zet' a.r1 Coo.
grcssu Nu.ciuuid lhu suj;L compuLudo co•no 
tempo de set•viç{l O.l'J.Uello ilecort•ido 1lc l865 
a. 1800, dm·n.ntc o qua.l ostwc d.o~cm
prega.do. 

O supplicantc a.l~cg<t o. seu fa.vor o facto 
do ter o acto quo o nomeou em 18911 pa.l'a. o 
carg-o ue ;;,,rente da. C<üxa. Ecouomica. do 
Marn.nhã.o, US(tndo da. oxpressiio ex-conferente 
da. Alfandcga do Uruguaya.na., loga.l' de que 
fóra dcmittido em 1805, mostrando deste 
modo que tinha a. intenção de rointegl'al-o. 

Mas, considel'a.ndo qua em 18\JO o Governo 
da União enfeixava. em suas mãos touos os 
podoros, em um "Overno díctatorial, e podia 
roin~egrar o supplil':tntc tão facilment~ como 
norncal·o; si nã/J o foz, é porque esta nã.o 
er<L a. sua intenção. 

Si no acto da, nomeação relcmbra o antigo 
ioga? ile confel'Cntc, foi, é evidente, para. 
dar ~·a.zao de sm• á nomeação parJ. um lagar 
dtJ fazenda. Era apenas um titulo de habi· 
litações que se invocava.. 

Conslclerando n.inda q ne os serviços alle
gn.dos vagament~ pelo requerente, si bem 
quo estimaveis, não dão logar a. recompcmsas 
e::x:traordina.rias como a que pode, pois o 
mesmo seria dar uma pensão l'elatíva 

áq•wllc ternpa de serviço ; 

Con~idcrando que o seu upriJveHamuuto 
para. logar bem remunerado, nos primeiros 
dias da Republic<J., já foi o reconhecimento e 
recompensa aos seus serviços e sua. perseve· 
l'ança nas idéas republieana.s ; a. Commissão 
de Fazenda e Industri.ó.l. julga que se deve 
indeferir a peti.;ão mencionada.. 

Sala das Commissões, 8 de outubro de 1904. 
J, A. N ei.v«, presidente.- V i,·gilio Erigido. 
re!ator.-A/!o!lso Costa.-Ribeiro .T!mqueirq, 
-Passos de Jlinmda Filho.- ;llczul'icio de 
Abreu .-Galrlino Loreto. 
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O Sr. Dulcão "'ianna (·) -
Sr. PresMente, n:w me foi dado hontem pela 
manhã o prazer de ler no Diario do Congresso 
o que se passou na ~essã.o do Sena.do de ante· 
ho11tem. 

Cllegaodo á Cama.ra. e já finda. a. hora. 
do expediente, soube por um illustre oollcga 
que eu tinha. sido distinguido com uma. re
sposta. do [}()nra.do Senador por Se1•gipe mon· 
senbor Olyrnpio de Campos. ao discurso que 
eu havia pronunciado por occasião da. diB· 
cussão d11s emenrlas oirerocidas pelo Sano.do 
ao prr•jecto dtHeforma eleitora.t. 

As coosidei·ações (lo cmineoto Senador 
· obrigam-me a. úccupar esta tribuna pa.rn. ean

trapor algnma.s poiHic: ações. 
Dissos. Ex. nu seu 1liscurso: 
«Sr. Presictente.precisu dar uma eltplicaçao 

a.o Senado sobro a rcdac,•ão do pa.ragrapho 
uni co do a.rt. 73 • 

A necesaidade desta explica.çã.o reaulta do 
facto de ~er dito na Camam dos Doputados, 
o illustl·c Deputado pela Babia Sr. Bulcã.o 
Vianna, por occa.siã.o da. dis-:!ussio das emen
da.s do Senado ao projecto ti e reforma. eleito· 
ral, quo o paragrapbo unico .lo a.rt. 73 l:lr.i· 
litava a.s duplicatas. 

Acredito quo aquelle illus~ro Doputa.do jâ. 
estará convencido do equivoco ern que la· 
borava, porquo S. Ex. confundiu maioria. dos 
membros da. mesa com a. maioria. ·los ci· 
dadã.os eleitos que compõem a. mesa, cJfecti· 
vos e supplcntes.~ 

Apezar da obscuridade ,Jo m~u espirito, 
não commetti nenhum equivoco uem fiz con
fusã.o alguma.. 

Da leitura. do3 di~positivos do sub3titutivo 
do Senatlo se evidencia. cla.ru.mente a razão 
que me assistia pa.ra levantar os conceitos 
que então emitti. 

O art. 63 determina.: 
cCa.da mesa compor-se-ha de cinco membros 

clfecti vos, havendo igua.l numero de supplen· 
tes,que terão de substituir a.quelles em suas 
faltas, segundo a. ordem de collocaçãt>.» 

Yê a. Ca.ma.ra. que cinco sã.o os membros 
cfiectivos e que os supplentes só poderâo fun· 
ccionar na. mesa. eleitoral no imped.imento 
daquelles. 

O pa1•agrapho unico do art. 73 diz: ~si 
~tê 10 horas do dia da eleição nãt> com
parecer a. maioria. dos membros eff'ccti.vos ou 
supplentes, não ha.verá eleição, • 

Ora, podendo por este paragrapho consti
tuírem a. mesa. eleitoral tres membros elfocti· 
Yos ou tres suppleniAs, ou indistincta.mente 
etrectivos e supplentes, e sondo 10 o numero 
de indivíduos destinados a exe reer essa. fun· 
ação, é evidente que, á. sombra dessa. dis-

posição, poderão funccionar, com toda,s as· 
a.ppa.rencia.s de legalidade, tres me>as eleito· 
raes. 

Foi esse o argumen1o que produzi para de
monstrar que do substitutivo do SenaJo po· 
dia. resultar a. organisação de tres mesas 
c lei toraes. 

Para.esclarcaer o .n:eu ~pirita e dissipar. 
as duv1das que aqm suscitei, apresentou o· 
illustre Senador de Sergipe á rcuncção do 
projecto votado pela. Camara uma. emenda.. 
concebida nos seguintes termos: 

'lAo pa.ragrapho unico do art. 73: substi
tua-se pelo segu[nte: si atd 10 horas do dia. . 
d:l oleiçii.o não comparecerem cinco mem-· 
bt•os e!feethos ou ~upplontes, não haverá 
eleição.~ 

SI'. Preshlcntc, a simples leitura desta 
emenda denuncia que não se trah de uma. 
omonda que venha. esclarecer, intsrpretar 
um ponto obscuro do projecto, ma.s de uma; 
emenda q11e osta.belece materia. nova. e vem 
evidentemente revogar o para.grapho unico 
do art. 73. A demonstra~·ão 6 facíl . (Apartes.) 

Si o paragra.pho deste artigo dcto.•min:t 
que a mesa. eleitoral deve funcclonar com a. 
maioria, e si esta é de tres, em face do 
art. 63, quo estabelece que sejam cinc(} 
os mesa.rios, é evidente que cinco é unani· 
midade e não maioria. Por conseguinte, a 
omonda ofl'erecida á. redacção tlo projecto. 
no Senado vem alterar substa.nclalmeute diB· 
posição Yota.da. pela Ca.m~rn.. 

O SR. E5TACio Coi MBRA-Quando o pro· 
jacto diz-maioria. da mesa-inclue, na opi
nião do Senador por Sergipe, não só os mem-
bros effectivos, como os supplentes; por 
isto, a emenda da redação consigna o nu
mero de cinco. 

0 SR.. BULCÃO VIANNA-Não ha tal, O pro
jecto diz no art. 63 que a mesa. será. 
constituida de cinca membros effectiuos e, SÓ· 
na. fa.lta, serão cha.ma.dos oa supplentes. 

Portanto, estes só servem na, falta dos ell'e
oti vos. ( Apa1'tes.} 

Logo, hão de funccionar sempre cinco 
memb1·os e, por conseguinte, si o artigo de
termina que a mesa possa. funcciona.r com a 
maioria, esta. é d6 tres o não de cinco. O 
art. 63 é bem claro ; elle consa..gra, como li, 
quo a. mesa. se comporá. de cioco membros 
etrectivos, havendo igual numero de sup~ 
plentes, que tedio de substitllir aquelles em 
sua.s faltas, segundo a. ordem da colloea.çãt>. 

Ha. até a redundancia em declarar que 0 
supplento suppre o mesa.rio, quando o nome 
-supplente- indica. a idéa. de substituição . 

Para justificar esta emenda., que foi a.pre· 
sentada. por uecasião da discussão da. reda.
cção, emenda quo, como demonstro i , altera. 
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radicalmente a disposição votada pela Ca
mara., diz o illustro Senador : 

cQua.ndo apresentei a. emenda, tive em 
vista o dispositivo do projecto da Ca.mara. 
que ma.nda.va fossem eleitos para. compor o..s 
mesas oito roesarios, S(Jndo cinco a.!fectivos 
e tres supplentes. Estabelecendo a. emenda 
que não podia ha.vor eleição sempre que 
não compare~ess& a maioria dos mesa.rios, 
era. impossível qualquer duplicata.. 

01·a, sendo oit<.o; mesarioe, por este modo 
se t ornava impossível qua.JqUOl' fraude neste 
scntldo.:t 

Mas, Sr~ Presidente, o itlustre represen· 
tante de Sergipe labora. em equivoco. Quer 
o projccto d"' Commissão, remettido para o 
Séna.-:o por esta Cam:~.m, quer o substi
tutivo não faliam em oito membros p:wa. 
constituh··so a. mesa.. 

Eu vou ler o projccto da. Ca.mara remot
tido ao Senado : 

<Art . 38, § 1". Serão decb.rados membros 
elfectivoa das mesas o 1°, 20, 3", 5° c 6• mais 
votados e supplentes o 4•. 7° e B0 decidindo, 
porém, a. so1•te em caso de cmpaw de 
votos•. 

Bem vê a Camara. que aão :~.penas cinco os 
membros quo exigiu o projccto de reforma. 
oloitor:tl, que foi remettido ao Senado. 

O art. 63, como acabei de lar, admHte 
cinco ell'ectivos e cinco supplentes, e a dlll'e
rença entre o p1·ojecto da. Commissiio e o 
substitutivo do StJnado é que aquolle admitte 
tres supplentes c este cinco. 

Mas, Sr. Pr()Sideute, admittindo o absurdo 
de so procurar ret'orma.r o dispositivo do 
substitutivo a.pprovao.lo pola Camara, por 
oceasião do redacção, admittíndo mesmo, 
como pensa o illuslre represQotante de Ser
gipe, que os supplentes scja.m menbros na.tos 
da mesa., figuras forçadas da mesa. eleitoral, 
ainda S. Ex. não logrou o seu intento, 
acreditando ter com o nu moro do cinco con· 
stituido maioria, para. evitar a.s duplicatas. 

E a. dcmonstl'açã.o é fa.cil. Dasde que o 
art. 63 estabelece effectivos e supplentos 
em numero de dez, ninguem poderá. sustenta1· 
que cinco seja a maioria de dez. 

Por conseguinte, si esses dez indi viuuos se 
separD.rem, si elles constituírem duas pa.rcia.· 
lidades iguacs, teremos duas mesas elei· 
tomes, consHtuidas por cinco membros, 
cada uma. 

Vê·se, pois, que a emenda. do Senado ravo· 
gando o di~positivo do projecto fa.clllta a. 
possibilidade da.s duplicatas com a.pparencias 
de legalidade 

Silo esta.s, Sr. Presidente, as conslderaçl)es 
que me tt•a:~:em á tribuna, em atteoçã.o ao 
nobl'e Senador por Sergipe. E, agradecendo 
a. S. Ex. a distincção da respos,a., permitta
me o illustro Senador que per3ista.m as 

Vel, VIl 

minhas duvidas sobro as ralhas prorunda.s d& 
que se resente a reforma eleitoral. (Muito 
bom ; tl!llito bem.} 

O Sr. Presidente- Não ha. mais 
oradoras inscriptos na. hora !lo oxpedientc. 

Si nenhum Sr. Doputado quer tisar da 
pala.Vl'a, Plssa.rci ú. ordem do diJ,, ( l'allsa. ) 

OIWE:-..I DO DIA 

O Sr. Pt•esidente- Não llavcnd>~ 
ainda nun:ero par:' se proce<br ;L votação 
das ma.ter1a.s cnccrmda.s, paSi!a·sc á matoria 
em discussão. 

Continuação da. discn:>sã.o do parecer 
n. 245 A, de 190~. sJbre emendas otrerecida.s 
á. 2a discussã,() do projecto n. 245, deste 
a.noo, que fixa. a dospeza. ds Ministerio da. 
Me.rioha para o exercicio de 1905. 

Não ha oradores inscriptos. 

O Sr. Drlcio Filhoo- Peço ~ 
pa.lavra.. 

O SR. Pu.ESIOEXTE- Tem a pl lavra. o· 
nobre Dopnt:~.do. 

O Sr. D~icio Filho-Sr. Presi
dente, peço a. V. Ex. que mo faça chega.r ás 
mãas o parecer da. Commissão sobro as amen· 
da.~ apresl3n tadas a. esto projec&o c o parecer 
sobre as emBndas apl'esentadas em 3• dis
cussão ao projecto reorganizaudQa esquadra. 

O SR. PRESlDENTE-V. Ex. será. sa.thf13ito. 
0 SR. BRICIO FI LHO (0 Ol'acl<w e salis· 

feilo)- Sr. Pre~idente, o fac to de eu ter · 
apresentado uma emenda. o.o projocto qu& 
fixa a despem do Ministerio dn. Marinha pa.m 
o exercício de 1905, força-me a occupa.r a. tri· 
buna com o intuito de adduzir breves con
sidBrações em def(Jsa. da. parte Ih minha 
emenda que não foi aeceita. pel<~. honrada 
Commissão d<) Orçamento, 

Com o intuito, Sr. Presidente. de colhi.· 
bora.r na confecção uo Orçamento da Marinha, 
ap1•esentei a seguinte emenda: 

«Mantenha.·se a. dispo~ição da lettra. D 
do art. 8" da. lei 1.145, de 31 do outubro de· 
1903.:t 

Essa lei, Sr. Prostdonte, ~ a. que orça~ 
dcspeza. do mesmo minlstorio para o exerclclo 
vigente. A disposição a. que a Iludo tom du~ 
p:wtas, uma autorizando o Governo a des· 
pendet· verb~ para a continuação dai expe
rienclas l'ela. ti va.s a.os submarinos do i o. venção 
nt.eional e a outra dando autorização para. o 
dlspeodio da verba de 30:000$ pa.ra. a.s ex· 
periencia.s acerca do invento de turbina. a . 
vapor. 
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A Commissão, SL'. Presidente, acceitou esta 
· parte da emenda e, entretanto, rejeitou a 
outra. 

Julgo-me . desobrigado de dizer qualquer 
co usa relativamente á parte acceita para 
fazer alguns reparos acerca do parecer da 
Commissã.o recusando a outra parto. Diz a 
Commissão: 

« Q11anto á verba para ex:periencias de sub
marinos não, ha mo ti v o para se a consignar 
desde que nenhum invento actualmente se 
offerece. 

Não se tratasse de uma commissão da 
Cama1•a dos Deputados, e, Sr. Presidente, 
eu perguntaria si a Commissão estava gra
cejando. 

Devo, Sr. Presichnte, dizer a V. Ex. e á 
· Camara. que a approvação da. minha emenda 
se impõe, não em virtude dos conceitos que 
eu possa expender em sua defesa, mas da
quillo que se conclue do que disse apropria 
Commiosão relativamente á mesma proposta, 
apresentada, não a este projecto, mas áquelle 
que reorganiza a esquadra nacional. O que 
se podia concluir do parecer então elaboi•ado 
era apenas que a minha proposta não estava 
bem collocada, não cabia naquelle projecto, 
que 'não era aquella. a occasião mais convoni
iente pa.ra a apresent·_tção da medida; de modo 
que eu, consoantemente ao juizo da Commis
são, trouxe a proposta. para o projecto ad
equado. E, quando julguva que a Commissão 
vinha dar parecer a favor, fui sorprehen
dido com o pa.recel' em fórma de recusa, sob 
o futil motivo de que não ha nenhum in
vento actualmente o:ff<3recido ao Governo. 

Para pl'ovar que é verdadeira a. asserção 
que levanto, vou ler a minha emenda apre
sentada ao projecto n. 30 D, de 1904, que 
autoriza o Presidente da Republica a encom· 
mendar á industria, pelo MinistE>rio da Ma.
rinha, os navios que menciona. E' a se
guinte: «Accrescente-se onde convie1•: Seja 
consignada a verba. de trezentos contos para 
os estudos definitivos acerca dos submarinos 
de invenção nacional. » · 

Disse a Commissão de Orçamento que a. 
emenda não podia ser acceita porque já figu
rava no orçamento. 

Assim, Sr. Presidente, a recusa foi ba· 
seada no facto de existil· no orçamento 

. actual uma disposicão relativa á , ma teria. 
Não foi porque a Commissão entendesse 

que nã.o existiam submarinos de invenção 
nacional, cujos projactos fossem offerecidos 
ao Governo. Colloquemos bem a questão, 

· deixemol-a em seus justos termos pa1•a 
· que seja.m tiradas as indispensaveis illações. 

Ora, Sr. Presidente, a disposição a que 
se·referiu a Commissã.o de Orçamento quando 
se apegou a um argumento para aconselhar 

..: a rejeição de minha emenda, foi o facto de 

existir a respeito uma disposição orçamen· 
taria. 

Como v. Ex. e a Camara sabem, esta dis
posição só vae até 31 de dezembro do cor
rente anno, visto que só ftgura na lei orça
mentaria; de modo que de janeiro em deante 
não temos mais essa autorização. 

Foi justamente para. obviar tão sensível 
inconveniente que apresentei a minha. emen
da, e quando esperava q11e fosse acceita, de 
a.ccordo com a enunciação da Commissão de 
Orçamento, sou sorprehendido com um pare
cer contrario. 

Póde alguem allega.r que a minha dispo
sição se torne desneeessaria de janeiro em 
deante, visto como a Commissão nomeada 
já elaborou o pa.l'ecer a respeito. 

Mas assim não acontece, Sr. Presidente. 
Esta disposição já vem de orçamentos ante
riores; tambam quando ella foi encaixada no 
o1•camento em vigor não existhm os subma
rinos novos, eram os mesmos, era.m os an· 
tlgos que e::.tavam suj-~itos aos estudos da 
Commissão. 

Como, porém, o p:-~recer_ não tinha sido ela
borado, então,como succede agora, tratou-se 
de reproduzir a disposição orçamentaria. 

Presentemente, porém, a commissão de 
competentes, de officia.es da armada, de en
genheiros navaes, ainda não elaborou o seu 
parecer. 

Que venha fallar fl'ancamente, que diga 
que não tem elementos para se pronunciar 
a. respeito ou então declare que qualquer 
dos typos está. em condições de ser acceito, 
ou tenha a franqueza de dizer que não 
eervem. 

:E' isto o que convém que fique bem e~cl:_a
recido, mesmo porque para essa comm1ssao 
já se tem despendido alguma cousa e não é 
custo e razôavel, depois de tantos gastos, que 
fictue:nos em meio do c~minbo, não sa.bondo 
ao menos em que situação :ficamos. 

Além disto, 81•. Presidente, não sendo ac· 
ceita a minha emenda, quem vae ficar mal é 
a Commissão, encarregada de elaborar o pa
recer a raspei to, visto eomo conjecturas po· 
dem ser feitas até acerca do merecimento 
dos membros que :fizeram parte desta ~oro
missão, podendo-se allegar que olles nao se 
sontiram com força para um pronunciamento 
sobre a materia. Tanto que deixaram escoa1• 
o prazo. 

E' isto, Sr . Presidente, que não quero que 
aconteça. 

Ha nada. menos de tres typos de subma
rinos: ha o typo do machinista Jacyntho 
Gomes, ha. o typo Azevedo e creio que ha o 
typo Hess. 

0 SR. PEREIRA LIMA- No BraziU 
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O SR. Brucro ·FrLHO -Sim senhor. E f'oí 
_justamente para. auxiliar os estudos sobre os 
typos de invenção nacional qüe apresentei a. 

-emenda. 
Porque, Sr. Presidente, a. Commissão não 

acceitou minha. emenda, com o seu relator 
á fl'ente, o mesmo a.utor do projecto reorga
.nízando a. esqua.dra. 

Dar-se-ha o caso qae S. Ex. seja contra. os 
pequenos navios~ 

Dar-se-h a o caso que o typo de na vi o :pa.ra 
·S. Ex. seja o pesado transporte de carvão 
deslocando 6.000 toneladas, e que S. EK. 

-quer que rep1•esente um typa de unidade de 
. combate da nossa esquadr(). ~ 

A não ser isto, sõ vejo um motivo que 
-poderá explicar o facto de 1ninha. emenda 
não ser acceita. 

A não ser isto, não encontro outro motivo 
. de recusa. para a minha emenda. ; pelo con
trario, só encont1•o declaraçõe~ da Commis
sã,o de O rcamen to a respeito da mesma 
emenda a.p-resenta.da a outro projecto, decla
rações no sentido de c1ue a minha emenda se 
faz nece:;saria, precisa, indispensavel em 
outro projecto e não naq uella. occasião em 
-que foi apresentada e não teve recusa.· 

São estas as poucas considerações que eu 
tinha a fa,zer em d~fesa. da medida que tive 
a. honra de offerectlr ao esclarecido juizo da. 
·Camara dos Deputados. 
. Na occasião de deliberarmos a respeito, 
encaminhando a votação, chama.rei a atten

. ção dos meus honra,dos collegas para. o caso. 
Como se trata de uma questão de justiça, 

-espero que a Commissão de Orçamento virá 
concordar com as ra.zões que allego e que 
me parecem justas, baseadas om argumentos 
que não pódem ser a.ssim facilmente destrui-
· dos. (Muito bem; muito bem .• ) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
,ro.da. a discussão e a.dia.da. a votação • 

E' annunciada a 2a. discussão do projecto 
-n. 263, de 1904, fixando a .despeza do Minis
teria da. Indnstria, Viação e Obras Publica.s 
·,para o exercício de 1905. 

O Sr. Presidente-Tem a. Palavra 
o Sr. Rodrigues Doria. -

O Sr. Rodrigues Doria- Sr. 
Presidente, sou forçado a vir á tribuna me 
occupar do Orçamen-to da Induskh, urgido 
pela. angustia em que se acha o commel'cio 
da minha terra, em consequencia da tre
menda crise de -viaçã.o que se nota. no Estado 
-de Sergipe. 

Tenho por vezes dito desta tribuna que o 
-meu Estado, apeza.r de ser costeiro, -vive se~ 
-questrado do resto do paiz. Nós não temos 
-quasi communicações com os outros Estados, 
nem viação de espeeie alguma, e é de todos 

elles o que, para ter hoje uma navegação, 
que faç~1. uma viagem por mez, ligando-o a. 
este porto, paga 5:000$ mensa.es de seu min • 
guado orçamento, por um contracto que 
acabou de fazer o mez passado com a Em
preza de Navegação Rio de Janeiro. 

Todos os outros Estados costeiros gosam da. 
navegação geral, custeada pela União ; en
tretanto, Sergipe, para que tenha. um só 
vapor mensal que venha á Capita.l Federal 
precisa. depagur á sua propria custa. 

0 SR. BRICIO FILHO - V. Ex. vae apre· 
sentar emenda a respeito ~ 

0 SR. RODRIGUES DORIA-VOU. 

0 SR.. BRICIO FILHO - Póde contar com o 
meu voto. 

0 SR.. RoDRIGUES DORIA-E agradeço . 
Assim, Sr. PresiJ.eu te, vonho ainda o1fe

recer â Commis'3ão de Orçamento motivos 
pa.ra da1• poreocr sobre uma. emendu. d& 
bancada de Sergipe, esperando que desta vez 
não seja. um parecer escapatol'io como foi 
aquellc que deu ás minhas emenrlas ao Orça
mento da Marinha. 

Examinando-se o orçamento vigente, do 
Ministerio da Viação, vemos no art. 17, 
§ 15, autorização ao Governo Jlara. con
tracta.l' na vigencia da lei, que está, por
tanto, a expir-ar, com a empreza. ou com
panhia de naregação a va:por que maiores 
vantagens o1ferecer, a. realização de tres 
viagens mensae~. entre o porto .do R.io de 
Janeiro e o de Maceió, no Estado de Alagôas, 
com escala, na. ida e na volta, pelos poetos da 
Victoria, Caravellas, no Espírito Santo, São 
Salvador, Estancia, em Aracajú, Villa Nova e 
Penedo, tocando em uma della.s om S . Chris
tovão. 

0 SR. BRICIO FILHO -E' preciso aux1l1ar 
os Estados pequenos. Porque Sargipe tem 
poucos votos a.qai, não merece auxilio? 

O Sn.. RoDRIGUES DaRIA-E a Gamara não 
quiz dar-lhe mais um; recusou uma emenda. 
que augmentava para cinco o numero de 
representantes dos Es~ados pequenos. 

Mas, Sr. Presidente, acho que ninguem 
de~eonhece o que é o Lloyd Brazileiro, que 
tem com o Governo um con tracto :para fazer 
a navegação dii.s costas do Brazil1 e a. do Es· 
tado de Matto Grosso. 

No contractofeito pelo Govm•nocomo Lloyd, 
coutracto que aliás não exprime ex:a.ctamente 
a.quillo que, na occasjão em QUe se o autori
zou, foi votado pelo Congresso, o Governo 
comprometteu-se a pa.gar a.o Lloyd B.ra.· 
zileiro a quantia de 104:625$, para fazer 
duas viagens do porto do Rio de Janeiro até 
Maceió, passando pelos portos de Sergipe. 
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E como se tem desempenhado este Senhor 
Lloyd deste cc:lntracto? 

Basta. ver a.s notas que me foram forneci· 
das. pela. secretaria da Viação. 

O anno passado, o Lloyd SJffreu multa. 
por sete viagens que deixou de fa.z3r. 

Este anno foi o Lloyd · multado doze vezes 
por doze "Viagens que não fez, o quo quer 
dizer que o Lloyd não vae a Sergipe ha. 
seis mezes! 

Ha., portanto, meio anno que .o Lloyd não 
manda seus vapores ao meu Estado. 

0 SR.. MALAQUIAS GONÇALVES-E' que lu· 
c1•a. em pagar a. multa. por não fa.zor a via· 
gem. 

O SR. RoDRIGUES DoRIA-Então não se 
lhe dê mais subvenção, procure-se quem 
possa fazer o serviço. 

Comprehende V. Ex. que um Estad0 pro
ductor de assucar e algodão, como é o de 
Sergipe, sem navegflção regular para os ou
tros portos do Brazil, vê se amonto:trem 
aquellcs productos em seus arruazens, sem 
sahida., desvalorisados e empobrecidos os seus 
productores. _ 

Para ter um::t viagem mensal fe1 ta pelos 
vapores da Emprcza Rio de Janeiro, pre~isou 
o gove·,·no de Sergipe, desesperançado da cffl.
cacia. do auxilio da União, f"l.zer á sua pro· 
pria custa o que os demais Estados teem 
por conta dos orçamentos gerae~. 

Não é justo que esh situação continue, 
tanto mais que o commercio do meu Estaílo 
se debate nas angustias de longa. e terrível 
crise de transpcrte. 

Venho,.pois, apresentar uma emenda C_!ll 
que propónho que se deduza da subvençao 
ao Lloyd. a. quanti::t de l04:e25$ da linha Ser· 
gipe·Ala.gôas, que a companhia não trafega 
porque não quer, ou não póde. 

0 SR. JOVINIANO DE CARVALUO-Faltan·Jo 
aos compromissos contrahidos. 

O Sa. RoDRIGUES DoRrA-Nas t·.1.bellas ex· 
plicativas do Orçamento do l\Iinistorio da In
dust1•ia figm•::t aind::t a subvenção de 2!:000$ 
á Associação Sergipanse, que já. não exis:;e, 
destinada a fat..er a rebocagem de navios nas 
b:.trra:s de Sergipe, que não permittem asa.
hida dGssas emb:trcaçõ::>s por outro modo. 

Não tendo podido manter-se essa compa· 
nhia, estão os portos de Sergipe privados de 
serem actualment~ ft·equentados pela. nave· 
gação de navios a vela, que em outro tempo 
alli chegavam em grande numero. 

Desde que a Companhia Sergipense não 
existe, proponho tambem que se supprima a 
eespectiva verba, p.tra, addicivnada á quese 
deduzir do Lloyd, o que perfaz a. quantia de 
128:000$, ser da.da com o ab:\timento de 
8:000$ em subvenção á comp1nhia que o 

Governo contracta.r, para fazer dua.s ou tres . 
viagens mensae3 aSergipe,is.o indopendenta::: 
do contracto pa.rticular com o Estado. N3.·:· 
minbaemenda lembro a Empren Rio de Ja ... 
neiro, que é a contractante a que me refiro, · 
mas nessa. emenda tem o Governo a fa.cul-. 
dade de p1•eferir a companhia quJ mclhol•eg.~ 
condições apresentar, comta.nto quo o serviço 
se faça. · 

Esta situacão não póJe continuai', S1•. Pre
sidente, salvo si se quer sequestrar o Estado 
de Sergipe, quo, ::tliás, não é dos mais pesados.. 
á União. · · · 

0 SR. JoYINIANO DE CARVALHO- Ao con
trario, é o que menos pesa. 

O Sa. RoDRIGUES DoarA- Apresentando a
emenda, que remetto á Mesa, em nome da 
bancado. de Sergipo, acredito que a Commis· 
são dará parecer fa.voravel, e que o contracto. 
de navegação pa;ra Se1•gipe será uma reali· 
dade em pouco tempo. 

Tenho coucluido. (MLtito bem; muito bem.) 
• 

O Sr. Prisco Paraiso-Sl'. Pre-
sidente, acredito procurar pr•esta.r um ser-· 
viço, o1ferecendo ao proje~to de fixação da. 
despez'l. do Ministerio d.a Industl'ia, Viação e 
Obras Publicas, para o exercicio futuro, tres 
emenda.s, que tenho a enviar á Mesa. 

A p1•imeira se justifica por seus pruprios 
termos: «Fic:.t o Go"Veroo autor'tzado a des
pender até a quantia de 300:000$ com as
pes-luiza.s do mina.s no ter1•itorio nacional. 

Ao Governo, proporcionam-se, portanto, 
meios tia ir ao encout1·o de uma. necessidade· 
imperiosa: o desenvo!vimento da industria. 
de min11a. de pr.>ve\to innega.vel po.r11 a 
União, qual mui~o cem comprehendcu o le
gislador constituinte, segundo o disposto no-
art.. 7.2. . 

Temos visto que ficam inexploradas mui
tas ruínas uo nosso territorio, por fallece· 
rem aos propriet::.t.l'ios os m3ios indispensa
vais pa.ra os estudos sobre as vantagens que 
as mesmas podam c:fl'erecer, e a medida qu&
justiftco sa 1,isfu.z semelhante exigencia. 

A sogunda emenda contém uma autoriza
ção ao Govo1•no para promover os melhora
mentos c1ue forem necsssarios a bem da na
veg.lção do rio Pa.raguassú, no Estado da. 
Bahia. D.;sde que se entregou ao tt•afego a. 
Centl-a~ Bahia Raaway, im.põe·se esse com-. 
plemento, melhoramento do rio quo conduz 
do ponto de p::trtida. dos ramaes da mesma. 
estrada ás cidades vizinhas de S. Felix e 
Cachoeii•a. · 

Não é uma novidade o que tr·ag..> â Ca
mara.. O Governo, não só no antigo regimen. 
como no a.ctu11, já. tem cogitado de levar a. 
e.ffeito semelhante medida.. 
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A terc3iro., fiuo.lmento, cor respondo a um ngpr.r;sr::-;rTA(:<\o A QL'J~ SI~ n.t-:FEmu o srt.PiaSc<l 
pedido justo. Os negociantes proprietarios PAUAizo 
da Mtl-'itiba. no municipio de S. Felix, no 
Estado d:1. Ba.hia., solicit:l.m o meu empenho Aos Illms. Exms. Srs. represenhntes de::;te 
junto ao Congresso para a realizaç[o ue um 2° di5tricto - Os n.egociantes, proprieíarios 
melhoramento de ha muito de3ojado: a e eleitores da freguezia. de Muritiba, termo 
-construcção · de um ramal que ligue ao da. cidade de S. Felix do Pa1•n.guassú, Estado 
mesmo logar a estação de ca.clloeirinha., da da. Ballia, veem p3ra.nte VV. EEx. -pedir que 
Cenb·al Bahia RailtOay, de propriedade d& representeis ao Congresso Federal a crea· 
União. ção de um r.1mal ferreo neste arraial, que 

A freguezia de Muri\iba é a mais popu- dista da, estação de Cachoeirinh·:1, da. estrada 
losa do meu Est<~.do, a. julg:1r pelo l'OC~ncaa.- de ferro Cent1·al Bahia Railtoc~y, hoje per· 
mento de 189;), que lhe deu o numero de tencente a.:\ Governo, dous o meio kilome· 
-dezesete mil e tantos habit<~.ntes. tros pJr uma gl'a.nde ladeira. basta-nte in-

Pelas suas condições hygienicas, situada greme, e do leito do rio Pa.raguassú, pela 
no alto de uma serra, abastecida por excel· cida:le de S. Felix até o limiar da porta 
lente agua e dispondo de um clima sauda- principal da igreja ma. triz; tres e meio kilo· 
-vel, é considerada um verdadeiro sanatorlo metros com uma altura de 18.812 pés, apro
para tuberculosos. (.-lpoiados.) · ximadamente, tendo, porém, o logar dano-

A sua. sélle constitue uma povoagão des- minado Baixinha, que presta-se perfeita
-envolvida o um centro commercial relati- mente á construcção do ramal que pedimos, 
vamente importante; como pass:tmos a ex:por: 

Quem (1ucr que a.. -vi~ito lamen~a.rá, do Começando da praça do Commercio, em 
certo, 9-uo a com~umcaçao com a ct~ade de dum:.mdJ. das terra.s pertenaentes aos Srs. 
S. Fehx se raça ~1n~a por uma _ladCira._bas- Augusto ua Carvalho, Herculano do Saera
ia.:nte extensa, t~o m_gre!lle _ quao esca.b .• 'Osa, mento, Rufino Marques e Consta.ntino Tosta, 
que torna. o transito diffiell nao só para carros onde entroncará. no 6o kilometro da. linha. 
como :para as pessoas, qt~e,. em grande nu· p1·incipal da predita. estrada, com dous kilo
mero, delta se servem, dta.r1a.mente. metl'os de extensão sob um declive de dous 

Peço a V. Ex. qut: co_nsulte a Cas::~o sob_!e por cento. 
si consente na ~ublicaçao da rep1·~sentaçao A Muritiba é situa.cla. na. vasta planicie da 
.que tenho em_maos, J?&ra que~ Camn.ra possa serra dos Murys, aom territorio para. dupli
melhor apreCiar as mforma.çoes que venho ca.r se a edificação . 
.de apresentar· _ Tem b:.>as e excellentes aguas e di::;põe 

Do~ fórma legal a ess:~. pt•etençao com a de um clima muito sa.udavel, que consti· 
segut?te emenda. : . tuem poderosa e e1ftcieute gc:~.ra.ntia á ro· 

« F~ca._ o Govl)rno auto~tzado a m~ndar bustoz do corpo, á consel'Vação da sa.ude; e o 
·const1t~1~ um ramal que hg~e a _estacao de restabelecimento c melhoras dos que por 
-ca.ch2~nrmha da,C:.entral Baht-a !1-~'~way á~~- doença a. clla rec,;rrem dão ainda uma. 
voa_çao da Murthba, no .muntc!plo de ~~o pro'\-·a e!oquentissima. de sua. salubridade. 
Fellx, do Estado da. Ba.hm, podendo ex1g1r _ . 
:semelhante melhoramouto c<1mo condição Compoe-se de 22 ruas, bem a.hnhadas e 
para o arrendamento da mesma estrada. » espaçosas, tendo a.lguma.s regu~a.r c;•lça.· 

E' urn ser·viç1 que nã:> exige grande dis- mcnto; 4 vr~ças; ~ vastas igreJas; 1 mer
pendio por pa.L'te da Uniã.3 e que, no em· ca.d~ munlclpa.l; 4õJ casas d~ molhados; 
tanto, su.tisfaz a urna popuhtção qt_W, vi vondo 8 dltas de. f:_bzonda.s; 5 ra:br1cas de cl!,a
·entre o trabalho e a ordem sóment~ póle t•uto~; G dttas de c.tfé mo1do; 2 de sabao; 
-contribuir pat'a o prog1•csso do p::tiz. 2 phtt.l'mac'a.s; 3 padarhs; 6 armazons de 

E' oquctínha.a. dizor. (Jiuito bem; mtdto compra::.;; c ~scvlltade fumo eca.m; Hl açou-
·bem ) g11es; 2í> qmtanda.s, etc. 

• _,. Ih duas feiras: :ls quartas-feiras e aos sab-
O Sr. Presiclente- O Sr. Depu

·tado Prisco Paraizo pede que seja publicada 
no Diario do Congresso uma rc.pt•esen~a.çã.o a. 
(JUe alludiu em seu discurso. 

Os senhores que consentem quo ess::t. publi
cação sej:t feita, q11eira.m se levantar. 
(Pausa.) 

Foi appt•ova.doll 
A representação será publicada. no Dial'io 

-do CGngresso. 

bados_ senJo esta bastante animada. 
Tem seis arNiacs eom uma. capeü~· em 

cada. um, que são: Cabeças, com animado 
commorcio de fumo; Pontos, Jordão, Tym
bór•a., S. José do Ap;)l'á e Laranjeiras: 

A supcrficie desta fl'eguezia é calculada 
em lO leguas triangulares, mais ou menos, 
presta-se ao cultivo do fumo, café, arroz 
milho, feijão, canna de assucar, algvdão, 
et~., e á criação t.le ga.do vaccum, ca.vallar, 
lanigero, etc. 
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A sua população foi resoneeada em 31 de I 
dezembro do 1890, resultando 17.390 hn.· 
bitantes, . o que prova exhuberantemente 
ser a Muritiba; a mais populosa. frcguezia do 
E~tado . da· Bahia. 

Transitam, diariamente, entre S. Felix 
e Muritiba, };}Or uma ·extensa quão escabrosa 
ladeh•a., mais de mil pessoas, não incluindo 
cart•os puxados a bois e animaes carregados 
com mercadorias. 

!!'alta· lhe, apena.s, um meio facil de trans
porte, para maior desenvolvimento do seu 
esperanÇoso commercio, que mais facilite á 
locomoção, tanto de pessoas como de merca
dorias. 

Muritiba, 20 de junho-de 1904. 
Professor Christovão Rodrigues de São 

Thiago. 
Antonio Joaquim da Silva. 
Julio Francisco Bastos. 
Amphilophio Fernandes de Castro. 
Eufrosino Pereira de Olive'ra. 
Gullherme Sampaio de Oliveira. 
Thepbilo José Ramos. 
Oscar Galdino do Nascimento. 
·candido Quirino Bastos. 
João Fernando de Oliveira. 
Hermano Sampaio de Oliveira. 
Manoel José Vieira. 
Antonio Teixeira Lemos Filho. 
Modesto Anselmo do Sacramento. 
Ernesto Florencio Pitanga. 
Laurindo Servu1o de Oliveira. 
Raymundo Ferreira Coelho. 
Turibio Ferreira Gomes. 
Joâé Joaquim Pereira. 
Cesat• Bemvindo Pereira Fraga, 
Feliciano Augusto da Silva. 
Tranquilino Joaquim Albano. 
Julio Fernando d'e Oliveira. 
Bartholomeu Marques de Oliveira. 
Manoel Pedro de Almeida. 
Remigio Verissimo de SJ.nt'Anna. 
José Fernandes Dias. 

_ . --- ---S~rvulo Rodrigues do Lago. 
Trajanõ 'Pires de castro-~ 
Narciso Vieira da Silva. 
Chrispim Gomes dos Santos. 
Juvenal A:ll'onso Cajaseiro. 
Alexandre Medina de Sant' Anna.. 
Aureliano Pereira. Fraga. 
Hermenegildo José da Silveira •. 
Laurindo Pereira do Sacramento. 
Justiniano de Oliveira e Silva.. 
Manoel Fernandes Dias. 
Antonio Pinto da Silva Santos. 
Gaudencio Pereira de Oliveira.. 
Rosalvo Fernando de Oliveira.. 
Durva.l de Souza Marques. 
Durval Dionysio da Motta. 
Antonio Amaro de Sant' Anna .• 

MarccJino José Ramos. 
Pedro Sampaio de Oliveira. 
Euclides da ·Costa e Souza. 
Francisco Oscar Bastos. 
Augusto Rodrigues do Lago. 
Gandido José do N:1scimento. 
Fernando Pereira de Oliveira. 
Ca.ndido Rodrigues do Lago. 
Ubaldino Francisco Alves. 
Martlm Fernando lle Oliveira. 
Rodolpho Godealdo de Oli-veira Marques • . 
Manoel Raymundo da. Silva. 

· Bento Pereira dtt Silva. 
João da Silva. Santos. 
Bento José de Araujo. 
Florentino Nunes Sarmento. 
Graciliano da S. Santos. 
Luiz Rodrigues Nunes. 
L~opoldo da. Silva Fraga. 
Tiberio Alcantara Vieira.. 
Belmiro Ferreira Fraga. 
Manoel Carolino da Silva. Santos. 
Amando Caetano Cunha. 
candtdo ~loy da. Silva.. 
Joaquim Fernandes Dias. 
Pedro Francisco da Silva (pharmaceutico) •. 
Virgílio Gonqalves Pereira.. 
.João Bapti~ta Pereira Fraga. 
Francellino da Silva Campos. . 
Ru:finiaoo N. Testa (pharmaceutico). 
Manoel Honorio de Oliveira. 
Jovino Marinho Brandão. 
Manoel Candido da Silva. 
João Carmelino Fraga.. 
El pidio Eloy da. Costa.. 
João Rico da Costa. 
Aprigio Silva Marques. 
Antonio Carvalho. 
Alvaro Borges de Carvalho. 
Ga.ldino J. da. Costa.. 
Antonio Veiga Junior. 
Antonio Britto. 
A velino José de Ma. ttos. 
Francisco de Souza. Braga. 
Cyrillo Augusto de Castro. 
Guido Cu::;todio Ribeiro. 
Miguel Marques dos Santos Passos •. 
Lauriano Silva. 
João Augusto Peixoto. 
Antonio Martins de Souza Junior 
José Ferreira Guimarães. 
Odilon Candido de Souza.. 
Francisco Fagundes de Britto. 
Bal'nabé d'Araujo Dantas. 
Argemiro Antonio do Sacramento. 
Joaquim Sai\ tos de Souza. Ca.stro •. 
Pedro Pereira Caldas. 
José Manoel Ferreira. 
Antonio Ribeiro de Araujo. 
Alfredo José Ignacio. 
José Oonc;alves de Oliveira, 
Henrique Novaes Marques. 



Lucio Ribeiro de Nova.es. 
Candido ·de . Souza. Lima. 
Tibuecio Josó da Costa. 
Irineu do Nascimento. 
Romão Borge3 da Silva. 
João Vit•gilino de. Sant'Anna. 
Manoel Pedro Moura. 
Andrilino Costodio dos Anjos. 
Auto de Freitas Britto. 
Ernesto Baptista de Oliveira. 
José Honorio Sampaio. 
Manoel Estevão de Moraes. 
Lamlalino Salustiauo Cardozo. 
Aristides Manoel do Nascimento. 
José Corrêa de Souza. 
Ramiro Augusto de Britto. 
Aprigio Ca.ndido da ·Fonseca.. 
Manoel Laudelino Ribeiro. 
Libanio dos Santos Reis. 
Sebastião da Silva Santos. 
Antonip Ferreira. Coelho. 
Agrippino Antonio do Sacr:~.mento. 
Clementino Pereira. Fraga. 
Julio Florentino da Silva. 
Manoel Pereira d'Almeida. 
Juvencio Augusto da Silva. 
Feliciano Rodrigues do Lago. 
Tranquilino da Silva Reis. 
Marciano Ires. 
Macedim José Damaceno. 
Virgílio Pereira Velloso. 
Augusto Macedo Araujo. 
João Chrysostomo da Silva. 
Elpillio Augusto Sampaio. 
Augusto Carlos de Sant'Anna. 
Durval Pereira. Fraga . 
Juvencio Reginaldo Sampaio. 
GonQalo Amara.nte Reis. 
Salustiu.DQ F1•ancisco da Cruz. 
Pedro Manoel dos Santos. 
Ulysses Irineu Vieira.. 
João da Mattn. Tl'indade. 
Manoel Hygino do Nascimento. 
João Baptista dos Santos. 
Durva.l Cesar do Magalhães. 
Plinio Carlo!:! de Sant'Anna. 
Floria.no Peixoto da Silva. 
Miguel Grisi. . 
Augusto Pereira Sampaio. 
Be1·nardino Pereira Souza. 
Marcellino de Macedo Pamponete. 
Orias Olidio dos Santos. 
Ceciliano José dos Santos. 
Guil.harmino Pereira Tosta. 
Manoel Vaz de Albergaria. 
Manoel Soares de Albergaria. 
Calixto Archanjo de Souza. 
Aristides Jacintho do Amaral. 
João Cancio da Silva. 
Manoel Asterio Pimentel. 
Felinto R.ibeiro da Cunha. 
ManoeL de Souza. Braga. 

Carolino Jaclntho do Amaral. 
Antonio Jorge Vieira. 
Marcionillo de Argollo Nobre. 
Julio Alves dos Santos. 
Eva.risto de Cerqueira Campos. 
Pedro Joaquim de Oliveira.. 
Hot•millo Pereira de Oliveira. 
Jos~ Borges de Carvalho. 
Manoel Martins Alves. 
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Antonio M<~rtins do Souza. (negociante.) · 
Antonio Ferreira dos Santos. 
Reinerio Ascindino da Silva. 
Manoel Fran~isco Marques. 
Joaquim Ga.ldino Sant'Anna. 
Alcidio de Almeida. 
Juvencio Adolpho Ferreira, Ca.stro. 
Miguel Furtado Ramos 
Balduino Senna do Sacr4mento. 
Maximiano Amancio Trindade. 
José Vicente de Santa Rita Junior. 
Calixto Alexandrino Ferreira. 
Firmino Pereira de Mello. 
S1zln1o Rochl1 da Silva. 
Maroellino Ovldio de Almeida. 
Manoel Simão de Oliveira. 
Antonio Marques dos Santos Passos •. 
Manoel d~ Araujo Lima. 
Balduino José do Sacramento. 
Francisco Amerieo de Azevedo. 
Manoel Olivio da. Silva Cam~s. 
Justinia.no Jos6 Ferreira. 
Juvetlci{) Joaquim Albano. 
Joaquim Ferreira. Brandão. 
Trajano Costa. c Souza. 
Carmozino J. Reis. 
Ramiro Josê da Silveira. 
Argemiro Leão de Sant' Anna.~ 
Julio Alves de Castro. 
Sa.tyro Alves dos Santos. 
João Francisco Guerra. 
Idalicio Brandão Villas Boas. 
Josõ AI ves Sanches. 
Sa.lvador de B1·ito Leal. 
Colla.tino José de Mattos. 
Elvidiu Eutichos de Alvarenga •. 
Antonio Pereira. de Magalhães. 
Leandro Josê dos Santos. 
Manoel Joaquim Sa.nt'Anna. 
Jovinia.no Alberto dos Santos. 
Aprigio Pereira Caldas. 
Thomé Coelho Gomes. 
Antonio Fernandes Santos. 
Demetrio Dias da. Silva. 
Juão Izidro Nepomuceno de Azevedo. 
Gregorio Francisco do Nascimento. 
Antonio Manoel Alves. 
João Vaz de Albergaria. 
Manoel Divino da. Silva. 
Gustavo Romão Fonseca. 
Aprigio Fonseca Firmo. 
Justinia.no Marques de Cerqueira •. 
Izidro Florentino da Silva. 

t~ 
li· 
l~ l 
~ 
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Deocleciano de Sevilha. 
João Altino da Fonseca.. 
Autonio Eva.ri~to da. Fonseca. 
José Martins de Cerqueira Araujo. 
Joronymo Damaseeno Passos. 
Antonio Gesteira. Brandão. 
Amerando de Souza Lopes. 
João Estevão da Silveira. 
Christovão Josê Pereira. 
Vilenes Felix da. Silva. 
Cleruentino Pereira. de Oliveira. 
Reconheço verdadeiras ás firmas üo fvlhas 

-duas, tres, quatro, cinco o verso, em nu
mero de 240, da :presente representação, do 
quedou fé.- Mlll'itiba,5tle julhode 1904. 

Em testemunho de verdacle ( sigaal pu
blico).- Raymundo Ferreira Coelho, escrivão 
de paz e notas. 

Comparecem mais os Srs. Passos Miranda, 
Carlos de Novaes, Indio do Brazil, José Eu
zebio, Urbano Santos, Bezerril Fontenelle, 
Virgilio Brigidio, Francisco Sá, Sergio Sa
boya., Eloy do Souza., Per·eira Reis, Alberto 
Maranhão, Paula e Silva, Ablon Milanez, 
·Celso de Souza, Medeiros e Albuquerque, Pe· 
.reira. de Ly1•a, João Vieira, Ped1•o Pernam
buco, Angelo Neto, Euzebio de Andrade, Oli
-veira Valladão, Tosta, Felix Gaspar, Eugenio 
1'ourinho, Augusto do Freitas, Rodrigues 
Lima, Bernardo Horta, José Monja,rdlm, Gal· 
.dino Loreto,_n.ineu Machado, Bulhões Mar
cial, Oscar Godoy, Erico Coelho, Bezama.t, 
Henrique Borges, José Bonifacio, Gastã.o da 
·Cunha., Ribeiro Junquoira, Leonel Filt1o, La· 
mounier Godof1•edo, Camillo Pra.tcs~ Galeão 
Carva.lhal, Francisco Romeiro, Ya.luis du Cu.s· 
iro, Rebouças do Carvalho, Joc;é LobJ, Hor
mencgildo de M<>racs, Joaquim Teixeira 
Brandão. Bemdlcto de Souza, Lindolpho 
SerJ•a, Eliseu Gullhermt\, Luiz Gualbei•to,Soa.· 
res dos Sa.ntos e Diogo Fo1•tunn.. 

Dehl:am do oompat•ecel' com causa pa.rtioi
pada os Srs. Wanderley de Mendonça, Enéas 
Ma.rtins,Raymundo Nery,Arthur J..emos, Ro
.gei•io de Miranda, Antonio Bastos, Luiz Do
mingues , Guedellu Mou1•ã.o , Frcde1•ico 
Borges. Walfredo Leal, José Marccllino, Es
.meraldino Bandeira, Morcil'a Alves. Arthur 
Orlando, FelisheUo Frei.re, Leovigildo !:<'i· 
.gueiras, Pinto Dantas, Tolentino dos Santos, 
Marcollino Moura, Corrêa Dutra, Mello Mat
tos, Amel'ico de Albuq,uerquc, Belisu.rio d~ 
.Souza, Galeão B:.~.ptista., Juilo Santos, Cru
-vello Ca.valca,nti, João Luiz, Penido Filho, 
Francis<!o Bernardino, João Luiz Alves, Ada
berto Ferraz, Antonio Zacarias, Henrjque 
Salles, Manoel Fulgencio, Nogueira, Wen
·Ceslau Bra..,, Roclolpho Paix:ão, Padua Re
zende, Jesuíno Cardoso,Domingues de Cast1•o, 
ArnolJ!ho de Azevedo, Leite de Souza, Al· 
varo de Carvalho, Azevedo Marq,ues, Ro· 

dolpho Miranda., Bernardo Antonio, Aquino 
Ribeiro, Candiuo de Abreu, M:arçal Escobal', 
Barboza Lima, Angelo Pinheiro, Ja.mes Darcy 
e Campos Cartier. 

E sem causa os Srs. Joaquim Gayoso, Mo· 
reira Gomes, La.urindo Pitta, Pauliuo de 
Souza, Viriato Mascarenhas, BernarJo Mon· 
teiro, Astolpho Dutra, carneiro de Rezende, 
Bernardo <le Faria, Camillo Soares Filho, 
Callogeras,Sabino Barrozo, Bernardo da Cam· 
pos, Costa Junior, Amal'a.l Cesal', Jllvenal 
Miller, IUvadavia Corrêa, Victorino Mon
teiro, Domingos Masca.renhas e Alfeedo Va· 
rcla. 

O Sr. Presiden-te- A lista. da. 
porta accusa. a presença. de 114 Srs. Depu· 
ta.dos. 

Convido os nobres Deputados a accuparem 
03 seus logaros. 

Vae·sc proceder ás votações do.s matarias 
encerradas e tias que se acham sobre a mesa. 

Em seguida, é seru debn.te approv!l.da o. l'C· 

dacção final do projecto n. 235 A de 1904. 

O Sr. B~ricio Filho (pela o1·dem) 
-requer veriftcacão da votação. 

Procedendo-se á ve1•itlcação, I'econhece-se 
terem votado a. fu.vor 102 Srs. Deputados e 
contra nenhum • 

O Sr. Prealden"te - Não ha nu· 
mero. 

Vao-se proceder á chamada. 
P1•ocodendo·se á c11a.mn.ua Yel'ificn.-se te

t•cm-se ausentado-o os Srs. Indio do Brazil, 
Elpldio Figueiredo, Arroxellas G:tlv~o, Costa 
Netto, Vespa.siano de Albuquerque. 

O Sr. Presidente- Rasponderam 
á. olt!l.mn.da. 118 Srs. Deputados; ha. numero, 

Vae-se proseguir nas votações. 
Comparecem ainda os Sra. Deputados 

Hosannah do O li veh·a, Christino Cruz, Ani· 
zio de Abreu, Joio Lopes, H.a.ymundo de Mi· 
randa, Dvmingos Guimarães, Neiva, Castro 
Robello, Edua.edo Ramos, Francisco Veira c 
Ferreira Braga. . 

E' em segLlida. app1•ova.da a l'cferida l' e· 
da~cão do projecto 235 A, de 1904, que ê en· 
víado ao Senado. 

E' sem deb:tte ü pprovada a redac11ão final 
do projecto n. 250 A, do 1904, pa.1•a ser 
enviado ao Senado. 

E' igualmente sem debate approvada a 
red.a~oão jlnal do proje~to n. 63 C, de 1904, 
já emendada pelo Senado para SOl' enviada á 
sancção presidencial. 
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E' lido, julgado objecto de deliberacão, e 
·-enviado á Commissão de Instrucçã.o o Saude 
Publica, o seguinte 

PROJECTO 

N. 270- 1904 
.])ittpensa o resto do tempo que falta ao Exte1·

nato Agt,ino, para completar os dous annos 
de fiscalisação p1·e-.,ia exigida pela a,.t. 366, 
do Codigo de E.nsino 

1ti1 · ~··· ~ 

O Sr. Ca.ssiano do Nasci- 1; 

JDent.o (para encaminhar a "otação) -Sr. 
Presidente, parece-me que o requerimento, 
cuja votação V. Ex:. a.c<l.bl de annunciar. 1 

deve se1~ approvado, visto que se refero á 
.defesa de um alto funccionario militar que 
entende que, com os elementos S;)licitados 
pelo Congresso. poderã. offereeel-a cabal, de 
modo a não deixar do pé accusacões tão 
graves e sérias aqui fvrmula..las contra elle. 

E, Sr. Presid·~nte, a.ccresce uma. circum-
0 Congresso Nacional decreta.: stancia: 0 que após a rep1·cscntação do Sr. 
lu·t. I. o Fica dispensado aresto do tempo ·coronel Sebastião ~andoir<t ~o.nt1•a o ex

-que fa.lta ao Externato Aquino, para com- commandanto da Brigada. Pohci:tl. ~eneral 
pleta.r os dous annos de fiscalisa.çãG prévia. Ha1•mes d~ .F?n~eca, e alguns offlcmos ~!1 
·-exigida pelo art. 366 do Codigo de En- mesma m1hma, o Govern~ mandou ouvir 
-sino. ' este comn;tanda.nte da Br1g~da e ~lguns 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em dess~s offictaes, e tendo em v1sta as ~~for-
· contrario· maçoes por el.les presta~as, longe de castigai· 

os, como devia faze1·, st elles fossem encon-
Sala d~s ses~ões, 8 d~ novembro de ~904: trados em faltas, pelo cont1·ario, os galar

- Joaqtu,m Ptr-es.- Sdva. Castr-o.-;- Fidells doou, como fez aoGoneral Hm•mes da Fon
Alues.- Thomaz Cavalcanh.- H~nr_zqus Bar· seca, com uma Commissão da elevada im
ges.- Oscar Godoy.- Olyn!ho R~bP.,ro.- A~~- portancia como é a do Commando da Escola 
:!JUSto de Vasconcellos.- Jouo Gayoso.- Fel~x Militar 
·Gaspar .-Fonseca e Silva.-Jf. Pere~ra Reis. • 
- Eloy de Souza.- Alberto Maranh<Io.- T.rata·se, portanto, da defesa. da honra. de 
I.zidro Leite.-Erico Ooe~ho.-Oelso de Souza. funccionarios da Ropublica, que já a. ttzera.m 
-Paula Ramos.- Ef.yseu Guilherme.-Abdon perante o Poder Executivo, attendendo a. re
Baptista.- Lindolpho Caetano.- Carlos de presentaçã.o que a este poder foi enviado.; 
.No-caes.-Oortêa Dutra.-A. Indio do Brazit. e me parece que não é licito li Camnra, 
- Mauricio de Abreu. nestas condições, negar seu voto ao requc-

' . . rimento do meu honrado collega, Deputado 
E annunciadn. a. votação do r~quer1men~o pelo Rio Grande do Sul. (Muilo bem· mtc(to 

do Sr. Soares dos Sant~, offeree1do na. s~ssao bem.) ' 
de 10 do corrrente, CUJO teor é o segumte: Em seguida é posto a votos e app1•ovado o 

«Requeiro que por intermedioda. Mesa. seja. seguinte requerimento do Sr. Soares dos 
requisitada. do Governo cOpia. do inquerito Santos. 
;a que se procede11 na Contadoria. da. Brigada E' annunoia.da a votação do projecto n. 253, 
Policial desta. cidade, apOs a. retirada do deste o.nno, que tlxa. a. despezo. do Ministerio 
Sr. general de brigada Hermes da Fonsoea. das Relações Ex~erlo1•es para o exercício de 
do commando da mosma. milicia.:. 1005 (3• discusaão). 

Em seguida é posto a .votos e appl'ovado em 311. discus:~J.o e onvill.rlo ã. Com 
missão de Reda.ccão, o seguinte 

PROJEOTO 

N. 253-1904 

Art. 5. 0 O Presidente da Republica. é autot•iz:l.do a de:3pender pelo Mini;')terlo das Re· 
lações Exteriores as sommas de 1.038:500$1 em OUi'O, e 33~:000$, em p1pe1, com us set·· 
viços designados na.s seguintes verbas : 

I.a Secretaria de Estado: 
.Pessoal ..•..•......•.••.•..•.........• 
l\fa te ria, I ........ , ..•...••....••••.••.• 

2,' Empregados em disponibilidade. 
S.n. Extraordinarias no interior ..•• 
Vai. V!I 

162:200$000 
54: 800:;i000 

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

Ouro 

t. I I f f f. f f t t 

Papel 

.217 : 008$000 
70:000$000 
45:00J$00(J 

21 
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4 . ~ Legações c Consulados : 

Allcmn.nha. : 

Pessoal e material da Iegaç~ã.o •.. . •••• 
Consul geral e cbanceller em Ham-

burgo . ... · ••...•......... -....•.•. 
Vice -consul em Bremen ............... . 

Argentina: 
. -. Pessoal e material da legação . ....... . 

1 
cc;msul geral em Buen_os Aires . . . . ...•. 

1VIce-consul em RosariO .............. . 
;vice-consul em Posadas .............. . 

Austria.-Hungria : 
. Pessoal e material da legação ......•..• 
Consul em Trieste ................... . 

Belgica e Hollanda : 
Pessoal o ma.terial da legação ......•.•. 
.Consul em Antuerpia ................. . 

Bolívia: 
' Pes3oal e material da legação .... , .•.•. 

Canadá : 
Consul em Montreal •..•.........•.•.•. 

Chile : 
Pessoal e material da legação ••....•.•• 
Consul em Valparaizo ...•....•.•..•.•• 

Equador e Columbia: 
Pessoal e ma teria.l da legação .••... : .•• 

Estados Unidos da America : 
Pessoal e material da legação ..•......• 
Coosul e chancellor em Nova York .•.•• 

França: 
Pessoal o material da legaçfio ....•...•. 
Consul geral no Havro ................ . 
consules em Pariz, Marselha e Bordêos 

Gran·Bl•ei.anha : 
Pessoal e material da legação ...••.••• 
Consul geral e chanceller em Li ,~erpool. 
Consules em Londres, Cardiff e South-

~l.lnpton .•.•••.•...•.••.• . .. , •.•••• 
Hespanha. : 

Pessoal e material da. legação ..••...• 
Oonsul em Barcelona .................. · 
Vice-consul em Vigo •••. . ....••• . .•••• 

It:tlia. : 
Pessoal e material da legação •...•••. 
Consul geral e chanceller em Genova. 
Consul em Napoles •.•.•...•.•.•.. , .••• 

Japão : 
Pessoal e material da. legação •..••...• 

35:500$000 

14:000$000 
4:000$000 

35:500$000 
10:000$000 
4:000$000 
4:000$000 

27:500$000 
10:000$000 

23:500$000 
10:000$000 

24:500$000 

4:000$000 

30:500$000 
7:000$000 

16:500$000 

37:500$000 
16:000$000 

44: 0001'000 
10:000'000 
21 :ooo ·ooo 

43:500~000 
14:000$000 

21:000$000 

23:500$000 
10:000$000 
4:000$000 

35:500$000 
14:000$000 
7:000$000 

16 : 500$()0 o 

Ouro Papel 
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Ouro Papel 
Pa.raguay : 

Pe&oo..l e matorial da. lcgaç,ão .. • ..... 
Consul em Aasumpção . .... • ..•.... , ... 

2<4: 500$000 
7:000$001) 

Perú: 
Pessoal e material úa. legação., . . .. . 
Consul geral em Iquitos .•. . • .. . . ...... 

24:50()$000 
7 :000$000 

Portugal: 
Pessoal e material da legação . . •• . .. •. 36:000$000 
Consul gerul e cha.ncellcr em Lisboa . . .• 14:00= 

consul no Porto . .. . . ... . .. ..... . . . .... 7: 000 .• 
Russia.: 

P essoa.l o material da legação •.. ... . . .. 27:500$000 
Santa. Sê : 

~essoat e ma teria.! da. legar,ã.o .. .. ..... . 23 ::100$000 
Suis.sa : 

Pessoal e ma.teria.l da. legação ...••.... . 
Consul em Genebra. .......•••.......• 

23:=000 
7: 000 

Uruguay : 
Pessoal o material da legação ... . ...... 35:500!000 
Consul geral em Montevidéo . . . .... . : . . 10:000 000 
Consulem Salto . • . •.• . •.•. •. •....•.. . 7:000.$000 

Venezuela: 
Pessoa l c material da legação . . ....... 16: 500$00 () 848: 500$000 

5. • Ajuda. de custo ... .. . .. .. . .... . .... .. .... , !30:000$000 
6. n Extraordint~.riltS no exterioJ•.- .. 

'. ····· ·· . 60:000$000 

E' a,nnuncia.da. a. votaçã:o do projeoto n.204, Da consignação destinada :~.-Impressões, 
deste a nno, que :tb::a a. despeza do Ministerio publicações, etc.-seja. destinada a impor
da Justiça e Negocios lo:teriores para o exer· t ancia de 400$ pam aluguel da casa do l'e-
cicio de 1905 (3• di~cussão); sidencia do porteiro. 

E' annuociada a votação das emenda!; con- Posta a vostos , é approvada a seguinte 
sta.ntes do impresso n. 204.C, de W04, e offe· emenda., sob n. 3, do Sr. Erico Coelho: 
recidas em 3~ discussão ao projecto que fixa. A' rubl'ica o. 24 : Destaque-se da rubrica 
a despeM. do Ministerio da. Justiça o Negocias -Faculdade de Medicio.a do Río de Janeiro 
Interiores para 1905. - a conslgMç[o de 40:000$ pa.ra auxílio ás 

Em seguida é posta. a. votos e a.pprova.da a. despezas da Maternidade da Capital Feder al, 
seguinte emenda., do Sr. Elpidio Figueiredo, para ser inclui da no projecto, onde tiver CU.· 
sob n. 1: bimento. 

o:Da. rubrica 12-Minister io Publico-sup- E' igualmente a.pprov a.da. e seguinte modi· 
prima-se a consigna(,)ão: Pa.-.•a remuneração ~~cação da Commis~ão á. J'eferida emenda., 
pro-visor la de servi ços na Procul'adori(l, Geral sob n. S : 
da Republtca, 6:000$000.)) Que seja cla.ssifica.da es~n despeza. na. ru-

Posta a votos, é approvada. il seguiu te brica. n. 36-Soccorros Pub!icos- e eliminada. 
emenda., sob n. 2, do Sr. Elpidio Figueiredo: da rubrica n • .24 a respectiva importa.ncia. 

Ao n. 23. Faculdade de Direito do R.eoife-
depois da :palavra. c eventnaes1>, aocrCI3ceato- Posta a. votos, é approvada. a. seguinte 
se: com11rehendida a. quantia de 400$ para emenda., sob n. 4, do Sr. Ca.logeras : 
a.lu~uel da. casa. de residencia. do porteiro. A' r ubrica. 27 do art. 1°- Escola. rle Minas. 

E igualmente a.p,llt'ova.da. a seguinte modi· Accreseente-se á consignação-Material_-
6ea.ção da. comm1ssão á. referid:\ emenda., sem a.ugmento da despeza, comprelwnd1da 
sob n. 2: na veroa total votada de 243 :700$, a se

Em vez de - depois da _palavra-Even- j guinte sub-connsignação: Montagem e con-
tuaea, etc.-até o ilm, diga-se : servação de macllinas, 5 :900$000 . 
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E' a.nnuuciada. a votação ua seguinte 
emenda, sob n. 5, do Sr. Thomaz Ca.val· 
canti : 

Supprimo;:.-sc da l'ub1•iea. 36 - Soccorros 
publicas-a importancia de 12:000.$ para. 
auxilio á, ~sisteneia publica, aos pobrea, di
rigida pela irmã Paull\, na Capital Federal. 

O Sr. Tll.ornaz Ca.~·al<~anti -
Sr. PI•osidcJ:!te, a emenda que so vae vofx1-r 
tem parecer contra.rio dt\ maioria da Cornmis
~üo de 01·çaruento. Is~o quer dizer que u.l
gun~ membros do~sa. Commisslio apoiaram a 
emenda, e de ou&ro modo não podia. ser', po:r
CIUe o dispositivo contido na rubrica 36, man
•.lando llar a quantia de 12:000$ á irmã. 
Paula. para soccorrm• ~eus pobres, a. titulo 
de assisteucia. publica, é inconstitucional. 

Os SR.s. S.A FnEIRT!l E CELso DE SorzA-Não 
apoiado. 

0 SR. PRESIDENTE (tw Ol'CHlOI") -- :-iã.o estci. 
em discussão o artigo. 

O Sn. Tuo~IAZ CA YALCA.~rt-Estou enca-
minhando a votação. 

0 S&. ERICO COELHO-E' iOClonstitucion~tL 

O Sn.. CELSO DE SouzA-Não é, 

0 S:&. TJJO}IA.Z CAVALCANTI- E' positiva
mente inconstitucional. 

0 SR.. PRESlDEl'iTE -Não é O momento de 
tliscutir a. constituciona.lido.do ou inconstitu
cionalidade do artigo. 

0 SR., THOMAZ CAVALCANTI - Ninguem 
mais obediente á.s disposições l'egimentaes 
do que eu; mas ha pouco a Mesa concedeu 
permissão ao illustrc Deputado do Rio Grantle 
do Sul Sr. Riva.da.Yia Corrêa. parn. combater 
am dispositivo que S. Ex. afiirmll.va. sar 
contrario a. tDdas as conveniencias jurídicas. 

Assim, pois, peço que apenas me dê per
missão pa.ra ler o commentario que vem 
elucidar inteirament.e a questão. 

Depoi~ de l.on~as considerações sobre o a>
sumpto, o Sr. UL'. João Barbalho, ministro 
do Supremo Tribunal Federal, diz, em seus 
commentarios á Consmuiçã.o, que a compe
tencia para. dotar a. asgistonaia public1\ peL'· 
t.ence, no systema federativo, como o nosso, 
·aos Esta.dos; e o,s.ilim suc3edeu, St·. Presi
dente, quando se proclamou a Ropnblicn.. 

Por aquell!\ occaAõ:o, tudo quanto ora as
sistencia publica mantida pelo governo da 
mona.rcbia pafJSOil para o Di.strícto Federal. 
Além disto, os preceitos do regimon fc
dct•ativo se oppõem inteira.ment.u a que .tos· 
~ezlS de caracter local soja.m custeadas pola 
União, · 

Pe~~o, portanto, á Cama.ra que, tomanull 
em consideração, não só a> ponr!craçúc~ aqui 

feítus durant!l a. discussão de~t·~ emenda, 
como os princípios em qne so fuwla o reg'i
men federativo, dê o seu vote anoi~~owlu a 
emenda que apt•esentei á. consitlera.ção da. 
Casa. 

O S1•. Cornelio da l<,on.secn 
(pela ordem)- Sr. Presldento, venho á. tri
buna para. fn.zer algumas obSCl'Vo.ções contl';J. 
o quo acabou do dizer o meu distincto col
lega. Deputado p3lo Ccu.râ.. 

A Commlssão de Or·çttm,.mto, orn sua maio
ria e q uasi tota.lida.da, deu parel~er con &r a. rio 
a e~ta emenda, con~ide rando que o pedido 
para auxilio á insLituiçã.o dil•igida pela irmfi. 
Paula <! um soccorro daquellas que o Go
VOl'DO da Uniã.o pódc o deve prc~ta.r. 

Quando S. Ex. apre.;cntou sua. emenda, 
em 2a discussão, tivo occasião de respon
der-lhe, cnca.minllando a vohi;;ffo; c depois, 
ainda. S. Ex. tevo uma r esposta sa.tis factoria., 
suore o mesmo a.ssumpto, da.:!a pelo meu 
distincto collega. rcpre~cntante .\o Est·ldo 
do Pará. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI- Não apoiado. 
S. Ex. não tratou da. inconstitucionalida.de, 
limita.n,Jo-se apenas a. tocar em nm rosario 
de b3ncficios f<Jii.os pela. ir mã. Paula, 

0 SR. CORNELIO DA. FONSECA ·- '{ÜO hJ i O· 
constitncionalidadc, porque não lHl oa Con
sti tuíção disposição quo prohiba. que sa a.n
xiliA pela vet•lla- Soccorros pu bl1cos ~ <t 
um·• instituição da orJem daquella que~ 
dirigida. pela irmã. Paula., 

Por conseguinte, estou certu de (1re ;1 Ca
mart\ continuará. a. sustentar o s:~u vo"to, 
conforme fez na 2~ discussão. (Apoiados z r~ãri 
apoiodos.) 

O auxilio em questiio G daquelles ·JU(' vão 
ampara.1• um grande numero de famílias 
pobres desta Capital, e a Ca.mara est<L dls· 
posta a. cumpdr os seus devot•es huma.nl
tarios, sem sacrificio d11. Constit tüçã.o . 

Na•la mais preciso acarescentar, porque 
confio que a Cil.mara, rejeitara a emenda, 
sustentando o seu voto. 

Tenho concluido. 

O St•. Get••na.no Htl.Sslocher 
(pelrtt:n·dem)- Sl'. Pt•esideute, a questão não 
me parece bom veatiladtt, como p1·atende o 
meu illttstrado collega., <tutor da emenda, 
considel'ando o assumpto inconstitucional. ; 

Pareee-m•1 qu~ está muito longo disso o 
dispositlvo do orpmento q_ue mõ.\ntla. da.l' á 
irmã Paula um subsidio de 12 contos, 

Não vejo nisto, Sr. Prcsidentc, nenhum 
ataque ;1 ConstEuiçã.o. Seria. uma. lei com
mum, uma lei ot·dinaria. de beneficencia. da 
nossa, parte, tão legitima. e constitucional 
qnanto :~q_nclla.s lei~, em virtuue das quu.cs 
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concedemos pensões ou gratifie;.lções. (Apoi- A irmã Paula não dará essa satisfação ao 
ados.) Est:.~odo ! 

Ha, por<!m, uma face da. questão que pre
cisa. ser abordada, para esclarecimento da 
Casc1, no momento da. votação. 

E' esta.: rerante o Estado, a. irmã Paula 
nada. reprfsenta, não tem aquelln. persona.· 
lidado jurídica que lha dê a capacidade suf
ficiente para. contrahir um cumpromisso 
com o Estado. Não so trata de uma insti· 
tuição, de uma pessoa. jurídica., funccionando 
do accordo com as e."igencias logaos, mas do 
um particular ligado por um voto a uma 
ordem religiosa, voto quo até o momento da 
proclamação da Republica. não lhe dava si
quer o direito de ser pessoa juri<Hcn. perante 
as nossas lei~, não podendo comrtu'liitu•, em 
virtude dos compromissos a que se achava 
Ugada. 

Acredito que a irmã. Pí.l.ula. tenha uma 
::tcl_;'ão caridosa, muito digna do applausos e 
de clo.,.ios do todas as almas que se commo
vem deante dos infortunios alheios c que 
veem com satisfação a caridade se espa.lhar 
generosamente. 

Mas, em face da lei do Estado, que não 
tem coração, porque 6 uma entidade abstra
cta, a. irmã Pn.ula. não representa cousa, al
guma. 

De modo que Ya.mos admittir c.m10 pre
cedente na nossa legislação o f<tcto sin· 
gula.rissimo de darmo:~ a. um particular di
nheiro para ser distribuído em esmolas, 
quando o c1ue até hoje tem sido feito, nesta 
Casa, é a. Cama.ra legislar directamente em 
beneficio deste ou dac1uelle, ish é, úil'octa.
mente em favor do beneficiado, e não no· 
mear um intm·mediario para distribuir es
molas, sem dar satisfações ou explicações do 
emprego que fez dessas esmola::~. 

O Estado quando dá uma contribuição ou 
um subsidio para. um::t iustituição regul:w, 
com personalidade jurídica, com os seus 
estatutos registrados e publicados, recebe 
contas desse subsidio. p~Ia puhlicM·ão do 
relato1·io dessa associação. 

O mesmo, porém, nãJ acontece com a. 
irmã Paula, que exerce a caridade pt•ivada
mente, por sua conta e risco. Acredito que 
o faça com muita sinceridv.de, com a maior 
lealdade e cada um de nós, mdividua.lmente. 
póde ter essa convicção; mas, como corpo 
collecti vo, não podemos ter convicções de 
tal natureza, nem abrir o precedente do en
tregar dinheiros a. particuln.res, sem que o 
Estado receba contas do fim que teve esse 
dinheiro. O E:~tado, quando dá dinheiro para 
um fim qualquer, tem o direito, a obrigação 
de podir contas para. saber si elle foi ou não 
applicado ao tlm para que foi destinado. 

Portanto, é um pessimo precedente, contra 
o qual eu votarei simplesmente, obedecendo 
aos impulsos do mou dever de membro do 
Congresso Nacional, zelador da applicação 
dos dinheiros publicas. 

Sim, porque o precedente de hoje, legit.i· 
má.z·a amanhã o procedimento de outros pre
tendentes, que venh.tm solicitar, da mesma. 
fót•ma, subsídios para distl'ibuirem em es
molas, o que será. um YerJa.deiro abuso, mas 
muito legitimo, uma vez que, som mais con
sidel'U.<;õcs, formos abrindo mãos em favor da. 
irmã Paula; tanto mais que o seu caracter 
religioso poder·<t collocar a Camara na. c,m
tiugencia de vo~.ar subsídios da. mesma natu
reza p<tl'a outros, assigna.lando, por esta 
fôrma., que não houve da. sua. parto, neste 
caso, a. pr·ooccupa.ção de privilegiar os repre· 
sent:\ntes de uma determinada l'oligiào. 

Tenho dito. (~1!ttito bem; nwito bem.) 

O Sr. PL·esidente- Vae-sc votat• 
a referida. emend:t sob n. 5, do Sr. Thomaz 
Cavalcanti, com p:.t.rocel' contrat'io da. Com· 
missão. 

Em l:!eguiJa. 1! p:)sta a votos e rejeitnda ~t 
referhla emenda. sob. n. 5. 

O Sa·. Tb.oinaz Qaya)canti 
(pela oYilem) rcqnm· verificação da votJção. 

Procedeml.o-sc ú. verificação, reconhece-se 
terem votado contra 07 Sr·s. Doputados e a. 
favor 22, tot:J.l 119. 

Posta. a. votos, é r.:ljoitada. a seguinte omen · 
da, sob n. 6, do Sr. Thomaz Ca Yalca.ati : 

«Caso não seja acceit'1 a emenda acima• 
substitua-se a segunda parte da refe1•ida ru" 
brica pelo seguinte : DepJiS da pahvra 
12:000$, diga-se :para distribuir a 20 viuvas 
pobres, á. razão do 50$ mensaes cadtt uma, 
sendo a dist1•ibuição feita. (!. crit<.wio do Go
vorno peh\S mais necessita.das.» 

E' o projocto assim emendado approvado 
em terceira di.';cussão e enTi:J.d.o á Commis· 
missão de Redacção para. redigil·o, de accor· 
do com o vencido. 

O S1•. David Oa.D1plsta (pela 
ordem) -Sr. Presidente, achando-se sobl.'c :.~, 
Mesa a redacção final do projecto n. 253, de 
1904, que fixa. a despeza do Ministerio das 
Relaçõos Exterio1·es para o exercicio de 1905, 
peço a V. Ex. que consulte a Casa sobre si 
consente a dispensa de impressão para set' 
votada immedíata.mente a redacção. 

Consultada. a Garoara; concede a dispenst\ 
pedida. 
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Em s :~guida é sem debate approvada a seguinte 

REDA.CÇÃO 

N. 253 B- 1904 
.Redacçuo final do projecto n. 253, deste anno, que fixa a despeza do J.finisterio das Relações 

Exteriores para o exercício de 1905 

Art. 1.0 O Presidente da Republica é autoriz:tdo a despender pelo Ministerio das 
Relações Exteriores a.s somm'\S de 1.038:500$ em ouro e 332:000$ em papel, com os !!erviços 
designados nas seguintes verbas: 

1. • Secretaria de Estado : 
Pessoal •..••.••.••••••.••••••.•.•••...•• 
Material. •••.• , .••••..•••••.•.••••....•. 
2. • Empregados em disponibilidade ....••• 
3. • Extraordina.ria.g no interior ...•.••••.• 

4. 4 Legações e Consulados : 
Allemanha: 

Pessoal e material da legação •..•.•....•• 
Consul geral e chanceller em Hamburgo .• 
Vice·consnl em Bremen ... , •••.•••.•..•.• 

ArgenUna.: 
Pessoal e material da. legação .••..•.....• 
Consul geral em Buenos Ayres •....•••.•• 
Vice·consul em Rosario .•••.••.••.•.••••• 
Vice-consul em Posadas •.••.•.•••.•....•• 

Austria·Hungria : 
Pessoal e material da legação ..•.•...•••• 
Consul em Trieste ..•..•.••••....•...•.•• 

Belgica e Hollanda. : 
Pessoal e material da. legação •.•..•...•.• 
Consul em Antuerpia ........••.•.••..••• 

Bolivia : 
Pessoal e mll.terial da legação ••• , •.•••••• 

Canadá. : 
Consu! em Montreal ........•...•.••...••• 

Chile.~ 
Pessoal e material da legação ••••••.••••• 
Consul em Valparaiso ..•••.•••••••••.•••• 

Equador e Columbia : 
Pessoal e matería.l da legação .••.••.•.••• 

Estados Unidos da America. : 
Pessoal e material da legação •••••. , ••••• 
Consul e chanceller em Nova-York •.••.•• 

França. : 
Pessoal e material da legação •••••.•••••• 
Consul geral no Ha vre ••••••••••••.•••••• 
Consules em Pariz, Ma.rseli.a e Bordêos ••. 

Grau-Bretanha. : 
Pessoal e material da. legação ......... .. 
Consul geral e chanceller em L!verpool ••. 
Consules em Londres, Cardi1r e ~utham-

pton .•..•••...••.••••..••••••••. 
Hespanha: 

Pessoal e material da legação ••••.••••• 
Consul em Barcelona •••••••.•.•••.•• - ••• 
Vice-consúl em Vigo •••.•••••.••...•••.• 

162:200-i;OOO 
54: .'i00$0'JO 

35:500$000 
14:000$000 
4:000$000 

35:500$000 
10:000$000 
4:000$000 
4:000$000 

27:500l000 
10:000$000 

23:500$000 
10:000$000 

24:500$000 

4:J00$000 

30 : 500.$000 
7:000$000 

16:500$000 

37:500$000 
16:000$000 

44:000$000 
10:000$000 
2~:000$000 

43:!':00$000 
14:000$000 

21:000$000 

23:500$000 
10:000$000 
4:000$000 

Ouro Papel 

~17 200$000 
70 000$000 
45 000$000 
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Italia. : 
Pessoa.! e material da legação .••.•.•.•. 
Consul geral e cha.ncelle~ em Genova. •• 
Consul em Na.poles ..................... .. 

Japão: 
. Pessoa.! e ma.teria.l da legaçio ......... . 

Paraguay: 
Pessoal l'l ma.t )ria.t da. lega.çã.o .......... . 
Con.sul em Ass:Impção .................. . 

Perú: 
Pessoal e material da. legação ......... .. 
Consul geral em. lquitos ................ . 

Portugal; 
Pessoal e material da lega.çã.o •.•...••••• 
Consul geral e cha.nceller em Lisboa. ..•.•• 
Conmul nu Porto ..••.••.•...••..•••• , ••.• 

Ruasia: 
·Pessoa.t e ma. teria! da Jega.çã.o. , ......... . 

Sa.nt:t Sé: 
Pessoal o material da legação ......... .. 

Sui,;sa: 
·pessoal e ma.toria.l da legação ....•...... 
Consul om Gonobra ..................... . 

Urugua.y: 
Pessoal e material da. lega.çãn ..•.....•.. 
Consul ger:J.l em Montevidéo ........ , .. . 
ConsuL em Salto ........................ . 

Venezuela.: 

35:500$000 
14:000$000 
.7:000$000 

15:500$000 

24:500$000 
7:000$000 

24:500$000 
7:000$000 

36:000$000 
14:000$000 
7:00~'000 

27:500$000 

23:500$000 

23:500$000 
7:000$000 

35:500$000 
10:000$000 
7:000$000 

OURO 

Pessoal e material da. legação........... 16:500$000 
5,A .Ajudas de custo .................................. .. 

84B 500$000 
130 000$000 
60 000$000 e.a Extraordínarias no exterior ........... , ........... . 

Sala das Commissõas, ll de novembro de 1904.-Domingos Guimaraes - 1lfedeíms e Al
buquerque. 

E' o projecto enviado ao Senado, 

O Sr. Cassiano do Nascin1en· «A' ta.bella I P-accrescento-so : 
t.o (pela ordem) -Sr. Presidente, achando, Continua em vigor a consignação tlu 
na ordem do dia, já. encerrado o projecto 150:00()$, para. pagamento das pensões aos 
que fixa a despeza do Ministerio da Marinha, operar i os in validos dos extinctos a.rsena.es de 

. e tratando-se de um assumpto que deve pre· marinha da Bahia e Pernambuco, reduzida 
ferir a. qualquer outro do serviço publico, a 60:000$000.» 

. poço a V. E~. que consulte a Casa si deve Sü.o ~uccessivamento postas a votos e re-
dar preferencia. pa.ra a votação do referido jeitadas as emendas sob ns . 2 e 3 . 
projecto. E' annunciada a. votaçã.o da. seguinte 

emendot, sob n. 4, do Sr. Medeiros e Albu-
0 Sr. Presidente -Os senhores querque: 

que concedem a prcferencia. queiram se le· « Accrescenta-se onde convier : 
vantar. (Pausa.) Art. Fica o Presidente da Republica au· 

Foi concedida. torizt~.do a abrir o credito necessa.rio para. 
E' annunciada a votação do projecto verificar, por experienoias a dequadas, o 

n. 245, de 1904, que iixa a despeZ<I do Mi· valor do e:tplosivo offerecido ao Governo 
nisterio da Ma.rinha para. o exercício de pelo Dr. Alva.ro Alberto da Silva.» 
1905. 

O Sr. Pre~idente- De conformi
dade com o Regimento, votam-se e n pri
meiro logar as emendas. 

Em seguida é a.ppr ovada a seguinte emen· 
da, sob n. 1, dos Srs. Affonso Costa. e 

. out1·os : 

O Sr. Medeiros e Albuquer· 
que (pela ordem ) vem pedir a attenção da 
Camara. para a emenda. que apresentou e se 
vae votar. Trata-se de um brazileiro dis
tincto,q_ue, em certa. occasião,fez um invento: 
de~co bnu uma fórmula novo. de ex.plosi v o . 
Exaciamente porque e!lc~. lhe parecia. muito 
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- boa o1fereceu-a ao governo IJra.zilciro. Não I vada esta emenda, sejá. ella de3tacada, afi.rn 
p ::dia a mínima remuneração: queria apenas de constituir projecto em separado. (Muita · 
que o Governo dis.sosse si acceihva a sua of· bem; muito bem.) 
ferta. Um ministro da guerra, o Sr. Mallet,' 
não teve a. minima hesitação: rejeitou-a. . O Sr. Presidente-A Ca.mara ou--

O Dr. Alvaro Albcrl;o partiu então para a viu as informações que foram dadas pelo· 
Europa e, para til•ar privilegio, teve de re· digno membro da Commissão de Orçamento,. 
velar o. sua invenção. Voltando, como a sua Va.e·se votar a emenda.. 
maior ambição era. s~rvir a.o seu paiz, tor· Em seguida é posta a votos e approvada. a 
nona offerecer o sou invento, j;~ então pre- referida emenda sob n. 4. 
stigiado com o nome de autoridades européas. 

O general Argollo mn.ndou fazer algumas 
experiencias. Os resultados excederam as 
melhores expectativas. Não foram, porém, 
completas. Quando o inventor pediu que, 
afinal, decidissem si a.cba. vam quo a. sua of· 
torta ora. dignn. de ser acccita. e terminassem 
as oxperiencins, o Ministro da. Guerra lhe 
despachou um requerimento, dizendo quere· 
quoresse credito ao Congresso. De modo que 
o inventor, que dava do presente o producto 
<lo seu engenho, é qnc devia ir pedir dinheiro 
p:1ra o Ministerio da. Guerra., afim de que 
e.;tc lhe respondesse si acceita.va a sua. da.
tliva! 

Ello pediu. Os papeis estão com o illustre 
Deputado por S. Paulo, o Sr. Galeão Car
vaihal, que j;t estudou a questão e que pódo 
canfirma.r quanto acabo de dizer sobre o 
valor das primeiras experiencias. 

Depois de mandado para. aqui o pedido, o 
:\Iinistro da Marinha. quiz tambem fazer al
gumas e:r.pericncias. Fizeram-se. Ainda uma 
vez tudo correu maravilhosamente : chapas 
quejamais haviam sido penetradas com a 
ca1•ga maxima das outras polvoras, em fuzis 
:\Iauser, fvram varadas de l~do a lado, C)m a 
maxima facilidade, empregando-se o novo 
explosivo. 

A emenda do o1•ador 6 para que se com
pletem as expel'iencias, para que cumpram 
ú dever de elementar cortezia de dizer ao 
inventor si querem ou não querem a sua. 
offerta.. Si acham que ella não presta, dos· 
pachem·n'o. Amanhã, irão talvez comprar 
essa polvora, quando ella vier do estran
geiro .•. 

O orador pede á. Camara que acceite a 
emenda. · Ella será. depois destacada do Orçl· 
mento da. Ma.rinha e constituirá. projecto a 
parte. E', por ora, o que espera da. gentileza 
dos seus collega.s. 

O Sr. Galeão Carvalhal (pela 
01-clem)- Sr. PJ•esidente, sobro o assumpto 
desta emenda, pende de conhecimento da 
Commissão de Orçamento um projecto espe
cial, a respeito do qual ha parecer já. elabo
rado, embora ainda não assigna.do. 

Dei parecer fa.vor<tvel, de molo que con
cordo com o alvitre lembrado pelo illustre 
Deputado por Pernambuco, para que, appro-

O Sr. 1\-.ledelros e Albuquer
que (pelct o1·dcm)-Sr. Presidente, peço ar 
V. Ex. que consulte a. Casa sobre si concede · 
que a. emenda que acaba de ser a.pprovada,. 
seja. destacada para constituir p;·ojecto t\ 
parte. 

O Sr. Presidente-A emenda n. 41 
destacada do Orçamento da Marinha, vae á. 
Commissão de Orçamento, para. ser redigida 
em projecto especial. 

Posta a votos, ê rejeitada. a emenda. sob 
n. 5. 

E' annunciada a votação das seguintes · 
emendas, sob ns. ô e 7, dos Srs. Abdon 
Baptista e outros e dos Srs. Carlos de 
Novaes c outros: 

«Ao art. n. 16-accrescente-sc: 
e de 75:000$ para remoção do pha.rolete da 

morro do João Dias para a. pont:L do Sumi
douro e installação do pharol na ilha. da. Paz; 
Santa Caiharina.~ 

«A' rubrica 16•-accrescent.e-se: 
Fica o Governo autorizado a despender a. 

qu:mtia. de 50:000$ para a montagem dos 
pharóes-Simão Grande, Mn.chauinhas e Gai- · 
vota-no Estado do Pará.:. 

O Sr. P.J.•esidente-A's emcnd[l.:i 6 
e 7 que se seguem ao art. 16, a. Commissão 
oJferece as seguintes sub-emendas, que, salvo 
reclamação, vou, de preferencia, submetter 
á consideração da Casa. 

Sub-emenda da Commissão: 
«Ao n .16-Repa.rtição da Carta Marítima. 

- accrescente-se : augmentada de 70:000$ . 
para. a remoção do pharolete do morro de 
João Dias para a ponta do Sumidouro o in~ 
stalla.ção do pha.rol da. ilha. da Paz, em Santa 
Catharina, e montagem dos pharoes-Simão 
Grande, Machadinhas e Gaivota., no Estado 
do Pará.)) 

Em seguida. é posta a votos e approvada. a 
seguinte sub-emenda da Commissão ás refe·· 
ridas emendas sub ns. 6 e 7: 

«Ao n. 16-Repartição da Carta. Marítima 
-accrescente-se : augmentado de 70:000$ 
para a remoção do pbarolete do morro de 
João Dias para a ponta do Sumidouro e in· 
stallação do pharol da. ilha da Paz, em Sant~ 
Catha.rina., e montagem dos pharóo.s Sjmão-. 
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Grande, Ma.cha.dinha.s e Gaivota, no Estado ·foireproduzraa no orçamento vigente, devo ii 
do Pará.~ ·r .informar a. V. Ex. e á Ca.mara. que, si . a. H: 

São consideradas prejudicadas as referidás mioh& emenda. for approvada. em . ~a· dis-
emenda.s sob ns. 6 e 7. cmsão,serei o primeiro em a.presenta.r,na. 3a, 

uma. emenda explicativa, de modo que esta . 
Posta. a votos, é rejeitada a emenda . sob disposição fique sob a fórma de autorização p 

n. 8. Assim. o Governo lancará. ou não mão . da. 
E' annunciada a votação da. seguinte emen- medida, conforme julgar ma.is acerta-la-

da, sob n.9, do Sr. Bricio Filho: mente. 
«Accrescente·se onde conYie1•: 
Mantenha-se a disposição da. lettra d, dJ 

art. 8° da. lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1904,» 

O Sr. Oa11sian.o do Nasci-
Inento (pela o-rdem)- Sr. P1•esidente, 
em vista. da. declaraçã'J que faz o nobre 
Depufu.do por Pernambuco, parece-me que
não haverá inconveniente em adopta.rmos.a. 

O Sr. Pre!!i!ldente-A esta emenda segunda. parte da emenda., porque S. Ex. se 
A Commissão apresenta a seguinte sub- compromette a converter, quando se :verifi-· 

&menda: cara 3" discussão do projecto, oro autoriza.·· r 

«Ao n. 23-Material de construcção naval ção ao Governo. 
-accre~cente-se:augmentada de 30:000$pl!ra · o SR. Bawro FILIIO dá utn aparte. 
constru1r e adaptar a qualquel' embarcaçao, . . _ 
a juizo do poder competente, o invent.o de O SR. C~SSIANo no NAsciMEJSTo- Stm, se_ 
turbina a vapor. , senhor; nao vale a pena a camora llronun 

O Sr. Brleio Fill10 (pela 01·àem) 
- Sr. Presidente, preciso dar uma explicação 
com relação a. esta emenda. 

A Com missão deu parecer contrario com 
rela.ç·ão á parte que se segue aos submarinos 
de invenção nacional. 

Devo, porém, ponde1•a.r á Camara que, 
quando aqui se discutiu o projecto de reor
ganização da esquadra, a Commissão de Or
çamento dou parecer contr,1rio á emenda 
que apresentei a este respeito, allegando 
quo no 01•çamento já. existia. uma disposiç,ão. 

Essa conside.racão da Commissão importa 
em se pronunciar favora.volmen ~ ..~ ao pensa.· 
mento da minha emenda. 

Accresce, Sr. Presidente, quo esta disposi
ção jd. fot reproduzida. em orçamentos ante
riores, e a Commissão nomeada pelo Go
verno ainda não ela:ooroú o parecer a re· 
speito. 

Já ha despeza feita, dinheiro gasto e, no 
emtanto, a Commissão não dis!e si os typos 
p··estam ou não. 

Nestas condições, não podemos ftca1• em 
meio do caminho. 

E' a. nzã.o por que proponho esta emenda., 
isto ê, para. que a Com missão ultime os seus 
trabalhos; seria inutilizar todo o dlspendio 
já feito si não toma.ssemos esta provl
iencia.. 

Além disso, dá-se o seguinte, de a.ccordo 
~om a. minha. emenda: o meu pensamento foi 
lar ft emenda a fórma de antorização. 

Como, porém, isto não está. bem clo.ro, 
risto que esta disposição de autorizações não 

Vol. VIl 

ciaL'·Se contra. a emenda, interrompondo as
sim c>studos que, diz o nobre Deputado, estão. 
em andamento. 

O Sr. Presidente- A Camara 
onvht a. dechraçio do presidente da. Com
missão relativamente á emenda. n. 9. 

Vou submetter a. votos a primeira, parte 
desta emenda e, em seguida,a segunda. parte, 
modificada pola Commissão. · 

Em seguida ê posta a. votos e approvada a. 
referida emenda sob n. 9, do Sr. Brlcio Fi
lho, tanto na p1•imeira, como na segnnda 
parta. 

E' igualmente appr~vada a seguinte sub
emenda. da Commissao á segunda. P.lrtc da. 
referida emenda do Sr. Bricio FLlho, sob 
u. 9 ; 

«Ao n. 23-Material de constrncçã.o na-· 
val-Accrescente-sc: augmentatl.a de 30:000$ 
pn.ra construir e ada.pta.r a qualquer embar
cação, a juizo do poder competente, o in
vento de tm•bina a. vapor.» 

São successivamente postas a votos e ap
provada.s as seguintes emendas: 

Sob n. 10, dos S1•s. Yictorino Monteiro e·· 
outros : 

cOnde convier : 
Art. Fica. o Governo autorizado, na 

vigencia da p1•esente lei, a contractar o 
serviço da praticagem da barra do R.io 
Grande do Sul., mediante concurrencia pu
blica, com proponente brazileil•o ou em
preza. na.cional, com os favor·os e onus cqn· 
feridos em ídenticas condições (a1•t. 8°, let-

i2 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/201 5 14:29 - Página 20 de 38 

*··176 ANNAES DA CAMARA 

;ctra h, da. lei n. 1.145, de 31 de dezembro pôe Elm votacã.o esta sub-emenda. da Com-
de 1903. )• missão e dê preferencia ás minhas e mandas. 

Sob n. 11, dos Srs. Tosta. e outros: ·o SR. PRESIDENTE- V. Ex.requer que 
«Pa1'& as obras urgentes de que ea.rece a a votação seja; feit3. por partes 1 

- doca. da Capitania. do Porto do Estado da O SR. RoDRIGUES DORIA- Sr. Presidente, 
I Bahia, nos te1•renos do extineto Arsenal de esta sub-emenda é uma. burla em relação ás 

Marinha9 100:000$000. » minhas · emendas. 
E' igualmente approvada a seguinte sub- O SR. PRESIDENTE- O nobre Deputado 

Gmenda da Commissão á. referida emenda não pôde usar desta. expressão referindo~se 
sob n. 11: «Onde se diz lOO diga-se: 50.» ao parecerda.COJnmlssão. 

E' approvada a seguinte sub-emenda da. O SR. RoDRIGUES DoRIA- Mudarei para 
· "Commissão á emenda. sob n. 12, dos Srs. outra; é uma mystificação em relação ás 
Riva.davia Corrêa e outros: emendas que apresentei ao Orcamento do 

«Ao n. 16-Re]Jartiçã.o da. Carta. Maritima. Ministerio ·da Marinha. Peço a V. Ex. que 
! _ E mais 90:000$ para acquisiçã.o e monta- não me ordene a retirada deste segundo 
1 . gero de um .·.pha.rol de 4o orllem na. .praia qualificativo, por que o meu voca.bulario é 
1 · muito restricto. 
1 

Pernambuquinho, no Estado do· Rio Grande 
1 

do Sul.» Não posso encontrar expressão melhor do 
que a. que empreguei. 

1 E' considerada. prejudicada a. referida. Sr. Presidente, foi creada. a. escola de 
i· emenda. sob n. 12. Aprendizes Marinheiros de Sergipe pela. lei 
1 São successiva.mente postas a votos e re- de 15 de julb.o des~e anno ; e, em virtude 
1 _ jeita.das as emenda.s sob ns. 13~ 14 e 15. de uma. lei qtie hontem citei aqui, que man-

do pôr no o1·çamento as verbas necessa.rias 
o Sr. Presidente-Sob os ns. 1 ~. ·paril. custeio de serviços novos creados, 

1 
17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23fornm a.prseubdas a.pr2sentei emendas,com rubi•icasdiíferentes, 
emendas pelos Srs. Rodrigues Doria. e outros. aflm de se fa.z:er a insta.lla~ão e custeio da. 

Escola de Aprendizes Marinheiros de Ser
A estas emendas a Commiflsão o.ffereceu gipe; e com s11rpreza. minha a. Commissão 

I o seguinte pareoer~concluindo por uma. sub- de Orçamento, em vez de dar parecer collo· 
: · emenda : cantto e distribuindo as diversas rubricas 

c Tendo sido restabeleaida. a Escola de nos logares competentes. como faz com as 
Anrendizes Ma.t•inheiros do Estado de Sergiro escolas de todos os Estados que as teem, for-

r. mulou uma. sub-emenda., autorizando o Go· 
pelo a.rt • 1° da lei n • 1. l 86, de 15 de jun O rerao 11 despender 150:000$ com a creaçã.o de 
a~ 1904, cumpre que se dê execução á. lei ; e 1 ·.c tA d 

I como por esse mesmo artigo o Poler Ex- uma escoa, que Ja. es a. crea. a I Qual' dizer: 
ecutivo está autorizn.do a. proceder á organi· autoriza a não se fa.zel' esta. escola, porgue 

1 zacã.o das escolas de aprendizes, a Commisão tanto vale esta sub-emenda. da Commissao, 
ê de parecer quo todas as emendas da ns. 16 Não tem a Qama.ra que autoriza.r ainda o 
a 23 devem ser incorporadas em um artigo e Governo a crear~ mas a fa.zer a. despeza., 

. oft'eroce a todas ellns a. seguinte sub-emen:ia.: porque sem verba no OI.'~a.mentG não póde' 
ella ser fdita.. 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado Iõlto é que as minhas emendas pedem. Mas 
a. despender 150:000$ com o restabeleci- a Commissão, não querendo dar parecer 
manto da Escola de Aprendizes Marinheiros contrario, formulou um substitutivo, que é 
de Sergipe, em virtude do art. Io da lei uma dessas muitas autorizações que vão 
n. 1.186, de 15 de junho de 1904.:. dot•mir o somno do esquecimento no acervo 

Vou submetter a. votos a sab-emenda. da das autorizações feitas pa1 .. a. Sergipe. 
·Commissão, salvo reclamação. (Pausa.) Portanto, protestamos contra esse meio 

-de que lançou mão a Commissão,.e pelimos 
O Sr. Rodrigues Dorla ( pela· ·á Camara que l'ejeite a sub-emenda, appro

orãem ) - Sr. Presidente, v. Ex. vae põr a vandv as emendas da. bancada de Sergipe, 
votos a sub-emenda da Commissão 1 , ~ois consideramos o contrario, como a.qu~ eu 
o sa. PRESIDENTE _ Declarei que ia sub- , ls~e houtem, um menos~reço e a. maD1~S

·;metter a. votos a sub-emenda salvo recla.- · taça~ de que nã.o temos dire1to a pre~ençoes 
- ' que Influam no Orçamento da Repubhoa. e a 

macao. rdispensa da nossa modesta collaboração n~ 
O SR. RoDRIGUES DoRIA- Pois eu 'Venho 1eia a.nnuas. _ · 

··,fazer uma. reclamação a v. Ex. para não E' o que tinha. a dizer. 
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O Sr. Ca.sslano do :Nasci
·JDen'to-Sr. Presidente, hontem, quando 
-o illustre · representante de Sergipe discutiu 
o Orçamento da Marinha, propuz-me, na au~ 
. saneia do honr·ado colleg& que relatou o or
çamento, a responder ás observações de 
S. Ex., relativas á emenda restabelecendo a 
Escola de Aprendizes Marinheiros de Sergipe~ 

E' bem de vêr que nessa resposta que pre
tendia da. r ao nobre Deputado eu não usaria 

-de expressões como aquellas que a Camara 
acaba. de ouvir e que devolvo intactas a 
S. Ex. 
. 0 SR. RODRIGUES DORIA-Não as modifi
-camos porque o substitutivo não indica sinão 
. aquillo que declarei. . . 

0 SR. CASSIAl'TO DO NASCil\IENTO-Oestôa 
muito d(l meus habitas acceitar discussão em 
terreno menos cortez ; deixo isso a outros 
que entendem ficar-lhes bem esse procedi
mento. A mim pa.rece quG sempre fica. mal a 
um representa.nte da Nação exceder-se na 
linguagem de que usa. para com seus compa
nheiros. 

Portanto, eu nã:.o podia, por uma circum
stancia eventuaJ. prever que,chegando hoje 
a esta. Camara., não teria de tomar parte na. 
discussão do Orçamento, solvendo assim o 
compromisso hontem assumido e honrando 
a palavra de um collega ausente. 

Mas, de tudo quanto ouvl hontem pare
·eem·me menos cabiveis as considerações 

; Veio então ã tribuna o honrado Deputadv e 
rios disse tantas amabilidades que devolvo 
intactas, deixo no tapete desta casa, não ie· 
va.nto, porque parece que a discussão . e11tre 
nós deve permanecer em uma região mais 
serena, mais calma, menos apaixonada.. 
Tanto mais injustas e acerbas foram essas 
expressões, quanto é certo que nós, da. Com· 
missão de 0l'çamento, corr~spondemos; com 
a sub-emenda que apresenta.mos e o parecer 
que lavramos. aos intuitos que determina
ram a acção da bancada de Sergipe. Si não 
tivemos a ventura de ser comprehendidos 
pelo honrado o1•gão dessa. bancada que hon
tem citou até uma lei revogada, em que es· 
tribou a sua opinião, lt • culpa não é nossa.. 
(Apartes.) 

Portanto, Sr. Presidente, em nome da 
Com missão, mantenho e solicito da Camara. a 
approvação da sub-emenda, que preenche 
perfeitamente o fim que tinha em vista a 
honrada baneada. de Sorgipo. 

Tenho concluído. 
Em seguida é posta a votos e a,.. provada 

a seguinte sub-emenda da Commissão : 
«Art. Fica o Poder Executivo autori-

zado a. despender 150 contos de réis com o 
restabelecimento da Escola. de Aprendizes 
Marinheiros de Sergipe, em virtude do 
art. I, da !e i n. 1.186, de 15 de junho de 
1904.» 

feitas a respeito da sub-emenda. da. Com· o 8r. Rodrigues Do ria (pela 
miseã.o. ordem) requer veriftcacã.o da yota.ção. 

Disse a honrada. representa.ção de Sergipe, Procedendo·se á verifl.ca.oão, reMnhece·se 
por seu orgão, que essa sub-emenda manda terem votado a favot• 86 Srs. DGlputados e 
restab.elecer uma escola. j~ restabelecida por contra 36 total (122). 
lei. Nã.o é entretanto isso que está. no pa-
recet•, que é um todo complexo e começa São consideradas prejudicadas as referida.s 
por a.ffirmar quo a. escola. está estabelecida. emendas do Sl'S. Rodrigues Doria e outros. 
por lei e lhe dá a dotação necessa.ria, São succe3sivamente postas a votos e ap
autorizando o Governo a_. despender com poiadas as seguintes sub-emendas da Com
-o seu restabelecimento até a quantia de missão: 
150:000$. 

«Ao n. 16-Repartição da Ca.rta.Maritima., 
Isso se explica perfeitamente. O Governo, accrescente-se : na rubri~a Diversas quotas 

-em obediencia á lei que votamos, l'estabele- das ta.bella.s explicativas ficam incluida.s as 
cendo essa. escola, lei rererendada pelo actual palavras combustível e sobresalentes, onde 
Ministro da Marinha, pois é de 15 de junho, se diz: Pa.ra. acquisiçã.o de oleos, mecha.s, 
o Governo na reorganização da escola póde chaminés e outros artigos.» 
·dispender menos do que é fixado nas emen-
das da. banca.da de Sergipe. ((Suppt•imam-se a lettra (b) do art. 211 e 

E por nos parecer que 0 restabelecimento art. 4° da proposta feita pela Commissão de 
da escola póde ser realizado com menos di- Orçamento.» 
nheiro do que a eomma proposta nas emendas cAo n. 2-rubrica Conselho Nava.l accre· 
da bancada de Sergipe, nós otroreeemos a sente-se: Diminuída de '700$ a consignação 
esta emenda, a esta discriminação de verbas · de 3:000$ para. material fica.ndo esta assim 
feita );lela honrada ba.ncada de Sergipe, uma. especlftcadr- Expediente, 1:500$- Impres
~ub·emenda autorizando o Governo a gastar sões e encadernações, 600$000 - Asseio da 
até 150:000$000, (.Apartei,) casa, 200$000. 
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Assim emendado é approvado em 2lt' ··~Hscussão em seus 1.rtigos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 245 A -1904 

Art. O Poder Executivo ê autorizado a despender pelo Miuisterio da .Marinha com 
os serviços designados nas seguintes verbas a quantia de 30.917:420$508, papel, e· 
650:653$580, ouro: 

1. Secretaria. de Estado ............................ . 
2. Conselho Naval •••••.... , ............... ........... . 
3 .. Quartel . General •••.•••.•.•••.••....•••...•..••.•.• 
4. Supremo Tribunal Militat• ........................ . 
5. Contadoria da Marinha •.•..•...••..•••.••.•..•.•.• 
6. Commissariado Geral da Armada ...•••.•••...• , •.. 
7~ Auditoria ..•••••••••••. , •••...•••••••••••••• , .•••• 
S. Corpo da Armada e classl!s annexas ....•••••••.••..• 
9. Corpo de Marinheiros Nacionaes .....••••••••••.•••• 

10, Col'po de Infantaria de Marinha .................... . 
11. Arscnaes ..•.•..•••..•...•..••.•..••. , •.•.••...•••. 
12. Capitanias do portos .....•..............••..•.••.• 
13. BaJisamento de portos ............................ . 
14. Força naval •..•••••..•.....•••.••.•.•••••.•.••••. 
15. Hospitaes ••.••.••••......•••..•••. , .•••.••••..•••• 
16. Repartição dl Carta Marítima - Augmentada. de 

80:000$ para. a. construcção do dous pharóes de 
3a. classe, um na costa do Albardão e outro na 
:praia de Pet•nambuquinho, no Rio Grande do Sul. 

17. Escola Naval, etc .••.•.•...•..•..•. , . , •••••••....• 
18. Reformados - Augment!lda de 15:174$400, sendo 

addicionada a importancia de 3l :926$400, em con-
sequencia de reformas concedidas, c deduzida a de 
16:752$ con•espondente a quatro officia.cs refor-
mado~ que fulleceram •..••.........••.•.••...... 

19. C()lllpa.nbia. de Inva.lidos .....•...••.•••••..•.•....• 
20. A1•mamento e equip:l.mento ..••.•••••.••••••••..••• 
21. Munições de boeca ••........••.••.•..•••.•••.•...• 
22. 1\lunições navaos •••••.••.....•.••....••••.••.•.•.• 
23. Material de construcQão naval, etc ............... . 
24. Ob1•as •• , •••• · ••••••••••••.•.•••••••. · ••••.• ~ ••••••• 
25. COmbusttvel •.•••.••••••••..••.••••.•.•.•••••••. . •• 
26. Fretes, passagens, ajudas de custo, etc ...••..•... , . 
27. Eventuaes ••••.•..•.•.•..........••.. .. .•••••....•• 
28. Commissões em paiz estrangeiro .••.•..••••••••.... 

Art Fica. o Poder Ex.ecu ~ivo autorizado: 

Ouro 

. ........... . . . . . . . . . ' .. ............ ............ 
I I e e I I I I I I I I ............ 
I. e I f I I •• \I I ............ ............ . . . . . . . . . . . . . ........... 
.......... .. . ............ . ..... " ..... 
•• t ••••••••• 

. . ~--~ .• ....... . ' .......... 

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

. .......... . 
650:623$580 

Papel 

208:66i$000 . 
46:840$000 . 
98:331$000 : 
26:040$000 

233:932$500 
43:760~000 
21:775$000 . 

3.0ml: 81000 
2. 729:01 350 

373:650 700 . 
3.758:514$668 . 

436:084$000 
50:000~000 

4.447:064 146· 
376: 603$00& 

749:820$000 
387:200$000 

692:196$009 
160: 6B7$685. 
150: 000~000 

7. 867:422$450 
1 • 350:000$000 . 
1.750:000$000 

430:000$000 
1 . 000 :000$000 

~20: 000$000. 
~10:000$000. 

$ 

a) a vendor o material reputado i!lutil, a.proveita.nJo o producto da V'enda nos l'epa.ros 
do material ftuctuante e proprios n:tcionJ.es; 

b) a. m1.ndar imprimir, na I111prensa. Nacional, o catalogo da Bibliotheca e Museu da · 
Marinha. e todos o3 trabllho s preparatorios lfecessarios á pu blieaçã.o da Encyclopedia Na'1Ja3 
Brazileira a cargo da. commi ssão de socios do Olub Naval ; 

c) a. ra organizar o Conselho Naval a a. respectiva secretaria, ficando o acto pa,ra 
execuçã.o de pendendo de approvação do Congresso; 

d) a. rever o regula.m2 nto da. Escola. Naval, fazendo as altera.~ões que julgar conve· 
nientos, devdndo, p)rém, te r execuç-.ão depois da. approvação do Congresso. 

·~ Art.. Fic:1 derogado o at•t. 19 da lei n. 3.018, de 5 de novembr<l de 1880, para o 
flín do poder o Governo celebrai' contractos por tempo nunc~ maior de cinco annos,. 
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quando estes versarem sobre aluguel de c ISlS, construações na.vaes e illumina.cão de 
fortalezas, ilhas do Ministerio da. Marinha. e navios de guerra ou fol'Decimento de a.gua tt 
qualquer dessas dep~ndencias. 

Art. Continuam em vigor o art. 10, lettras e e i da. lei n. 834, de 30 de dezembro 
de 1901, o o artigo 13 da lei n. 652, de 23 de novembro de .\89U, ficando extensivo ás 
praças e infe1'io1•es asylados, aquartelados, o abono que se faz de etapa ã' mulher e a. um 
filho do asylado, aquartelado, no Mirristerio da Guerra, e cujo casamento se houver 
realizado antes da invalidez. 

o Sr. Presiden-te-O projecto vae 
ser enviado á Commissã.o de Orça.mento para 
redigil-o para. a 3a discussão de accorJ.o com 
o vencido. 

E' annunciada a continuação da. votação do 
projecfo n. 237, de 1904, autorizando o Poder 
E:x:ecutivo a. con~r a.o tenente Manoel Joa
quim Machado, para. todos os e1fcitos, o 
tempo que lhe tenha sido descouta;do em vir
tude da coparticipação na revolta de 6 de 
setembr.J, com pareceres das Commis:3ões de 
Marinha e Guerra e de Constituição, Legis· 
lação e Justiça e voto em separado dos Srs. 
.h;stevam Lobt> e Germano Hasstocber acerca 
da emenda o:trerecida na 38 discussão do pro
jecto n. 205, de 1899 (3• discussão). 

O Sr. 1:::lo:residente- A este pro· 
Jeeto foi apresentada pelo .Sr. Eliseu Gui
lherme a seguinte emenda, constante do 
impresso n. 237, de 1904 : (lê) 

Ao art. 1° do projecto n. 205, de 1899. 
Substitua-se o art. zo pelo seguinte : 
Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a. contar 

áquelles militares que por occasião da re
volta. de 6 de setembr() se acha.va.m inves
tidos de funcções publicas electivas o tempo 
que lhes tenha. sido des~ontado em virtude lia 
eoparticipação com a mesma. 1•evolta. 

Esta emenda tove parece1• favo1•avel da 
Commissão de Marinha e Guer1•a. e da de 
Constituição, Legislação e JustiQa., com ex
cep\-ão dos votos dos Srs. Estevã.l) Lobo e 
.Ge1•mano Hasslochor. 

Va.e se votar a emanila do Sr. Eliseu Gui· 
lherme. 

O Sr. Estevam Lobo - Peço a 
palavra. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. 
Estevam Lobo. 

O Sr. Estevam Lobo (pela m·dem) 
-Sr. Pl'esidente, máo grado meu, sou for· 
çado .• , (SttSSU~-ro.) 

O Sn. PR~·smENTE-Attenção! Ha um ora· 
.dor na tribuna.. 

0 SR. ESTEV.Al\I LoBo-Sr. Presidente, ia 
-~li~endo.z quando V. Ex.. fez a. proveitosa 
lDJtmcçao, a bem da ordem, ia dizendo quo 

sou forçado a. clmma.I· novamente a a.ttenção 
da. Ca.mara para. o caso que se va.e julgar. 

0 SR. EL YSEU GUILHERME-Estou admirado 
da insistencia de V. Ex. ! 

0 SR. ESTEV A'M LOBO-Toda ella. a. bem do 
inte1•esso publico. (M'tf.ito bem.) 

0 SR. ELYSEU GUILHERME- Si V. Ex. j<.t 
encaminhou a. vota.ção da outra vez ! ..• 

O SR. EsTEvÃo Loso - Creio que esse di
reito não me pó1e sm• recusa.do. (Apoiados 
numerosos.) 

0 SR. GE!UIANO HASSLOCHER - 0 que é 
estranha v e! é a. estranheza do nobre Depu
tado por Santa Catha.rina. (Ela outros apar
tes.) 

O SR. EsTEVAM Lono-Sr. Presidente, não 
sei a que a.ttribuir a. subi ta injunccão que 
agora. é feita pelo meu illustrado collega, 
porquanto eu estou a.penas cumprindo um 
elementar dever de Deputa.do. (Apoiados.) 

Como ia. dizendo a. V. Ex., Sr. Presidente, 
sou 'forç:tdo a. chamar novamente a a.ttenção 
da. Ca.ma.ra., a. attenção dos Sr::~. constitucio
nalistas, para o facto de não sel~ esta a. me
lhor opportunidade de se l'evoga.r a lei da 
a.mnistin, aqui regularmente vohda; de 11ã.o 
ser esta tambem a. melhor ()pportunidade 
para. se abrir uma. e:x:cepção, toda de ordem 
pessoal, em assumpto que joga. com os mais 
vitaes interesses da nacão. 

Si ha. algum direito lesado · neste caso, nada 
mais justo, como tenho dito va.rias vezes, do 
que reclama1• este direito pelas vias compe
tentes, isto ê, judicialmente. 

Agora., o ponto principal, para o qual de
sejo chamar a. attenção da Camara., versa. 
precisamente S<lbre isto: fa.lla·se em economia 
na necossida.de inadia vel de se economisa.r 
o mais possível; é esse o leit ~nQti'l> de todos 
os dias, e o p1•ecedente estabelecido vae 
abrir uma brecha sensivel nos recursos do 
Thesouro Nacional ! 

Isto é iacontestavel. E uma Cama.ra que 
tom a. incumbeocia de zelar, tanto qua.nto 
possível, (pelo menos deve ter esta obriga
ção) pela arrecadação e distribuição dos di.,. 
nheirvs publicos, pa.rece-me que nã.o d()Ve 
abrir um precedente neste sentido. (Apoia
dos.) 
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· E' bem certo, Sr. Presidente, qué ~ níuito .· O SR. SR. MEDEIRos E ALDUQ13ERQUE-P6r· 

ingra.to insistir na. discussão de • um càso todo. isto m esmo, é o .c1so de ·se uatabl!lecu uma. 
pessoal. .· . ·. regra acabando oom is~ . · · 

Precisamente porque e!le é pessoal, tem O S&. ELYSEU MARTINS - No meu Estado,. 
as arestas assim tã.o vivas que um simples que foi o tbeatro da.s maiores lutn e mais
encaminhamento de votação transforma-so atrozes rcive2os, esse coog:t·nçamento se fez;. 
em um verdadeiro collstraogimento. e é ainda como consequencia desse alispi· 

1\fas, apezar de tudá, S1·. Presidente, sem cioso acontecimento, de inapr<Jciu;veis va.n
embargo dos protestos vehementes do meu tagens public:ls, que esta medida. é aqui 

. illustre collega., que, quero crer, defende ah· apresentada por mim com apoio e applí!-USO · 
.nega.damente tambem os lnte:rasses o4.ciO· dos. chefes outr'o:•a .meus adversarios, e com 

. naes, sem embargo do seu desinteresse neste quem me acho identificado. 
· sentido, julgo cumprir um elomeotat• dever Com razão devo · m e sentir dolorosa.meute 
de . Deputado, chamando a attenção da. Ca· masoado, vendo a attitude do nobt•e Depn· 
mara precisamente para os seguintes pontos: tado, pretendendo contrariar u ma medida de 
· 1•, si .ha. direito a. ~lamar, 0 Poder Judi- justiça, que deriva.· da política de concordia. 
cia.rio ê 0 unico competente; levada a.eft'aíto no meu Estado 

2°, si ha. necessidade de se alterar a. lei da. · O SR.. ESTEVAM Lo~o - V. Er. entende 
· anioistia, aqui reguia.rmente votada, é pre- cumprir o seu dever, como eu entendo eum· 
terivel que a. modificaÇão seja feita em um prir o meu. 
debate amplo; generalizado, e não em uii:ia o SR.. ELYSEU GUILHER~IE _v. EK. curo-
simples emenda particular; pra. o seu dever, não o censuro,, .até o louvo, 

So;:....e es~e é o argumento ca.pital--'-é que mas a insistencia de V. Ex. contra os pare
se estabelece um pessimo precedente 1lnan· ceres · das Commissões , quando esta.s tambem 
ceiro. sabem cumprir os seus deveres, a nova. alle· 
·. Embora a. pessoa do interas~:ado seja muito gacão referente a despeza,qua.ndojustamente 
merecedora de a.tten"io, creio quo mais a emenda elimina essa hypothese, é que me 

v faz extranbar a. sua attit11de. 
ainda. o deve s~r a causa nacional para a. N d · s p 'd t • h di 
qual appello. (Mvito bem; mvito bem.) a a. mais, r. resr en e, .en o a zer 

e espero que a. Ca.ma.ra. se pronuncie com o 
o Sr. Elyseu Guilherme (pela devido espírito de justiça, anitnada do mes

ordem}-Pedi a palavra., Sr. Presidente, mo sentimento de congraçamento e concor
pa.ra encaminhar a votação, lembrando ainda die. que domina toda a Nação Brazlleira., 
uma. vez á Cas& que a. commissão de Constl· {.Muito bem. ) 
tuição, Legisl:1çio e Justiça e a. Comrnissão Posta. a voios a. referida. emeada do Sr. 
da Mal'inha. e Guerra. estuda.rain. o assumpto Elyseu Guilherme, reconhece-se terem vo
d.a. emenda. em votação e deram pa.reeei-es hdo a fa.vol' 65 Srs. Doputados o contra 25. 
fa.voravels. Total, 90. 

E' impossível, Sr. Presidente, que eata.e 
duas importantes eommisaões tla. Ca.mara ti- 0 ·8r. Prealdent;e- Ni.o ba nu
vessem descurado dos interesses da Naçio ; mero. Vae-se proceder á. chamada. 
e que o nobre Depu~do possa ser aqui o Procedendo·se á chamada, verlfica.-se te- · 
unico paladino desses interesses. rem-se ausentado os Srs. Dias Vieira, Ani· 

O SR. ESTEVAM LoBo- Não apoiadó. Nem zio de Abreu, Jo:Lo Lopes, Affonso Costa., 
eu tenho esta pretenção. Pereira t!e Lyra., Arroxellas Galvào, Bulcão 

o SR. ELYSEU GUILHERME - Este proiecto Vla.nna, Prisco Paraizo, Eugenio Tourinho, 
• Vergue de Abreu, Rodrigues Lima, Eduardo 

vem de longos a.nnos, atravessando épocas Ra.mos, Ga.ldino Loreto, Heredia. de Sá, Irlneu. 
ditnceis. Ma.chado, Nelson de Vasconcellos, Bulhões 

Ao tempo de sua apNsenta.çã.o ainda. do· M · 1 0 G d s· F · J é B · 
minavam certas prevenções contra. aquelles a.rou • SOM' 0 oy, a rell'e, os OD1· 
que tomaram parte na revolta: mas essas facio, David Campista, Carl os Ottoni , Olyn· 
prevenções hoje, pOde-se dizer, desappare· ~ho Ri beiro, Galeão Carva.lba.l, Francisco 
ceram completa e inteiramente... Romeiro, Soares dos Santos, Germano Hass-

locbe r e Homem de Carva.lho. 
0 Sa. CARLOS CAVALOANTI- Em boa. 

hora. O Sr. Presidente- Responderam 
o Sa.. ELYSEU MARTINS-• •• e um senti· á. chamado 104 Srs . Deputados. 

manto geral domina. a. Nação Bra.zileira- o Não }\a. numero. ~ca. adiada. a. votação. 
da concordia. e do congraçamento. Passa.se â. mataria em discussão. 
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· Contináa a 2a. discussão do projecto n. ~63, 
de 1904, fixando a despB7A do 1\linisterio da 
Industria, Viação e Obras Publicas para o 

· oxercicio de 1905. 
Vêm a Mesa., são lidas, aprO\•aila ~ e postas 

. conjl).nta.meute em discussão a.s seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojeclo ~~. 263, ele 1904 

(Orçamento da Viação). 

Fica o Governo autorizado a mandar Pl'O· 
longar a linha. telegraphica da. Estação da 
Soledade, no Estado de Minas, alé a. cidade 
de Ouro ti'ino e da cida.de de Ilajubá á. de 
Bragança., no Estado S. Paulo, pusaDdo por 
S. Joã.o do Para.izo, Cambuy e Jagua.ry. 

Igualmente autorizado a prolongar a. li
nha. telegra.phica da Estação da Soledade á 
Villa de Ca.xa.mbú. 

Esta medida, que importa em rlimiuuta. a. 
despeza., eompleta. o plano de communica· 
ções rapidas . com as estações l!ydro-mine· 
ra.es. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Ante~·o Botelho.-Bueno de Pai~a. 

para . fazor duM ou tres viagens mensa.es · ·.;, 
entre os portos do Rio de Janeiro e Penêdo,. 11: 

passando por Victoria., Bahia, Estancia, São 
Cllristcivão (uma vez), Ara.cajú e Villa Nova • . 

Sala das sessões. ll de novembro de 1904 • . '
1 

-Rodrigues Doria.-Joviniano de C(ll'11<llllo. . r> 
-Oliveira Valladito. 

A' rubrica 14" -Fiscaliza.ção: 
Onde se diz- 470:650$-diga-se: 477:300$, . 

sendo destinada a importaocia de · 3:650$000 · 
para diaria ao engenheiro ftsca.l das obras . 
do cacs de Santos. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1004 • . 
- Galet'!o Car 1>alhal.-A. Candido Rodrigues . 

Na. execução de serviços d6!te Mínisterio, 
a prestaçã.o de contas do 1• &deantamellto - 1

, 

não impede a. realisação do 2" adea.ntamento; 1 

nãc pódenclo, en\retanto, realizar-se o 3'>:· 
adea.ntameoto sem que a. prestação de contas 
do 1 • se achQ liquidada.. Seguindo-se a. . , .. 
mesma disposição em relação aos adeanta- . , 
mentos subsequentes. ::i 

Si o serviço continuar no anno seguinte, . · .. ; 
o 2• adea.ntamento do novo exercicio nã.o po· 1 ., 

derá reullza.l'·se sem que a prestação de oou· : :' 
ta,s do ultimo adeantamento do exercicio .. 

Fica o Governo autorizado a mondar pro· anterior se ache liquidada.. 
longar a linba telegraphica de Poços de Sala das sessões, 11 de novembro de 1904.- . 
Caldas á. cidade de Ouro Fino. _ M. Pereira .Reis. t •• 

Sala das SOllsões, ll de novembro de 1904. 
-Antero Botellzo.-Bueno de Pai~a . Onde c~nvier : 

Ao n. 20 do art. 2"; E' o Poder Execu~ivo autorizado a conce
der á. vi uva do profosaor F. M. Droonori o 

Accresconte-se : incluido o prolongamento auxilio do 15:000$ para. a impressão do 
a.té a. cidade. de Diamantina, fazendo-se a liga· manual de W. A. Heory cFeedsand Feedlog~ 
çiio da.a duas gnndos redes Eb'trada. de ~·erro ( Fo1·ragem e nutrição ), tradmido pelo c1-
Central do Bn zil e Estrtlda de Ferro Vic•oria tado prvfessor Draanert, obrigando·se a 
a Diamantina. me:;ma. viuva a entregar a me~e dos 

Sala. das seosões, 11 de novembro de 1904 . exemplare3 d as .edi~s _que fizer ao Minta-
- Carlos Otl~ni.- aar.Mtho Brito.- Lin- terio da. Industr~a, :Vta_çao e Obr-as Publicas, . · 1 

dolpho Caetano.-Ri!Jeiro Ju11queira.-Carlos a.ftm.de serem .d1str1bu1~os por elle du modo · ! 
Peixoto FUho,-Antero Bote~ho.-Buúro de que JUlgar maJs convemente. ~j 
Paiva. - Olegario Maciel.-Olyntho Ribeiro. Sala das sessões, 11 de novembro de !904~. ~ 
-C. Prates.-Esteuam Lobo.-Da,id Cam· - Rodolpho Paixão. · :::~ 
pista, -Gastão da Cunha. 

Verba. 7&: 

Subvenção a Companbias de Navegação 
(N. XV do a.rt. 17, § , da lei n. 1.145, 
àe 31 de dezembro de 1903) : 

Deduza-se da subvenção do Lloyd Brazi
leiro a quant.iad~ 104:625$, da linha. Sergipe
Alagoas, e supprima·se a verba. .24:000$, 
para a. Associação SergipeJise, subvenoio· 
na.ndo o Governo com a. quantia de l20:000$ 
a. Em preza de Navegação do Rio de Janeiro, 
ou outra. que melhores condições o1fereça, 

Ao art. 1 o, 9•. Accrescente-se, in-fine : 
Devendo a administração da estr&da. man

dar orçar e co.ostruir um passadiço entre a. 
estação de Lafayetto c o terre!lo fronteirQ. 
da c idade de Queluz, no ponto mais elevado 
deste. 

Sala das sessões, 11 novembro de 1904,
Rodolpho Paixbo, 

Ao art. 1• n. 2 { Elttatistica. ) : · 
Recenseamento de 1900- como na. propos·· 

la. do Governo. 
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O filei na Typographic&- Material- como 
:Da proposta. 

Sala. das sessões, 11 de no vem bro de 1904. 
-Medeiros .e Alõuqllei'!Jtle. 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a. installar luz 

. e forca electrica. no edi:ll.cio dos Cor1•eios 
desta. Capital, abrindo para esse fim o neces
•llario credito. 

Sala das sossões, li de novembt•o de 1904, 
-ll~redia. d~ &!.- Oscar Godoy. 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a despender 
até a. CJ.Uaníia de 300:000$ com as pe~quiza.s 
do minas no t~rritorio nacional. 

Sala das sessões, 11 de novembpo de HJ04. 
-Pr~sco Paraizo.- R. Saldanha.- Tosta. 

Onde convier: 

Fica. o Governo au~orizado a promover os 
melhoramentos quo fo1•em necessa.rios a. bem 
da. navegação do Rio Paraguassu, no Est:ldo 
da Bahia. 

Sal& das sess!les, 11 de novembro del904. 
-Prísco Pa1•aí:;o - Ignacio Tosta,- Bulcão 
Viatlna.- J. A. Neiwz.. 

Onde conviel': 
FlcDo o Governo a.uto1•izado a mnnda.r con

struir um ramal que ligue a. estação de Ca.
choo!rfnha. da. «Central Bahia Railway » 
á. ,POYGII.Çio da. Muritiba, no municipio de 
S. Fellx, do Estado da Bahia., podendo exigir 
semelhante melb.ora.ment() como condição 
pa.ra. o arrendamento da mesma estrada. 

Sal& das ses.Jões, 11 de novembro de 1004. 
- Pt'isc;o Paraizo.- Ignaci(} TostCl.-Bulc«o 
Vianna- J, A. NeitJa. 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a subvenciowu• 
col?l a quantia. d~ :lO: 000$ annuaes, a coiupa
illhla do navageçao que estabelece!' Hnb.as re· 
guiares de vapores eatre os portos do Sul do 
Estado do Rio de Janeiro o o Districto Fe
deral. 

de Minas; para constituir o pa.trimonio da. 
mesma. associação beneficente. · 

&1la das sessões, li de novembro de 1904. 
-Gastao da Ctmha. 

Rubric~> 11": 
Destaque-se a qunn.tia de 40:000$ para ca,. 

nalízação da ::tgna par:1 Vigario Geral, om 
Irajá. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1904, 
- Hercdia di! Sá, 

Onde conYier: 
Fica. o Governo autorizado a concluir a li

ga.ção telegraphica. interior dos Estados do 
Ceará, Pamhyba.e Pernambuco, constituindo 
para tal fim o pequeno ü•ecbo restante de 
Pombal a Tríumplio, pa.s~sando por Piancõ, 

Sala. das sessões, ll de novembt•o de 1904. 
Po.ula S'ou~a. - Abdort J!iZanez, - Affonso 
Costa.-Izid;·o Leite. - 'J:í"indade, 

Porto do Natal. 
Accrescenk·sc: 35:000:); para ncquisição do 

materialíluctuante nec~ssario á dra.gagem. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Alberto lifascarenhas.-Etoy rle Souza.
Fonteca. e Síha , -Pcrei1·a Rew. 

Accrescente-se á rubrica lO•: e 100:000$ 
para tl•abalhos de dragagem no porto do Pa· 
l'anaguá, Estado do Paraná. 

Sa.la das sessões, li de novembro de 1904. 
-Carlos CaçalcanU . -Alencar Guimarl78S.
Car11a~ho Ohares. 

Ao art . !•, n. 4- Const..•uaoão de Unhas to· 
legra:Phica.s : 

Augmentam-se 10:000.~ destinados d.li$ação 
da. forta~eza da bart•a. de Pa.ra.n11.gu!l. 11. c1da.do 
do mesmo nome. 

Sala das sessões, u de novembro de 1904. 
- Carlos 0<1talcarrti. -.1lencar Guimar ães ,
Cm·oallto Cl"'·'Ces, 

Accrescente-se ao art. 17, n. 42, in flne : 
inclusive 50:000$ destina-do>: a um p1•emio ao 
industrial bra.zileiro que a.p1•e3enta.r melho
r es prod.uctos de louça branca., de côr e deco
r ada . 

Rio, 11 do nov~mbro de 190-4 , - Carlos Tei- Sala das sessõe~. ll àe novembro de HJ04, 
.xeira Brandüo. - Cm·Zos Camlcanli.-Ate;lcar· Guimariíes,

Cm•vczU•o C!wues . 
Accrescente-se on:Ie convier: 
O producto resultante d~ appl.icacão das 

multa.a regulamental'GS aos empregados da 
Estrada. de Ferro Oeste de Minas continual'á 
a ser rceothi<io á C~ixa. de Soccorros oe,te 

Art. Fica o Podet' E:te3utivo autot•izado 
a abri r ao Ministerio ela Industria, Viação c 
Obras Publi~as o credito de 250:000$, para 
ser paga á Companh·ia B1•a.zileil•a. Torrens a. 
indemnizaç-ão a que o Gov~rno Federa.I S(} 
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obri"'ou no termo da rescisão do contraeto, Acel'escente-se onde c onvier : 
lavrado E'm 19 de dezemhra de 1901 e etre- Art. Fica. o Govet•no autorizado a. man- 1 

ctuada. em viftude da auto1·ização do arl . 20 dar .construir ~ma linha t elegraphíca. que, -
da lei n . 74.6, ele 29 de dezembro do 1900 pa.t'tmdo d a. c1dade de Itabira do Matto , 

. (Lei d,, or~mento, artígo l'emissivo a o Dentro, V\Í á cidade de S. Domingos do Prat.a. 
-ar t. 1.'2, n. XVIII da lei n . 652, de 23 de o outra qno, da cidade do Santa. Bar ba1-a de 
novornbro de 1899). Matto Dent.ro, Vi1 a. São Miguel de Piraci· 

Sala. das sassões, 11 ue novembro de 1904. _ caba. _ 
-MbeYto BeM.mett.- lCauJ·icio de Abt·eu.- Sala da.~ seSllo_li!z, ll de novembro de 1904. 
Pereir-a Lima.- Silva Castro . - Car~;alno B>·ttto . 

A' l 'Ubrico. - Agentes, O>judantes, etc. -
da. var·ba.- Correios- accrescoute-se: 

De accot·do com a tabella organizada. J?Ola 
Dii'catoria. Gern.l dos Corr~ios para. o lllen· 
nio de 1904-1905, 

Sn.la das ~ewes, 11 de novembro de lgo4. 
- Gastao cia Ctmha . 

Onde convier: 
Parn. conclusão da construc~ã.o da linlln. "te· 

Iegr~phictl ontl'o Vjgia , S. Ca.ctatto_,o CUI'uçá., 
no Eeta.do do Pará , 30:000$000. 

Sala. das sessões, 11 do novembro do 1904. 
- Hosanm1h de Olivei1•a,- .1r1hu1· Lemos,
Indio do Bra1it .- Pas!os Ui,·mHla . - Ro· 
gc1·io de Mi>·anda. - Cal'los Nol)a811. 

Aooroscente-so onda com·!or : 
·· Fica. m~ntido o n. XXXI dolnr t . 22 da lei 
n. 597, da 19H~. 

S&lrt. das s~u.9, 11 do novombl'o do I 004.
Herlclia tlo 8tl , 

Onda convier : 
AI'~. . Fica a.pprovado o eontra.oto eole· 

brado com a Companhia. Gorai de Molbora· 
mentos no Maranhão, 11m 31 de dozembro 
de 11103, em virtude da autori.zaQão constante 
do art. 22. n. xxrn, elo. lei n. 957, de 30 de 
dezembro de 1~02, para <l serviço de conser
vação do por to do Maranhão e prolonga
mento do resp ectivo cá.es, devendo contru•-se 
de 1 rle janeiro de 1005 o pra.zo de cinco 
a.nnos nelle estipulado. 

Sah da s sessões, 11 de novembro de 1904. 
- Ch1·istina Cru:s.-Días Vieira . 

Ao il.rt. iC' accrescente-se ta.mbem o nu
m ero XXIII do art . 22 da lei n. 957, de 3~ 
de dezem bro de Hl02, com a. s eguinte decla.
ração: « não :lica.ndo o contra.cto resultante 
deste accordo adstricto ao limite do te mpo 
estabelecido pelo art . H> da lei n. 3 .018, de 

. 5 de novembro de 1880~. 

Sa1a das &:saões, ll de novembr.o de 1904 
:-Jose E tuebio,-Ctmha Macl~ado, ' 

T~l, VII 

Onde convier : 
Desobstrucção ·do !oito do rlo Sant'Anna 

na :parte que interessa á. conser vaçã<l d~ 
linha au:xiliar , 20:000$000. 

Sala. das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Henriqt!C no,.ges.-Tei:ceira Brandiio . 

Verba. 11 s - 5~ divisão - Pessoal : 
Ond~ !:i e_ diz~- dous mestres de linha a 8$ 

em 30o dto.S o:840$-diga-se: l!l$ em 365 dias 
7:340$001) . 

Sah1 das HlS$Ões, Jl de no,·erubro Je 1904 
- l rinet: Jlachado. ' 

Vorba. li~ - 5• divisão - Material : 
Accrescento-se 000$ para o alugnel de casa 

dos mes~rcs da linha, sen<lo 300$ para ca.da 
mostJ'e, 

Sah das se~fõcs, 11 de novembro de 1C04. 
- Irl11cte Nacllado. 

Accresconto-sc ondo convier : 
J\O~ porteiros e continuas da. Camara , qae 

restdll•um nos suburbios da. Ca.pita.l Federal 
quando em serviço será feita a. concessão de '· ·i 
assignaturas nom in~os e intra.nsferlveis nos :1 
tr ens dos suburuios com abatímen to ds 75 °/ o ; i 
sobre o preço das passageill3. · \ 

Sala das ~esEões, 11 de novembro de 1'304: . ,
- J . . 4. Nail)a. - E'pamin ondas Gracindo.- : ~; : 
Osca1· Gocloy , - Aurelio Amot·im.- Abdot~ ·.:.
MUaMz.- G. Pires.- Dias Vieira.- Ray- \.1'(
'lntmdo de J11iranda.-Bulhões Marcial.-Sá 'i!~!! 
Freire.- Vc1·gne de Al!reu. - .Nelson de Vas- ~:s 
conccl/os.-Bt<lcao Viafl.na .-Josli Eu:::ebio ,- ''~;\' 
F. Jlachado. - T1·indade. - Costa .Netto 1•\ 
- l"elix Gaspm·.- Jo11o Baptista.--Teixeir; · > _; 
Bmndao.-Henrique Borges .-Co:rlos de Nu. ·1:\ 
vaes .- Pc<ssos .lfirand« Fi.&ho . · ' .. <: 

~· ~ 
";:-;' Onue convim• o seguint e: 

Art. Fica o goverco au torizado a abrir o .'': 
cr~diw necessal'io pal'a ultimar a. constru- •,'i. 
cça.o di> ramu.l tologra.phico do Pão de Assu- .' ,") 
car a Sant' Anna de Ipanoma. 'i: 

Sala. !las sessões, em 11 de nov~mbro do 
1904.- Euselrio de Andracle . - Ro.ymundo d~ 
Miranda .- Epa.tninonrias Gr acindo . - Ar rÓ· 
;veUas Galvao , 

.,. 
I 

23 
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. ·Considerando que a verba de 20 contos; 
consignada. em o n •. 12 do art . 26 da. lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, não 
teve a.pplicação, por julg;u• o governo incon· 

· veniente o fun<icionamento daAdministração 
· dos Corr&los de Alagôas no mesmo ediftBio 
em que sa achn.m a Delegacia Fiscal e Qajxa. 
Economlca; 

Considerando quo o desenvolvimento do 
serviço dos correios no alludido Est<\do impõe 
a. mud1nça da rospectiYa a.dministração 
para um pr-edio proprto; 

Considerando que com a. de~pozu. de 60 
contos pMe ser adquirido em M:weió um 
predio tlda.pta.vel a. semelhante mister; pro· 

·. pomos: 
A' verba. 3• - C41"l'eios- t~Mrescente· se: 

para. acquisição e ada.pta.Qão de um lll'Mio 
destinado á. Administração dos Correios em 
Alagôas: 60:000$000. 

S(l.].a. das sessões, em 11 de novembro de 
1904.;...Eusebio de Androde.-Ilaymunào de 
ulira.nda.-Arro:r-cllus Ga/.t•i<o .-Epami nondas 
Gradmlo . 

Augmente·se á.·rubrica 7• o seguinte: 
Mantida a. verba. de 36 contos po.ra o ser· 

viço de na.vegaçio que IG propõe a fazel' a 
Companhia Nol'ddeutscher Lloyd Bremen 
entre o portode l\lacei6 e os portos da. Europa. 

Sa.la. da.a sessões, 11 do no-vombro de 1904. 
-Eu1ebio de And1·ade, -- Raymundo d~ ltl.i· 
,.anda.!..... Arro.t·ellas Galvlfo,- Epaminondtu 
Chacindo, 

Accre9cente·se 4 ••ubrlca. 7• o ~eruinte: 

Mantida iBU&lrnon te u. su~vcnc3.u de !lO 
contos constante do n. 7 do art. 16 da. lei 
n. 1.145, do 81 da dozembro do 1903,desUna.
da a. Companhia. Pila.rense, em Alagoas. 

Sa.la. da.s sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Ewseblo de Andrade.-Epaminortdas GJ•acin
do,- Raymund& de llfirt.md~.- Arroxellas 
Gal'tJ{lo . 

Accrescente-se onde convier a seguinte 
verba: 

Distribuição da plantas e sementes, na. 
fórma. do art. 17 § 31> da. lei o. 1.145, de 31 
de dezembro de 1003-1.$0:()0()$000 . 

Por esta verba o Governo auxiliará., no 
exercício vigente, a Sociedade Nacional de 
Agricultura. para a fundação de um horto, 
no Diatrioto Federal, que sirva. de viveiro 
de pla.nta.s t"ructiferas e apro,Pria.das 4. orna.• 
mentaçlo de cidadea-selecctooa.das e de va
riedades a.u~henticadas e ao mesmo ~fimpo 
seja destinado a campo de experimentação 
para. a aprendizagem 11011 fructicul i ores. 

As remessas do plant&s e semeotes serão 
acompanhadas de escriptos resumidos e ela· 
roB com as necessa.rias indica.çõ6S sobre o 
emprego, cultura., tratamento e valor das 
mesmas, devendo os proftssionaes do Horto 
pr63ta.t• seus serviços aos fructicultores, j:l. 
respondendo a consuUas, já fazendo o ensino 
pratico. 

Sala. das sessões, 11 de novembro de 19()4. 
- Ignaqio Tosta, presidente. - Çl!,ris!ino· 
Cn<::.-J. S. Teixeira Brandci,o.- Domingos 
Ma:scarenhas. - E stacio Ooitnb'l'a.- Bulcãn 
Vianna. -Jotiniano de Ca1·vall!.o.- Ftancisco
Romei1·o. 

Onde convier: 
O Governo é autorizado a. despender a tê 

'a. iroportancia de 100: 000$ para. a.uxiliar a.. 
Sociedade Nacion:~ol de Agricultura. na ma· 
nutenção d<:. fazenda Santa Monica., podendo 
transformai-a em um campo de experhnan
tação ou estação agronomi.ca.. 

Por esta verba. poderá o Governo auto
rizar a Sociedade Nacional de Agricultura. 
a importat• machina.s a.graria.s, para. o llm 
de fazer propaganda. da cultura entre os 
agricultores- cedendo-as pelo custo aos qne 
quizerom adquiril-M. 

Sala. das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Ignacio 2'osla, presidente.-Ohristíno Cruz, 
-:-J. L. Te~•eira B1·andt1o .- Domingos Mas· 
carenhas.-Bulcao Vianna.- Es!acio Coim
bra.-Be;;erri! FonteneUe,.:_Joviniano d~ Crtr·· 
'<ltllllo.-I•rancisco R om6iro , 

Acore.tccnte·se onde convier : 
Para a. propaganda das upplicações indus· 

triaes do alcool, conforme &3 conclusões 
do Congresso dWI Appllca.ções Induskia.es 
do Alcool, realiza.do na. Ca.pital da Republica 
em 1003, 30:000$(100. 

So.l:~. das sessões, ll de novembro de 19()4. 
-Ignacio Tosta, president&.-Ohristino Oru.s. 
- J. L. Teixeira Brandií.o.~ Domingos /.las· 
car6nhas. - Bulcão Viann11 .-Be.zerril Fonte
nelle.-Estacio ·ooimbra.-.T:winia.no de Car-
1Jalho. - Ft•tmcisco Romeiro. 

Accresccnte-se, onde convier, a seguinte 
verba: 

Auxilio aos agricultores e criador6S, pua. o 
ir<~nsportc de animaes repl"oduotores de raça., 
adquiridos no estrangeiro ou no palz, no1 
tormos do art. 17, § 39, da lei n. 1,145, de 3! 
de dezembro de 1903: 100:000$0(10, 

Desta. verba. sahi~ a qui:Uliia necesaaria. 
para o estudo dos epizootlas e molestlas in· 
fecoioba.s dos antma.es por proftssionaes, :fol' · 
neoimento e applicação dos meios prophyla.·· 
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ticos e curativos em benefloio da lncura. e 
da criaçã.o de gado. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-lgnacio Tosta, presidente.- Joviniano de 
Carvall!rJ.-· Doraingos Masca!·enhas.-Chl'is
ti»> Crtu ,- Be~erril Fontmelle.- J. Tei
-~:eiro. Brand<!o.-Esta cio Coimbra.- Bulcé!o 
Viatma.-Prancisco Romeiro. 

Accre>cente·se oade convier: 

Art. Fica em vigor o n. 5 do art. 17 da 
lei orçamentaria. n. 1. 14), de 31 de dezembro 
de 1903, a.utorizando o Governo a dispender 
até a quantb. de 250:000$. }nra auxiliar nos 
Estados e no Districto l~edcral a funla.çã.o 
do e5ta9ões agronomicas e (l)nologicas, cam· 
pos de experien<~ia e demonstra.;ão c postos 
zootechnicos que a inieiatila particular se 
p1•opuzer ol'ear com o intuito de a perfoíçoar 
as diversas culturas e a criação do gado, 
não excedendo de 100:000$ o auxilio pat'a 
cada uma das esbções agronomicas. 

Sa.la. das sossões, 11 de novembro de 1904. 
-Ignacio Tosta, presidente.- Jooinia!lo de 
Ca1· ualho,- Bezerril FonteneUe.- Estado 
Coimbra.-Domi ngos 1Jlasca1·enlw.s.-Oiwistino 
Cruz-. -J. Tei~;eil'a B'>'and<1o,-Bulcllo Vianna. 

Continuam em vigol" os ns. VII, VIII, !X e 
X do art. 17 da lei de 31 de dezembra de 
1903. 

Sala. das sessões, 11 de novqmbro de 1904. 
-lgrtacio Tosta, presidente, - Jo,iniano de 
Car'Oalho-Domingot Masca1'enhas. - Ch1'islino 
Cru::.- Bez en·il Fonter~elle.- J. 1'ei . .,ein:t 
Brandi!o.---'Bt.tEcrro Vianna.-ll'stacio Coimb1•a 
-.Francisco Romail·o. 

A' _verba : Au:1ilios á Agricultltra.. 

Elevada de 20:000$ a importancia d~sti
nada. a. publica.çõe:; scientificas e teehnica.s. 

S. R. Sa.la d.a.s sessões, 11 da novembro 
de 1904.-Ignacio Tosta, pr~idente.-Es· 
tacio Coi·mbra.-Joa~!tim L Tei1:ei.1·a B'l'andllo. 
-Clwise·m On";;;.-Bezerril Fo11teneUe.-Do· 
mi~g08 Jlascm·enhas .- Bttl cl!o Vianna. 
Fraflcisco Ramei;·o, 

~ccrescente-se : 
No eontra.cto de arrendamento definitivo 

da Estrada de Ferro Central da Bahia será 
lnclulda. a candiçio de pa.as:>.gom ordinaria 
polo. villa do S. GonQalo àos Ca.mpos do trem 
quo fa.z o ser ríço entre a. otda.do de Oa.oho· 
eira o a da l~eh•a do Sant.'Anna, 

S. R. Em U de novembro de 1904, 
-Igtlatio Tostu..- Prisco ParQ.izo.-Bulc!to 
Vianr~a. 

Accrescentc·l!le onde convier : 
Fica o Governo autorizado a· prolongar 

a linha telegraphica, do ponto que melhor 
convier, á cida.de de Bomfim, no Est~tdo de 
Min~s Gcraes. 

Sala das sessões, ll do novembro de 1004. 
-Estcvam Lavo. 

Continú.1. em vigor a ultima parto da 
rubrica 10, lcttra q. Estudos e construcção 
do açudes, preços aM o final (pe.::soal e ma
terl~l) 1.000:000$000. 

Sala. das sessões, ll do novembro de 1!104. 
-1'homaz Oavalcarlii'-E, Stt<d«'>' I .-BeZe1'· 
ril Fontenelle.- S•n'!}iO S u.l>oia.- F>·ançiçco 
Sd.- Thomaz Accioly. -Jotto Lopes.- Gon
çalo Souto.- Frederico Bm·ges .- .Aiflerto 
Mal'aflhlt().-Eioy de Sou.:a,-Fonseca e Silva. 
-Pe>·ei>·a Reis. -Paula e Silw.-Iziáro 
Leile.-Abdon MilaM::. 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a. liga.r a. villa 

de !ta pipoca A linha geral dos telagraphos. 
Sa.la das sessões, li de novembro de 1904.

Tl~a»ta:z Ca1lt~lcanti. -Gonçalo Souto. -Sergio 
Saboía.-Be::erril Foa/enelle.-E. 8tudart.
Thoma:J Accioly. - lotto Lopes . -Frederico 
B~rgss. 

Accrescente-se onde convier : 

1.000:000$ pa.ra. continuar o pro1ong3.
mento da estrada. de ferro do Bal.ut•itê ao 
era. to, e de 500:000$ para a do SobNü 3. Tba
rczina.. 

Sulu. das sessõcs,ll da novcmbl'O de l904.-
1'homa.:; Ca'llalcante.-E • .SluclGrt. - lJe~erril 
Fonlene1fe.-Sergio Saboia. - Joi!o Lopes.
Tllomaz Accioly, - Fl'O.Hcisco S e! , - G011çalo 
Souto,-lirederico Borges. - Joa'luim Pirer. 

Oode convier, ~cresccnte.se : 
Art. [ : Fica o Goyorno a.utorizado a en

globar em um só contr acto os at'rendament~s 
definiii-v Js das Estradas de Ferro Central da 
Bahia e da Bahia a S. Francisco, para., de 
acc•)rdo com as disposiçõ~s dos numeros 
XXIV e XXVI do art. 17 da. lei 1.145, de 31 
de dezembro de 1903, fazer executar o pro
longamento lla. primeira daquollas estradas,, 
pn.rtir da. estaç.'\o Bandeira de Mello, por 
Andara.hy, LençOes, Brotas, Gamelleira do 
Assuruá, proximidades da cidade da. Barra, 
Sa.nta Itita do Rio Proto, FUl'mosa, ate & ez:· 
trcmidade dos seringaes existentes nos li
mite,~ ~a Bahia, Goya.z e Plauhy; podando 
proma\·ar a. colouir.açno das terra• devolutaa 
rna.l'glnaes que rorem ced!d!l.s pelos tres 
Estados interessados. 
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Art. II : O Governo empregará. tod_os os 
11eios p&ra que o ~re~ho _ entrJ Bo.nd_ell'ilo de 
~IBllo e Leu coes soJa lnt~Ia.<io em l9J;:J. 

Sala. das sessõeg em L 1 de novembro do 
1904.- R . Saldanl:a.- Augttsto Preitas. -
·oominr~os G~imartt'es. - Bttlcão Vianna. -
'Iaty1·o Dias. -E. Tourinho.- l•'elix Gaspa1·.
Paranhos .Mantenegro,- A&ves Br7-rbosa. -
CJast1'0 Reb~llo.- Garcia Pires. - Vergne d0 
A~reu.-Pr·isco Pa;-aiso.-J. A. Ná"Oa. 

Fica mantida a parcelb de 2G: 666$666 
ouro da rubrica - Construcções e reBon
sir'ucções dos '&9legr~phos - e elevada a 
.240:000$ a de 140:000~, papel. 

Sà.ta das sessõe~,11 de n()vembt·o de 1904.
A. Sli.ldanha. - Ferrei1•a B;·aga. - Augttslo 
de Fl-eitas.-Domingos Guimar(íe.~. - Bulcão 
Vianna,-Saty1·o Dias.-E. To!tr inho. - Fe
licc G<Jspar, -Paranhos Montenegro, - Alves 
Barbosa.- Rorlrígues Lima.-Castro Rebelto, 
-Prisco Paraiso, - G. Pires. - Vergne de 
Aureu,-J. A, Neiva. 

Onde convier: 
Fica o GovGrao autorizado a conceder a. 

importancia. de 100:000$ para. canalização do 
rio Cuy11.bá.. 

Sala das sessões, 11 do novembro de 1904.
Lindolpho Serroa. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a. desp·mder ~ 

· qaa.ntia do 30:000$ com a construcção da 
uma ,linha telegraphica da. cidade de Maoallé 
a. Santa Maria Magdalena. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1904.
Silua Castro. 

Onde convier: 
Para reconstrucção do pt'oprio federal onde 

funcoiona o telegrapho em Campos o ada
ptal·o ao correio, 4:000$000. 

Sala das sessões,ll de novembt'0 de 1904.
. Galvlto Baptista. -Silva Castro. 

, O Sr, ThoiDaz Oa:valcant.i {') 
· - Sr. Presidente, a Commissão de Orça
' menta incluiu, no seu projeato substitutivo 

a.o do Governo, duas disposições q 1.1 !l se re-
1 ferem a.os melhorame11tos pedidos em um 
· pt'Ojecto que está em andamento nosta Ca
: mara., concernente á calamid:tde IJ.Ue periodi-
1 ca.memte assola os Estados do norte, porém 
1 nã.o•consignou na rubrica res pectiva. a. mes-
1 ma importancia que se achava consignada 

I 

na lei d~ 31 de de~l}tnbro do a.nno pass~do, 
public:~,da._ sob o _n. 1. 145, de modo ~ue a 
a.utorizaç!w cont1~a. nos n_s. 32 e 3? do 
a.rt. 17 d~sta loi, repr oduztda no pr-oJ~cto. 
deste annu, talvez ficil.sse sem cxecuçao, v1sto 
não haver a impol'"lancia. necessaría para 
occoreer ás d espczas correspondentes. 

Nestas condiçõos, as bancadas do norte me 
•lole.,.aram a incumlmncia de a.prcsentat• uma 
ema';ida danclo ao orpmento em dis~uisão, 
a. mesrm dot:J.ção qu0 estava consiguMh no 
a.nno passado. · . 

De modo que, como se v ê, pedtmos 9.ue 
seja. consignada na rub!'ica. 10, letra g, uHtma 
parto, a mesma importancia que faz ia parte 
da lei ot•çamentariil. em vigor. 

0 SR. FRANCISCO SÁ - Isto é t:Lnto maiS 
necl'lssa.lío, quanto, por conta dess~ vor ~a. 
já se iníciarJ.m trabalhos que ex.~tr~m o 
credito de quinltentos contos. 

0 SR, THOMAZ CAVALCANTI - Ainda bem 
que o meu i !lustrado collega, relator do or
çamento em discussão, est á de a.ccordo com 
a emenda. que vamos apresentar, allegando 
S. Ex. com muita razão, que já. está. ab~rto 
um credito de quinhentos contos, e é pre
cis~ quantia necess<1ria. p aro. cobrir esta. 
despesa., afim de que seja efficente o desejo 
de todos nós, C:~.mara e Senado, Puderes Le
gislatiw o Exeeutivv, rara que os E-;t<\dos 
do Norte não soffratn t aes c:.\lamidades. 

Ma.s, S1•. Pre~hloate, não ê sem funda. 
meut;o que nós quaremos collocar no ol'ça
monto esta dotação; a Camari.~ deve se lelll
bNl' quB este ann,), na sessão de 18 de maio, 
em resposta a um discurso do illustre Sena
dor pela. C~pital FedeNl, Sr. La uro S<>dré, 
illu~tre membro da 1uella. Casa. do Congmsso, 
o Sr. g<)ll<; ra.l Glycerio, dissera qu~ ~ go
verno muita. vez vitt-se na. impu~si btli
dado do emprohoadllr certus melhura.•nen
tos, visto ~omo o Congresso nã.o v .. t~:wu. as 
verbas respe ~tivas. S. Ex. foi até maiq l 111ge, 
dizendo: <Si culpado existe é o Cungn~»O». 

0 Sa. FRANCISCO SA'- F o i U••JU. iojus~tça. . 

0 SR. THOMAZ CAVA.LCANTI-Foi re11.lll1Jnte 
uma injuotiça que nesta Ca!õa tevtJ re:s!J<lsta 
vantajosa, pois o Congresso tialla ~lotatio o 
orçamento co:n as verbas ne~e$sarxas p.J-ra 
e:-:ecuçiio dessas obras. 

Assim, a. emenda que offereço manda con
tinuar em vigor a ult ima parte d:.~ r ubl'ic a 
lO lettra. G-custea.r a construcção de açu
de;, pocos, etc., t.qooij$. E' a mc~ma \lu~ntia. 
ctJnsignada na rulmca a que me l'eíerl, do 
o rça.monto v igente. 

Uma outra erneuda ê r eferente ás estrwdas 
de f0rro. A illu~tra.da Commis.ã o mandou 
co11tinuar em vigol' o dispositivo do Ol'Ça· 
mento vigente ahi incluido em vir-t ude de 
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emendas por mim apresenta.dne, relativo 
ao prolongamento de estrad:l.s do ferro nos 
Esta.ilos assolados pela s ~c c a.. 

O illustre relator do orça.mento do então, o 
mesmo dos'e a.nno, reduziu todag a.s emendas 
a.prescmta(la.s a umn. só, e este nnno repro
duziu a, mesma. disposição no a.rt. 2" do pro
ecto em debate. 

O Governo está portanto armado de todos 
.los poderes, aM dJ. emissii:o de titulus, pam 
leva1• a c!f~ito es>e pr()longa.mciÜO. Rocei OS() 
ent1·etanto de que Sll repro1uz ~ no anuo vin
douro o que se deu co!ll anuo, cu, e os meus 
colle~as de deputação julgamos necossario 
propor que se a.ccrescento, ontle co u vier, o 
seguinte: « l . 000:000$ para a continuação d·J 
prolung~mento da. E~tr<~·!a de Fct't'u Baturil~ 
ao Ct•ato, o500:0ll0$ pil.t'a a elo Svbral a. The· 
rezir.a.>) 

E' a[}[)nas uma dotação qno prnponho fique 
consignad'ol. no orçamento, podcnJo o gü
verno, si julgo.I' in~ignificante ostu, impor
tancia., lanç<l.r mão lla autorização que o orça
mento cont'm. 

A te;rceira emenda, Se. PJ•csidonte, que 
tenho de aprasant:J.r á COilSidoraçiio lia Casa é 
uma. d~·!Unll~u quo constituoru um grupo 
todos :tnnJcJ aqui rc:pro:lu7-ido : prulong:t
monto do linhas tolegr:Lphicas. 

DirP.i poucas palavras p .'lol'U. justillcat• ost~~ 
emenda, pot•qno a su:1 pt•oce1cncL~ p•)r tal 
modo ~a.lt:~ aos olho:J quo b:~sta. diz11r muito 
pouco, plt'n. c.m vencer a. Comzni$são do O t'ço.
mento da sutt utilidade. 

Ni.l. rodo gorJ.l de linhas teleg~n.phicas, 
Sr. Prc,ídonte, não foi, no traç:~U(l, obser
vada. n. importanoia. das localidu.dos. l:Ia.vlt\ 
necessida..te de ligar, por terra, o norte n.o 
sul, teleg!•n.plüca.mente, e tevo-·s0 muito em 
vish a. linha mais curta possível, para fazer 
essa ligação. 

D'a.hi resultou que a linha passa. por lu
gar es pouco impol'bntes, deixando outros 
sem commmücação. Assim é que a linha 
geral de telegrapho pas.~a pela villa. de São 
Francisco de Urnbúreta.ma, que é um dis
tricto juiiciario da Comarca de Ita.pipJC!I., 
servo esse d.istricto, ma.~ deixa a sêde da co
marca suru commnnica<;ão, A emenda pede 
que se filç.a. e ssa. c:~romunicaçào, que ê mais 
conveniente, Hga.ndo a. sédo da. Comarca com 
o distr•icto. 

Parece-mo que nada mais ju>to do quo 
isto, sobre~udo sendo a. distancia insigo!1i
ca.ute. Demais, si a Commissã.o adoptar a 
emenda, poiera. estabalec:er a mesma con. 
dição quB j>l. foi estahetecida. para outros 
pontos do Estado do Ceará, entmndo o go
verno com() pessoal e o :fio e os interessados 
locaes com os postas ()U a.Ull:itiando mesmo 
nos trabalhos de construcçã o da pic~J.da. 

Esta~ emendas, Sr. Presidente, estão assi .. ·· 
gua.das por diversos. ·collegas de Estados de,, 
nor1.e ; a.s que dizem-respeito ao Ceará, pela . 
deputação respectivtt, e a que diz respeito ~ : 
construçii.o de açudes e poços, pol' Deputado~' ; 
dos Estados do Iiorto, uesde a. Para.hyba at€, , 
o Maranhão. , . 

Tenho conclnido, (Muito ve1», ; m uito bem .. ': 

O Sr. :1-IermenE>gil.-lo de l\lo- . 
raes- Sr. Prosülente, p~di a palavrr 
par .. • enviar á Mos~ tt seguinte emenda: 

«Para prolong~mcnto da linha tnlegra· 
phica cir-cular tle Gt•ajltltú, Estado do Ma
ranhão, a I:io<1 vist:J., Estado de Goyaz-
50: OQ:)$0011» • 

Disse- círcuhr, Sr, Pre.lidentc, rorquc ' 
e~ ta. linha ma.is tal'dc será prolongada. de' . 
Bôa Vis ln. até a Capital, do meu Estado, ondE r ' 
fechará o circuito, aproveitan llo na seu per- ' 
curso as diversas localidade:J no nol'te de ' 
meu Estudo. ' 

S:lo wo kilomett>o~ do Gra.jahú a. Bõa. Vista. :: 
A 1tep:11'tição GOl'a.L dos Tolcgra.:pllos orçou 

1 osttl serviço, creio q IW em 8~ cantos ; peço, 1 
n,__ onta.n to, apenas 50, pOI'que o Estado ' 
J.o Maranhão, cujos dignos representantes :.1 

suuscrevo:n commigo a emenda continuando 
no bello programmo., quo so tra çou, de ligar: 
a,:> divor<as localida.ucs do interior do seu : 
te<'t•itorio á Capital, por intermedio de linhas : 
tclagr.Lphicas, comprom,;tte·sc ~~ concorrer '' 
~om o que f'or nece>.'lario a lém do~ta qu'llntia. 
para. conslit U<;ÇtW d•·s~a. linha. 

Es P" r o <1 uo a C'AJmmissão da. r :i o sou pa
l'ecer faVo!'avel á e1nenda que apresento ; ( 
cn.~o, pordm, is~o não so dil, terei então ;: 
occasiã.u ua voltar a me occupal' dosto as
sumpto. Tenho dito, (Mui t:• bem ; muito bem.) 

Vem â. Mesa., ê lida., ~!Joia.da. c posta. con
junctamente em diseus 5ão a. soguinto < 

/ 
EHP.l'iDA 

Ao p1·ojecto n,2 63, de 1904 

(Orç amento da Vi ação) 

Ondo con-vier: 
Para prolongamento do. linha. t elegra.pbi- · ·1, 

ca circulal' de Grajahú, Estado do Maranhão 
á Bôa. Vista, Esta.do de Goyaz- 50:000$000. 

Sala da.s sessões, Il de novembro da 1904. 
-Hermenegildo de Ma1•aes. -~~ha Machado. 
-José E11:ebi·J. - Dias Vieira . - Ohrislino 
Cru:r. 

o Sr. :Ood1•lgues llln.ldn.nha , 
podlu a palaYrOt paro. just ificar llgoiramento 
duas emendas que v~e apresentar a.o pro· 
jecto do Ot'ça.mento da lndustri~~o o VlaQão, 
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A primeira. m&ntem integralmente a. eon· 
:·signaçã.o .c..Jnstante do orçamento vigente,~ 
. 500:000$- para. construcções e reconstru
cções doe TelegraphOS-'-, verba. que no pro· 
;jecto em debate, fui, por proposta da honra· 
~da Cornmi~são,r.:Jdu:r.ida. a. 140:000$000. 
, Mostra. que a Commis>ão laborou em um 
;equivoco. V1H'illcado isto, pensa que o nobre 
i rela.tor modificará. o seu pa.rooer. 
; A segunda. emenda para. a qual ped.o a eS· 
"pecial attcnçãoda CommiEsão de Orçamento 
e· da Camara, refel'e·se a um l"eievante ser
Yiço: o prolongamento da. Estrada. de Ferro 
Central da Bahia., desde Bandeira de Mello 
até os vastos e extensos soriogaes que flca.m 
nos limites de Pia.uhy e Goyuz. 

Niio precisa adduzir considerações em fa.· 
Yor da. providen.~!a que a emenda encerra., 
.porque a Ca,mara. não desconhece as vanb.
gens que provirã.o do prolongamento de uma 
estrada quo att·a.vesse uma região impor
tantisaima : terronos cultivadas de café, al· 
godão, etc, abundantissimos jazidos de om'O 

·e carbonatos, opulenta. zona. do S. Francisca, 
cuja propriedade para. a cultura. da, vinha 
foi demonstrada, por tres competen~issimos 
prodssionaes, o3 Drs. Pereira. Barretto, João 
Silveira. e Al'aujo G bes e p;>r ftm, a. ceie bre 
zona. do Jalapã.(), cuja fa.ntllS~ica. fertilidade é 
de todos conhe~ldtl. 

Senta.-se conlhnte no parel}er fav~Jra.vel do 
illustre relator do projecto em deb:J.te o 
certo de que o benomerlto estadista a quem 
está cooftado o departamento da Vlo.çã.o da 
Republloa, culda.rl1, utilizando se dos poderes 
que lhe são conreridos, dos interesses com
muna da União e do Estado da. Bahia. 

Era. o que tinha. a. dizer. (Muito bent ; mui· 
to b1n-.) 

08r. To•ta. vem o.p·•cseu.~t" algu· 
ma.e emenda.s formuladas pela. Commiuã.o de 
Agricultura o Jodllstl'ias con nexa.s, da q ua.l 
tem a. honra. de fa.te1• part!J. 

A Commissã.o prupõe duo.s sJries de emen
das: umas c;hbelecendo verbas que serão 
incluid&S no c0rp:> do Orç~mento em debate; 
outras em fc~r,na. de autol·isação a<J Gover-no 
para a.uxiliar a agricultura.. 
· Assim, propõo verbas espeches: de 150 

contos de l'.iis pa.ra. distribuição de sementes, 
100 contos de réis pa.N 'transporte ·de ani· 
maes de raça, e 30 contos para a prop:~.ganda 
do aleool; e autorisação ao Governo Jll.t'a. au
~Uiar a Sociedade Nacion<~.l de AgL'icultuL'a 
na. manutençrio da. fazenda de Slnta Mo
nica, propriedade da. União, podendo trilnS· 
!orma.l-a em campo de experieucia ou esta
ção agronomica. 

Ma.uda. ainda. uma. emenda, autorizando. o 
Governo a despender 250 contos de réis em 
au:dlios para a. fundação de estações a.gro-

nomiea.s, campos de experiencil e demons
tl·açã.o, de iniciativa. particular . 

Limih-se a. estas palavras, aguardando o 
parece1• do honra.do relatar, o Sr. Francisco 
Sá, qu.e, aliás, tem sido um bom ami"'o da. 
agrieultiua, para. Yoltar iL tribuna e ~duzi1· 
então mais de~euvotvidas considerações em 
favor dos a.uxilios que solicita. pa.ro. a agri
cultur.>a. (M!)ito bem; muito bem.) . 

O Sr.Lindolpho Serra-Sr. Pre
sidente, o l'io Cuyabá, nos meze11 de julho a 
outuhro, nã.o offe1·ece fr&cca. navegação, de 
sorte que os vapo1•es que demanda.m a Capi~ 
tal teem de· parar a muitas leguas de dis
tancia., seguindo passageiros e cargas em 
pequ'en1.s embarcações, movidas a remo e a. 
zinga.. Este obstaculo traz graves prejuízos 
para o commercio do Estado e tambem para 
a União, que lá tem os seus ditferentes ramos 
de administração. 

O digno presiilente, coronel Ao.tonio Pa.e;; 
de BMros, emp1·ehendeu canalizar o rio, e 
com maguiftco3 resultados. 

Em pessoa dirigiu o serviç.), que consi~tiu 
em fazer estac.:~das, de modo a. convergir 
para o cana.! mn.ior volume de agua.. 

Li no O Estado, de Ma.tto Grosso, que o po.· 
quete quo faz a viagem de Corumbá. (L 

Cuyabá nii.o poude transpor, ·em julb.o, um 
ba.ixio, emqua.nto que, em fins de agosto, 
quando a secoa. era. ma.\s rigorosa., a depois 
de feito o serviço, o mesmo paquete encon
trou p:•ofundidade bastante para facilmente 
p<ma.r. 

A' vista. dasoe reaulta.1o, a.presento um& 
emeoda., autorizando o Governo a. conoedel' 
10:-!:000;~ para esse urgento trabJ.lho . 

Votl tra.t11.1· ela. e.strJ.d!l. de ferN pal'a. Ma.tto 
Gr,sso, inoontosta.v-elmente o mo.ts relevantl3 
servloJ do actual Governo. · 

Não ha cugget•o nesto modo de mil ex~ 
pressa.r. 

O longínquo Matto-Grosso-com uma. nave
gação deO.cíentissima, navegação que é faita. 
por entre paizes estrangeirJs, com uma 
grande fronteira abertl e desgua.r.ae~ida., 
tendo já. sollrido os horrores de uma invasão 
estrangeira.- bem meree\a que o Goveron 
se preoccup:~.sso seria.mente com o seu d8s
envolvimeuto, c:>m a sua prosp~ridada, 

Felizmente o i\lust re Dr. L'l.uro Muller, 
com a. sua. fecunda. iníclativa e raro tino 
a•lministrativo, conseguiu, alt'3r \Ddo um 
traçado s~m futuro como o de Uberaba. (1, 

C·.•Xim, resc.lvel' e3sa gra.nde problema. ha 
tanto reclatna.do, va.loriza.ndo, ao metmo 
tempo, um propl"io nacional- a. Sorocabo.na. 

Esse serviço, por si só, bastaria. para re • 
commenda,r o Governo do eminente Dr. Ro~ 
drigues Alves, si outros nio cs\ivessem a.hi. 
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·demonstra.ndo o incessante empenho em bem sentildo a.o Seun.do em 1894, como relator da· · · 
'servir á causa. publica.. Commissli.o do Obras Publicas, dissll: « Sobre "·, 

Sr, P1•esideute, desde o meado do seculo a e>colha. da. dírecçã.o preferi vel pa1'a pre- j 
pa.saa.do se discutem traçados de vias- ferreM encher estes 1ia3, a Com missão pede a. a. tton- ,-; 
:Para. Ma.tto Grosao, com o patl.'iotico intuito çã.o do Senado PM'a a.s seguintes linb.a.l sscri-
·de prover a sua. defesa e ta.mbem de engran- ptas pelo barão de Melgaço, cuja auf.oridade , , 
decer e utilizar a. mais rica, pDrçâo do terri- na. mataria já ficou a.ssigna.lada. La.nca,ndo .. \ 
torio nacional. Mas esses traça.dos, esses pro- os olhos sobre a carta da provincia, vê-se •t 

jectos, esb&rravam sempre nas difficuldades que o qua.dl'ila.tero fúrmado pelos pm·a.Ue- , i 
titlanceira~. "o protlema. era a.dia.do para. los 14.0 e 16° 30' e os meridianos de 58° e 60° . I 

melhores tempos, até que veiu a guerra. do (O de Paris) compreMndcm as cidil.des de 
Paraguay, com a. consaquente invasão de Cuya.bá., Pocone e S. Luiz d.e Cacarcs (villa. 
Matto Grosso, em fins de 18S4, ficando os Maria.), as vlllas do Diamantino e RCJSario, 
·nossos patrícios, que tinham propriedl\des as freguezias de S. Gonçalo, S~~onto Antonio, 
mais :proximas da. ft•onteira, na miseria e Livramento, Guia, Brotas e Chapa.da, A re
muitos delles em durÇ> e cruel captiveiro. spectiva população, segundo o recensea,.. 
O governo monarchico fez seguir, de !Jbe· mento de 1872, abrange oito decimos da po
mba, em julb.o de 1865, uma. eolumna. de pnlação da provineia, O dito quad1•ilatero 
3.000 homens, para soccorrer aquellapro- que, para abreviar, ch~marei territ()rio 1· • 

vincia. A fonie, a miseria, as enfermidades, cuya.bano, devo se1•, a meu ver, inquostiona-
o longo soffrimento por que pa.ssou essa. co-1 velmente, o objeetivo da. via de communí
lumna em dous longos aunos, morrendo ma.iB cação a que alludí, isto é, repito, ontt•e a • 
de um t~rço do seu effectivo, ~>eperclltiu do· i capital do Imperio e a provincia. de Matto 
lorosa.mcute na alma nacional e cogitou-se l Grosso.ll! ' 
de lig<w Ma.t'.o Grosso ao centro por uma. via.. Sobre a. linha. projeotada. pelo viscollde de 
ferrea.. Surgiu, ontã.o, gl'ande numero de tra.- Maud., diz Chtistia.no Ottoni: « A primeira ' 
çados ideados pelas summidades da. eBffO· voz alltOl'iza.da que se ergueu proclamando 
nharia. brazileira, todos ficaudo sem soluçao, que aa.quolla p1-eferencia. á communicação 
ainda. pele. f~rnos:l dítllculdM.Ie financeira. pelo Pa.t•a.n4., o Governo do lmperio ia. ca.-

Occupat•-me-hei sómente de dous desses minb.o errado, foi a do illustl·ndo barã.o de 
\ra.ça.dos: o do visconde do Mauil. e o do emge· Melgaço, já. eltado em outra parte dosto es
nheiro militar Pimouh. Bueno. Analysa.ndo tudo. Eserovia. olle em 1874: c E' de toda a 
o traçado do vis~onde de ~Iauá., o meu in- evidencia quo a linha. proposta. pelo Sr. vis
tuito (l ler a. opinião do homem que mais conde de Mauá, alAm de ter os dotoitos in· 
~:onhecla. Mu.tto Gro~so-Leverger, barão de hereotes !l.s vias mlx.to.s, ê muito maia ox· 
Melgaço, CDndamaa.ndo esse tra.cado e a4on- tensa. do que a prolongação do alguma. das · ;: 
aelba.nd.o que a. melhor via de eommunioac'io 93tradas !ie s. Paulo o Minas. A i!Cgunda 
para. Matto Grosso seria o prQlonga.mento de objeecão ê guo, no caso de aggressao lmpt•e· 
uma. das ost1•adas do S. Paulo. que vles~~e vista, comD em l864t poderão os para.· 
a.travesiar o Para.na.hyba., e dahi. rumo di· guayDS dosde lDgo apoderar-se da linha., com 
recto a. Cuyabá.. gmnde prejuizo o perigo para nós, 

Ana.lysando o traçado Pitnenta. Bueno. A ~rcoira. e pl'inoipa.l objceçã.o é quo o pro-
que coinchi.iu com o indicado pelo ba.rio do jeoto considera oomo complemE'nto d.aes~~ada :,· 
Melga.ço, pretendo--provar que grande Dll· a na.voga.ção de Miranda; a. C!lyabâ, na. eJtten- ,. 
mero da oa.~eu!l()it•os, entre elles Cb.ristia.no são de oerca de 200 leguas. . :•,' 
ottoni , o a.pprovou, e finalizarei as minha.s Entendo que niío se póde eondar nesia. na- ' '·· 
considerações moskando que o traçado vegação. ;;,: 
Lauro Müllet• ó uma. variante, para muito A e:~pel'iencia. tem mostra.do q•1~, desde 
melhor, do de Pimenta Bueno, e que, por- abril até novembro, nã.o alcançam o porto 
tanto, os encomios a e3te traçado adaptl!.m· desta cida.de (Cuyabá) 011 va._pores que se em· 
se. com maioriUt dol~azão, áquelle. pregam no tra.fego daqui a. Corumbá com :.: 

Estudando este ass11mpto com carinho, o calado de om,so, om, 70 c ainda menos. 
meu uuico \ra.1JalhJ foi escolhar, no grande São obrigados a parai.' na distancia de 8,15 
mananci~l de informações, a.quellas que mia e 20 la~uas, segllindo os passa.geiros e cnga.s ;'

1
.- , 

·convinha.m á minha argumentação, elllci- om emoa.rcações movidaB a. remos e varas, 
dando-a ; vou, po1•tanto, ler va.rios do· nio sem muita demora. o incommodo. , .. 
aumentos tirados, na maior parte. do ex· N!i. oeca.siãoem que osarevo (14 do novem· :!' 
oellente trabalho de M. P. Torres Neves - bro), o pequenQ vu.por Lllocadia, raboeat~do 
De Malto-Gro,çso ao Liltoral. um eha.iea com Om,'71 do calado, Olt4 p:~.ra.do 

Tra.ta.ndo de ama. via.-ferroa, que de Anto- em Barranco Alto, dista.11to 12 10111<'1 de 
nino ou Cauanea. se dirija. a Alegre, em Ma.tto Cuyabá, e estão so expedindo canOas para 
.Grosso, Christiam) Ottoni, em parecer apre- a.lliviar as ca.rgLIS. 
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.. " ...................................... . verba de 100:003$ para o começo desse ser
A melhor via de communicação do Rio de viço, e Christiano Ottoni, em discurso pro. 

Janeiro para Cuyabá. será., porventura, a pro- ferido no Senado, disse: 
longação de alguma das estradas de s. Paulo, « O orçamento vota 103:000$ para a estrada 
que venha att•avessar o Paranahyba; pouco de Catalão a Cuyabá. que, segundo uma lei, 
mais ou menos na altura da villa de Santa deve ser construída pelo exercito. Sobre est2. 
Anna.» verb<t farei uma só observação: Não me pa· 

Sr. Presidente, o projecto de via-ferrea rece que essa. lei tenha tido nenhum começo 
do visconde de Mauá., ligando Curitiba a de execução, e eu direi que, si ella se não 
Miranda, a que se refere o saudoso.barão de construir, e para o futuro tivermos os braços 
Melgaço, el'<it mixto e compunha-se de: mais desembaraçados, o traçado dess2. 'es-

Trecho de via-ferrea de Curitiba a Pary trada não é o melhot•; a communicação p2.ra 
dos Coroados, no baixo Ivahy,582.344 metros; CuyaM é muito prefel'ivel por Sant'Anna d.e 

Trecho de navegação fluvial, a vapor, nos Paranahyb:l.. 
rios Ivahy, Paraná., Ivinheima e Brilhante, Um parecer da Commissão de Obras Publi- · 
até o porto das Sete Voltas, 733.169 metros; cas, que o Senado approvou no começo desta 

Trecho de via ferrea do porto das Sete Vol- sessão, estudando a melhor communica~ 
tas, até Miranda, 269.885 metros. ção para Cayabá., concluiu recommendando 

Extensão total de Curitiba a Miranda as duas linhas pelo Catalão, como se· de-
1.585.398 metros. cretou, ou por Sant'Anna, prolongando uma 

Em 1873, 0 governo monaechico commis- das estradas de S. Paulo. O Sr. general 
sionou o engenheiro militar Pimenta Bueno, Mello Rego, um dos homens que actual·· 
para estudar 0 prolongamento da linha da mente se aprasenta.m estudando melhor 
companhia Paulista passando por Sa.nt'An- estas questões, levou á. evidencia, em arti
na. de Paranahyba até Cuyabá, entregando gos publicados no Jornal do Commercio, 
aquelle engenheiro, em 1876,o seu relatorio, que sobre a. linha de Catalão tem grande 
com minuciosa descrípção do novo tr•açado vantagem a de Sant'Annr1 de Paranahyba. 
que mereceu os mais fl•ancos elogios dos Faço estas observações unicamente par_a 
competentes. pedir ao Governo que considere esta idéa. 

Seria conveniente entrar em ajuste com a 
Passarei a ler algumas opiniões. . Companhia Paulista, que segue pelo Rio 
O fallecido general Mello Rego, que tanto Claro até Jaboticabal. 

se preoccupou com a viação para Matto E' uma linha que vae directamente a 
Grosso, empregando a sua culta intellig-encia Sant'Anna do Paranahyba. O Governo po· 
e laboriosa actividade, tanto na tribuna deria contractar com essa companhia a con
como na imprensa, em prol desse grande strucção da linha até esse ponto e simulta• 
problema, disse : neamente mandar seus engenheiros instituir 

«A ligação de Sant'Anna, por um lado, e os estudos de Sant'Anna do Paranahyba para 
de Cuyabá. por outro, com as cabeceiras do Cuyabá.». 
Apa, ou seja em Bella-Vista, ou mesmo em Sr. Presidente, occupar-me·hei agora do 
Ponta-Poran, lO leguas mais adeante, cor- traçado Lauro Müller que, como disse, é 
tando a antiga Camapuania-outr'ora povo- uma variante do de Pimenta Bueno. Este 
ada, cultivada e hoje deserta, onde existiu a teaçado partia do Rio Claro, ia atravessar o 
famosa fazenda de historica nomeada, pelos Paranahyba no porto do Taboaio, dahi a 
recursos de toda ordem que ahi achavam os :Sahús e Cuyabá. 
viajantes em caminho para Cuyabá. .e vice- O t1•açado Lauro Müller parte de Bahurú, 
versa e passando por cabeceiras do Vaccaria, acompanhando o fertil valle do Tietê, atra
do Brilhante, do Nioac, do Miranda, etc., vessa o Paraná em Itapura, segue para Bahtís 
etc. é de alcance que não s.e avalia sem ter e Cuyabá.. 
conhecimento do que é aquella vastíssima A notavel differença entre os dous traçados 
região com as suas terras feracis->imas, seus está. em que o de Pimenta Bueno utiliz:1 1513 
extensos campos de pastagens e sobretudo kilometros de navegação fluvial entre o 
o seu clima delicioso, já. não fallando na ri- porto do Taboado e o salto de Urubú-Pungá., 
queza diamantina que encerra o Coxim no emqmtnto que o de Lauro Müller utiliza 
seu curso superio1•, e cujas vertentes a linha 528 kilom.eteos no Paraná. entre os saltos de 
terá de cortar, passando pelo varadoúro de Urubú-Pungá. e o das Sete Quedas e mais 
Camapuan. » L. 934 kilometros nos affluentes deste g1•ande 
. Sr. President.e, em 1893, o Congresso votou rio, entre esses dous saltos, segundo os cal• 

uma lei, determinando, a constru:;ção d.e um a culos do Dr. Borja Castro, na sua «Tabella 
estl•ada de ferro de Catalão a Cuyabâ, a qu1l das distancias navegaveis no valle do Alto 
não teve inicio em consequencia da revolta. Paraná e seus aflluentes», tabella que se en· 
da armada. Em 1895, a Ca.mara votou urna contra no opusculo .do Dr. José de Campos 
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NDvae~: These sobre a Viaç1io GeraL e Nuve
gaçtio Fluvial do Bra.•il. 

Leva.da a locomDtiva ao rio Paraná., estará 
úa.do o prim~iro passo par<t a formação de 
um dos primeiros centros commerciaos do 
mundo. Poço permissão, Sr. Presitlento, 
para ler algumas palavras do Anuré Re· 
bouç·as: 

«0 Iittora.I do Pa.mná é a estação ce!nkal 
ue vias de commun.icaçõcs internas em uma 
bacia fiuvi.al que rivalis•~ em grandeza e 
ünportancia cJm a do prodigioso Amazonu.s. 
E' divillido o littoral do rio Prtra.ni om duas 
parto.·J distinct~s pelo salto do Guayra ou lias 
Sete Qncdas. 

Ao nol''e da assombro3a. ca.tal'ttcta ficam 
os confhvntes do Paraná., qne conduzem uo 
intcriot' das proYincias de S. Paulo, liiinas 
Geraes, Goyaz e Ma.tto Gt·ui'so, até as ver
tentes du S. Ft'ctncisco, do Tocantins c do 
proprio Amazonas. 

Na~·ega.dos a vapor, ou pel'r::orridos por 
vias-furrcas ltttcl·aes, constituirão esses con
fluente~ no futum um systerna de vi:ts de 
communic.~ção internas, cuja importnncb. 
a,inda cl hoje impossivol de avali(Ár. Ao sul 
da primorost\ marn.vilha. da. Am~rica. :\Iori
dional ú o proprio Paraná que leva as m:Lis 
ricas regiões d:ts republicíl.S do PJ.m;~·uQy, 
Argontin<l. e do Uruguay, atll !i.J.nçar S<l no 
oceano com o nome uo Rio da P1•ata.. Nost::t. 
rogião da Amoeica do Sul o Pu.raná :oim1 
som compatidor. Seu gru.núe conliuentc- o 
Paragw\y e seLLS sub-confluentes-o Bermejo 
e o P ilcumayo, abrom-lho comrnuniençüo3 
exteu~issim:ts em Mtttto Giosso, na Bolivin. 
o na Ropublic:t Argentina : de Lllll lado até 
as c:~boceh•as tlos confluontes meridionu.cs du 
Amazonas, do outro até as cumlada.s dos 
Andes. -
t • ' I I ,. I ' e e I I I I ' J ~ , 1 1 

Na Amnt•ica do Sul o t•io Paraná tom a 
mesma. missão civilisadoru. que o Mississipi, 
o Ohio c o Missouri, na Arnerica. do Norte. 

O gra.nde problemn é conduzit· a locamo
ti v a tlo Oceano A tlan tico ao rio P aran:t, uo 
mn.is bt'GVe pra.zo pos3ivel, e fot•mar• uma 
Omaha na Amel:"icil. úo Sul.» 

Sr. Pi'Csidentc, o illusire Ministro· da In
dustrio. resolveu cabalmente o grande pl·o
blema. de oommunicações para Ma tio Grosso 
pelo lado economico e commercial : vejamos 
quanto ao lado a3trategico. 

O illusklelo mat·ochal Mallet :tdminis
trador tão competente quanto previdente 
estudou muito a. se rio esta questão de defesa 
de Ma.tto Grosso e delineou o seu traçado, 
que consiste em uma via-ferrea. partíndo de 
Guara.puava, rumo noroeste, em -procura do 
sa.lto das Sete QuMas, depois rumo nordeste 
em direcção á Aquidauana, onde devia ser 

YQl. Yll 

feita a r.onccntraçãn do 7° dist.rictu militai' 
o da.t.li par 1 iriam recur~o~ p:1ra. qualquer 
ponto da fronteira. O traçado Lauro Müllol' 
vem satisfil.zer plenamente o htdo osr.r~te
gico, de3do quo se estenda um rarn:tl de 
l:ahtLS a AIJ:uitlauamt, ra.rn:.Ll quo potle['á, ser 
prolongallo n.tó 13ella Vist-1 e Purro Mlll'tinho, 
ficando a.ssim o sul do l'&tto Gro.~so em 
communic,.ção dirocta com Cura!J<l c cum o 
liHot•al. 
Quant~ :t cxequibílidadc: n. estr.vla. até 

B:d1üs é muit~ conhecida; de B:ü1ús a Cuyabá 
tenho " opiuiito do ~enc•·al Mello Regn, IJU:l 
p 1sso a ler: «A linha, partin1lo do Santa 
Anna, ou ds qualquer outro p~nto proxi'IIO á 
mal'gem d1> Parahyba, il'à a Rthú; e, CClr
tanllo n cstm<lét de Goyaz a Coxim, em busca 
das cab~c:lír:.ts do Taqu:11•y, a.comp:tnhar,_t, 
mais ou mono.>. iiahi pol' doan.te, a encJ.~ta 
da SBrra do Caya.pú, ou antes C() mo pt•et·Jnde 
o barão (}(} Molgaço, serra d~ S. LA.rronço, 
até descet> á coloni:.~. desse no:ne, de on1c ha. 
cstrad~t sogui •la atü Coya.bü, som ombuaço 
ele v.ln.g~n1on tus. 

Cum e.-ls-' tea.ça.do a exten~ão (h linha fi
caPá entre 81HJ a 900 kilometrus, » 

Sr. Presidente, Antonio Rebouça.s, ka
t:Lndu du Uat<L vi:t-fe!'rC<t p <tta M<t tt·J·Gt•osso, 
diz, em u:n rebtoriv apresentu.iio ao P resi
dente du então pt•ovinci:t do Pa.Pa.n:l.» : 

«E' um:~. omprcza. de tu.uta. mag ;)i twle e de 
utilidado t<l:rJ tr<tu~condontc c.lsa r.le um.-r, via 
regubr paN i\-Ill tto-Gl'osso pclu pl"OPl'io ter 
t•itorio lJraziloiro, que su<t intoil'a r ealização 
po:le pot• si só f;1zet• a. gloria d t3 um:.~, admi~ 
nistração o d ·,r lustre o r enome a um rei
n~vlo por ma.is c1ue tenha sido tecunclo e glo
rioso». 

Sr. Pl'Csldent~. estava reservado ao Go
verno <l~ eminente Di'. Rodrigues Alvc.~ re
solver osto gmndc problam~ nacional, o 
mnior' <lo seu fecundo governo, e ou, eomo 
matto-grusSOIISe, agradeço a S. Ex:. c a o seu 
opel'Osu, ütelligonte c muito h a.b il Ministro 
da Vi<~çiio, D1•. La.Ul'O ~Iüller , este cx:traor
dinario, este inosquecivel servlgo prest[l.du á . , 
minha terra. 

Tenho eouclt1hto4 (Jlu.ilo Oein ; ?nuito be1n,} :i 

O Sr. §Uva C~\stro :pede o a.u
:x:ilio da Comrnissi"i.o do Orçament o e da. Ca.• 
mara. po.ra a cmon.da, quo apresent a, dotu.ndo 
o Orcamento da Iniluscria com t~ quantia da 
40 contos, destinada ás obras necessar ias no 
pradio elll que funcciona o tolcgrapho em 
Co.mpos, f~daptando-se tambom, ao mesmo 
tempo, esse -proprio na.cional ao serviço do 
Correio. 

Sã.o urgentes as obras nessa proprio na.· 
cionaJ, que esta muito damniff.cado, do que 
ê testemunha o p1·oprio digno relator da 
Commissão. 

.I 
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Além desse motivo, tamboru ba o de que cisco de Sá.. Leu, e ousou discordar de S. Ex. 
a cidade do Campos, pel~ sua importanoia., em alguns pontos. 
merece se1• dotada com um editl.cio capaz S. Ex., cujos pa.re(leres aprimorados ainda 
de bem servir á.quellas repartições publicas. ha pouao alcançaram os maiores cncomios 

Outra. emenda que justifica consigna. a. do illustre Deputado, o Sr. Tosta, tem a me· 
verba. de 30 contos para co:astrucção de uma recida fortuna de ser o relator do Orça
linha · tele.gro.pbiea entre as cidades íl.umi- mcnto, que est~ dando a orientação do actual 
nenses de Macabé e Magdalena.. Governo, o Ministerio leader da situação, 

&pera que, afia a!, desta vez esta emenda como foi no Govorno passado o Ministerío d~ 
·mereça. o apoio da Commisslio, o que em Fazenda.. 

outros annos não tem succedido. O honrado Dr. Lauro Mülle1•, que dirige a. 
Afinal, é de justíç'l. que a cidade ds M::1.gd&· pa.st~ da. Industria. com raro tino e vistas 

Jeníl possa. gosa.t· das regalias e vantagens profundas, tem estado sempre á frente dos 
que o progrcssil ftLeulta, o de que telegra.pho prineipa.es actos da administra.~ão actual. 
"é uma das ma.ís importantes. (M1ri!o bem; Em torno de s. Ex. gyram hoje os mais 
muito bem.) nota.veis acontecimentos do Bm:til, é para. 

s. Elt, que se volvem as vistilS patrioticas 
O Sr. Nelva diz que desde 1894,quamlo de quanto.> se interessam pelos negocias da 

pela primeira voz teve a honra ile penetrar Republica, porque ê certo estarmos atraYes
ne~;~t~ Ca.ma.ra, systomaticamente estudava e sa.ndo um periodo de movimentação mate
discutia. todos os orçamentos. Todos, ex:~epto ria!, mas simultaneamente intellectual e 
os do Exterior, porque o orador nuoca. foi social. 
muito inclinado a assumptos estrangeiros. Lastima 0 orador que nã.o sej:J, ouvido agora. 

E' verdade qr1e nesses tempos lia os reta. IJOr muitos collega.s, para. que viss:;m que 0 
·"torios dos Srs. Ministroa. Havia tnenos que Deputado, que não trepida. em censurar ol! 
fa:zer nl;ls rep:u·tições publicas e SS. EEx. governos, em manlfestar~lbes o seu desac• 
envia.va.m a tempo os seus relatoriDs. Lh corda, separando se para i~to de amigos e de 
ta.mbem os pareceres dos seus dignos colle· companheiros de banca.da, t~ro.bero não va
gas, f11turos Ministros, a. q•tem a. Ca.mara. a.n· cilla em entoo,r louvores a. quem os merece, 
nua.Imente delega os poderes de por ella. se ombor:t, como neste momento, quem tantos 
approximarem do Governo, nas seis antenas tenha, que não precis3 dos do orador e que 
com q_ue elle exerce a sua acção una., pa.· nem os ouvirá. talvez. 
recen1o que tl di vi di da. 

O orador lia. todos os pareoeres da com· Entre 03 serviços que o nobre Minist ro tem 
missão de Orçamento, inclusive os do sr. prestado, salienta a sua generosa. e pa:triotica. 
"Serze.iello Corrêa., cuja a.usencia deplora., que idêa, ao mesmo tempo progressista. e estra.
eram "Verda.deiros La.1·ousses de cifras. t agica, de ligar po!' uma estrada. de ferro o 

Estudava. tudo,, verbil. por verba., emenda Atla.ntíco a.o interior do Braoil, fazendo um 
po1• emenda, e tudo discutia, principalmente ramal da. Sorocaba.na que vá. tor a Goyaz e 
o que se referia ao Estado d:t Bahia, sempre Ma.tto Grosso. 
0 Esb.do pl'imu~ inter pll.res no coro.çiio do O orador e~tá ao lado destes dous paQuel.lo~ 
orador. Estados, q iio parccia.m os párias do lmperio 

Porém, assim eomo 83 teem succedido os e da Repuôlica, abandonados á sua solidão, 
cheCes do E$tldo, desde 0 cognominado 0 á sua. longitude e á. sua V!l.st.ldão. · 
Santo a.té o ... actna.I illustre conselheiro Pre· Apezar da tc1•em tido Micistros, ainda. 
-aidente da. Republica, ta.mb9m se teem suo agor11. Bulhõos e ha p:>uoo Mul't inho, nada 
!ledido os h:tbitos nos parlamentos. Havia alcançavam: os Ministros grandes homens· 
'leacler gei'a.i, e já houve os Zcaders. Entii.o team o dereito de nã.o enxergarem sinão u.s 
·cada um no topa da. res}lccUva. banca.d~ dava cousas do alto. Is\o de estradas de ferro é o 
o signal das vot.a.ç1ies. Nã.o havia. surpresas. que ba de mais terra a terra. 

Era o syst\lma. das votaçõa3 por list'l. ; A proposi\o, o orador, entã.o, le mbra com 
embora. não d~ eecrutinio. s1tisfa.ção a. honra11a com que o distinguiu 

Agora o tempo é perdido, em es~udar ou o illu::.~re Deputado por S. Paulo, o Sr. Can· 
em discutir . Para !a.zer vingar a emenda dido Rodrigues, qtte lhe fez "Ver o seu nota
contra. a voottl.de da Commiss'\o de Orca· vel parecer áuerca da projectad:!. estrada. de 
manto, é preciso um trabalho de Herc11les. ferro de Arara.q11a.ra a Ma.tto Grosso ; e para 
'Cada víctoria. deix:a. o victorioso derrotado. prova do apri1ço em que teve essa. distincção, 
(Riso.) mostra. qne :foi esse tra(lado qua.si o seguid~J 

O orador, entreta.nto, ainda. lê pareceres. polo digno Ministro da Viação, com a ditl'e· 
'Leu o do se11 distincto collega quCl o escuta, rança. de te r um pendido P.'ra a margem 
'O nobre Deputado pelo Ceará., um dos rna.is esquerda e outro para a. direit a, amb.os, 
brilhantes espiritQs d:1. Ca.m~ra, o Sr. Fr11.n- porém, bllscando o mesmo objectivo. 
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Mostra. que essa. importante via Cerrea 
terá cerca de 1.300 kilometros, e, havendo 
obrigação de aprompUu··se cerca tle 100 kilc
metros por anno, comprehende·so que em 
12 annos, si tanto, pode. ~·ba Ir do Atlan"'
üco am confins da. Republica. a.pprorimando
nos dos limítoa eom o Paraguay e do admi· 
·ravel Salto das Sete Qnedaz, e attingindo a 
um ponto onde o vasto Paraná. nos propor
cionard viagem franca fluvial, sem o mínimo 
estorvo, por dezenas e atécontenas deleguas; 
e dest'a.rte ficaremos a. cob6rto de des&catos, 
como os do forte de Coimbra. ; approx.imar
nos-bemos das fronteiras da Bolivia e a. 
esil'ad:~o icrá. um ponto onde se bifurcará, 
tomando os passageiros de qualquer das 
duas est1·adtts que alli se encontram a -Soro· 
cabana e a Paulista - e com essa inaugu· 
ra.ção Stlrgil·ão facilidades ao commercio o á.s 
industriss, c a Nação podará, em um momento 
dado, obtct· o lovat· recursos de toda. ordem 
á.s popnlt~.ções qu() della. carecerem. 

Grandioso commettimento, que dignifica 
quem o cm}'rehcnde, o que felicita. um 
povo! 

Outro ponto quo chamou a a:ttenção do 
orador-foi o o~forço que ha empregado o 
actin I".IinisLro para. aproveitar-se da força 
hydr:~oulica que rios pro.ximos podem pcrmittir 
para. illumina1• esta. Capital pela eleclricida· 
de e p;1ra por essa. tracção poderosa fa.zel' o 
trafego dos suburbios, ora servidos pela. Es· 
trada Central , melhorando· o e prolongando· 
o até o cacs, atravessando parte da P.idade. 
Luminosa ide h a.credora de appla.usol_ que o 
orador sinceramente não regateia, tomando a 
liberdade de lembrar o, S. Ex. que, a.pezar de 
t1•aco de comploiçl.o, sendo, como é, de ro· 
bustae tenacíssima vontade-pode dar ma.iol' 
impulso aos sous largos surtos-e pode utili· 
!lar-se do outras forças poderosissimas e 
embora mais at.stadas : refel'e-ae n. rios 
s,ue uma vez qne percorrem u;ais de um 
Estado estão sujeitos á União, que dolles do
ve aproveitar·se, como o Pa.rabyba.. Nem se 
diga. ser grande a. distancia, p·ois para a 
engenlu~ri ~ brazileil-a. não ha. difflc11Ldadea 
insupera.v..,is: p~oclama-o bem alto-o Corco· 
vado. 

Refere-se tambem á Avenida , cuj) nome 
está. sa.Itando ao e3pírito de qua.ntos sabem 
tazer ju<!tiça aos reaes servtços, e ás obras 
do por;o, notavel comme\timento, q11e t.eve 
oooasiã.o de lo11var a oordo do Desler1·o, 
quando foram ellas inauguradas; lembrando 
& S. Ex:. e ao Sr. Presidente da. Republica, 
que espera Ta em breve a.ssistir a Igual inau
giua.çã.o no vo.sto porto do seu Estado natal, 
para. o quo já. havia companhia organizada, 
~tudos feitos, propostas a.presentaila.s; tudo 
-enfim d.iapo.sto a. ouvir apenas o {iat, que 
ancioso aguarda, e cuja Pl'<!measa obteve pro-

xima., qu:o.ndo om companhia. do digno prosi· 
dente da AssoGiaoão Commercial ila Bahia., 
esteve no :\Iinisterio da Viação, come foi 
publicado. 

E, a. proposito, refere o facto de se haver 
inscripw por mais de uma vez o a.ono pas· 
sad.o p:~.ra. tratar do inicio df.'ssa.s obr<Ul, dei· 
::ando de o Cazor por lhe haver seu lllustre 
amigo, o presidente da. Camara, declarado ja. 
se ter entenJido com o Governo,· que pro· 
mettera. om breve attender a osso natural c 
legitimo desejo da Bahia. 

Ao apa-rte com que o distingue mais um<t 
vez o illu~ire rela.tor do Orçamento, o Sr. 
Francisco de Sá, de que ningnem póde esque
cer os serviços que o orador tem presoa.do 
á Bahia e ao pa.iz, agradecendo· o e os apc.la
dos com quo o penhoraram os eollegas Pl'O
sontes, o orador diz que, ainda assim, para. 
dar arl'l1as da f1·anqueza. e sinc.3rida.de com 
sóc fallar, an&lyslll"cl. opiniões emittidas pelo 
provec to relator ; o ent.iio pede licença pa.ra 
declarar que se colloca ao lado do illustre 
Sr. Medeiros o Albuq eurque na. sustentação d11. 
emenda favora.vel á. boa e:'l:ecução do serviç9 
de estatística, pois não compl'<'hcnde como 
possa haver um palz que tenha intuitos pro· 
gressistas rem uma verdadeira. estatisUca, 
b.1se do grandes ensinamentos, e do que o pro
prio relator se serve, como quando trata do3 
COl'l'eios, demonstt•anllo que a sua. renda attin· 
giu a 7.000 contoll-o que lhe faz lembrar 
que já. é tompo do Governo pôr em execução 
o disp~sitivo do reguL1.mento posta.l, man· 
dando distribuir com os emprega.dos parte 
do accrescimo. 

Dando os pa.ra.bens á bancada. mineira. pela. 
bella verba que obtevo para. Horizonte-Pede 
o oradvr d05culpa. do equivoco - pela. 
verba. que obteve parao editlcio postal em 
Bello Horizonte (,·iso), recorda. que já. ha. 
trcs annos lembra. igual medida. para. a. 
Bahia., e fa.z ver as vantagens que teria a. 
União adquirindo um ediftcio no contro do 
commcrcio daquella. praça., uma. vez que 
deixaria de pagar o aluguel de 1rcs edidcios 
caros para aquella repartição e a. de \ele
grapho, quepoderia.m tuncciona.r em um 
mesmo predio,e diz que neste sentido a.pre· 
sent:l.rá. emenda. · 

Julga. de molde lembrar a injustiça de que 
sã.o -victima.s os pobres am.bulanle8 que peri · 
grinam nos carros da.s vias-fe·.-reas do Joa
zeiro e da. Central, obrigados a. dospezas ex· 
traOl•dinarias, a perigos, a desaskes. contra 
osquaes não ha. reclamações, e que não teem 
direito a. montepio, nolD a a.posea ta.doria ; 
e!perando, solicihndo, rogando, supplicando 
mesmo, que o illustre Deputado,a. quem estã 
confiado o estudo que concerne ao MiniSterio· · 
dos Correios l.ome em coniideraçio o q11e 

. ·~ 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 25/0512015 14:29+ Página 38 de 38 

ANNAES DA CAMARA 

mais uma vez solicita. esperando que desta. 
não o seja em -vão. · 

Refel.'e·se ás emendas da. bao.cada sobre 
estradas de forro, que acabam de ser com
petentemente fundamontadas; e IJede li· 
cença. para, em signal de g1·a.tidão ao antlgo 
2° districto, que já teve a honra. de repre
seo.ta.l' na parlamento estadual, e como um 
preito de justiça, n,ssignar as emendas dos 
illustres De].lutados por aqueUa circum
scripção, 

Iotlo ·já. adeautada a. ho1•a, deixa. de a.ttcnder 
a outros pontos, entre os q uaes nota a falta 
de uma verba que sirva para o Br:1zil tor
nal'·SC mais conhecido no estrangeiro, prin
cipalmente nos paizes cotno a França, Lt:tlb 
e Hespanhrt, de onde nos }Jóde Yif a emi
gração, de que ta.tlto ainda. ca,reecmos, e 
para. a qual (noss~ boa Íl'mã) a Republiea 
Argentina. n~o poupa esforços ncin dcspeza.s. 
(Apoiados. Jiuito bem.) 

Fico.. a discu8são adiada pela !tom. 

O S~·. Presidente- 'Tendo dado a. 
hora. designo pal:'a ama:;hã a seguinte ordem 
do dia: 

Continuação da votação do projoctc n .237, 
do 1904, ~utorizanllo o Poder Ex:ecuiivo a 
coo.tar ao toneo.to Manoel Jmq_uim l.lfachado, 
para. todos o~ effei tos, o ternp~ que lhe tenha 
sido descontado em virtude da coparticipo.
ção na revoha d.c 5 de setembro, com pa.ro
ceres das Commis,õos de M<>rinlla. o Guerra. c 
de Conotituição, LagisLwão e Justiça e voto 
om sepatwlo dos St'd. EstovaJU Lobo c Ger"· 
mano Hasslocher n.cerca da emenda olf~~e
cida n<t 3• discussio do p1·ojncb n. 205, de 
1899 ( 34 discussão) ; 

Yotacão dopl'Oj()cto n. 251, de 1904, auto
riza.ndo o Podet• E:<c~utivo a concodet• mais 
um anno de llcença, com o rospeotivo orilo· 
na.do, a Joli.o Augusto Antunes do Frnita~ , 
4o esct•ipturat•io da. s~ U.ivisã~ d.a. E~tPada de 
Ferro Central do Dt•azil, am prol'ogacão á. 
que lhe foi concedida pelo Congt·c~so Na.cio· 
na.l, para. tratar de sua sauJo, umlo lho con· 
vier (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 210 A, de 1904, 
creando no Dist·l'icto Federal mu.is dous offi· 
cios de \&bellião de notas (I• discussão); 

Votação do projecto n. 245, de 1904, auto· 
rizando o Governo a. computar para a apo
sentadol•ia do empregado pubUco Antonio 
Rodrigues Loureiro Fraga o te mpo em que 
serviu como proCessar publico prímar!o, na 
antiga província de Sergipe (di~cussão unica); 

Vot11.çãodo projeoto n. 59 B, de 1904(n. 190, 
de 1?03), que obriga. os administradoras de 
omcma.s de typogra.phia., Uthogra.phia, pho-

tograpbia. ou gl'a.vura, no Disrricto Federal 
e nos Esta.dos. a remett{lrem á Bibliotheca 
Nacional do fÚo de Janeiro dous ellempb.res 
de ca.<la. publice~çiio pericdica e um de cada 
obra de outra natureza. que executarem ; e 
dando ou~1·as providencias (3~ discussão); 

Votação do projecto n. 2!8, de 1904, 
a.utorhando o Poder Executivo a abrir ao
Ministorio d'\ Guerra o credito ext raordi
mnio 1:600$, para pagamento dos venci
mentos que competem a Manoel Ca.nuto do 
Nascimento, continuo a.ddido á Secretaria, do· 
Ministerio da Guerra (3• discussão) ; 

Vot:~.cão do projaot o n. 210, de 1904, :mt o
rizanào o Poler ll~:ecutivo a abdr ao l\iinis
tel'io da. Fazcnd~ o cr edit1 extraordinario 
nec~BlM'Ío pafo. pag<J.r :1 D. L-3opol lina Cn.ro· 
lina C:tmisã.o do Alhuqum•que l?igueil'Odo
viuva do capitã~ do exercito Igna.clo Fran, 
cLco do Albuq_uepq_ue F igueil'Cdo, a diiTe
ocnp de moio-solélo a que tem direito desde 
11 do fev. rcil'o de 1887 :ttó 22 do julho 
do 1903, <t r<;zão tle 20$ monsa.es, relevada. 
"' pl'escripçii.o em que p0s ~o. te.t· i ocorl'ido 
(3~ di~cu::;sü.o) ; 

Yotn.ção do projecto n. 2!7, de l\J04, auto
rimado o Potler H;xecutivo a abl'Ü' aol>liuis
tel'io da Ju~tiçn. c Negocias Intet•iot·es o cro
di~o extraot•uinarlo de 34:Ul4$ll)3 pu.ro. o 
pa.):!amento dcvidl) u.o alferes da b1•igada. 
policial Ernesto Pinto Machado, em virtude 
de sm~enç1t (3' di~C llssão); 

Vota.ção do nroj~cto n. 79 A, do 1901, auto
riz>~urlo o GJVOI'no a. a rlquiril•, :pa1'i1 a. ga le ria 
ria Escola. de B~lhs Artes, os qua.dt•os do fal· 
leaido pintot' Victol' Moirollos, com p:weoer 
o emenda dll. Comm issã.o de Ü l'Çll.!UOnto (l• 
tliscussiio); 

Votação do ppojecto n. 17·i A, do I 904, 
uquiplu·a.nrlo as i.d<tdes limitas p~ua. l~ rcfor• 
ma volnntat·iil ou compuls.Jl'i ll. ,~os officütes 
do corpo de saud<l do exercito ú.s quo por lei 
vigm•am no corpo de so.udo ria o.1•mad·t, ~os 
cMgos de categori::~. correnpandente; com pa· 
rccar e substitutivo da Commiss1ío de Ma· 
rinha. e Guerl'a (ea discuss~o); 

Vota.ção t.l.o projccto n, 250, de 1904, au
torizando o Podei.' Execu-tivo a abrir ao Mi
nisterio da. Guerra o crerlito e:ctra.ordínarí() 
de .2: 972$608, parn. oGcOl'ror ao pagcr.mento 
ao escrivão aposentado do edincto Arsenal 
de Guerl'a da Pernambuco F r ancisco Ma.u
ricio de Abreu~ de ordenados a quo tem di
reito dt?3d9 2711e outubro de 1900 até 5 de 
setembro de 19Q2 (2" discussão); 

Votação do projecto n. 201, de 1904, a;ll
t01·iz·.mdo o Poder Executi.vo a. abrir ao Mi
nistel'io da Fazenda o credito axtr aordinario 
do 47;676$707 part pagamento a. Paiva Va.-

I 

I 
I· 



189 

SEssXó kKf i2 DE JQO I Eli!EttS 3 

lente & Comp., Lemos Moreira. & Monte e 
Santos Gomes & Comp., de restituição de 
impostos sob1•e kerozene importado om 1896 
e !897 e respectivas cu,tas, em execução â~ 
sentenças do Supremo Tribunal Federal pas· 
sadas em julgado(~" discussão); 

Votação do peojecto n . 262, de 1904. au
torlzaoU.o o Podct' Ex:ccutivo a. concedCi' a 
JosG Dionysio Meira, assistenb cll'ccr.ivo do 
Observatorío do Rio de Ja.n1iro, um n.nno de 
licença, e il p1•orogação e com o respectivo 
orden~dl) (di~cussão unlca); 

Vota.çã.o dtl emenda do Senado ao projeoto 
n. 70 A. de W04, autorizando o Pt•esidcnte 
da Rcpublic~ a conceder um a11no rle licença, 
com todos os vencimentos. ao chefe d n ~ecçii.o 
da Dil'octoria Geral do Estat1stica. .Joã.o C«D· 
cio da SHya, para. trata.t' u!J sua Sõ1Ut.le ontlo 
lhe convier (discussão nllic:\); 

Continuação da. 2' discussão do projecto 
n. 263, de 1904, thaudo a. dospeza. do ~linís· 
terío da lndustria., Viaçã.o c obras Publicas 
pa.ra o e:xercicw de 1905; 

ga<Jia. Fisc~l do Tltesouro Foderal em Per
nambuco, 

Discussão uni;Ja. do projccw n. 2õ5 A, da 
190-1, :ttlto1•iz'lndo o Poder Executivo a pro
rugar, por um anno, com toilos os venci~ 
mcnlos, a licença. concedida ao D1•, Joito Bn.r
b:Llho Ullh<ia CP,v~•lcanti,minisll·o d.o SuprCl.llO 
Tribunul Federal ; 

3~ discussft.n elo pt•oj ~c to n. U5, de 1904, 
:permittindo aos funccionarios civis fedcra.es, 
acüvos ou inacttvos, consignarem mensal
mente á Sociedade Anonyma. «Cooperativa 
Civil dos Fuuccionarios Publicos Federaes» 
a~é tlous terços dos seus ort.lenados, para 
p;Lgamonw Jo fornccimentos qtte lhes tunham 
sido feitos pela mesma. socicd~do, e d<L outl'as 
providencia~, com pareceres tlas Commiisões 
de Fazenda. c Industria e de Orçamento; 

3~ discussão do projecto n. 188 B, C.e 1904, 
que rclova ao e:t-Deputado Ant o n io Amorim 
Garcia a prcscripçtro para rMebimento dos 
subsídios correspondentes ao tempo docor· 
l'ido de 18 de dezcrub ;·o do 189l a 22 l{e ja
neiro de 1892, <Lus quaes tem direito como 
membro do Congrssso Naciunal naquella 
época. ahrindu para. esse fim o credito es
pecia.I do 2: 7008000 ; 

Continuação da 2" discussão do projecto 
n. 264, de 1904, fb:ando o numero, classe e 
vencimento do pessoal rlo Labu•·atorio N;1 
<liona l de Analyses da Alfandog(l, do Rio do 
Janeiro ; 13 di!;cu~são do projecto n. 146 A, do 1 904, 

2• discussão do prajecto n, 269, de 1904, dcterJUinando que as cadeil'a.s de clinica
autol·iza.ndo 0 Poder Executivo a. abrir a.o medica (!• e 2"') das fuculd:l.des d e medicina. 
Ministerio da Fazenda. 0 c redito oxtr·aordi- du Rio de Jadeiro e da Bahia terão dous 
Dario ue lO:l:862$!BO, pn.ra p:Lgtmento d:IS as~istentes e tres internos ca.da uma. 
despezas com a. acquisição tle novo m11.1.erial e Levu.nta-so a ses~lio ô.s 5 bora.s e 15 mi• 
tra.nsfeJ'enda. para o~tl'o edificiu da. Dele· , nutos da tarde. 

147" SESSÃO EM 12 DE i\'OVEMBRO DE 1904 

P1·esiderwia elos Srs, Pmda Gt,imar«es {P1·es:dente), JHlia de HeUo (Jo Vice-Presiden1e) 
e Paula Guimariies (Pt·esidente) 

Ao mei~·dia procede-se á c1Hmada a que bio de Andrade, Rodrigue~ Daria, J oviuia.na 
respondem os Srs. Pa.llla Guimarã es. Julll> de Ca.rvalho, Oliveira VaUadií.o, Prbco Pa· 
de Mello, Pot•cira Lima., Alencal' Guima.rães, r•üzo, Eugenio ToiJl'inho, Gar~..i.a Pires, Alves 
Thomaz Acc.oly, Joaquim Pil·es, Sii. Pe1xoto, B;trbosa, Rodrigues Lima, Pa.1·anhos Monte
Hosanna.b de O li v eira, Cunba Macltado. Di •B negr•o, Rodrigues Sü.ld~tnha, Müreil·a Gomes, 
Vieil'a, Fmncisco Sá, E.luardo SLUdart, Gon- Hel'edía dtl Sá, Correia. Du1rn., Il'in13u M.lclla.· 
çalo Sou tu, Eluy de Souza, Funaecu. e Silva., do, Silva Castro, Beza.mat, Ma.ur iciu de 
Abdon Milane:~:, Izidl'O LeHe, ToJrxeil•a dn Sá, Abl·eu, Carlos Toixoira. Brandão, ~'rancisoo 
Celso de Souza, Bricio Filho, Psreira. de V oiga, José Bonifa.cio, Gastão da. Cunba, Ri
Lyra, Malaq ui as Gonçalves , E~tMio Coimbra, beiro Junq ueira, David Campista., Bueno de 
Angelo Neto, Ii:pamiuondas Gracindo, Euse- Paiva, Bernardes de Fa.ria, Carlos Ottoni, 
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Olyntho Ribeiro, Lindolpho Caetano, Olega
rio Maciel, Moreira. da Silva, Fernando 
Prestes, Ferreira Braga, Eloy Cha'Ves, P~u
Hno Carlos, Costa Netto, Carlos Cavalca.nt:, 
Carvalho Cha'Ves, Paula. Ramos, Eliseu Gui
Jjlerme .o Ca.ssiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 
Pas3a-se ao expediente. 

O SI". Alencar Guintarães 
(Jo S~c;·etario) procede á leitm'tt do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 11 do 

corrente, transmittindo o projocto do Senado, 
autorizando a concessão de um anno de li· 
conça ao tenente da brigada policial João 
Alves Rodrigues de Moura.-A' Commissão 
de Petições e Poderes; 

Do mesmo senhor, de igual data, trans
mittindo o projecto do Senado, concedendo 
quatro mezes de licença, com ordenado, ao 
·bacharel João Lopes Pereira, juiz federal na 
socçã.o do· Ama.zonas.-A' oommissão de Pe
tições e Poderes; 

Do mesmo senhor, de igual data, tram
mittindo com emenda a proposição desta 
Garoara, concedendo licença ao Dr. Felippe 
l"todrigues de Azevedo, juiz substituto fe
deral na secção do Mara.nhão.-A' Commis
são do Petições e Poderes; 

Do mesmo senhor, de igÚal data, tra.ns
mittindo, com emenda, a proposição desta 
Camar<~, concedendo licança ao inspuctor sa
nitario da Directoria Geral de Saude Public!l. 
Dr. Arthur de Mir·andn. Pacheco.-A' Com
missão de Petições ~ Poderes; 

Do mesmo senhor, de igual data, restitu
indo um dos autographos, devidamente san· 
ccionado, da resolução do Congresso Nacio· 
nal, autorizando a abertura do credito de 
3:644$827 para. pagamento dos 'Vencimentos 
que competem ao Dr. José Julio de Calazans, 
substituto da Faculdade deMedicma da Bahia. 
-Inteirada. Archive-se o autogra.pho; 

Do mesmo senhol', de igual dah, commn
nica.ndo que o Senado, não tendo mantido a. 
emenda rejeitada por esta Camara á propo
sição desta Ca.mara reformando a legislação 
eleitoral, nessa data enviou á sancção pre
sidencial a referida proposição.-Inteirada. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
l~iores, de 9 do cot•rente, satisfazendo a re
<Jnisição desta Ca.mari.L, no otficio n.247, de 

14 de setembro prox:imo findo, devolvendo o 
requerimento, no qual o tenente-coronel re
formado da brigada policial Antonio .Joa
quim Vieira pede melhoria de reforma.-A 
quem fez n requisição. (A' Commissão da 
Fazenda e Industrias). 

RequerimGnto de Podeo Peron·a Chermont 
Raiol, juiz substituto seccional na secção 
do -Pará,· pedindo oito mozes do licença, 
sem vencimentos, em prorogação da que lh9. 
foi conce1iida pelo pl'esidonte do Supeemo 
Tr•ibunul FederaL--A' Commissão de Pe
tiçõe3'·e Poderes. 

Telegr,unma : 

Rio de hn3il'o, 12 de novembro de 1904. 
-Exm. Sr. Presidente <la Camara dos Depu-
tados-Rio. • 

Communico·vos, para os devidos eU'eitos,. 
que por mo ti ..-o de mole~ tia deixarei de 
comparecer ás sessões durante 15 dias. 

Saudações corJiaes.-Domingos Jllasccwe-· 
nhas.-In te irada. 

São lidos e vão a imprimir, para ent1•ar 
na ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 131 B- 1904 

Parecei· sob1·e emenda offerecid'l na 2a dis
cusst7o elo pro}ecto n. 131, deste armo, que· 
concede a penstio mensaZ de 500$ à viuva 
do e:,;.Senador do Imperio D;-. Gaspar da 
Silveira Ma1·tins, com. parecer e emenda da 
Com:rnissl;;o de Pensões e Contas 

(Vide projccto n. 131 A, de i904) 

A Commi~s:lo de Orçamento, tendo rece-· 
bido o projecb n. 131 A, de l!J04, referente· 
á pensão de 500$ mensa.es á viuva do ex
Senador do Imperio Dr. Gaspar <la Silveira 
Mat·tins, acompanhada de uma. em onda, na 
qual se pede a pensão de 300$ men.,aes para 
ás filhas solteiras o filhos menores do general 
Dr. José Cesario de Faria Alvim, depois do· 
devido eatudo, julgou procedentes as r<.tzõcs 
do parecer dado ao referido projecto. 

E porque o mencionado general Dr. José 
Cosario de Faria Al'Vim tivesse prostado-
1'elevantes serviços á pat!'ia, sendo merecedor 
do recompensas, é a Comtnissão d.e parecer 
que sejam projecto e emenda approva.dos. 

Sala. das Commissões, 12 do novembro de 
1904.-0assiano do Nascimento, presidente. 
Oornelio da FonsecLt, l'ela.tor.-Da'Uid Carn
pista.-U~·bano Santos.-Galeão Car-.,a~ha~.
F1·ancisco Veiga. 
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Ac.~rescente-se onde convier: 
Art. E' igualmente concedida a pensão 

mensal de 300$ repartidamente ás 1ilhas sol
teiras e aos filhos menores do finado general 
Dr. José Cesa.rio do Faria Alvim. 

S.R.-Sa1a das sessões. 27 de outubro de 
1904. -CanJalho de Bi'ito ~ -Olegcwio Maciel. 
-Estevmn Lobo .-Antero Botelho. 

Ficam sobre a mesa. a.té ulterior delibJ-
ração, o' seguintes · 

PH.OJECTOS 

O Congi'esso Nacional resolve: 
A1•t. 1.° Fica o Governo autorizado a 

abrir em 1905 o credito de 500:000$ para 
o pagamento dos operarias extraordinarios 
do Arsenal de Marinha do Districto Federal. 

Art. 2. o Revogam-se as dispos!ções em 
contrario. 

Saht das sessões, 12 de novembro de 1904. 
- Hereclia de Sd.-Gon·êa Dut1·a. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori
zu.do: 

a) a ab1•ir o credito de 600:000$ para oc
correr, durante o exercício de l!J05, ao paga· 
monto dos operarias extraordinarios do Ar
senal de Marinha da Capital Fed·eral, fi),· 
zendo para esse fim as nocessarias operações 
de CI'edi to ; 

b) a reorganizar os quadros do pessoal 
artístico e operario do mesmo arsenal, apro
veitando os operari.os extranumerarios e 
extraordinarios na nova organização, e 
abrindo os creditos nt?cessarios para a ex
ecução do regulamento que então expedir. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõe.-.; em 
contrario. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
lrineg Machado. 

O Sr. OlegaJ•io 1\Laciel- S1·. 
Presidente, havendo uma vaga na Com
missão de Obras Publicas, por ter sido eleito 
Senador o Sr. Deputado Raymundo. Arthur, 
peço a V. Ex. que nomeie quem o substitua 
na mesma Comrnissão. 

O Sr. Presidente- Nomeio o Se. 
João Gayoso para substituir o S1•. Raymundo 
Arthm• na Com missão de Obras Publicas. 

O Sr. Rodrigues Doria-Sr. 
Presidente, não vou fa.Uar sobre o vencido, 
mas .não posso deixar passar sem rectiflcação 
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dous topieos do discurso hontem :\qui pro
nunciado pelo honrado leader da Camara~ 
quando a concitava a rejeitar as emendas· 
da bancada de Sergipe ao Orçamento da 
Mal'inha. 

Com esta. rectificação só tomos a lucrar, 
dosfazendo·se assim um erro em que um de 
nós labóra. 

S. Ex. q uerenuo justificar o moi.iYo por 
que a honrada Commissã.o de Orçamento 
reuniu todas as nossas emendas em uma, 
sub-emenda autol'izttndo o Go\'erno a dtS· · 
pendor 150:000$ para. a restauração da EE-· 
cola de "Apron:Jizes Marinhoiros de Sergipe, 
iisse em um desses ·to picos o seguinte : 

«Isso se explica perfeitamente. O Governo, 
em obediencia á lei quo votámos, restabele
cendo essa escola., lei referendada pelo actuaJ. 
Ministro da Ma.l'inha, pois é de 15 do junho, 
o Governo na reorganisaçã.o da escola póde 
despender menos do que é fixado nas emen
das da bancada de Sergipe. 

E por nos pal'ecer que o estabelecimento 
da escolt pôde ser realiz<1úo com menos di
nheiro do que a som ma proposto. nas emendas
da bancada de Sergipe, o1ferecemos a 
esta emenda, a esta discrimimção do verbast 
feita pela honrada bancada do Sergipe, uma 
sub-emenda autorizando o Governo·a gasta!' 
a tê 150:000$000. ( Apadcs • )~ 

O honrado leader declarou que a Com
missão fez a sub·emenda, porque o Governo 
podia despender com a installação e custeio 
da referida. escola monos do que a bancada 
de Sergipe havia pedido, e por iss.o dava.. 
150:000$000. 

Sommei cuidadosamente as importancias 
de todas as nossas oito emendas, e a somma.. 
apurada é de 144:878$800, isto é, a bancada 
de Sergipe pediu esta quantia. para a instal
laç~ão o custeio da Escola de Aprendizes Ma
l'inheit•os de Sergipe, e para S. Ex. dizer 
que nós pedimos mais do que nos querem. 
dar, mostra bem que a.s nossas emendas não 
foram examinadas com attenção. 

A honrada Commissão foi até generosa : 
deu mais do que pedimos ; porém ha um. 
rifão que diz que «da esmola grande o pobre 
desconfia>>. 

No meu discurso justificanclo estas emendas. 
ha um trecho que peço licença parà repetir: 
«Pelo calculo rornecido peb secretaria de 
marinha, o qual está tl'aduzido nas minhas 
emendas. é de 114:878$803 o custeio da es · 
cola de Sergipe. Deduzindo-se desta. quantia 
a de 32:101$600 paru, fardamento do anno e 
54:577$000 para munições de bocca, fica na 
realidade a. despez:1 com o custeio reduzida 
a. 28:200$000». 

Vê-se, portanto, que S. Ex. não teve razão 
quando deu 150:000$, porque achava que 
nós pedíamos mais. Pedimos menos. 
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......-.------~-------- -----------------------· 
Um outro ponto do discurso do S. Ex. quo 

desejo, sinão rcctificu.r, ao menos pedir para. 
elle unia prova, é o const11nto Llestc tO})ico : 
«Si não tivemos a ventuea.. de ser comprc
hendiclos pelo honmdo orgi:i.o dessa. bancada, 
que hontern -citoa até um:t loi rovog;tda, em 
que estribou u. smL _ opiniü.o, a culpa.. nilo é 
minha.» . 

· P enso, Sr. Prcsidnnte, que qw:m e.~ L;L ol-
vüla.do -n, este respc.ito é o hom<J.d!J leade1· 
desta. Gas1t. 

Eu não cito i lei revogada, o S. Ex. tal vez 
não pos.·:a dizer qual a. lei que revogou essa 
que citei. Emquanto espero pela prova, vou 
mos&rar (L r.amara um documento publico em 
que vem :1 lei citn.da como vigcrnc o cor
rente: «0 orçame11to da dospeza, pa.t·a o anno 
do Hi03» que se cncontt·;~ na col!ccçãn da.;:; lois 
da Republioo dos Estados Unid!J~ do Brazil, 
de 190~ ; 2° volume, lei do :30 úc úezcm bro 
do mesmo aono. 

Diz oo art. 33: 
«0 .-.; contl'actos de :;tt·rondamcnto de p ··edios, 

para repartições de caractee pel'rimnente, 
tacs como a1fande:;as, delegacia.-> fiscae!), te
legen,phus, correio. etc., poder-5.o ~er cele
bradus por maJ&: de um a.nno, con!brme est:t.
belecou a lei n. 2.348, de 1873 (l). 

As:sim, pois, a lei que citei não está revo
gada c, conseguintemente não fiz citação 
ageita.da. . 

Sr. Presidente, quando aqui faJlon sobre 
a reform'~ oloitoral, fazendo int01·~~ssantc dis· 
cui·so. o meu ill.ustrc collcga c ~ympa.thico 
amígu Sr. De. Ma\lricio de Abreu, S. Ex. 
querendo fazer applicaçiio do darwiniinno á 
politica, dizi11 : «E' uma infelicidade ser-se 
peqw~oo, fraco e Jlobrc.» !~stil. lei, Sr. Pre
sid••nte, em hi:.;toria, nu.tural encuntr·a quem 
a, coutc·ste. não sondo muita vez os m<ds 
fortes q1Je , tenham podido sobr•cvi vet· velas 
difH ..: uldades que oncontl·<un n:t prúcllrtt de 

(1) Art. 18 da lei n. 3.348 ele Hl"73, 
A8 despesas autorizadas nns disposições 

das leis elo orçamc~to, seja on não seja de
finido o respectivo credito, podem ser pagae. 
no excrcicio da lei pelos meios nella vo
tados. 

p,·oceder-se-ha do mcsllFJ n'iodo c,,m as 
decretadas em leis especiaes, uma vez que 
tcn '· am ver h a propria no orçamento. 

Ati a utOI' •zadas por leis especiaes, (llll con
sequcncia de serviços novos, lransltorios ou 
permanentes . para os quaes Jlão exista ru
bric;a no orr,.amen to, não serão effectuatlas 
sem que o Poder Legislíttivo decre!e os fun
dos correspondentes, 

Es l<'s regras são applicaveis ás despezas 
decretad;.s pelas leis cl.o orçamento, com a 

·Clausula-desde já. 

alimentos e por causas outra,s, emquanto 
que os pequenos podem atravessar os tem
pos com minguados recursos que em qtnl
quer parte acham pa,ra suas rnodestn.s neces
sidades. Nas orga.nizagões socio.es não deve 
tí:lr applicaçã,o esta lei, porc1ue a tendencia 
é combater a acção da força e a influencia 
exteeminador;.t do forte sobre o fraco. 

Feitas estas rcctíficaç~ões, só me compete 
resignar-me com a derrota c, pa.ea.phra
S3anr.lo Themistocles, dizer : Mystifiq uom Q 

vençam ; mas ouçam. (il:fuito bem; muito 
bem.) 

O Sr. ~l:edeh•os e Albu.quer
que-Venho apenas fí1zer uma breve rectí
fica.ção <.t noticia, quo hoje li em um dos 
joroaes da manhã. Nclla se diz que eu fu
um J.os collil.boradores do projocto de regni 
la.mentação da lei sobre a vaccinJ. obri
gatoria. 

E' u.bsolutamcnte inexacto. 
De resto, era facil comprcllende1' quo cu 

não podia. subscrever um proj13cto, que 
accrescenta requisitos novos aos que a Consti
tuição diSJ•ÕO para a organização do elei
torado, que dofxa de lado dispo::;içõcs do 
art. 72 da. mesma. Constituição, o que 
estabelece nume,rosas pre~cripçõcs de dil'eito 
substa.mivo. 

Quando o 1)rojecto de vaccinação obeiga
toria estava em discussão nesta. Camal'a, eu 
pensei em propor-lhe um substitutivo. E1•a 
um conjuncto de modidas,que, som a mínima 
imposição J.e multa ou prbão, me parecia 
chegar melhor ao fim que o proj~cto em 
debato queria alcança-r. Minucioso, casuís
tico, cheio de cxigencias, camctef'iz<1va
so- torno a dizer-pela suppressão de qual
quer interferencia directa e violenta das 
autoridades. 

Ess~ projecto eu o dei a estudar, em con
fiança, ao Dr. \Venceslú.o Braz, que me dis· 
sua<liu de ap1•esental-o. 

§ 1. 0 A despeza autorizada em le\ de or
çamento e que não se realizar a te o lim do 
respectivo exercício, assim como a cp1e for 
votada em lei· especial e não se eJfectuar no 
exercício corrente, ou no immediato, não 
podel'á ser paga sern nova autorização, dada 
em lei de orçamento, ainda quando o Go
verno possa fazer o pagamento por meio de 
operação de credito. 

Exccptuam-se as que estiverem sujeitas a 
conlracto em virtude de autorização pri· 
111itiva. 

§ 2° O Ministerio da Fazenda jull'tará ás 
futuras propostas uma talJalla ela,; despeza~ 
que se acharem nestas nestas circumstan· 
taneias, comprehendeudo tambem as exce 
ptua<las.» 
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Pensaudo assim, comprehende-se que ha- O !Sh·. P1•esideute.- Tem n. pr..
veria mais esse motivo para não pouer con- lavra o Sl'. Irineu Machado. 
cordar com o })l'ojecto de regulamento, no 
qual me attribucm participação. 

DeYo. entretanto, dizer que toda a agita
ção, a tlue tenho assistido, não me convence 
de que tenha agido mal, votando, cumo 
votaria lw,ic de novo, sem a. miEim(t llesi
t~ção, a ki sobro a vaccinação obrigatoria.. 
Acho que o Gov1~rno precisa C'xecutal-a, 
lançando mão de rccm·sos nrmes, que alliem, 
porém, ao preciso rigor, o respeito ti. 
Constituição- sem excessos nem Yiolenci:.J.S 
inuteis. 

Era só isto que eu queria dizer. 

O Sr. Cassiano <lo N.:u~ei
lllento (·)-Sr. Presidente, quanüo che
guei a este recinto, j<t occupava a tt·ibuna o 
honrado Deputado por Sergipe, Sr. Sr. Ro
drigues Doria. Não tive, portanto, occasião 
de ouvir tudo quanto S. Ex. disse a respeito 
do incidente que teve hontem logar ne:;;ta 
Casa, no momento de ser votada a emonda. 
ua honrada bancada de que S. Ex. faz parte. 

Aguardo, pois, Sr. Presidente, a publica
ção das palav1·as do honrado collcga para 
oppor-lhe a contradicta que julgu.r do meu 
dever, na primeira sessão ou· em outra 
opportunidade, por occasião da 3a discussão 
do .orçamento da Marinha, que tanto preoc
cupa a attonção de S. Ex. (Muito bem; rnuito 
bem,,) 

O S1·. Heredia. de Sá(·)- Sr. 
Presidente, por motivo de molcsiia nã.o 
estive presente á discussão do Orçamento da 
Marinha, razão pela qu;1l deixei de mandar 
á :Mesa. uma emenda. para que, no anno 
vindouro, não fiquemos sujeitos ao pedido 
de credito, como acontece todos os a.nnos, 
para os opora.rios extranmncrarios _ 

V. Ex._deve. recoi·dar~se, ·Sr. Pr~sidentc, 
de qup, nno f01 pequeno o trabalho que eu 
tive p::tra fazel' com que fosse approvado o 
credito de 300 contos para pagamento desses 
operarias, r1ue, si fossem despedidos naguella, 
occasião, trariam como consequcncia. a in
terrupção completa das obras dos estaleiros, 
danüo prejuízos não pcq uenos ao Estudo. 

Mas, Sr. Presidente, como desejo que para, 
o anno os operarias tenham a vcJ?fJa pam 
continuar o seu trabalho, yenho apresentar 
um projecto de lei para ,que seja votado o 
necessario credito pa~a es~e fim. 

Assim, mando á Mesa o meu projecto, 
(.Muito bem ; ri?Nito bem.) 

(•) Este dii.cm·so uüo foi revil>to Jlelo orador. 

Vol, VII 

O Sr. lri:n.eu. :.iJ:.iaeh..ado (·)-Sr . . 
Pre:':iiélente, apreisentci e aclw .. -se su brc a .1-.Iest 1 

um projecto relativo <to pagamento (Lo pes· 
soal artístico c opera rio do Arse!tal üe :VIa· 
rinha deostu. C~ pit:lL 

Embor8. o· tro collega tircssc :tnrr~::;ontadc 
iguttl projecto, dle não resolve ·a qn('s tão 
porque sabe a Camm·a tLllC todos os- anno: 
se reproduz ne~tc recinto a mesm•t difficul 
dado, todos os :mnos dá-se esta. mesmn. f;tlté 
de creJito para occorre1' ao pn.ga.monto do: 
c•perarios do Ardmai de Marinha desta. Ca
pHal, todos os annos esses opcrarios dolcgarr. 
companheiros para virem em commis:<ão t 1 

Camara e ao Governo pedir PI'ovidcncias <: 
re:;peito . E esta questão, roprod nzindo-S( 1. 
cada anno, vai-se eternizando. 

Si, corno reconhece em sou relatorio o Mi
nistcrio da Marinha; si, como aJiiema nestnE 
palavras 0 rclatorlo do inspector do Arscn<t J 
de Marinha : ~< Ne~tas condições julgo in
dispensavcl, como já vos expuz anterior
monte, o augmonto não só das citadas ver
bas, ma:; t<nnbem da. que é destinada ao pes
soal arListico », a questão púde sel' rcsolvidlt 1 

com u.. l'evi::;Ko do pe:::soa.l do q w1dro do I\r::>o
nal de Marinha, que, como se sa.be, é divi
dido em pcs ~oal do q11ad. ro, pessoai extra· 
numemrio e pessoal extra.ordínario. 

Si ininterruptamente, si ha longos annos o 
Governo tem mantido esses trcs qwHll·os c 
não pôde abril· mão dessa sommu.. de opera
r-ios, sempre neccs~aria rL reparação c obras 
de constrncção naval, melhor é de uma vez 
l'ever os c1u:tdr·os, P•Jndo termo :t esta anal·
chia, pondo termo <L esta bttlburdia admi
nistrativa e poupando tempo e tralmlllo ú. 
CJamara dos Dcpntadt:s e ao ScnMlo. 

As.~im, n0 p1·ojccto que ;1,presentol, inclui <t 
lcttra bj, n<t qual ::c mltoriza o Governo a, 
rever os quauros, a11roveitando os operarias 
extra.numerarios e extraOl'dinarios nesses 
logares. 

Faço es~as con ~idoraçõcs ~em necessidade i: 
de emendar meu nome no livro da in- '; 
sodpçl[o parv, passar <L perna em outro col
lrg<"•, afim (lo ter a preforencitt na a.pl'esen
tação d.o projecto ; som necessicla.de d·J pr·a
tical' uma J'raud.c desta. natureza, eu apre- : 
sento dcsinterossadameutc este pr-ojecto, jul
gando que não ~~ com processos closta 
naturcz<L (rue ou po:-;su fu.zer a. minha carl'OÍl'.:t 
política. 

I 

0 SR. PRESIDEN'l'g - úevo pon<lcral' a ! '
1 V. Ex. que o nuht·e Deputado Sr. Heredia 

de S(t j{t tinha pedido ú. .\Icsa pa1•a insere-

(·) Etoto d~:.curso : .:iJ fo1 rcvu,to uelo orador. 
2~ 
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vel-o na hora do expediente antes de V. Ex. 
o fazer. 

0 SR. IRINEU MACHADo-Apresento O pro
jecto, corro.sponrlendo ao_ compromisso _que 
ha.ja com o e~eitorado, mas tambeJ?. serymdo 
não com mmta, mas com alguma mtolllgen-, 
cia os intere~ses da minha. terra c da Repu
blica. 

Fica. sobre a mesa até ulterior deliberação 
o seguinte 

PHO.JECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Os vencimentos dos sub in· 

spectores da Estrada de Ferro Central do 
Brazil são fixados em 9:000$ annua.es, dos 
tluaes 2/3 constituindo o ordenado e 1/3 a 
gratificação ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
- lrineu Machado,- Rodrigues Saldanha.
Jllello Mattos. - ·Bulhões llfm·cial. - Nelson 
de Yascancellos, - Augusto de Vascon-
cellos. · 

· o Sr. Gastão da Ounha.- Sr. 
Presidente, no relatorio apresentado ao Con
gre!lso Nacional, o Sr. Ministro das Relações 
Exteriores insiste na necessidade da reforma 
de sua Secretaria, accentuando que a insuffi
ciencia de pessoal bastante para as exigencias 
normaes do trabalho que incumbe a esse de
partamento administrativo é :;onsivelmente 
preiudicial ao serviço publico. 

Ãlguns serviços, diz o Sr. Ministro, não 
podem sm· feitos com a desejavol regulari
aade; outros, ê de todo impossivel executar. 

Tal necessidade, aliás, já a formuLaram 
seguidamente, em seus relatorios, desde 1895, 
todos os pl'Cdecessores de S. Ex.; ao facto allu
diu em seu rolatorio do anno passado o digno 
relator do Orçamento do Extorior,declarando 
nelle que a Secretaria da.s Relações Exterio· 
res não possuía a organização administra
tiva quo correspondesse com proveito .á 
natureza e vulto sempre crescente dos servi
ços a seu cargo. 

E, dando plena justificação ás reite1•adas 
solicitações dos Ministros daquella pasta, por
quo reconhecia ser Ul'gente melhorar tal 
situação, declarava a Commissão de Orça
mento, no anno passado, não poder attender 
a essa necessidade, no projecto do despeza, 
porquanto não lh'o permittia o Regimento, 
que prohibe crear ou supprimir empregos ou 
a.ugmenta.r ou diminuil' vencimentos em leis 
annuas. 

A Camara leu a detalhada exposição que a 
respeito faz em sou relatorío o Sr. Ministro 

do Exterior, que formula ahi um plano com-
pleto de reorrranisação, o qual, s1 fosse ad
optado traria um atJ:gmento de 193:600$, na 
somma ora despendida. 

A Commissã.o de Diplomacia, reconh_ecendo
embora não ser excossiyo, antes mmto ra.
zoavel, o augmento do pessoal proposto pelo 
diO'no Ministro, comtudo attendcndo ás· 
actuaes condições orçamentarias que só per-· 
mittem aquelles augmentos de despeza que· 
forem em absoluto indispensaveis ou nc-· 
cessarias na rigorosa. accepção. do vocabulo, 
julgou accertado apresentar a _camara um. 
projecto de lei, em que, dommad~, quero, 
dizer, tolhida. por aquella preo~cupaçao final!-· 
ceira, procura attender a 1mperwsa exl·· 
gencia do serviço publico. 

Julgando excusado insistir ~a_ fundai?eD· 
tacão do seu projecto, a Comm1ssao de D1pl~·· 
macio pede permissão á Camara e, especi-
almente, á Com missão de Orçamento, á qual 
vae ser remettido, para rogar a seus col
legas que confrontem os quadros do pessoal, 
creado pelo regulamento de 1859 e pelo que 
existe depois de 1890, pondora~do no des
envol vimcnto enorme dos serviços durante· 
esse periodo de meio sectilo e no contraste· 
entre o augmento crescente do trabalho e a. 
diminuição crescente do pessoaL 

Nestes termos, acredito haver justificado, 
quanto basta no momento, o projecto que 
apresento em nome da ~ommissão ~e Diplo
macia e Tratados. ( ll!u,to bem; mmto bem.) 

Fica. sobre a. Mesa até ulterior delibera
ção o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.o O numero, classes e vencimentos. 

dps empregados da Secretaria das Relações 
Exteriores será o constante da to.bella an-· 
nexa. 

Art. 2, 0 No regulamento quo for expe
dido para execução desta lei, poderá o Go
verno, som augmen to de despeza, modificar 
o actual da maneil•a mais conveniente ao
serviço. 

Art. 3. 0 Na deficiencia da verba votada 
fica o Governo autorizado a abrir o credito 
necessario para execução desta lei. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904 •. 
-Gastt!o da Cunha.-Leovigildo Ji'ilgueiras.-· 
Pereira de Lyra .-Hosannah de Olivei1·a. 

Tabella do numero, classes e vencimentos 
dos empregados da secretaria de Estado · 
das :Relações Exteriores 

Ministro de Estado : 
Ordenado .•••••••••••••.• ••• 
Representação .• , ••••••••••• 

24:000$000 ' 
12:000$000· 
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SEsslo EM i l DE ll!oCtlüfikü 81!; wka: 
l Secretario de Estado : 

01·denado .•...•...••...•.•... 
Gra tifieação ••...••.•....•... 

Voem á. Mesa, são lidas, apoiada,s o postas 
12:000$000 em discussão, as seguintes 

l Consultor juridico : 
Gra-tificação ....•..••........ 

5 Directores de secção,sendo 
um para a do archivo : 
l)rdenado ..•.........••.•..• 
Gratificação ......••..•..•... 

5 Primeiros officiaes : 
Ordenado ................... . 
t)ratiticação ••..••....•...... 

5 Segundos offi.ciacs : 
Ordenado •..•.•••......•.... 
Gratificação •...••..•.•.•.... 

lO Amanuenses : 
Ordenado •••.•.••....•...... 
Ora tificação ................ . 

1 Porteiro: 
Ordenado ..•.••.•••.•••••.•.• 
Gratificação •.•••..••..•••... 

1 Ajudante do portoir.o : 
Ordenado ...•.•••••••.••.•.•. 
Gratificação ••.•••...•......• 

4 Continuas : 
Ordenado ..............•.... 
Gratificação .....•.•••...•... 

2 Correios: 
Ordenado ................... . 
Gratificação .•.••.•••.••.•... 

2 Offi.ciaes de gabinete : 
Gratificação .••.....•. : •••... 

1 Auxiliar do Secret<.trio de 
Estado: 
Gratificaç~ão ...•.•......••..• 
Para pagamento de duplicata 

de vencimentos por substi-
tuição •••••••...•..•....•. 

. G:000$000 

12:000$000 

40:000$000 
20:000$00Q 

20:000$000 
10:000$000 

16:000$000 
8:000$000 

24:000$000 
12:000$000 

3:200$000 
1:600$000 

2:400$_.·oco 
1:200$000 

6:400$000 
3:200$000 

3:200$000 
I :600$000 

12.000$000 

2:400$000 

q~ooo$ooo 

259:200$000 

O Sr. Presidente-Ninguem mais 
pedindo a palav1•a na hora do expeJliente, 
passn.-se á ordem do dia. (Pcwsa.) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
ainda numero para as votações das ma terias 
encerradas, passa-se á mataria em discussão. 

E' annuncia.da a continuação da 211 discussão 
tio projecto n. 263, de 1904, fixando a des
peza. do MinisJGerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas para o exercicio de 1005. 

El\IENDAS 

Ao p~·ojecto n. 263, de 190-f: 

(Or~.amento da Viação) 

Fica o Governo autorizado a manJar pro
longar a. linha telographica da cidade de 
Arassuahy, no Estado de MinaS, passando 
pelas de Salinas, Rio ParJo e Boa Vista. .do 
Tremedal até Santo Antonio da Barra, no 
Estado da Bahia. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904.-
0ti.ntho Ribei1·o. - Lindolplw Caetano.- O. 
Prates. -Carlos Otton i. -Ben·wrdes de Faria. 
-Ribei1·o Jwnqueim Filho.-Pa1·anhos Monte
neg1·o. -Eugenio Tottrinho-Feli.•: Gaspar.
Prisco Parai::;o.- R. Saldanha. - Ignacio 
'l'osta.-Pereira Lima.-C~ Pei;.;oto Filho.
E. Lobo.-Bueno de Paitw, 

Onde convier : 
E' o Governo autorizado a despender a 

somma necessaria para abastecer de agua as 
ilhas do Govornador·e Paquetft, abrindo para 
este fim os croditos precisos. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-JJ:lello ll'lattos. 

Onde convier : 
Fica mant.ida a autorização para a conti

nuação da linha tolograph!ca da cidade do 
Ferros a S. Miguel de Guanbães, Serro e Po
oanha.. 

A linha é do circuito. 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1904, 

- Carlos Ottoni. 

Fica o Governo autorizado a mandar pro
longar a linha telegraphica da. estação de 
Contendas, no Estado de Minas, á. cidade de 
S. Francisco, aproveitando-se para este fim 
o ma tel'ial, quo se acha na mesma cidade. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Lindolpho Caetano.- C. Prates.- Olintho 
Ribeiro,- Carlos Ottoni.- Bueno de Paiva. 
- Oliveil·a Maciel. - Jqse Bonifacio.- E. 
Lobo. 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a subvencionar, 

com a quantia de 30:000$ annuaes, a com
panhia de navegação que estabelecer linhas 
regulares de vapores entre os po1•tos do sul 
do Estado Rio do Janeiro e o Districto Fe
deral, abrindo para esse fim o necessario crtf~
dito. 

Sala das s~ssões, ll de novembro de 190,1. 
-J. C'. Teiweira B~·andcío. 
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No n. 3 eleve-se de 300:000$ i1 sub-consi
crn<l.ção-i1crentes, etc., de accordo com a tn.
bella :prop~sta. pwra o lJicnn.io corrente, pela 
Dlrec:toria Goral dos Correws. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-G(!st{!o ela Cttnlta. 

Onde conviCl' : 
Fict:L o Govorno autorizado a prolongai' a 

linha .. telegl'aphica de poduraçi'io do Estado 
da Parahyba, con::.truinuo o trecho de Cam
pint\. Grande a Batalhã.o. 

Sala dn.s sessões, 12 de novemln·o de 1904. 
Izid;·o Leite.- Püullt e Silva.- Abdon Jii
lane;;.- Trindade. 

Sub"e'lnenda á emenlla do 81·. Hereclia de Sà, 
qw~ m.anda continttar em dg1r o n. XXXI 
do art. 22, d.~t lei n. 597, de 1902 

Decr~ta.das as obl'a , a contribuição de 
:pcnnas do agua serà arreca<l:lda pela tabella 
seguinte : · , 

Por:predio de aluguel aunual até 1:200:;;, 
36$000; ' . ~ 

Por :predio de mais de l : 200:; até 2:400~. 
64$000. . . -

Por prcdio de mais de 2: ,100$, 84$000. 
§ ·1. () Nos estabelecimentos industriaes ou 

casas de ara.nJ.n consumo taxadamente enu
mel•adas no ürt. 7°, § l0

, da lei n. 489, de 15 
de dezembro ae 1897, o consumo será regu
lado por hy.trometros e cobt·ado na razão de 
36$ para cada 1_.200 litros l"m 24 h9ras .. 

§ 2. o Para a 'taxa. superio1• a 36~ sera fa
cultado o pagamento por semestl'o. 

Sala das sossõos, 12 do novemb1•o do 1904. 
-C1·Hvez.to Cet'!i(!lcanti 

Na rubrica n . .2, do art. 1°, mantenham-se 
as gratificaçães do orça1mmto vigente. 

Saln,' das sessões, 12 de novemb1·o de 1904.
Bricio Filho. 

Na rubrica 16, do art. l '\ suppl'ima-~Q .o 
augmento de um pol'toiro a1•chivista da Inspe
ctoria de Terl'as e Colonização. 

Sala das sessões, 12 do novem hro de 1904.
B?·icio H lho. 

Eleve-se de 50:000$ a verba 650.:000$ para 
abastecimento do aguada rua Viuva Garcia 
(lnhauma). 

Accrescente-se onde convier: 
80:000$ para abastecimento da povoação 

de Sepetiba. 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1904.-

.Sà F1·ei1·e. · 

A' verba ga (I~st1·ada de Ferro Central d.o 
Brazil): 

Eleve-se a sub-consignação «Materia.l ro
dante» de 300:000$ pa.ra acquisição ue mate
rial de grande tonelagem e apropriado ao 
transporte elo ma,nganez c outeos mine
l'Íos. 

S. Il.-S~üa das scssõG8, 12 do novombro de 
1004.-Josd Bonif(~cío.-Caloge!·c!s. 

Na rubdc;t I do n. g do ar L 1 o, ma.ntc
uha-se a mesma verba e a mesm.1. dis!.ri
buiç:ão do orçamento vigente. 

Sala das sessões, 12 do novembro de 1904. 
-Bl"icio P·.'l/10. 

Onde con,rler: 
Fica o r ~overno autorizado a entra.r em 

accordo com a Companhia do G~~z :pttl't\ sub
stituir desde j <.t a actual illumiuação dos 
edificios publicos por illumina.çü.o electrlca, 
aproveitando a mesma energia pa.rn. o ser
viço de elevadores e antros auxiliares. 

S.IL Sala das sessões, 12 de novembro do 
1904.-l~eJ·eiJ'a de Ly1·a. 

Accresceotc-se onde convier: 
F'ica o Governo autoriza.do a prolongar (1 

linha, telcgraphica da cidauc de Nazat•eth á 
cida(lc de Areia, Estado da Ba.hia, estabele
cendo estações n:::.s ciú.ades ele Santo Antonio 
de Jesus c Amargos:.t c em S. Yiiguol, Nova 
La.gc e Jeq_uiriçá. 

Sala das se::;;:;ões, U de novemht•o do 1004. 
-Feli:c Gaspm·. -Eugenio Tow·inho.-Ga,·cic~ 
Pires.-P1·isco Pataiso. - Pw·anhos .Monte
neg;-o. -Al1ies Barbosa. -Augusto de F1~eilas. 
- !Jul crio Vianna. - lgnacio Tosta. - 8aty1·o 
Dios. - Rod·d(JLies Linut. - Domingos Uui-
1luo·iies. 

Ao <tl't. 1 o, onú.o convier: 
Pa:·n. execução dos mell1orameü~os LlUO 

forem necessarios a fi.Lcilitar a navoga,ção a 
vapor do t•io I Lapecm·u, no Estado uo Mara
uhão,.desde a sua foz até a .cidade de Ca
xias, 150:000$000. 

Saia d<:ts sessões, !2 de novembro de 1904. 
-Jose Ew;ebio. - Cttnlw J.11acho.âo. -Dias 
Vieira. -Oh1·istiano · Cntz. 

Onde convier : 
E' o Governo autot•lza~.lo a despender, por 

este Ministerio, até a. quantia. de 20:000$ 
para auxiliar as edições om língua estran
geira da obra de :PI'opaganda O Bl'a:.il A.ctua~. 

Sala das sessões, li de novembro de 1904. 
-Frederico Borges.-Joaquirn. Pires. -R. 
Saldanha .-Edua?·do Ramos.-E. 2'ou'i·inho. 
-Castro Rebello.-Bulcao Vfanna. - Rr;,y· 
mundo Jlii?·anda. 

-
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Onde convier : 
Ao Hospital do Santa Izabel da cidade de 

T;_mbaté, Estado de S. Paulo, 12:000$, pelos 
serviços que este presta ao peEsoal empre
gado na Estrada do Ferro Central do Brazil. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Rebouças de Cm·valho.-Valois de Cast1·o. 

E' o Poder Executh-o autorizado a des
pender até a quantia de lO :000$, em premias 
de 1:000$, que serão concedidos aos serici
cultores que apresentarem maior numero de 
kilos de casulos produzidos no paiz, não 
sendo esse numero inferior a 1.000 kilos. 

Accresccnf;e-se onde tiver cabimento: 
Fica concedida a quantia de 100:000$, 

para melhorar o ancoradouro de Cabo Frio, 
ao entrar da_lagôa Amruama, isto é, estu- 1 

dos e execuçao das obras necessarias. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1004. 
-Erico Coclho.-Crtlvello CCLvalcant{.-Pe
reira l.tma. _::.__JllbcJ·to Bezamat.- J. C. Tei
;;.:eira Branda o .-Maw·icio de Ab~·ett.-·Hen
rique BoJ'{Jes.-Jor.io BaJJtista.-Beliscwio Att
guslo .-Fidelis Alves. -Silva Castro .-Julio 
dos Santos. -Pr.wlino • Jt,niOJ·. -Galvcio Ba
ptista. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. :\o art .. 2o accrcsconto-sc: « o o n. XLII 
-Cm·valho B1·itto~-Josd Boni{lwio.--·Cm·los Jo twt. 17 da ltli n. 1.145, de :·n do dezomhro 
Ottoni. clel903.>) 

Accrescente-se onde convier : 
Art. E' o Poder Executivo autorizado a 

despender até a r11.mn:.ia de 60:000$ para a 
animação dll. industl'ia da seda, sendo 15:0008 
em premios cujo maximo não exceda a 
5:000$ aos sericicultores que provarem, a 
juizo do Governo, ter pelo menos 500 pé:s de 
amoreira, regularmente tratados, devendo 
ser os premios proporcionaes <.t importancia 
das culturas; e 45:000$ para. auxiliar as duas 
primeiras fabricas que empl'egarc•m na 
fiação unicamente casulos de producção 
nacional. 

S. R.-Sala das sessões. 12 de novembro 
de 1904.-Carvalho Britlo.-Josd Bonifacio. 
-Bernanlo llu1·ta.-Ca··los Olloni. 

Ao art. 1°, n. 14 : 
Construcçã.o de li'nhus telegraphica.s, au

gmente-se: 25:000$, para prolongamento da 
linha de Porto Calvo até o municipio de 
Leopo1dina, om Alagoas. 

Sala das seesões, 12 de novembro de 1904. 
-Eusebio de Andrade .-Epaminondas Gra
cindo.- Arro.1:ellas Gc!lvao.- Roymundo ele 
Miranda. 

A' verba 2a-Estatistica-Pessoal-
Em vez de 15 auxiliares, 18:000$-c.liga-se: 

25 auxiliares, 30:000$000. 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 

-Etiseu Guilherm,e. 

A' verba 14a __ Sub-lJrnbrica- Estrada do 
Ferro do Norte e Tijuca: 

Accrescente-se: e Gram Pará até a esta
ção de Ligação, nos termos do art. 1°, § 1°, e 
art. 21, § 4°, do decreto n. 5.561, de 1874-
em vez de 8:600$-diga-se: 10:800$000p 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904, 
-Irinett Machado.-!. A. Neiva, 

Sala das sc;)sõcs, 12 do noYombro de 1804. 
-Francisco Sâ. 

A' verba 4a, accre:;.; cc·11tc·~l' Hl ~ub-comi 
gnação « Gratificações c iJjudas de custe<»: 

Idem do 20 °/r. nos tm·mos du, lei n. 1.191, 
de 28 do junho de I 904, aos empregados com 
20 annos dn eJTocti v o seniço na repartição, 
250:000$000. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1 D04, 
-Fmncisco Sr.i. 

Ondo convier: 
« Art. E' o Goyerno autorizado ê~ t~brir 

o credito necessario para o pag-amento das 
gratificações decretadas pela lei n. 1. 191, 
do 28 de junho de 1904, correspondentes ao 
ao exercicio elo 19G4, aos empregados com 20 
annos de ofl'ectivo serviço na reparti~ã.o. 

Sula das sessões, 12 de novembro do 1904. 
-F~·ancisco 8r.i. 

Na verba 14a-Fiscalização-supprima-se 
a sub-consignação referente á Estrada, de 
Ferro Central üe P<:'rnambuco ( 10:650$000), 
o eleve-se a sub-consignação relativa á 
Companhia Great- Western de 9:650$, sendo: ' 
um engenheiro fiscal, 9:000$; ajudas de custo 
ao empregado pam tomada ele contas 
600$ ; expediente, 50$000. 

Sala du,s sessões, 12 de novembro uo 1904. 
-Francisco Sei. 

A' verba oa: Eleve-se a sub-consignação 
-Estrada de Ferro Thorezu, Christiila de 
75:000$, para a conclusão das obras do tre
cho interrompido eni;re os kilometros 98 e 
105, e estudos da linha de MassiaroM e Ara
ranguá. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Francisco Sá. 
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1 Onde convier: 1 

: Fica o Governo autorizado a despendel', 
·dentro do exercício, até 800:000$. com a. ele-

' vução da linha da Estrada. de Ferro Central 
. do Brazil entre S.-Diogo e S. Christovam. 

Sala. das sessões, 12 de novembro de 1904.
Francisco Sá. 

A' rubrica. ga-E.:;trada, de Fereo Cent1•al ilo 
; Brazil: Eleve-se a sub-consignação-Conser
. vação da linha c· editicio-da 5a. divisão a 
"2.350:000$000. 

onde funccionarcm na capital do Estado dn, 
Bahia as repartições do Corl,'eio o dos Te-le
graphos. 

Sala das sessões da Camara dos DeputadoE' 
12 de novembro do 1904.-J •. ·L Nei1.1a. 

Onde convier: 
Art. Fica o Govc1•no autorizi1do a manda.t 

concluir os serviç~os do prolongamento da, 
linha telegraphica de Oeiras até Para.naguã., 
passando por S •. João, S. Raymundo e Gur
gueya, tudo no Estado do Piauhy. 

Sala das sessõe~, 12 (le novembro de 1904. Sala das sessões, 12 de novembro do l 904. 
j -Francisco Sti. - Joarplim P·i;·es.- .Joc7o Gayoso.- Anizio ele 

Auretl. 
Onde convier: 
E' o Governo a.utoriztvlo a uespcmlcr até 

300:000$, no exercício desta. lei, pa.ra a in
st.a.llação nesta Capital dJ pavilhão brazi leiro 
da Exposição de S. Luiz. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 190-4. 
-Francisco Sá. 

Onde convier: 
Fica. o Governo autorizado a 1•eformar o 

serviço de fiscalização das estradas de fer-ro 
c vias fluviaes, ficando os respectivos fun
cllionat•ios equiparados aos demais emprega
dos publicas fe:ieraes. 

S. R.-S:t,la das sessões, 12 de novembro 
de 1904.-Pe1·eira de Lyra. 

Na verba. l 1='·, 5a 4ivisão : 
Equiparando o3 vencimentos dos mestres 

'lo linha. aos do encal'regado got•al da loco
moção, 

Sala. da.s sessões, 12 de n.lvembro de 1 V04. 
-Irineu Machado. 

. Inspecção Get•al das Obras Publicas-Ver· 
ba na.: accrescente-se, diaria de 3$ aos pra.
·ticantes. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-lri.nett .Machado. 

.Ao n. 4 (Telegraphos}: 
Para. construccão dos ramaes de Picos a 

Va.lença. Floriano a Jorumenha, Peripm•i a 
Itamn.raty, no Estado do Piauhy, 75:000$000. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
- Joaquim Pi1·es.- Jotío Gayoso.- Anizio de 
A.brett. 

Accrescente-se ondo convie1•: 
Art. Fica o Governo autorizado a sub

vencionar a Companhia Pernambucana de 
Navegação a Va.por com a. quantia de 
40:000.$ pelas viagens que fizer mensa.l
mentc ao porto da Amat•ração. 

Sa.la das sessões, 12 de novembro do HJ04. 
- Anizio de i\.úretL- Joaqt!im Pires . .-:... Jo1io 
Gayoso. 

A' verbl 3·1• (Col'L'eio .. ~): 
Elevada de i4:800$, ficando por esta fó1•mu. 

cquip:trados os Yencimentos dos pt•atícante~ 
du. Directot•ía Geral c .Admioio)tração do Dis· 
tricto Fedet•al. 

Sala. das sessões, 12 de novembro de 1904. 
- Joaquim Pil'es. 

O Sr. Presidente- Tem a pa.-
lavra o Sr. Francisco Sá. 

0 Sa. PRA!'\CISCO SÃ - Perdão, Sr. Pre· 
Accrescente-se onde convier : sidente, cu não estou inscripto para fa.llar 
Auxílio aos gove1•nos dos Estados e muni- sobre o orçamento. 

cipios para. o transporte de a.nimaes repro- O SR. PP..ESrDE~TE- Bem; então não lw .. 
ductores .de raça, adquiridos no estrangeiro t mais oradores inscriptos . 
. OU; no pa1z, J?_OS termos do at•t. li, § 39, dar o SR. OLlVEmA. VA.LLADÃO- Peço o. pa.
lel n. 1.14<>, de 3l de clezembr•o de 1903- ~lavra. 
100•000$000 r · · _ I O SR. PRESIDEXTE- Tem a palavra o Sr. 

Sala das st?ssoes, 12 de novembro de 1904. Oliveira y,"lladão. 
-José Eu.:ebio.-Dias Viei1·a.-Ctmha Ma· 
chado. O Sr. Olh~eira Valla,dão -

. . Sr. Presidente, quasi que convencido da m<t 
Fw~ o Gov~rno autorizado o despender a sorte que vae ter a emenda que vou apra

-<1 uan\ta p1·ecisa para adquirir um predio sentat• ao projecto de Orçamento da I11-
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dustria., em nome da. bancada sergipana, 
peço, todavia, permissão á Casa para, funda
.mentando-a, servir-me dos dados que colhi 
·em relação aos Estados de menor represen
'tação no Congresso. 

A emenda se refero ao augmento da verba 
destinada ao melhoramento de barras e 
portos nos Estados, e, como nesta questão o 
elemento principal deve ser a contribuição 
·com que cada um dos Estados concorre para 
·O Thesouro Federal, servir-me-hei d~ dados 
colhidos no ultimo relatorio do Ministro da 
Fazenda, em relação aos Estados a quo me 
refiro. · 

Começ!}.rei pelo Estado do AmazQnas. 
Segundo o alludido relatorio, a renda 

~federal deste Estado, excluídos os depositos, 
foi a seguinte: 

Delegacia Fiscal, 382:830$000; Alfan· 
-{}ega de Manáos, 8. 691:237$000. Som ma, 
f). 065:06i8000. 

Vem em segundo loga1• o Estado do Pa-
raná: : 

Delegacia Fiscal, 3.800:781$000; Alfan
doga de Paranaguá, 1.451:371$000. Somma, 
5.252:15~SOOO. -

Santa Catha.rina.: 
Deiegacia Fiscal, 224:601$000 ; Alfan

-dega de Florianopolis, 1.238:662$000. Somml, 
1 • 4(t3: 353$000. 

Estado de Má.tto Grosso: 
Dele~acia. Fiscal, 65: 163$000 ; Alfan

·dega da Corumbá, 1.000$9578000. Somma, 
I . 075:120$000. 

Vom em 5° Jogar Se1•gipe: 
Delegacia Fiscal, 140:094BOOO ; Alfan-

·dega de Araca.jú, 455:65~$000. Somma, 
. 595: 730$000. 

Piauhy: 
Delegacia Fiscal, 48:0.24$000 ;. Alfan

·dega. de Pa.rnahyba, 471 :099~000. Somma, 
530:023$000. 

figura. em quinto logar, na contribuição pa.ra 
as rendas federa.es. 

Vejamos agora, Sr. Presidente, quaes os 
beneficios que aufurem estes Estados da 
União no Orçamento da Despeza. 

Comecemos po1· Sergipe: Subvenç~ão ao 
Novo Lloyd... · ·· 

- 0 SR. ELOY DE SOUZA - V. Ex. se refere 
aos impostos de exportação ? 

0 SR. OLIVEIRA VALLADÃO- A's rendas 
m·recadadas pelas alfanllegas e delegacias 
fiscaes. 

0 SR. ELOY DE SOUZA - 0 imposto do 
sal no Rio Grn.nde do Norte já. rendeu 
2.500:000$ e já houve anno em que rendeu 
3. 000: 01)1)$000. 

O SR. OLIVEIRA VALLADÃo -Neste caso, 
si ha omis$ão é do relatorio da Fazenda. 

0 SR. RODRIGUES DORIA. - Sergipe tam·· 
bom pr•oduz sal e paga impostos Mfande
garios. 

O SR. ÜLJYEIRA VALTJADXo- Vamos ana
lysar. 

Vejamos os favores que estes Estados rece
bem no Thesouro. 

Sergipe.- Subvenção ao Novo Lloyd-
104:062.$000. 

Isto ê, subvenção a. uma companhia que 
ha. q uasi oi to mezos não manda áq ueUe Es
tudo um só de seus vapores. 

Trata-se, por conseguinte, de um auxilio 
negativo, póde-se assim dizer. · 

Subvenção ;t Associac;ão Sergipenso -
24:000$000. Outro auxilio negativo. 

Lerei á Camara um trecho do relatorio do 
honrado Presidente daquelle Estado, em que 
ello trata desta questão do insutHciendtL da 
navegação . 

Eil-o: 
«De suprema importancia para Sergipe e 

innegavelmente a maior pela sua expansão 
vital é a f<.Llta,quasi absoluta, de vias de com
municação marítima c terrestre com os ou-

Espírito Santo: tros Estados da União. 
Delegacia Fiscal, 140:207~000 · Alfan- E' triste confessar, mas o facto é tão pa.-

dega. da Victoria, 209:683$000. 'somma, tente pelos seus'elfeitos perniciosos, que não 
-439:890$000. se póde obscurecer o atrazo, o regresso de 

.Rio Grande do Norte: cerca de meio seculo nos meios de commu-
nicação por via rua1•itima com o exterior, 

Delegacia Fiscal, IG7A66$000; Alfan- seja pa.1•a 0 estrangeil•o, seja pm•a as praças 
.dega, 250:693$000. Somma, 418:159$000. • da Republica com que mantinha.mos fre-

Por fim, Goya.z : quente e constante commercio. 
Delegacia. Fiscal, 71:804$000. » Trez vezes por mez tínhamos vapores da 

Companhia. Bahia.na, hoje Lloyd Brozileiro. 
V e-se, por esse quadro, Sr. Pl'esidcnte, que fa.zia.m escala pela Estancia e uma. vez 

-que acabo de ler á Ca.roara, que, dos Es- por S. Chrlstovã.o e sempre contavamos no 
:ta.dos - do menor representação, Sergipe nosso porto uns dez navios estrangeiros U. 

.& 
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carga, numero que por vezes se elevava a 
quarenta ou cincoenta; . 

Ha uns quinze annos pa.ss;tdos essa acti
v-idade estreitava ainda as relações, ani
mando os que della se servia.m, facilitando 
e multiplicando as transa.cções. A concur
rencia tinha o seu elfoito logico- a bara · 
teza nos fretes dos productos, cujos direitos 
constituem a mais considerav0l renda do 
Estado o a impol'tação parcellada, mas fre
quente e certa como convem aos interesses 
commerciaes, sommando na época do ba
hinço mui to maior valor official. 

ReYorso desani:nador, hoje só cn.sualmcnte 
aqui aportam vapores do Lloyd Brazileiro, 
excluído da csc:tla o porto de S. Christovão, 
o, si não fosso a Com J;anhia E~perunça Ma
ritimn., que, por influencia e esforço tenaz 

A verb:t que peço para melhol'amentos 
das duas principaes barras, a da. Estancia e. 
a de Aracajú, é do toda a equidade. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que outros 
Estados, como o da Parahyba, por exemplo, 
que está. em muito melhores condições do 
que Sergipe (peço permissão aos meus hon
rados collegas para fazer referenci:.1s aos seus 
Estados; preciso lançLtr mão deste recurso, 
qual seja o do cote,jo destes favores, p:tra fun
damentar a minha emend<~). o Estado da 
Parahyba, como ia dizendo, tom o porto 
de Cabelello ligado á Capital por estrada de 
ferro, e, entretanto, o orçamento consignado 
para melhoramentos do seu porto monta 
á. quantia de duzentos e ta.ntos contos. 

O SR. ELOY DE SouzA-250:000$000. 
dos grandes oxportn.dores- Cruz & Irmão, O SR. IzmRo Li, JTF.- Vel'ba aliá.s diminu-
manda mensalmente um vapor a este porto, tissima. 
pode1·-se-hia consührar fccbad•JS completa
mentt> os portos do Estado. 

Xão obstante o seu nlto pt'e:>tigio e o gt'ande 
iutere :se com que cuidou o meu antecess01· 
de promover os meios de cstabelecel'-se uma 
linha de vapores de via.gons regulares aos 
portos do Estado, não obstante o meu es· 
forço no mesmo sentido, nenhum•.t compn.
nlüa de navegação se pt'opoz, mesmo me
diante regular subvenção, a executar esse 
serviço, permanecendo, pol'ianto, tão pee
judicial causa de entorpecimento ás re
lações commerciaes do Estado. 

A decadcncia da n::wegação n. vela, devida 
á nacion:~lização da. cctbotagem, restt'inge 
ainda mn.is os meios de communicaçã~, pois 
desde que aquella resolução se torwm effe
ctiva, ra1·issimo é o navio que dem,wda este 
poPto. 

Para cumulo de tantas e tão sérias con
trariedades e para mais desanimar qualquer 
tentativa quo attrahisse a nangação a vela, 
já não exi~te a Associação de Reboques a 
Vapor, cujo auxilio lhe era indispensavel 
para o transito das barras dos nossos portos. 

Encorporada em 1855, desde r1ua.ndo pre
stava importantes serviços, quer pela rebo
ca.gem de navios, quer salvando vidas e 
fortunas nos naufragios na costa sergipana, 
desorganisou-se agora a antiga e utilissima 
associação pela. cessação de lucros nos der-

O SR. OLIVEIRA V<'.LLADÃo- O Esta.do do 
Rio Grande do Norte, que contribue com me
nor quóta p Ltra os cofres fcderaes, tem suas 
obras de porto subvencionadas pela União. 
Sa.nta Catha1·ioa. tem,não só as obras do porto 
de Florianopolis, como tambem da barra dtt 
Laguna, subvencionadas pela União, notan
do-so qnc a Comm!ssão de Orçamento achou 
que, com relação á b~trra de L:tguna, a verba 
de 100:00 i$ não et·a sufficiente, tanto que a 
elevou a 200:000$000. (H a diversos opco·tes.) 

Estou fazendo um estudo compar,~tivo ; 
apresentn.ndo argumentos para fundamental' 
a minha emenda ; não estou contestando a 
necessidade desses ser v lços. 

A' vista destas ligeiras considerações, SL'. 
Prosidente,ma:~do á. Mesa a seguiut'J emenda: 

Com estes 100 contos de réis, o Governo 
mandará, sem duvida, fazer, primeiramente, 
os es&udos que são necessarios, dispensando
me de indicar quo assim se faça, por ser isto 
de comp@tencia do Governo. 

O SR. RoDRIGUES DomA -Só tenho uma 
observação a fazer: é que nos outros Esta
dos as obras estão sendo feitas e pa.r<L SQr
gipe já foi votada uma verba, e nada se fez. 

O SR. OLIVEIRA V ALLADÃo- São estas as 
considerações que tinha. a fazer em apoio da 
emenda. (Muito bem ; mu·:to bem.) 

radeiros 15 annos e pela falta de recursos vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con w 

plra reparar o seu ultimo rebocadot•!» juntamente em discussão a seguinte 
Veem os nobre& Deputados que esse ser

viço já. não existe; que desde 1902 esta. 
verba da associação sergipense não tem 
applicação, ficando no Thezouro, como saldo 
do orçamento da Viação. 

EMENDA 

Ao ]Jrojecto n. 263, de 1904 

(Orçamento da Viação) 
Assim, o auxilio consio-nado no projecto 

de orçamento para o Estado de Sergipe po-J Verba 10"-0bras federaes nos Estados
de-se dizer que é nullo. accrescente-se: -Para melhoramentos das 
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barrüs cla Estancia e de Aracajú. no Estado 
de Sergipe--100:000$000. 

Sola. das Sessões, 12 ele novembro do l 904. 
Oliveira Valladtto .- R(t.cl1"igues Doria .- Jo
'l)iniano de C(wvalho. 

cellos, Laurinüo Pitta, Viriato Ma.sca.renhas, 
Bern·wdo Monteiro, Astopho Dutra., Carneiro 
de Rezende, Camillo Soa~es Filho, Sa.bino 
BC~.rroso, Berna,rdo do Campc5s, Costa Junior, 
Amaral Cesar, Benedicto de--Souza, Soares 
dos Santos, Rivadavia Corrêa. e Alfredo 

Compa.recem mais os Srs. Aurelio Amo- _Varela. 
rim, Passos Miranda, Carlos Etc Noyaes, Ro- _ . . 
crerio de :Miranda, José Eusebio, Urbano San- O Sr.:. -Pres~dente - Contuma. a 
tos Christino Cruz, Anizio de Abreu, João 2a discussao do pt'OJl~t~ n. ~63, de 190,1,. fi. 
Gayoso Bezerril Fontenelle, Virgilio Bri- xando a <lespezn, do l\:Itmster1o da Ind~ts.~l'ta, 
gido, Sel'gio Saboya, Alberto i)'!Ltmnhão, Viação o Obras Pnblrca,s para o exercww de 
Paula e Silva, Trindade, Aff0nso Costa, Es- I 905. 
meraldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, ··Tem a palaYra o Sr. F1·ancbco S{L. 
Pedro Perna.mbuco, Elpidio Figueiredo, Ray· 
mundo de Miranda, Arroxellas Galvão, Do
mincrues Guimarães, Neiva, Tosta, Bulcão 
Viatfna, Felix Gaspar, Satyro Dias, ~ug~sto 
de Freitas, Bernardo Horta, José Mon.Jardtm, 
Mello Mattos Bulhões Marcial, Oscar Godoy, 
Â.uO'us~o de 'v,~sconcellos, 8(~ Freire, Erico 
Co~hw, IIenri JUO Borges, Cruvello Cava.l
cantl, Paulino de Souza, Estevmn Lobo, Car
los Peixoto Filho, Antllcro Botelho, Leonel 
Filho Lamounior Godofredo, Calogeras, Car
valho' Britto, Camillo Pratos, Galeão Car
valhal Francisco Roineieo, Valois de Castro, 
RobouQas de Carvalho, José Lobo: Fr~ncisco 
Malta, Ca,ndido Rodrigues, Hermenog1ldo de 
Moraes, Joaquim Teixeira, Brandão, Li~clol
pào Serra Abdon Baptista, Barbosa Ltma, 
Germano 'Hasslocher, VictoL'ino ~Ion~::lrc>, 
James Dn.rcy, Vespasiano ele Albucgwrque, 
Diogo Fartum~ o Homem de CarYalho. 

Deixam de comparoccr com c:tusa pal'ti
cipada os Sr.-;;. "Wanderley de Mendonça, 
Enéas Martin:s, Raymundo Nery, Arthu:· 
Lemos, Indio do Brazil, Antonio Bastos, Luiz 
Domingues, Gueclclha Moutão, Thomaz Cu.
valcanti, Frederico Borges, Pm•oira Reis, 
Walft•oJo Le.:tl, Jo'lé Marcellino, Moreira 
Alves. Arthur Orlando, Foli~bello Freire, 
LeovigilJ.o Filgueiras, Castro Rcbell?, V~r
gne de Abreu, Pinto Danta.s, Tolentmo dos 
Su.ntos, Eduardo Ramos, lVTarcolino !\'Loura, 
Americo de Albuquerque, Fidelis-..:\..lYes, João 
Baptista, Belisario do Souza, Galvão Ba
ptista, Julio Santos, João Luiz, Penido Filho, 
Francisco Bernardin.o, João Luiz Alves, Adal
berto Ferraz, Antonio Zacarias, Henrique 
Salles, Manoel FulgenCio, _Nogueira, vVen
cesláo B1•az, Rodolpho Paixão, Padua .. Rezen
de, Jesuino Cardoso, Dumiogucs de Castro, 
Aroolpho Azevedo, Leite de Souza, Alvaro 
de Carvalho, Azevedo Marques, Rodolpho 
Miranda, Bernardo Antonio, Aquino Riboil10, 
Candido do Abreu, Luiz Gualborto, Juvooal 
Mille1•, Mu.rçat Escobar, Angelo Pinheiro, 
Domingos Mascm•enhas e Campos Carticr. 

E sem causa os Sl's. João Lopes, João 
Vieira, Galdino Lo1·oto, Nelson de Vascon-

Vol. YU 

o Sr. Francisco Sá declara 
não ser o momento opportuno de inGervir 
no debate, porque, segundo o H.egimento, 
cada uma das discussões dos projectos de 
orçamentos estão desdobradas em duas, 
parecencto, pojs, mais conveniente aos rela
tores se pronunciarem no segundo turno da 
discu:;são, depois de ouvirem todo:=; os Dcpu
tn.do.3 que tiverem de apresentar suas emen
d:.ts c depois de cs~<1rem :~utorizados pela 
Commissão [l, just:ficar o rospcctiv.> pa
recer. 

Ma.s duas razões o trazem a tribuna: a 
pl'imeiri1, mandar á Mesa n.lgumas emendas, 
que lev:1m sómonte a sua assignatul'a, visto 
não haver n. cstrcitczi:~ de tern:po permH
tid.o ouvir o conselho dos illustres collcgas de 
Commissão ; :1. scgnnda, a cit·cumiit;mciQ, ele 
lhe não haver ci1bido :t pala.vrn. no expe
diente do hoje, pa,l'a o qual se achn.va in
scriptos, c üt tr:.üar de a3sumpto que inte
mssa aos tmktihos desb C<Lmar:t. 

Mas tra,ta a e;ta hot'a, por motivo quo a 
v. Ex. não é desconhecid.o, por ter se afas· 
ta.do por algLinS dias dos trn.balhos Ue.lttt 
Ca.sa· não lho !'ui possível fi.tzot• n. leitura 
diarÚt dos jornacs desta. Capital, d'ahi n. 
ra.zão-pJr que só hontem ~ hoJe teve co_nhe
cimento de atgumns publJCaçoes que mte
ressam a elaboração do projecto do Orça
mento e quo obrigam o orador a fazer sobre 
o Orçamento um·,, defesa. 

Rep3te o tr~chq do um~ n_9ta do ? Paiz 
para dar a razao tlas expllcaçoes quo traz á 
Camara. 

Esse orgão, em um dos ultimos dias desta 
semana, diz : «As informações ministra.das. 
pelo Sr. Directol' de ~statistica a um rcpr_e
sontante d'O Paiz,pubhcn.das na nossa e·ilçao 
do hon tem, modificam consideravelmente a 
situaç·ão consignada, no p~u·ccor _da Commis
são de Orçu.mento, sobre a questao do recen
seamento. O 81•. Director de Estatística pro
vou que de facto não despendcu até ngora a 
quantia de 2.300:000$, como affirmou o pa-· · 
recer da Commis~ão.» 
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O que ahi se diz é que o docume.ntQ,jJ;"a- porque procusava impressionar a. Camara, 
~zido ao conhecimento da Cama.1·a. pOib :gQ:Ia comparando a despeza c1ue se tinha votado 
das suas commisE.õe::;,faltou flagrantemente á para. o recenseamento de 1890 com o _que se 
verdarle; e quem o affirma é o chefe de uma estava votando para o recenseamento de 

-··repartição do Estado, funcc:onario da con- 1900; e,como para o primeil•o tinha acceitado 
fiança. do Governo, o Director Geral de Es- a somma resultante dos creditos votados, não 
tatistica. ·· poderia. deixar de acceitar a mesma somma 
- Esta informação impressionou a todos pa.1•a o segundo, porque J.o contrario, a com· 

· quantos se interessam pelas questões rela.- pa1•ação não ajustaria em seus termos; em 
tivas (t administração dos negocios publicos e segundo logar, não a.cceitou esses alga.
a. .Noticia, em uma de suas brilhantes notas- rismos porque elles não lhe inspil•am a mais 
·0rdem do dia, diz: leve confiança. 

«Etfectivamente, aqu3lle funccionario (re· .Com, e1feito a Repa1•tição de Estatística não 
,. fere-se ao Director de Estatística) provou tem contabilidade, portanto não póde esta1• 
· que o principal argumento contra a suare- suffi.cientemente esclarecida sobre as despe
partição 1•epousava sobre um erro, erro de zas que realize, e a prova está na incon
cifras, tão evidente que não precisa nenhuma gruencia..dos algarismos, que de anno para 

. insistencia para impressionar aos que tinham anno, ella traz ao conhecimento do Governo 
lido sua refutação.» Mais adeanto: «0 erro a e do Congresso. 
que foi induzido o Sr. Francis~o Sá, alle- Xesta nota do O Pai.: (o orador teV•3 conhe
gando que havia despeza improductiva de cimento porque leu o officio do director de 

: 2.300:000$, é por outro lado a nrova de que E$tatistica ao Sr. Minist1•o da Industria, jus
' so não está deante de um serviço regular.» tificando a. sua proposta de orçamento), diz o 

Diz que erro soria. de facto, e dos mais diroctor que em 1899 não houve saldo, ma.s 
grosseiros, si houvesse cont'undiuo dcspeza o credito votado foi apenas de 10:000$000. 

· orçada com despeza rea.lizad:t; mas quo a Mas informações desse mesmo funcciona-
erro foram induzidos, pela má fê das in for- rio á Commissão de Orçamento da Camara, 

-mações que lhes foram ministradas, aquelles em 1901 e 1903, dão um saldo de 8:726$600. 
· que essa arguição articularam contra o pa.- Anteriormente, em documento official diri-
.recer da. Commissão de Orçamento. gido ao Sr. Ministro da. Indust1•ia, o director 

E assim foi, porque o parecer diz: de Estatística dá pal'a o exe1•cicio de 1899 o 
«Na Directoria Geral de Estatística inclue saldo de 8:726$600. Agora diz que em 1899 

a proposta de 180:000$ para o recenseamento não houve saldo. 
· de 1900, despeza esta para que é necessa.l'io Em 1900, a. contradicção to1•nou-se mais 
solicitar a attenção da Ca.mara, tal o desen- assignalavol deante do vulto da déspeza a 
volvimcnto que tem tido e a. obstinação com que elle se refere. 

·-que tem adherido ao o1•çamento. Os crellitos Em 1900, disse o directo:• de Estatística á 
votados pa1•a aquolle serviço já se elevam reda.cção do O Paiz: «O Cl'êdito foi de mil 
á somrr.a. de 2.300:000$.» Declara o orador contos, dos quaes fo1•am distt•ibuidos ao The
que bastará. se ler a. demonstração que segue souro 22:526$034 e distribuídos aos Estados 
a este asserto para. se l'econhecer que ne· 565:180$849>>. 
nhuma informação, menos exacta, tinha O orador não comprehende essa expressão 
.sido trazida nesse documento. -saldos distribuídos aos Estados. Não sabo 
. As leis de orçamento de 1898 até 1904 dão que destino tenham os saldos das verbas 
as importancias dos creditas votados para orça.mentarias,. sinão serem recolhidos ao 
esse serviço que somma a 2.300:000$; esta Thesouro. 

:somma_ coincide com a addiçã.o das parcellas Faz ver que essa expressão não traduz o 
·das leis do orçamento. . pensamento do director de Estatística. O 

Diz o orador que si perguntarem: por que S1•. director confunde saldos com creditas 
,preferiu a somma dos creditas votados á da que para esse serviço foram distribuidos aos 
despeza eiTcctivamente realizada, segundo as Estados, sem deduzir destes creditos a des-
natas que estão sendo largamente publicadas peza rea.lizada. · 

·e distribuídas polo director geral de Esta- E' levado ~ esta conjectura, porque este 
tistica 1 ·· saldo que aqui se diz não é o mesmo que da 

Porque, quando essas informações do Sr. mesma origem se tem dito em outros do
director de Esta.tistica fossnm exactas, assim cumentos. 
me~mo dellas não se poderia concluir que As::;im é que no prop-..·io relatorio do Pl'O

... cahira em erro o parece1• da Commissão de lp1•io directO.l' de Estatística, ul.timo pub·li·-
O~çamcnto o~ o seu relator, porque, si esse cado, o saldo é de 559:501$745. 
nao s.e referia. á. dospeza realizada havia. se Nas informações prestadas em 19CO á 
ret'ertdo á Vúta.ia. Preferiu o alvitre que Commissão de Orçcmento-o saldo é de 
adoptou por duas razões: em primeiro logar, 22:525$534 ; na informação a quo se tem 
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;referido, que o dir.ector dirigiu ao Sl'. Mi- signada ·na lei de Ol'<~amen to para esse tra-
nistro da Industria, o saldo affirmado é de ball'íJj de i'ecenseamento. · 
:565:180$549. · Vei'ifrcou então o orador, ;t vista das infor-

Ahi estão para o mesmo facto quatro mações do Dircctol' de Esta.tisLica, que a 
.numeras ditrm·entcs e de di1feronça.-s tia- somma com o pessoal, sem incluíl' a consigna-
.grantes. · ção p<.wa o material.já, a.ttingia a 182:600.~000. 

Em 1901, diz a nota do_ Sr. diroctor quo o Por fim prometteu dar m1.is tarde oxpli-
saldo foi de 29:706$500; entrett~nto, na in· cações sobre a anomalia de só com o p0ssoal 
formação que elle apresentou ao Sr. Mi- gastar-se qmtntia superior ;l. cJnsignação or
nistro da Industria, o saldo relativo a esse çamentaria. 
anno é de 56:9.40sno; c o Tribunal de Con- O orador pJdia ficar n-este 'ponto, certo de 
tas em seu rcli1tôrio apresenta o saldo de que não incorr.Ju em er;.•o quando mencionou 
644$349. os algarismos constantes d.> parecer que pre-

Pergunta o orador si seria. a elle licito cedeu ao projecto do Orçamento da Industria 
apresentar algarismos tão contradictorios. e Viação. 

Ainda· esse funccionario tomou para as Sera porventuea. para o recenseamento que 
despezas referentes ao recenseamento de 1900 se solicita a. verba augment:tda de 180: 000$? 
a.quillo que elb chama-despendido, e1fecti- Pens·t que não. 
vamente rea.lizad1.s, comparando com o l'.J· Qua.ndo se tratou de reorgonizal' o re'Cen-
oeenseamento de 1890. seamento em 1900, a~sentou-se que sor·iam 

Em documento anterior, que teve puhlici- necessa.rios apenas um chefe de turma., dez 
dade nes~a Casa, apresentou-se não sóment.e aJudantes, e o numm'o de auxiliares que o 
a somma dos creditos votados, para o mais serviço exigisse. Esse momento era o do tra
antigo desses l'ccensoa.mentos. mas tambem b::tlho mais avultado que o serviço teria de 
os saldos orçamentarios verificados, em re- reclamar. Mais ta1•da a organizaç5.o do ser
Iação a esses creditas, porquanto apropria. viço ficou sendo esta: lO ajudantes, 40 auxi
repa.rtição, com as bases de que dispunha, lia.res, porteiro, serventes, com um chefe de 
podia faze1• a comparação nos termos em que turma. 
ella queria. realizai-a. Agora procura-se elevar o numero dos em-

No .Jornal do Commercio de hoje lê-se uma pregados de mn.iores vencimentos : sã.o ne
communic~ção que parece da mesma ori- c:essarios tres chefes de turma ! 
gem, em que se cJmp::l.ra a despeza. da Dire- Não é para os auxiliares, esc.1ssamente 
ctoria Geral de Estatística com a Estati~tica l'emunerados, qua se pede augmento de ven
Commercial. O uirector geral de Estatistica., cimentos: é precisamente pa1·~ esses 1einpre
para diminuil• a despeza de sua repartiç1o, ga·Jos que E.ão pt•omovidos graças á bcnevo
elimina o p1•incipa.l dos serviços-o recensea- lencia dos proprios chefes de repartição ! 
monto, que posa. no orçamento da mesma re- Mais ainda: quando se organizou o traba
partição. O recenseamento é qua.si o unico lho preliminar do recenseamento, consignou
trabalho que a estatística faz. se para o m:l.terlal da officina typ::>gl'aphica. 

O director elimina esta despeza o depJis faz uma verbJ. de 15 contos. 
:a comparação. Podia ter reduzido ao mínimo O oradol' não vê motivos para se manter 
as despezas para comparai-as com as da Es- perpetuamente essa. verb::t. c1uando o serviço 
tatisca Commercial, e ter eliminado o re- está. hoje evidentemente reluzido. 
gistro civil. Ella deveria comp1rar ostra- Dem1i~. distribuem-se naquella repartição 
balhos da Estatística Commercial com os de gratificações a dive1•sos funccionario..;, mulii
saa repartição. · plicando-se assim os vencimentos. Um mesmo 

Quando tra.t,ava de colher inform(\ções so- funcciona.rio tem tres vencimentos: um re
bre as quaes baseou o projacto qua a Cama- lativo ao seviço proprio da repartição; outro 
ralhe incumbira de redigir, teve de confe- do registro civil, o terceiro do serviço de re-
rencial' com o Sr. Director de Estatística. censea.mento. 

A essa conferencia assistiu o secretario do A Commissão entendeu, á vista disto, que 
Sr. Ministro d:.t Industria. Nessa occasião, ap- se deveria reduzir a verba de modo a. só se 
pellou para o pJ.triotismo do Sr. Direct:>r, empregar no serviço o p3ssoal necessario para 
para que o auxilias3e a reduzir a despeza pu- .a.cal.Jal-o. 
biica, ponderando que o serviço a seu ca1•go I Seria uma banalilade dizer que precis::tmo.:; 
excedia as previsões que haviam determina- de um serviço de estatística. Ora, o que essa 
,do o Congresso a lhe consignar o credito. repartição faz é tudo, menos estatística. 

Confessa o orador que não o surprehendeu O orador nota. com satisfação quo este 
a resposta daquelle funccionario, de que não anno o Rela.torio do :Minietel'io da Industria 
era. possível nenhuma diminuição. De novo não vem avolumado com innumeros quadros 
iPediu para que lhe dissesse como estava sen- que representam o trabalho annua.l da Di
.do distribuída a verba de 180 contos, con- rectoria de Esta.tistica. E' r1ue S. Ex:. o.illus 
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tre Ministro da Viação, conhecedor como é de 
todo o sorviço do seu Ministerio, não teve 
confiança nesse eng1·ossarnento do seu rela-
torio. · 

Este s_~rviço d estatística é tal que em 
um mappa, ha dous annos publicado, dos 
hospitar;::: e hospícios do Brazil, nelle não 
ffguram nem o Hospital_da Misericordia nem 
o Hospício Nacional de Aliemdos ! 

Isto dá uma perfeita idéa do quo elle é 
o do que elle vale. 

Aliás, não faltam outras ,repartições de 
Estatistica em condições de bem servir, por 
exemplo, a Estu.tistica, Commercial, cujos 

solicitado a inscripção para, o Orçamento da 
Industria. 

Reconheço a falta em que incorri, moti
vada tão sómente por uma confusão de mo
mento. 

0 SR. FRANCISCO SA'-Estou certo do equi
VOCO ; nunca puz em duvida a corrccçã.o do 
procedimonto de V. Ex. (lJrlttito bem.) 

0 SR. PRESIDENTE- Faço esta declaração 
para que não paire a. mais ligeira duvida 
sobre o procedimento da Mesa. (Muito oem, ; 
muito bem, ! ) 

tr:.d)alhos fazem honra; o servico do demo- O Sr. Het~edia, de Sã (*)-Sr. P1'e 
graphiv. sanitaria; a Est<üistica das Estradas sidente, venho justificar muito ligeiramente 
de Forro, a dos Cort•eios e a dos Telcgraphos. a emenda que tenho sobre a mesa, de-

Um jornal dest~1. Ca.pital notou qne me- clarando desde já qu~ estou certo de que 
lhor fôra supprimit• essa repartição e cen- clla obterá da Commissã.o competente pJ.
surou que a Commis3ão não chegasse a esta reccr fa.voravel. 
conclusão: supprimH-a ou reorganizal-a. Esta. emenda refere -se, a meu ver, a as-

Repete o que mais de umi:~. vez tom dito: sumpto da maior importancia e dos que 
Pl'Oseguir o serviço ci)mo está muis vale mais clír:Jctamente interessam á população 
não o ter. do Dist,ric~o Federal. 

Accrcsccntará que, na. lei do Orçamento Elb diz respei.t.o a uma meuida p:.Jla. qual 
do Ministerio d;J, Intlustria. do anno passado, me tenho batido muitas vezes, nesta Casa 
e~tá ~proposta da Commissã.o da~do n11:to.- do Congresso, conseguindo, entr.3tanto, ape
r~zaça_o ao Gov:er~o para r~or gamz~r o ML · nas em par te, resul tadü sa tisfactorio. Quero 
mster10 da, _YHiçao, do CUJOS servtço:; um referir me á questão de abastecimento de 
dos que mats. urgen~c~ente reclamam re- J acrua. á populaç:ão do Distrieto Federal, flues
forma ê este de estat1stt~<t. _ . tfo esta que se prendo até á ma.teela do 

_Portanto, tal.reorgamzaçao 1.hrectamente sanc:1mctlto, como, por occasião da dis-
11<1:0 pó de :pm'ti~' . do C_ongres::;~. Deve SOl' cussão do prujecto vohdo nesta Casa sob1•e 
fmta pE'la admLmstra.çao PL~hllca _pJrque, o;:;te u.ssumpiiu, tive opportunidade de salion
antes d~ t~do, pa~a ~e tet' D1rectorw, Gm•al tar·, demon~;lrando que ora som duviua um 
de E:s~r.ttiStiCa, ê., prc?ts.o, pelo 1;nenos, tm·-.se elos factores mais importantes, e assjm tam
um d1roctor de Est,n.tistiCa. (MH~to bem; mmlo bom a quest5.o que mais diroctamente se re-
lJem .• ) !acionava com o problema., a que o Governo· 

O = p - ... t T d b SJ empenhava em dar uma solução com· =•.... a.·es:u .. en ·e- en o o no rc plcta . 
Deputado decln.r•auo,au iniciar o sJu discnrso, f : .. , · . 
que se havia inscripto para occnp:tr a tri- .Parccc-m_e que dovc~n:'s aprovmtar o en-
buna na hora do expediente e que não lhe SOJO n.propr·1ado, e quo e tncontostc:velmcnte 
fôra dado fu,llar, cumpre-m~ da.1• a. s. Ex. o quo ora, se nos d_~paru, ~a _yotaçao do Or
uma explicação. me~to da Industr1a .o Vtaç~o, par,a dotar 
. Devo dizer com toJa a franqueza e com a o Go,V~}rno com o~ me10.s prectsos para poder 

hsura com que costumo proccLler (apoiados) levai cwan~e esL serviço. . _ 
nesta cadeirJ., que houve, neste particular, Sl' .. Pres1dente, para que se nao _suppon~a 
um equivoco de minha parte. q:tm e ~x~e!Jpora~ea. esta recla~açao! p~rtr-

Assim é que julguei que 0 nobre Deputado t1eularw.tre1 o c:tso em relaçao á llhl de 
havia se inscripto para fallar sobre o pro- Pa~uet~. . . ~ . , 
jecto de Orçamen'.o da Viação. . Esta 11l~a? sm~. d~vida,um dos pon~?ô:) ma1::s 

Isto mesmo eu declarei ao meu compa- plttoresco.-:; ~o DistriCto Fed~ral, que Já con~a 
nheiro de Mesa, 0 Sr. Joaquim Pires, que em seu se10 uma pop~laçao regu~~r, nao 
inscrevera 0 nome de s. Ex. no livro para te~ absoluta}lle~te. a a0 ua ~ecessaiLa para 
oste fim destinado. m1~té~os mais md1spensavms da sua popu-

Dei então a palavr[.Lao Sr. Heredia de Sá, laçao · _ . 
que me havia pedido antes para fallar e a Aquella populaçao é o~r1gada, ou a !fla.ndar 
quem 0 Sr. Bricio Filho cedera a palavra, e b~scar ag':la desta~Capltal, em barris,_ que 
cujo norue eu substituira, no referido livro, sao conduzidos á proa das barcas, que fazem.. 
ao do Sr. Francisco Sá, certo, como estava- • 
repito-de que este honrado Deputado tinha (·) Este discUJ so não foi revisto pelo orador. 
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o serviço de communicação entre a cidade c 
aquella ilha, ou então é obrigada a. beber 
agua de cisternas, agua que tem dado lognr 
ao desenvolvimento de febres de mau ca
racter naquclle ponto do Districto Federal, 
ponto que merece ser e é e1fecti va.mento 
dos mais dignos da attenção dos podQres 
publicos. 

Podori11 apresentar um abaixo assignauo 
da população da ilha de Paquccá, 11ara. 
provar c1ue ha necessidade urgente do Go
verno quanto antes mandttr fornecer a agua 
precisa para aquolla população. 

Si em relação á ilh:.t de Paquetá dá-se 
isto, em relaçã.o á população do resto do 
Districto Federal a difficuldade se acccntúa 
de dia para dia, devendo calar no espírito da 
Camarn. a falta completn, ele aguu,, que por 
vezes se verifica quando o coepo de bom
beiros tom que 1'azcr oserviço de extincçãor 
de incendios. 

Muitas vezes é a falta da agua a causa 
pt•incipal d.o desenvolvimento dos incendios, 
é o que faz com que ellos se propaguem a 
tre~, quatro e mais predios. 

Limito-mo, Sr. Presidente, a essas ponde
rações, porque não quero roubar mais 
tempo á Camara. (Ntío apoiados.) 

Esporo que a Commis:)ão de Orçamento, a 
quem está aífecto o assumpto, não se re
cusará a dar parecer favoravel (~ minhn, 
emenda. (.Lliuito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rado em 2a. discussão o art. 1° e som debate 
o art. 2° do projecto n. 263, de l9l!4, fixando 
a despeza. do Ministorio da Indus tria, Viação 
e Obras Publicn,s J?<1ra. o exercício de l905, 
ficando adiada a votaç~o até que a respe
cti-va Commissão dê parecer sobre as emen
das offerocidas. 

E' annunciada a continuação da ea. dis
cussão do projecto n. 264, de 1904, fixando 
o numero, classe e vencimentos do pessoal 
do Laboratorio Nacional de Anu,Jyscs da Al· 
fandega do Rio de Janeiro. 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiad:.\s e postas 
conjuntt~mente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 264, de 1904 

Considerando que, na mensagem dirigida 
pelo Pode1• Exec11tivo, deprehendo-se que é 
intuito do Governo remunerar condigna
mente os funccionarios do Laboratorio Na· 
cional de Ann,lyses ; 

Considerando que o augmento ou a dimi
nuição da. renda do Laboratorlo não de
pende dos seus empregados, mas sim dos 
serventuarios de outras repartições ; 

Considerando ainda mais que a porcenta
gem estabelecida no :vrojecto dá aos cm
pregn,dos do Laboratorio um augmen ~o pro
blematico; 

Proponho que na. tabclfa do projecto n. 2M, 
de 1904, ern vez de 25 u/o, diga-se 30 "/o, c 
em loga,r de 40: 000$, dign,-so 48: t'00$0UO. 

SuJa- das sessões, 11 de novembro de l 90,!. 
-!ri nctt Jlaclwclo. 

Accresccnte-se onde convier : 

Para as primeiras nomeações do auxilia
res do escripta terão prefJrencia os actuaos 
addidos. 

Sala elas sessões 12 do novembro rlc 1004. 
-IIeredia de :~·d. 

Na, despez't do material, ~;ccroscento-so: 

PMa acquisição de mesas de tréLb<1lhos 
chimicos, armarias o novv. canv.liza.ç:ão (to 
gaz o agua-6~000$000. 

Saln. das Commissõcs, · 8 de novembro de 
1904.-·Cassiano do Nascimento,pl'esidonto.-. 
F1·ancisco Veiga, relator. -Davicl Campista. 
Cm·neUo ela Fonseca. -Urbano Santos. 

Accresccntc-se onde c:Jnvic1• o seguinte : 
Art. Em tudo o que so referir a n:Jmea· 

ções, demissões, posse, exercício, ponto, <te· 
cessos, licenças e a.posentadol'ias observ:u•-sc
hão as leis relativas ao Thcsouro Federal. 

Sala das sessões, 12 ele novembro de 1904. 
-I1·ineu Jlachctllo. 

Em se;<uitla são succegsivu,mcnGe ~em du
bate oncerr,tdos em 28 discussão os artigos do 
p1•ojccto n. 264, de 1904, fix:tndo o numero, 
classe c vencimentos do pessoal do Laborato
rio Nacional do Analyses da, Alfrmdeg~L do 
Rio do .Janeiro ; fican(lo u.diada. a voi;ação até 
que a respectiva Commi3são dê parecer sobre 
as omend as offerecidas. 

E' sem o delmtc encerrado em 2a discussão 
artigo uníco do projecto n. 269, de 1904, auto
rizando o Poller Executi-vo a abrir ao .Minis
terio da Fazenda o credito extraordinario de 
103:862$180, pn,ra pagamento das despezas 
com a acquisição de novo material e tr·ans
ferencia para outro edificio da Delegacin, Fis
cal elo Thesouro Fodoral em Pernambuco ; 
ficando adiada a votaç~ão. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 265 1\, do 1904, autorizando o Poder 
Executivo a pPorogar, por um anno, com to
dos os vencimentos, a licença. concedida. ao 
Dr. João Barbalho Uchôa Cavalcanti, minis
tro do Supremo Tribunal Federal. 
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Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. c é melhorada a situação das caixas eco-
discussão e adiada a vobc;ão. nomicas. 

E' annunciada a 3<1 discussão do projecto 
n. 145, de 1904, permittindo aos f~nccionario.s 
civis federaes, acth·os ou inact1vos, consi
gnarem mensalmente ú Sociedt~de Anonyma 
«Cooper_ativa. Civil dos Funccionarios Publi 
cos·Federaes:. atê dous terços dos seus orde
nados, para pagamen! o de fornecimento~ quo 
lhes tenham sido feitos pela mesma soCieda
de, c 1.ht outras providencias; com pa:eceres 
das· Commissões de Fazenda e Industr1a. e d.e 
Orç~tmento. 

Vêm [t ·Mcs:t, são bla~, apoiadas e postas 
conjuntamente em ttiscussão o.:3 seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto ~;;. 1-15, d~ 1904 

Substitutiva: 
Art. 1. o E' permíttldo aos fanccionario· 

civis federaes, aciiivos ·ou inactivos, o dess 
conto dos seus ordenados nas Caixas Eco
nomicas, observadas na operação as condi .. 
ções estabelecidas no decreto municipal do 
Districto Federal, n. 443, de 27 de junho do 
1903, na parte em que regula as condições 
dos emprestimos aos funccionarios munici· 
paes, por meio da caixa do montepio muni
cipal. 

A1•t. 2. o O processo para taes transacções 
será effectuado de modo a não prejudicar o 
funccionamento regular das refer·idas repar
tições federaes. 

Art. 3, 0 O pess:oal recebel'á, por motivo 
desse serviço extl•aordinario, as gratificações 
percebidas pelos funcciona.rios da repartição 
do molltepio do Districto Fedm•al de accordo 
com o referido decreto, dentro dos limites 
das mesmas gratificações. 

Art.4. 0 Re,·ogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das sessões.I2 de novcmbl'O de 1904.-
Bricio Filho. · 

Si fvr approvado o projecto, seja consi· 
gnada uma disposição, estabelecendo que nas 
trv.nsacções não serão cobrados juros supe
:riores a 8 °/o a.o anno. 

Sala das sessões,l2 de novembro de 1904. 
Bricio Ji'ilho. 

O Sr. DricJo Filho declara que 
não pretende agora discutir o projecto. Li
mita-se a. mandar ú Mesa. um substitutivo, 
no sentido de permittír que os funccionarios 
publicas possam desconütr seus vencimentos 
na.s caixas economicas. Assim são satisfeitos 
os inte1·esses da ctasso dos empregados c i vis 

Como o art. 3° do substitutivo augmenta 
despeza, sua emenda tem de ir á Commissão 
de Orçamento para ser então submettidn. a 
novo deb<tte. O omdor reserva-se para nessa.. 
occasião discutir amplamente a matoria. 
(Muito bern.) 

O Sr. Alencar Gu.iDI.arães 
dirá·muito poucas pahtvras sobre o projecto 
em debate, no sentido de justificar um substi
tutivo que vao apresentar ao estudo o voto 
da Camara. 
Subs~reve muitas das considerações que 

precedem n projecto, flrmadas pela illus
rada Commissão de FazGnda e Industrin.s, 
mas pensa que demonstrada como está a 
necessidade de permittir aos funccionarios 
publicos a consignação de uma parte de 
seus vencimentos para. garantia de forne
cimentos de generos para a respectiva. 
sub~istcncia, devemos fazel-o sem crear 
para os mesmos funccionarios uma situação 
de dependencia e de Yexames que o projecto 
parece autoriza1•. 

Não ha necessidade de privilegiar-se uma 
instituiç-ão, assegurando-lhe vantagens exces
sivas em troca de illusorios fa:vores que 
ella. promette aos funcciona.rios. O projacto 
convertido em lei, pensa o oradot•, crcará 
para o funccionalismo publico desta Capital,. 
pelo menos, uma situação muito diversa. 
uaquella que ditou algumas das conside
rações da Commissão de Fazenda, creando
lhe talvez uma seria de vexames eguaes 
aos que instituições identicas teem origi
nado. 

Parece ao orador que ao Cong1•eso não 
deve se1• indifferente o que occorre com o 
Banco dos Funcciona.rios Pul)licos, contra O· 
qual, segundo consta, -reclamações estão con
stantemente sendo feitas. 

Si ha. convenieneia em permittir as con
signações de vencimentos, façamol·o sem 
privilegütl' ninguem, facilitando ao funccio
nario fazel-as aos fornecedores de generos 
para sua subsistencia e de suas famílias, e 
de melicamentos para as. suas molestias, c
aos proprietarios das casas que habitarem 
para garantia do pagamento dos respectivos 
alugueis. 

Teremos assim concorrido para acabar 
com a ceie bre c famosa industria dos 
fornecedor0s de generos por baixo preço, 
mas altos jm•os e das cartas de fiança, cor
I'espondendo melhor aos intuitos da Commis
são que estudou o projecto em debate. 

O substitutivo do orador visa esse fim. 
O orador o entrega a sabedoria e voto da 
Camara com esses intuitos. (111uito bem ; 
mtdlo bam.) 
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Vem à. Mesa é lido, apoiado e posto con- Ha. cerca de dois annos appa.receu nesta.... 
junctamente em discussãr) o seguinte Commissão a. petição em que dois funccio

SUBSTITUTIVO 

Ao p1·ojecto n.. 145, de 1904 

narios publicos, incorporadores da Coope1·ativa 
Ci!JU dos Jiuncr;ionarios Publieos Fede1·aes, 
requeriam_ permissão para os funccionarios-• 
civis federae3, activos e inactivos, poderem< 

~\rt. 1.0 E' pe1•mit&ido aos funcciona.rios. consignar dous terços de seus ordenado8· 
eivis federaes, activos ou inactivos, consi- áquella sociedade. 
crnarem mensalmente até a metade de seus Estudada a petição, c formulado sobre ella.. 
~enciment.os para garantia. de plgnmonto. de. um parecer fa.vora~el!. assigniLdo por quatro 
aluguel do cas:t, fornecimento de medica- membros da CoiDD?lSSao, o orador deu a esse 
mentos ou de goneros de snbsistencia. para par_ecc:r a sua ass1gna~ura. , afim d~ fvrma.r 
si e suas famílias. mawr1a., e ser. o proJ~cto respoct1 v o p~sto 

§ l.u E:5sa consignÓ.ção será. feiti1 nas re
partiçõés publicas federaeg desta Ca.pital e 
dos Estados por instrumento assignado pelo 
funccionario, com firma reconltecida, e do 
qual conste : 

a) a importancia da consignação ; 
b) o no credor consignatario ; 
(c o fim a. que será destinado ; 
d) o tempo por que é feito. 
§ 2. o O instrumento da consignação será 

averbado na repartição em que o funccio
nario receber os seus vencimentos, e só po
derá ser cancellado quando o mesmo func· 
cionario exhibir quitação elo credor consigna
tario. 

em ordem do d1a ; a~s1m costuma prattca.r
em homenagem aos seus dignos . collegas, 
que o distinguiram, acclamando-o presidente· 
daquelln. Commissão. 

Nã.o tendo, r.onfessa, com a franqueza que .. 
lho é peculiar, estudado a petição e o proje
cto,logo que este foi publicado,rcmettou-o ao 
seu distincto amigo o St•. conselheiro Carnoieo 
da Rocha, presidente do Banco Auxiliar das· 
Classes, da Bahia, pedindo-lhe sua. opinião, 
pois temia que elle pudesse pri:'Judicar os
interesses daquelle instituto de credito, tão 
proticuo a..:> seu Estado e aos funccionarios 
dalli e mesmodaqui, caso em que o orador· 
teria de negar-lhe apoio; e ninguem que O · 
conhece ignora que o oradorantepõe a todos
-os interesses do que diz respeito ao seu. 
Estado. 

S. Ex. demorou a resposta; chegado o mo
mento da votação o Sr. Germano Hasslocher 
a tacou o projecto e este foi rejeítado por um 

Sala das sessões, 11 tle novambro de 1904. voto, cahindo assim a pretenção daquelles. 
-Alencar Guima1·ttes. funccionarios. 

Art. 2.o O Poder Executivo expedirá,para 
execução desta lei,o necessa.rio regulamento. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Neh .. a-Antes de cntral' em 
debate, pede ao St•. Presidente que lhe in
forme si, voltando as emendas substitutivas 
ás Commissõ2s respectivas, haverá nova 
discussão sobre o parecer que ellas a re
speito elaborarem. (Pattsa.) 

(O Sr. P1·esidente decla;·a que . uma das 
emendas, augmentando,Jiespe~as, tem de il• d 
Commisscro de O;·çamento, cujo pa1·ece1· .. se;·d 
cliscut ido.) . 

O orador declara então que lastima., devido 
a um ligeiro incommodo, não lhe ter sido 
possível ouvir o discurso do seu presado cal
lega e amigo, o Sr. Bricio Filho, cujo ta
lento o cujo caracter não se cansa de enal
tecer ; rende-lhe nesta opportunidade mais 
um devido preito, comquanto pareça ter de 
ficar em desaccordo com o substitutivo 
por S. Ex. apresentado. 

Fará o historico do p1•ojecto em debate, 
cujadefoza. tem feito e hado fazer por um acto 
de coherencia, apezar de não ter sido seu 
autor, e apenas lho dar sua assignatura no 
seio du. Commissão de Fazenda c Industria. 

Mas, oerca. de dous annos após, SS. SS. 
voltaram com um requerimento, sendo no-· 
vas e diversas as condições, muito mais ac-
ceita.veis, c este, submettido já nãosómente 
á Commissão de Fazenda e Industrias, mas 
tambemá de Orçamento,lograva. um parecer · 
favoravel em ambas,sendo desta, do honrado · 
Deputado por Minas,Sr.Francisco Veiga,que 
na qualidade de presidente da Commissã.o 
avocou a. si o requerimonto que foi unanime-
mente acceito. Dahi, o projJcto em debate._ 
Posto em discussão, e atacado pelos nobres
Deputados Srs.Germano Ha.sslocher e Elyzeu
Guilhcrme, o orador, pre3idente da Com
missão do Fazenda e Industria, não podia 
deixa},' de defendel-o .desde que na occasião, . 
dos 18 membros das duas Commmissõcs,. 
só elle se achava presente. Foi o que fez,. 
apezar de não estar preparado, e do, pelo· 
adeantado da hora, quasi não haver Depu
tados no I'ecinto, como é commum, embora 
Iastimavel. 

No outro dia, por occasião da votação,. 
e na ausencia involuntaria do honrado re
lator, o illustre membro da Commissão de 
Fazenda, o Sr. Virgilio Brigido, o orador, j;.t. 
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a.perc~hido para o deha.te, oppoz sua pa.la vra I O pedido feito pelos funcciona.rios civis ê 
a um dos Illusl;res impugnadores do projecto, I de todo j11sto e n'iio é novo: é o da. mesma 
e teve <t satisfaç:ão de ~Oi:'. que foi elle a.p- pcrmissã.o dadtt :u~s omcin.es do exercito; e 
provado por gr<tndc mawrti.t., 1 porque ter coopm•a.tJva. e.3ti1 cla.sse c não ter 

Pergunta aos dignos collegas que o ou-~tL dos fun ,;cionaeios civis?- ! 
-vem, ao digno Presidente, ao illustt·e leadeY, . O 0l'U.(l~t· ex. pli.ca. <.\in<lo. su. o, a~ .1.ítudc como 
a todos cptc o acompanham esscdcbat!;: c1ual um rcccro de clltO venlmrn a rcer <lados a 
o ucvcl' d.o orad.ur no. ausencia dos 18 mem-1 outcosos favore::: pedidos po1·a.qudlos funccio
hros das tlu'.l.s Commi~.-;õ~Js, ?• soi~clo o prcsi-l narios, c~uc ti vem1.n a _in~ciati ~a. da. idéa. ; o 
ucntu do uma dcllas, s1nau clis0tltn• c sustcn- <.l. pl'o{>ostto de umas msmuaçor:s, uscl;uc
tu o projecto 1 E folga com o rmfeilissima-~ cendo suas relações . politic:1s com o valoro~o 
mente com qu<.,; acab:.t. d'3 o distinguir o Sl'. Br·icio Filho, cuja indcpencloncia de ca
illustrc leade1· c coni' os apoiados elos distin- ract~r: ta~to louva e cnthusiasma, declara. 
ctos collegas. que Jamais o teve como chefe, cmhor<.L lhe 

Dado o primeiro p~sso, o orador não sabe reconheça virtmlcs, talentos e qualidades 
recu<.tr; alea jada esl, curva-se ao imperio muito dilllceis de se achn.t• nos tempos que 
das circumsta.ncia. c v:w até ao fim; é do co1•rern,confessando quoniio lluvidari :_~ em ser 
i:lCU cat•acter, de sua indo!e, dn sua. na.:;ut•eza., solda.do, m<ts nunca o foi, tem étpcnas csta.tlo 
e quoll no.tw·a dat ... Or<L, Oflt(L tanto qu:.tnto elo accot•.lo com S. Ex. em muitn.s vota
os dous rela.tores os Srs. Brigido c Veiga, ç·ões ..• 
nttnc:L menos t~o q~10 ell.es-1 Pl'~so a2 p1•ojecto, o SJt. Bmcw l~H.no-V. Ex. só é soldarlo 
sem 0utro obJecttvo stnao u de nao abantlo- tlas gr:Ln rb~ crws 1s. 
nat' a causa que uma vez propugnou, com _ . . 
aquellc desinteresse, corn aquella. :;inceri- O Su .. .NJ~IYA ... nau v:tcth.mdo em e,;;ta. 1·, 
dado, que, como dizia. !ta pouco iUustrc como a.got•tt, em do:Jaccot•do. . , . 
colloO'a todos de longa üatn. lhe reco-1 Seu clwfu, todos u :~abem, é o seu llmst,rc 
nhcc~rrl. · · Pl'osidont.c, quo tom pu.r•a com os <tmigos .n<L 

Ap1·ovcito a opp01·tunidaue para tambem vid~ p:11·ticul:.tr o s~stema :-que emprega 
agradecer a. opinião gentilmente exi;urnada., aql~I no p·u•la.mcnto, u onet•gtco e modeeado, 
não ha. muito, pelo distincio Deputado o Sr. clel1c~Ldo c aust.cl'o; que su.b.c, cmlirn,.cumpr n
Mu.la'luias Gonçalves, louvando <t feanqueza. hendot• q~c o scn velho amt~o,o lmnuldo ora
o sinccritl.ado do orac.J.ur, que, para manter d_or, só pode ser levau•> com J.oç:u~a, c~m g~u
su:L coherencia sob o ponto ele vista desses tlloz ~. s; acompanh<.mdo-com <leclJct~çao c sm ~ 
dous reqnisitos mora.es o políticos, não trc- c.cridade, mas sem htu~ilha.çõcs, .~l~;t__n(lo-:-so :.í. 
pitl<t muitas vezes em desagradar os pro . lt~erdade ue fazct· o~IVH' st~a opumw, do d t~
ccrcs. . seJar ser escutLLdo, nao cogttando que :,ccot-

l•:is a1 razões po1; que o::;tá nova.mcnl;e na t~m o seu morlo de pensae; crente, mas 
trib11na. Não discuto o projccto em faccJ dos na.o ... vassu.llo. 
sub:-;til.utivo apl'escnta.<los, porque ac1uollo _ Vae tm·min~v,·, agué~edttntloctue as Cummis
tom P?r si dois pareceres f'tworavcis, o da sous ~xtc~·ncm :-m~1s pa1·e~twe:.,: soht•e os dou:':\ 
Cornnussfí.o de que é president.:l e o da Com- mbstltuttvos, nao ~uvid<mc!o . se apl'OV~I
mis.;üo de Ocç:.trnento cuj:1 severidade .é co- ta1· de algnmas d:1~ Hléas cont1da.s no d.o tl
nhccilla, c porque il[w'erà momunto mais lus~ro 1 o ~~Cl'CGtLL'io; o que t•ccoia é elo le1·tiv.s 
oppot•tuno pa.r·a o fazer-o do üebate do !,awlel- tao eommum. 
novo ptu•ecer. O o1•adm•_ t:.t.miJont teve no comcç0 do su::~. · 

Entretanto, ponderará que os dois substi- vida parlamentar rc;:cúio :de 1azet' essas con
tuti vos, o elo Se. Alencar Uuimar·ães dá. os fa- ces:sõcs intli vidu~dmeutc ; mas, . hoje, tem 
vo1•es pcdidos, -cmbora não aos requerentes, medo do? 'lllO ~spoeam .que as iüeias_ surjam, 
o outro, o do Sr. Bricio F'ilho os tira deste;:' e frttdifiqucm p:1ra vu· colher ontao os I'C
para as Caixas . E:conomi11a.s ; só agora em sul tauo.':l : não lho parece curii1l esse Syii.· 

3a discussfto a.ppareceram, c tle subito não tema. 
po(lom ser estudauos, conf1•onta.dos, devida- Emfira,com vagw ap~·Jcia.eá. as i~~as p.vcn· 
mente :waliados. tauas no:-; dous proJectos suh:mtuttvos ; 

Quanto ao primeiro, teve apenas tempo aguarda o parecer <las Oommissões, c nt~o 
par3:oler alguns perioclos; quanto a.o se- extranhará a, Cam<u·a que o oru.do.t•, ma_Is 
gnndo, da autoria do seu presado amigo Sr. uma vez coherentc,-como costum<1 sm·, mw 
Bricio Filho, '~penas por emquanto dir·d. quo abandone os coope;·ativos e coope1·e pa.l'a que 
não IJ justo nem opportuno. elles não escutem o-sic vos noí1- voúis, que. o 

Não é justo o pdmeiro porque dá u. .uns vate mu.utuauo poctisou. (llft~ito bem : 11w1to 
favores p_edidos por outros; não 6 opportuno bem; o onaloJ' d comrn·im.entado.) 
o . seg~ud~ porque. o Goverl?-o cogit<t da Ninguom mais pedindo a. pahwr:.t, é oncCl'-
ema.nCJpa.çuo das c :uxt~s economiCas. racla ;_L tl.iscu::;são c u.dia<la a vot:v;fto, até que 
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.as respcctivn.s Commis~ões dccm parecer 
sobre as emendas oil.'erociüas. 

E' annunciada, a 3a discussão do pro,jecto 
n. 188 B, de 1904, que releva ao ex-Deputarlo 
Antonio do Amorim Garcia a prescripção 
para, recebimento dos subsídios correspon
dentes ao tempo clecorrl<lo de 18 de dezembro 
uc 189l a 22 de ,janeiro de 189.'2, ãos quaes 
tem direito como menibro do Congresso Na
c!oaal naquclla t~pocn,, abr~ndo par~~ esse; fim 

Votn.ç:ão do pl'ojecto n. 25l,de l904,autorl
za.ndo o Poder Executivo a conceder mn.is um 
anno de licenç1, c0m o re:3pectivo ordona.clo, 
n. .Joã.o Angust<J Antunes do Freihs, 4° es
cripturarlo d:t ;)n. divisão da Estt>a.da. de Ferro 
Central do Ht'<Lzil, ·em iH'Ol'Oga.çã.o à que lhe 
foi concediila pelo Congresso Na,(:íon~~l, pn.rn. 
tré1hn' de sua. suado, onde lho cou vicl' (dis
cussã.o un ica.) 

o credito especial de 2:700$000. 
Vem á Mesa, é lida., apoiada e enviada ú. 

Votaçã-o uo projecto n. 210 A, etc 1904, 
Cl'eando no Districto Fedeeal mais doas 
officios de tabellião de notas (1'1 discussão) ; 

Commissão de 01'\~amento a seguinte 

E:\IENDA 

Ao rn-ojeclo n. 188 B, de 1904 

Accrescentc-se: 

Votação <lo projecto n. 2'16, de 1904, 
::tntorizando o Governo a, computar pu.1·::t a. 
aposr~ntadoria. do emprega.do publico An
tonio Rodrigues Loureiro Fra.ga. o tempo em 
Cflle ~:Cl'\·iu como professor publico prim::t-

·l'ioJ, n<~ ttntign. pl'ovinci::t de Sergipe (discus-
são unü;a.) ; • 

Art. Fica igualmente relevada <~ pro-
scripçã.o para reccuimonLo dos subsídios cor
respondentes aos dias l a 12 de uovembt·o 
ue 189.2, u.os quaos tem direüo como mem
bro do Congresso Nacional o Dr. Augusto de 
Oliveira Pinto, ex-Deputado pelo Estado do 
Rio de Janeiro, abrindo-se para isso o credito 
neccssario. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 100•1. 
-Josd Lobo. 

Ninguom mais pedindo a palavra, é cncor· 
rada a discussão e adiada u. votação, até que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre :1 
emenda oiferecida. 

E' annunciada a 111. discussão do projecto 
n. 14.13 A, de 1904, determinando quo as ca
deiras de clinica-medica (la c 2't) &as Facul
dades de Metlicina do Rio de .Janeiro G da 
Bahia terão dous assistentes e tL'CS internos 

·cad::t uma. 
Ninguem· pedindo a palav1·a, ê encerrada a 

discussão e adiada a votação. 

o Sr. Presidente-Esgotadas as 
mn.terias da ordem do dié1, designo par::t 
segunda,··fcira, 14 do corrente, a seguinte 
ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n.237, 
de 1904, autorizando o Poder Execuf;ivo a 
contar ao tencllte Manoel Joaquim Machado, 
para todos os eJl'cUos, o tempo que lhe te
nha sido descontado em virtude da copa.r
ticipação nu. revolta de 6 de setembro, com 
pareceres das Commissões de Marinha e 
Guerra e de Constituição, Legislação e Jus
tiça. e voto em separado dos 81's. Estevão 
Lobo c Germano Hn.sslocher acerca da emenda 
o1Ierecida na. 3:1. discussão do projccto n. 205, 
,c}e 1890 (3n. d1scm:sfio); 

Vol 'ill 

Vot<~çã.o do . projecto n. 59 B, de 1904, 
(n. 100, de 1!103), que obriga os admiuis
tl'adorcs de o!Ilciuas tlc typogeaphia, litho
graphia, photographia ou gravura, no Dis
tl•icto Federal c . nos Est::tdos, a remettcrem 
á Bibliotheca Nacional do Rio de .Janeiro 
dous exemplares de cada publicação perio- • .. 
di c:,, c um de cad::t obra do outra na. tu reza 
(illf} cxe .: nüu'om ; e dando outras pt•oviden-
cias (3a. discussão) ; , 

Votação tlo ptojecto n. 218, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir :10 
Minbtedo da GucrrcL o credito extraordi
nario de 1 :GOO$, para pagamcn todos ven- . 
cimentos qnc competem a Manoel Canuto · 
do N:~scimento, continuo audido ü, Secretaria 
do lVIinistol'io da GuePra. (311. discussão); 

Vohtçfi.o tio projecto n. 219, de 1904, auto-
l'ÍZ~Lndo o Pudel' Executivo a abrir ao Mí
nistel'io tl<.L Fazenda o credito extraordin::trio 
nocc~sal'io par<L pagaP a D. Leopoldina Ca
rolin:1 Ca.misão do Albuquerque Figueiredo, · 
v~uva do capitão do exercito Ignacio Fran
cisco de Atlmquerque Figueil·edo, a diffe
rença de meio-soldo a que tem direito desde .• 
11 üo feverei-ro de 1887 até 22 de julllode ;: 
1903; á razã.o de 20.~ mensaes, relevada a ! 
prcsc1'~pção em que possa ter incorrido ' 
(3a diSCUS:-5ÜO) ; : 

Votação do pl'ojccto n. 217, de 1904, ~Ütci- .• 
riza.nüo o Podee Executivo a. abrir ao Mi- : 
nisterio da Justiça c Negocias Interiores o ,' 
credito extraord iuario de 34: 16,1$193 para o :· 
pagamento devido ao alferes da. brigad::t po- i 
Iiciê.Ll Ernesto Pinto Machado, em virtude de ; 
sentença (3 :~ (1J.~cussão); ~ 

~otaç~o do projecto n. 79 A, de 1904, au- \ 
tom~anao o Governo a adquirir, para a ga- ; 
leri :.L da. Escola de Bellas 1\rf;es, os quadros : 
do fallccl ,_:o pintor Victor Mcieelles, com pa- ' 

27 
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l'ecer e . emenda da Commissão de Orçamento 
( 1 a discussão) ; 

Votação do projccto n. 174 A, de 1904, 
equir.i::-ando as idades limites para a reforma 
voluntaria ou compulsoria dos o!ficlaes do 
corpo de saude do exercito ás que por lei vi
~oram no corpo de saude da armada~ nos 
~a.rgos de categoria correspondente; com pa· 
recer e substitutivo da Commissão de Mari
nha e Guerra (2n. discussão) ; 

Votação do projecto n. 260, de 1904, auto· 
rizando o. Poder Executh·o a abrir :J.o Minis· 
terio da Guerra o ct·edito extraordinario de 
2:972$608, ·para occorrer ao pagamento ao 
escrivão aposentado do extincto Arsç,nal de 
Guorra de Pernambuco Francisco Mauricio 
do Abreu, de ordenados a. que tem direito 
desde 27 de outubro de HJOO até 5 de setem
bro de 1902 (2t' discussão); 

Votação do projecto n. 261, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o credito extraordLnario de 
47:6i6$707 para pagamento tt p;_;,[v:~ Va!ente 
& Comp., Lemos 1\hreira & Monte e Santos 
Gomes & Comp., do restitui~~~o de impostos 
sobre kerozene importado em 1896 e 1897 e 
respectivas custas, om execução ás sentenças 
do Supremo Tribunal Federal passadp.s em 
julgado (~ discussão) ; 

Votação dopr1jecto n. 262, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder a José 
Dionysio Meira, assistente offecti v o do Obser
va. to rio do Rio de Janeiro, um anno de li· 
cença, em prorogoção e · com o respectivo 
ordenado (discussãq unica); 

Votação da emenda do Senado ao pr~jecto 
n. 70 A, de 1904, autorizando o Presidente 
da Republica a conceder um anno ãe licença, 
com todos os vencimentos, ao chefe de sec
ção da Directoria Geral de Est::üistica João 
Cancio da Silva, parn. tratar de stt:.t· sa.ude 
onde lha conviel' (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 269, de 1904, auto
rizando o Poder EJtecutivo a al)rir ao Minis
teria da Fazenda o credito extraordina.rio de 
103:892$180, para pagamento das despezu..."l 
com a acquisição de novo material e transfe
roncia para outro edificio da Delegacia Fis
cal do . Thesom•o Federal em Pernambuco (2"'· 
discussão) ; 

Votação do projocto n. 265 A, de 1904, au
to~izando o Poder Executivo a. prorogar, por 
um anno, com todos os vencimentos, a. li
cença concedida ao Dr. João Barbalho Uchôa:. 
Cavalcanti, ministro do Supremo TI.•ibunal 
Federal (tliscussão unica) ; 

Votac;:ão do projecton. 14ô A, de 1904, de-· 
terminando que as cadeiras de clínica-me·· 
dica (F- e 2a.) das Faculdades de Medicina do 
Rio de Janeiro e da Bahia terão dous assis
tentes e tres internos cada uma (la. dis
cussão); 

la. discussão do projecto n. 259, de 1904, 
dando ao Ministm•io da Marinha a incum
benciu. de fiscalizar e policiai' a pesca nas 
aguas territoriaes da. Republica, e dando 
outras providencias ; 

2a discussão do projecto n. 2 A, de 1904, 
do Senado, autorizando o Governo a pro
mover a construcção de uma ·estrada. de 
ferro entre as cidades de Caxias e S. Luiz, 
no Estado do Maranhão, nas condições que 
estabelece ; 

Discussão unica. do projecto · n. 229 A, de 
1904, do Senado, determinando que a re
forma concedida. pelo decreto de 3 de feve
reiro de 1890 ao coronel de estado-maior de 
la classe Froncisco José Cardoso Junior, ~eja. 
considerada no posto de general de divisão e 
a gratificação de marechal. 

Levanta-se a sessão ás 3lloras e cinco mi
nutos da tarde. 

ACTA DE 11 DE NOYE.MBHO DE 1904 

Presidencia do S-,·. Paula Guima1·ães 

Ao meio·rlia procede-::e á chama.c!a n. que! gelo Neto, Rodrigues Doriá.. Joviniano de 
respondem os S1·s. Paula Guimarães, Julio! Carvalho,Neiva,Felix Gaspar, .Heredia de Sa, 
de M~llo, Pereira Lima, Eugenio Tourinho, Sá Freiro1 Erico Coelho, Silva Castro, Julio 
Sá Pe1xoto, Cunha Machado, Etoy de Souza, Santos, Carlos Teixeira Brandão, Francisco 
Fonseca e Silva, Izidro Leite, Bricio Filho, Veiga., Estevão Lobo, José Bonifacio, Ribeiro 
Pedro Pernambuco, Elpidio Figueiredo, . An· Junqueira, Carlos PeiJtoto Filho, Bueno de 
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Paiva, Leonel Filho. Bernardes . de Faria, 
Carlos Otitoni, Olyntho Ribeiro, · Lindolpho 
Caetano, Olegario Maciel, Rebouças de Car
valho, Moreira da Silva, Fernando Prestes, 
Eloy Chaves, Paula Ramos, Germano Hasslo
chor, Homem do Carvalho o Carlos Ct\val
canti. (43.) 

Deixam de comparecer com causa partici• 
patla. os Srs.Alencar Guimarães, Thomaz Ac
cioly, Wanderley de Mendonça, .I oaquim Pires, 
Antero Botelho, Enéas Martins, H.aymundo 
Nery, Hosannah de Olivoira,Passos Miranda, 
Arthur Lemos, Carlos de Novaos, Rogerio de 
Miranda, Indio do Bt•azil, Antonio Bastos, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Guodelha 
Mourão, Thomaz C a valcau ti, Frederico Borges, 
Gonçalo Souto,Pereira Reis, Walfredo Leal, 
Trindade, José Marcollino, Esmeraldino Ban
deira, Moreira Alves, Cornelio da Fonseca, 
Arthur Orlando, Oliveira Valladão, Felisbello 
Freire,Domingos Guimarães, Leovegildo Fil
gueiras, Castro Rebello, Tosta, Garcia Pires, 
Satyro Dias, Vergne do Abreu, Augusto de 
Freitas, Pinto Dantas, Alf1•edo Barbosa, Ro· 
drigues Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Para.nhos Montenegro,Rodrigues Sal
d..'tnha, Marcolino Moura, Corrêa Dutra, 
Mello Mattos, Irineu :1\f(tchado, Nelson de 
Vasconcellos, Americo de · Albuquerque, Fi· 
delis Alves, João Baptista, Belisario de 
Souza, Galvão Baptista, Bezamat, Henrique 
Borges, Cruvollo Cavalcante, Mauricio de 
Abreu, João Luiz, Gastão da Cunha, Penido 
Filho, . David Campista, Francisco Bernar
nardino, João Luiz Alves, Adalberto Ferraz, 
Antonio Zacarias, Henrique Sales, Manoel 
Fulgencio, Nogueira, Wencesláo Braz, Ro· 
dolpho Paixão, Padua Rezende, Jesuino Car
doso, Domingues do Castro, FNncisco Ro
meiro, Valois de Castro, Arnolpho Azeve
do, Leite de Souza, Paulíno Carlos, Al
varo de Carvalho, Candido Rodrigues, Aze
vedo Marques, . Rodolpbo Miranda, Her
menegildo de Moraes, Bernt\rdo Antonio, 
Costa Netto, Aquino Ribeiro, ·Candido de 
Abreu, Carvalho .Chaves, Abdon Baptista, 
Luiz Gua.lberto, Juvenal Miller, Ma~çal Es
cobar, Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, Vi· 
ctorino Monteiro, James Darcy, Domingos 
Mascarenhas, Cassiano do Nascimento, Ves
pasiano de Albuque1•que, Diogo Fortuna e 
ca~llpOS Cartier. 

E sem causa os Srs. Aurelio Amorim, José 
Eusebio. Christino C1•uz, Dias Vieira, Anizio 
de Abreu, João Gayoso, Bezorril Fontenelle, 
Virgilio Erigido, Francisco Sá, João Lopes, 
Eduardo Studart, Sergio Saboya, Alberto 
Ma1•anhão, Paula e Silva, Abdon · Milanez, 
Teixeira de Sâ,Affonso Costa, Celso de Souza, 
Medeiros e Albuquerque, Pereira de Lyra, 
.Toão Vieira, Malaquias GonçalYes, Estacio 

Coimbra, Epaminondas Gracindo, Raymundo 
de Miranda, Euse bio do Andrade, Arroxellas 
Galvão, Bulcão Vianna, Prisco Paraizo, Ber
nardo Horta.,Moreira Gomos,José Monjardim, 
Galdino Loreto, Oscar Godoy, Augusto de 
Vasconcf'llos, Bulhões Marcial, Laurindo Pitta, 
Paulino de Souza, Viriato Mascarenhas, Ber- -
nardo Monteiro, Astolpho Dutra, Carneiro 
de Rezende, La.mounier Godoft•edo, Camillo 
Soares Filho, Calogeràs, SaMnoBarroso, Car
valho Britto, Camillo Pra.tcs, Galeão Car~ 
valhal, Bernardo ·de Campos, Costa. Junior, 
Amara.l Cesa.r, Ferreira Braga, Francisco 
Malta, Joaquim Teixeil·a Brandão, Benedicto 
de Souza, Lin,:olpho C:.~.ctano, Eli~eu Gui
lherme,Soares dos Santos,Rivuu:wia. Correiv. 
c Alfredo Varela. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á. chamada. 43 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. 
Designo para qua.rta-feira,l6 do corrente, 

a mesma ordem do dia, de hoje, isto . é : 

Continuação da votação do projecto n.237, 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a. 
contar ao tenente Manoel Joaquim Machado, 
para todos os o1feitos, o tempo quo lhe tenha. 
sido descontado em virtude da co-participa.~ 
ção na revolt:J. de 6 de setembro, · com pare
ceres das Commissões de Marinha o Guerra. 
e de Constituição, Legislação o Justiçl e 
voto em separado dos Srs. Estevam Lobo e 
Gorma.no Hasslocher acerca da emenda offc
recida na ga. discussão do pt•ojecto n. 205, de 
1899 (3a. discussão) ; 

Votação do projecto ri. 251, de 1904, au· 
torizando o Pode1• Executivo a conceder mais 
um anno de licença, com o respectivo orde
nado, a João Augusto Antunes de Freitas, 4C) 
escripturario da 5a. di visão da Estrada de · 
Forro Central do Brazil, em prorogação á 
que lhe foi concedida polo Congt•csso Nacio
nal, para tratar de sua. saude ontl.e lhe con
vier (discussão unica); 

Votação do projecto n. 210 A, de 1004, · 
creando no Districto Federal mais dous offi.
cios de talJellião de notas (la discussão) ; 

Votação do projecto n. 246, do 1904, au- · 
torizando o G-overno a computar para a a.po· 
sentadoria do empregado publico Antonio 
Rodrigues Louronço Fraga o tempo em que · 
se1•viu como professor publico prima.rio, 
na antiga. província de Sergip() (discussão 
unica); 

Votação do projecto n. 59 B, de 1904 
(n. 190, de 1903), que obriga os administra..; 
dores de offi.cinas de typograpbia, lithogra-
phia, photogra.phia ou gravura, no Districto 
Federal e nos Estados, a remetterem á Bi-
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bliothec:\ Nac:onal do Rio de Janeiro dous Gome::l & Comp .. de re.:>tituição de impostos 
exemplares de cada publicação pet•iodica- e sobre kerozene importado em 180ô e 1897 e 
um de cadl1 obra de outra natureza que ex- respectivas custas, em execução ás sentenças 
ecutarem; e dando outras providencias (3• dür- do Supremo Trilmnal Federal passadas om 
cusF-.ão) ; julgado (2a. discussão) ; 

Votação do projecto ~· 218, de _1904, a~t?- '- Votação du projecto n. 262, de 1904, auto
riz1.ndo o Poder Executt voa abrir ao Th·Ilms- rizando o Poder Executivo a conceder a. José 
te rio da Guerri1 o credito extraordin.ario de Dionysio Meira, assistente effecti vo do Obser-
1: MO$, pú·a pagamento dos venctment~s vatorio do Rio de Janeiro, um anno de li
quo competem a; Manoel Canuto ~lo Nasc~- cença, em proroga.ção e com o respectivo 
manto, continuo addido. á Se~retar1a do M1- ordenado (discussão unica.); 
nisterio da Guerra (_;la d1scussao) ; 
· Votação da emenda do Senado ao pt•ojecto 
Votação do projecto n •. 210, de 19~4, aut~- n. 70 A, de 1904, .autoriza.nd() o Presidente 

rizaudo o Poder Executivo a abrir ao Ml- da Republica a conceder um anno de licença, 
nisterio da Fazenda o credito extraordina- com todos os vencimentos, ao chefe de secção 
rio necessa.rio para pagar a D. Leopolriina da Dircctoria Grsral de Estatistica João 
Carolina Camisão de Albuquerque Figueiredo, Cancio da. Silva, pal'a tratar de sua saudu 
viuva do capitão do e~erc!to -lgnac!o Fran- onde lhe conner (<iiscussão unica); 
cisco de Albuquerque F1gue1redo, a d1fferença 
de meio-soldo a que tem direito desde 11 de Votação do pt•ojecto n. 2ô9, dt~ 1904, a.uto
fevereiro de 1887 atê 22 ue julho de 1903, ú rizando o Poú.er Executivo a abril• ao Mi· 
razão de 20$ mensaes, relevada a prescripção nisterio da Fazenda o credito extraordina.rio 
em que possa ter incorrido (3a discussão); de 103:86?$180, para pagamento das despeza 

Votação do projecto ~- 217, de. 1904, a.u~o- com a acquisição de novo material e transfe
- ri·za.ndo o Poder Executtvo a abru• ao Mm1s- rencia para outro ediftcio da Delegacia 

Fiscal do Thesouro Federal em Pernambuco terio da Justiça. -e Negocias Inte1•iores o (2 a· - ) 
credito extraoruinario de 34:164$193 para o a Iscussao ; 
pagamento devido ao alferes da brigada po- Votação do pt•ojecto n. 265 A, de 1904, 
licial E1•nesto Pinto Machado, em virtude de auto1•izando o Poder Executivo a peorogar, 
sentença. (3a. discussão); por um anno, com todos os vencimentos, a 

votação do projecto n. 79 A, de 1904, licença. concedida ao Dr. João Ba1•balho 
autorizando o Governo a adquirir, para a . Uchôa Cavalca.nt,i, ministro do Sup1•emo 
galeria. da Escola da Bollas Artes, os quadros Tribunal Federal (discussão unica); 
do fallecido pintor Victor Meirelles, com Vocação do projecto n. 146 A, de 1904, 
parece1• c emenda da Commissão de Orça- determinando que as cadeiras de clínica 
mento (ta discussão); medica.( Ia o ;2a.) das Faculdade.:! de Medicina 

votaçã.o do projocto n. 174 A, de 1904, do Rio de Janeiro e da Bahia t3rão dous 
equip[\rando as idades limites pat'a a reforma assistentes e tres internos cada uma ( i• 
voluntaria ou compulsoria dos ofllclacs Jfo discussão) ; · . 
corpo do saudo do exerci to ás que por /lei 1 a discussão do projccto n. 259, de 1904, 
vigoram no corp.:> de saude da armad~· nos dando ao Ministerio da Marinha :~ incum· 
cargos de categoria correspondente; com b · d .a 1. 1. · 
parecer e substitutivo da Commissão d Ma- enCia o· 1Hca lZar 0 P0 lctar a pesca nas 
rinha c Guerra. (2a. discussão); aguas territoriaes da Republica. e dando 

outras providencüts ; 
Votação do projecto .n. 260, de 1904, auto· 

rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 2a. discussão do projecto n. 24, de 1904, 
teria da Guert'a 0 credito ex.traordinario de (do Senado), autot•izaullo o Govet•no a pro-
2:972$608, para occorrer ao pagamento ao rnove1• a constt•ncção do uma estl•ada de 
escrivão aposentado do extincto Ar:lenal de forro entre as cidades (lo Caxias o S. Luiz, 
Guerra de Pernambuco Francisco Ma.uricio no Ei!tado do Maranhão, nas condições c1ue 
de Abreu, de ordenados a que tem direito estabelece ; 
desde 27 do outubro de 1900 a tê 5 de setem
bro de 1902 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 261, de 190!1, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio da Fazenda o credito ext1•aordina1•io do 
47:676$707 para. pagamento a Pa.iva Valente 
.&·Comp., Lemes Moreir~ · & Monte e . s~ntos 

Diclcussão un.ica do p1•ojecto n. 229 A, de 
1904 (do Senado), determin.an.lo qae a re
forma, concedida pelo decreto do 3 de feve
reiro de 1890 ao coronel do ostarlo-maíor de 
la classe FJ:•a.ncisco José Ci.lotdoso Juni.ol' seja; 
considerada no posto de general de divisão e 
a. graduação de ;marechal. 
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Va.e a imprimir o seguinte projetto: 

N. 271-1904 

Fixa a despe:sa do Mir!isterio da Fazenda pare. o exe1·cicio de 1904 

A Commis.:;ão de. Orçnmento~ e.stu.hndo a i)t'•lpo:;r.·t do Governo na pa.l'te mn que fi.x:a. 
a despeza do Ministerio da F:1zenla pi.l.r<-1. o ann) de 1905, vem submettee ao e:mme da Ca.
mttra seu parecer sobre _a mesma proposta.. 

Ouro Papel 

A lei n. 1. 145, elo 31 de dezembro tb 1903, · tix:ciu a 
dc.:;poza do Ministerio da F:1zonda rmra o coerente 
e x:er'cicio de 190"! em ....... , . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . 40. :35 i : ;) !7 $355 87. 899 : l4l$g 7l 

Na prop0sta. do Governo para o ftrt.m•o ox:ercicio de 
1905, ora sujeita ao exame e estudo da. Com-
missão de Orçamento, é a despeza. fixada em.... 4').501 :333$466 90.:314 4ô3$2g3 

Comparada essas sommas resulta que o· pe·Udo, na 
proposta, para o futuro exercício, cxced'~ o votado 
para. o corrente em •..•.••.....•...•...•........ 149:691$111 2.415:323$422 

Cumpre; porém, observar que a citada lei da despeza, qnanto ;t do Ministerio da. 
Fazenda, foi modificada pelos dcJ1•etos legislativos ns. l. 177 e L 178, de 16 de ja
neiro do co1•rente anno, que reJrgauizarn.m os serviços d'1 Cas·1 da Moed:.t, das de
legacias fisca.es e outras repartições deste ministerio. 

Em consequencia dessas reform.éLS houve a.ugme11to de despeza., fixada P'Jra o 
a.ctual exercicio, em differentes rubricas e na. importa.uci:1 seguinte: 

Thesouro Federal, papel............................... 94:400$000 
Rocebedoria da Capital Federal, idem................. 46:840$000 
Caixa. de Amortização, idem........................... 2:000$000 
Casa da Moeda, Hem.................................. 70:300$000 
Delegacias fiscaos, idem., .......... :.................. 545:620$000 
Mesas de Rondas o Colloctorias, idem ..•.•.•...•.. ,..... 25:000$000 

------
Somma............................. 784:160$000 

Deduzindo-se da· somma supra a que, em cousequencia 
das menaiona.das reformas, se diminuiu na despeza com 
a rnbrica-Alfttndegas-na importancia de ..•....•.••• 339:282$000 

Restam ••••.•••..••••••••.••...•. o • • 444: 878$000 
que se deve adrlicionar á votada. na citada lei n. 1.145 para conhecer· se, exactamente, 
qual foi a. quantia total autorizada. pela lei pa1·a~despeza do Ministerio do que se trata 
no exércicio corrente. 

Realizándo essa addição temos: 

Despeza votada pala lei n. 1.145, papel .............................. . 
Augmentos dete1•minados pelos citados decretos legislativos ns. 1.177 

e 1.178 ••.••.•••.••. o •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• 

Assim, etl'ectiva e realmente, a despeza autorizada para o corrente exer-
cicio, papel, :foi de ...•.•.•..••..••••...••••..•••.•••••..•••.••.....• 

que, comparada. com asomma pedida na proposta. do Governo, na mesma 
especie ••.•.••••••...•.•••.•....•.•.•.••.••••.•..•••...••••••••.•.••• 

reduz o a.ugmen to desta, a .•••••••.•.•.•••.••. , ..•.••...•.......••..••. 

87.899:144$871 

444:878$000 

88.344: 022.~871 

90.314:468$293 
-------
1.970:445$422 
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E$te augmento resulta de serom melhor dota.da.~, p.:>r motivo3 que ·· serão explicados, . 
diversas rubricas da. desp3za., descontada~ M somma.s dirnin11ida.s em outeM, para as qua.es 
a propJsta. pede menos uo que · foi vot:\'lo p tra o e:<ercicio vigante, cJm > se verifica. da. 
demonstraç-ão · seguinte: 

Rubricas para as quaes a proposta do Governo para o exet•cicio de 19.)3 pede verba 
maior do que a votada. pela n. 1.145, de 31 de dezembro do 1903, q11e ragc o actual exer
cício de 1904 : 

Recebedoria da Capital Federal , papel ....... _ ...•.. ,... + l :800$000 
Caixa da Amortização idem........ .. ........... .. . .. + 8: l82.t 500 
Imprensa. Nacional idem .....••. . .. , •..... _.,, . . . . • . . . . . + 223:000$000 
Delegacias Fiscaes idem.. .. . .. • . .. . . . . . .. .. . . . • . . .. .. . + 6: 176$922 
Mesas do Rendas o Cvllectol'ias idom................... + 677:034$000 
Juros <los depositos <las caixas oconomicas e montes de 

soccorro idem ................................ ,..... + 400:000$000 
Fundo de rosgate .e garantia do p:tpel moed!}.,.. •• . .. . .. . + 808:000$003 

Import.\m 03 augrnentos p:didos n:t pt•oposta. em...................... 2.122:09:3$422 

Attondendo, porem, que pela mesma proposta. ha di-
minuição em diversas rubricas, a saber: 
Thesouro Federal, papel. ........................ ; •..•. 
Alfa.ndegas idem. , .•.•.••.•..••.•••...••............... 
Empregados das l'epartições e loga.res extinctos idmn .... 
Grat'i1l_caç(jes para serviços extraordinarios idem .••..... . 
Fundo de amortização de emprestimos internos idem., •. 

todas no valor de •.•••••••••..•••..••••••••..•••. 

que deve ser deduzido da som ma supra,em qne impor-
'taram os augmontos pedidos, se conclu::l ser, como já 
foi dito, da •• , •••.•••••••••.• , •.••••.••••• , ...••.•. 
a tlitforcnç ~para mais, da proposta para o exercicio de 
1905 sobre o vot:-do na vigente lei da despeza. 

1:200$000 
72:748$000 

. 17:700$000 
10:000$000 
50:000$000 

151:648$000 

1.970:445$422 

Da~ sete rub~icas acima mencionadas, em que o pedido da 1n·oposta exceJe o votado 
pela l01 da despoza. <leste anno, quatro, quasi absorvem todo o <tugment::>, impol'tando as 
outras tres apenas em 16:158$422. 

As r .Lzões justificativas do not:tvel augmento das verbas 'lestinada.s ás mencionadas 
rubrio~s são : quanto á ma.ior de lias, isto é, a q11c se diB~lna.. ao fund_o espacial p~t·a 
.~arantw. o resgate do pl.pel moeda, o fu.cto ue ter sido ot•çada, no proJe~to de re~etta. 
.Já approvado pela Camara, em mais 800:000$ a rcnd:l destinada a e~se ultimo fundo, 
·do quo a estimada. para o cor·rcnte oxet•cicio. O augmento, pot•tanto, da despczu.. é 
·consequencia do augment·J da l'Occita em· igual impJrta.nci .~ c com a applica.ção esp~mal 
·que se lhe dá. 

Quan.to no acerescimo do 677:934$ que se no.b' na l'Ubrica.---:- Mesa de Ren~as .c 
-Collectot'las - prvvém da creaçã.o da Mesa de lten•las e lio lO p:lst.os fi~caes no teri•ttori.o 
·do Acre, e qu.e custam 445:380$, como se vê da.s respectivas tabe~las, e de pouco ~1s 
de 230:000$, plgados nec<'ssarios para as despezas de n.l'l'~cadação de r.;ndas da. Umao, 
a cargo das cullectarias, com eujo accrescimo conta o Governo. ·· 

Assim, além de indisp.msavol, csto augrnento é pl'omissor de novas e mais 
abundantes 1'en1!as. · 

A terceira l'Ubrica. para cujo serviço -a proposta pede tambem não poqueno 
acc1•escimo ó a de juros das Caixas Economicas e Montes de Soccorro .;... os 400:000$ a 

: . mais pedidos o são em . consequcncia. do ac.crescimo que ultimamente tem havido neste. 
· · deposi~os e, consequentemente, na despeza com ·os juros respectivos. . 

. ·_,. A . ClU!U'ta eultl.ina rubrica, em que' 'se notà sen~i vel acc~·escimo na proposta., é a sob 
ll. :12 ~Imprensa .. Nacipnal e Piario. OfficiaL . . . . . . , 

~Justificando O a.ugmento pedido, a respe::Jtiva tabellaexplicativa diz Sel' Clle · neces~ 
·sa.rio para. execução do art. 27, lettra O, da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, e 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 14 32- Página 6 de 18 

SESSÃO E~l 14 DE . NOVEMBRO DE iYúl.t 213 

eliminação das duas consignações para a. machina. rotativa e litbographica e pequena 
.iDstallação electrica para ocDiario Otficial. -

O determinado no citado art. 27, lettra C, é a reproducção do que p1•eceitua o 
·mesmo arti~o da lei n. 834, de 30 de dezemb1•o de 1901, e que reza assim : 

Os trabalhos graphicos e accessorios das repartições e estabelecimentos publicos da 
Capital Federal, para cujas desp~zas são consignadas verbas nesta lei, serão executados 
exclusivamente pela Imprensa Nacional, não devendo ser ordenada. nem paga despeza 
alguma, por conta "das mencionadas verbas, sinão de conformjdade com este preceito. Ex-

. .ceptuam-se desta regra os serviços peculiares da Alfandega da Capital Federal e os da 
Repartição de Estatística, que continuarão a ser feitos nas ·officinas typographicas dessas 
:repa t•tições. 

Paragrapho unico. Só por ordem expressa do Ministro da Fazenda e nos tormos de
terminados no decreto n. 1.541 C, de 31 de agosto de 1893, poderá sm· feito, na mesma 
Imprensa, qualquer trabalho para . pa_rticulares, com o pagamento a prazo, e, gratuita
mente, só com autorização legishtiva. » 

Como se vê, a execução desses preceitos legaes, offectivamente augmenta a. de.:;peza 
com a. Imprensa Nacional, mas, ao mesmo tempo, augmenta. a receita desse estabeleci
mento na. mesma proporção. 

Infel~mente, apezar de repetidas disposições legaes, decr·~ta.da.s por inicia1.iva da. 
.Com missão de Orçamento da Camara, não se tem tornado effec~iva. a. arroca.da.çã.!l üa, renda. , 
ela Imprensa., proveniente das publicac,·ões officiaes e assim, augmcntando-se a dcspcza do 
o.stabelocimento, não cresce proporcionalmente a. receita. sinfto na respsctiva cscriptueaçã.o, 
po1s poucas são as repartições c1ue realizam exactamente o pag;uncnto dos trabalho~ que 

1 hes são p1•ostados. 

Além desta. irregula.t•idade que, por si só, explica o clcflc~t con.;tante verificado no:;; 
balanços annua.es desta repartição, accresce que, segundo ínf•Jrma o respectivo D1•, di
:rector, a quantia. consignaua para pagamento dos t1•abalhos typographicos do Congresso , 
Nacional é insufficiente, o · que concorre poderosamente para o notado e la.mcntavel des-
eunilibrio. -

Em representação que ao digno Ministro da. Jnstiça e :\egocios Interiol'CS dirigiu 
aquelle director, a 1•ospeito deste assumpto e ap1•esentanuo um qtta.dr•o demonstr·al;ivo das 

dospezas feitas pela Imprensa com a impressão e publicação dos t1•abalhos do CoogrJs:-3o, 
se lé: 

Esta. deftclencia de subvenção já foi l'econhecitla pelos meus antecessot•es e apontada 
como urna. das camas dcs cleficits quo tem apresentado a Imprensa Nacional nos seus 
ba.lanços. 

No aliao plõJsa.lo, p.>t' exem,1lo, no qu:1l a~ se::sõJ~ J.o Cvnge;~so Nacional se prolon
.gal•am até o mez de dezembro, a ve1•ba. da. Imprens1 N:tciona.l solft•eu . o desfalque de •. 
J50:000$, o que concor1•eu em g1•ando pa.t•te para. a. ab3rtur·a. de creiito supp;omentar, ; 
facto que natui•a.lmente se iiorá de dar no cort•ente excrdicio, co:no já tive oppJl'tunidaic I 
.de expor ao Exm. S1·. Ministro da Fazenda. ; 

Não po:;so, pois, pJL' .minha vez, deixat• de solicitar a <dtr,nção de V. Ex. p:1ra oste i 
jncidente, que vem peL•tut•ba.r as condições economicas de um estabelecimento que, quando ; 
não pro:luza saldo, deve procurar pelo menos cqtlilibl•ar a despez~L com a receita no fim 
.&le cada exercício. · 

A consignação actu tl poderia. se conservar inva1•ia.volmentc a mesma. si a mesma, 
·f:osse semp1•e a somma. dl> trabalho confiado a este estabelecimento, o que não acontece. 

Ao contra.rio disso, ella augmenta_annualmente CQffi_[l, discussão de projectos impot·
t~.t.~;tes, que demandam longos e multiplos pareceres, com a impressão o publicaÇãodas 
.synopses de ambas as Casas do Congresso, que não foram previstas nos antigos contractos· 
ainda em vigo1•, e que formam grossos volumes, além de muitas outras .Publicações 
.avulsa.s; todu.s feitas com urgencia, durante a. noite, exigindo serviço oxtraordmario, pelo 
qual é pago maior salario. • 
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« O quadro é o seguinte : 

((Demonstração da despeza comparada e realizada por conta da verba consignada 
á Imprensa Nacional com a impressão do «Diario Offl.cial» e «Diario do Congresso· 
Nacional» 
-· -

FBRIA DO PESSOAL MATERIAL CONSU· 
SEM OS TRABA- MIDO SEM os -

MEZES LHOS DO CON- TRABALHOS DO 
GRESSO NACIO- CONGRESM NA-
NAL CI.ONAL 

' 

Janeiro ... ~ .•••......•........•..••.•..•.•••...•.••• 16:109$600 3:761$242 
F evereiro .....•.........•...............••.......••. 12:522$700 3:535$818 
Ma.;.•ço •.•••••••....•••..•...•.••...•..•..•..••••.••• 13:777$950 2:577roo 
Abril ..•....••••....••.••...•...•.•..•••..•••...•••• 18:434$750 3:70 1.11'004 

60:845$000 13:575$764 

,.J I ' I I I~ <I f <I I 
~ - ~ ~ :;;;,-'llZ< ~.ljr1l ~<11} 

rn~Oz r.o::~ill~ Pilll=lr.o::l 
~2 ·d3 ,.J 

z~o 0 P..<o g;<~.,.:~ 
;t~z< •8 ~o~ ~~z~ r:<l~Z< 

8f5 ._.A~ A 8 0z A 8 oz 
IviEZES 

o o o o 
DIFFERENÇA Omo>-< ~8l1lo <ooo>-< <mo .... 

AOA~ .... ~g~ A o A~ AOA~ 
~ .... ~z ~A..:lr<l ..:I~~ z ...::~ .... ~z 
~8=o 1:01,._.<~ <r<~ ::r: o ~ - a~ o 
.~ c.J ,_. rn ~::.!~o 8fll ~ r/l 

o 00 r/l 

~ :;;:! 8 E-< 

Junho ...•....•.•...•.•.... 24:05()$800 4:911~042 19:870$842 28:967$842 9:097$000 
Julho ....•.....•...•.....• 28:824!f;450 5:28t!J'l64 16:058$518 34:108Fsl4 18:05~0!~6 
Agosto .•.••.••.•.•.....•.. 29:391$250 3:468~126 l6:355t650 32:859. 76 16:503 '726 
Setembro ................ ,. 30:272$900 5:939. '979 22:135,'754 36:212. '879 14:077$125 

112:545$400 19:603$311 74:420$764 132:148$711 57:727$947 

R~capifulaçao 

Despezas realizadas sem os trabalhos do Congresso 
com o pessoal e materíc11 • • • 74:420$764 

Idem com os trabalhos do Congrosso • 132:148$711 

Differença que se nota. para mais nos mezes men-
cionados. 57:727$941 

Observaçtio- Accresce lombl'ar r1ue nesta d13monstração nã.o estão incluídas as des •· 
peza.~ com a publicação dos Annaes e Synopses, quo são sempre offectuadas muitos mezes 

: aep01s do encerramento do Congresso, e quo attiooem a. uma grande s Jmma. Convem 
:ainda consignar que, no caso de ser attendido o polido de augmento, ficará a Camara dos 
\Deputados obrigada a uma consignação de 3'}:000$ para os trabalhos respectivos e o Se
'nado Federal com a · contribuição · de 20:000$000 
i. Secção Central da. Impren$1 Nacional, 20 de junho de 1904.-Saturnino ArgoZlo, chefe· 
; · intorino da Secção Central. 
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Ainda relatlva.mente ás irregularidades, tão prejudicia.es ao Thesouro e á. boa admi--. 
nistração das cousas publicas, que, desde mui to se notam no serviço da Imprensa e contra as 
quaesteem, até agora, sido improficuas toda.s as providencias logislativa.s, observa o digno 
directol', em offi.cio dirigido á Commissão de Orçamento: 

Nas verbas orçamentarias para imp1•essão e publicações das repartições publicas 
estão englobadas não só outras despezas miudas, como tambem as de expediente; e mesmo 
despezas de natureza muito ~iversa, como sejam: acquisição e concerto de moveis, etc. 

Ora, dispondo o art. 27 da lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, em vigo.l' pelo art.27, 
Iettra C, da de n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, que não deve ser ordenada nem paga. 
despeza. alguma por.conta das verbas destinadas aos trabalhos graphicos e accessorios das 
repartições e estabelecimentos publicas, cujo preparo cabe exclusivamente á Imprensa Na
eional, vê-se que, dado aqueUe englobam~p.to de verbas para dospezas distí netas, deixa de 
ser cumprida a citada disposição. . 

Com effeito, não podendo as repartiçõe:i publicas p1·escindir das despezas miudas e de 
expediente, nem saber de antemão a importancia das de impressão o publicações, vão 
autorizando, por conta da verba onde estão englobadas cssa.s despeza.s, o 1·espectivo pa.ga
mento, mas succedendo sempre que a Imprensa Nacional ra1'a1uente é indemnizada do 
tota.l da importa.ncia., quo lhe é devida. pelo pl'oparo dos ·trabalhos g-raphicos e acccss01·ios 
fornecidos ás referidas repartições. . · 

Assim, verifica-se do~ mappa junto que a importancia d<ts verbas con::~ignadas na Lei do 
Orçamento para o exercício de 1903, dostinad.a a.os alludidos trabalho:~, é ue 2.424:018$, 
despendendo a Imprensa Nacional com elles 1.436:518$568, para só l'eceber 399:562$23'2. 

Vê-se qne nã.o póde ser mais sensiv~l o prejuízo <leste cst:.tbelecimen tu, cujo custeio, 
afiual, vem peza.1• ao Ministerio da Fazenda, quando, executad.a. aqucllu. cHad.a disposição 
do art. 27; si não désse saldo, poderia, ao menos, ter perfeitamente equilibradas suas 
verbas c;le receita. e despeza. 

Pelo mappa, tambem junto, demonst1•ativo dos trabalhos concluídos e entregues 
dm•ante o primeiro semestre do co1•rente exordcio, verilica-se que tt importaneia da. 
receita é de 715:518$157; infelizmente, porém, â faLta de pagamento lla'3 contas da, Imprensa 
Nacional, a quantia arrecadada está. muito aquem dessa cifra. 

Em vista do exposto, peço permissão á illustrada Commissão de Orçamento para 
lembrar a conveniencia de destacar, nos orçamentos ora em pt·eparo para o exercício vin
douro, as consignações destinadas ás · impressões c publicações das repa.I•tiçõos e estabele
cimentos publicos, pot• ser esse o meio que se me afigura mais olficaz pa1•a. tornar-se 
offectivo o privilegio concedido á Imprensa Nacional. 

Esse desdobramento de consignações é tanto mais indispcnsa.vol quanto, pelo art. 2B 
da já citada lei n. 1.145, a importancia. das verbas votadas niJ.s leis uo orçamento paea 
os trabalhos graphicos e !;\Ccessorio.~ das repa.l'ti<;ões e estabclccimentoa fcdera.os da Capital 
da Republica não sahirá do Tilosouro. Mas, estando, como jil disse, incluídas nollas outras 
dcspezas, é absolutamente impossível sabel'·!'.le quanto devo ficar no Thesouro. 

E' ainda por esse motivo que deixn. do ter execução o citado art. 28 in-fine, úispondo 
que, á J>roporção que esses trabalhos forem sendo executados, á lmpt•cnsa, Nacional seja 
credita a a importancia dos serviços feitos, em vista das contas apre.:;cntallas ao Thcsouro 
em 3:.. via, attonta a impossibilidade -de apros.~a.r a conroroncla pelas roparLições encom
mendantos, apezar da Imprensa Nacional remettel-as pootualment~ nos pr:•.zos fixados no 
seu regulamento. 

Todavia, si a illustrada Commissão de Or.;~amonto tem ditHculda.de em proceder ao 
desdobramento das consignações, . que a os ta, directoria. parece ser melhor expediente, 
acredita ella que se chegará ao mesmo resuLtado, redigindo do seguinte modo o art. 28 
da lei n. 1.145, ora em vigor: 

Art..... A importancia. das verbas votada.s nas leis de orçamento para os
trabalhos graphícos e accessorios das repartiçõoB e estabelecimentos federaes do 
Capital da Itepublica não sahirá do Thesouro. 

A' proporção quo esses trabalhos forem executados pJl:l Imprens:.t Naciona.l, na. 
fórma da legislação em vigor, e á. vista da conta remettida pela mesma imprensa, na. 
conformidade do regulamento, o Thesouro creditará a esta a jmportancia dos serviços 
feitos até o maximo de dous terc.~os das consignações votadas para cada repa1•tição ou· 
estabelecimento publico.» 

A Commissã.o nã.o poude adaptar nenhum dos dous alvitres lembr:trlos, pois, par
fazel-o, fa.ltavam-lhe dados seguros, sem os qua.es não era lícito aLterar as tabella.s ex 
plicativas da despeza dos diversos ministeríos. 

Vol. VII 28 
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A estes cabe nas futuras propostas, discriminar nitidamente as consignações julgadas 
ne~essarias para o serviço da imprensa, de modo a habilitar o Thesouro e o T1•ibunal de 

. ,contas a cumprirem os preceitos Iegaes ultimamente decrehdos só e só no intuito de 
evitar despezas em duplicata com a imprensa e a applicação da'1 consignações exclus. 
sivamente destinadas para este serviço a outros inteil•amente diversos. 

Limitando-se a propor que as medidas relativas á imprensa., constantes das ultimas 
leis da. fixação da despeza, continuem em vigor, a commissão faz tudo o que, nas cir-· 
cumstancia.s em que se encontra, lhe é possível, não lhe pesando muito deixar . de pro

·_;por novas, por qua a experiencia. está demonstr,mdo que nã.o é propriamente de lei que 
.se carece, na ma teria., mas sim de fiel e exacta. execução das que temos. 

Quanto ao augmento do pedido na proposta dC> dove1•no para despeza ouro, no . valor dg 
149:6Ql$lll, se explica pelo facto de ter sido orçada a renda da Republica, nessa especie, 
_para o futuro exercício, e pt•ovimento dos direitos de importação para consumo, em im· 
portancia maior do que a estimada para o corrente anno financeiro, de ontl.e resulta ser 
tambem augmentada proporcionalmente a destinada ao fundo de garantia do papel-moeda 
.naq uella importancia.. 

Assim, attenta a origem desta verba e, mais ainda, o seu destino, se verifica que este 
augmento da. proposta da dcspeza é apenas appar.:mte, significando, na realidade, accres· 
..cimo da receita do fund.() de garantia do papel-moeda. • 

Na rubrica 1-Jttros e mais despczas de divicla exte1·na, nota-se na proposta uma dit· 
terença para mais de 1.520:888$889, ouro, sobre a somma. votada, para o vigente exer· 
·cicio. 

Provém essa differença de haver o Governo da, U:Jiü.o adq•.lirido, por compra, a Es
trada d.e Fe1•ro Oeste de Minas, assumindo, por conscqucncia, a responsabilida.de do em
prestimo contrahido em Lo.ó.<lres, com garantia. del!e, por aquella, estrada. Não lla despeza 

· nova, mas simplesmente uma mudança de rub1•ica, pois essa quantia é votad:1, jà ha 
.annos, na. lei da despeza do Ministerio da :B,azend<t, w as figul'ando na. rubrica-01·editos 
especiaes-que fica diminuída de igun.l imporbncia na proposta, cbste amw e no projecto da 
Commissão. 

As demais consignações constantes da. propost:t par<1 os J.h·ersos strviços, que cu1•ram 
pelo Ministerio da Fazenda, são identicas ás votadas p il!'a o :J.cttt:tl cx•}rcicb. 

A Commissão, attendendo, que estão plenamente .)u~tíficados os a.cct'escimos pedidos 
pelo Governo, a maior parte dos quaes, como ficou demonstradn, ou não · ó realmente 
despeza. ou é despeza. consequcnte do augmento d;t receita, é de parecer que o mosmo 
.acerescimo deve ser concedido e o inclue no prvjecto que oll'orece. 

Por iniciativa sua, a Comrnissã.o, pot• emqmtnto ao menui, . só faz na proposta as 
modificações seguintes : Na rubrica 3-Jw·os e amo;·lizr.tçl7o dos em.prestimos intemos, em 
·vez dos 9.213:420$ podidos nn . proposta, a Commissã.o cJnsina 8.853:4·20$ , provindo a 
di1ferença para menos de 360:000$, -de estat• ordena.àa pelo Governo a amortização de 
6.000 apolices do 1:000$, do empt•cstimo de 1897 e cJnsequentomante ficar diminuída 
daquella somma a importancia necessarítt pat'il. o juro do m~?smo emprestimo no futuro 
.exercício de 1905. · 

Na rubrica 16- Delegacias Fisca.e.; -·o projccto tia. Commissã.o propÕe o pequeno 
augmento de 2:000$, destinado a elcva1· <t sub-1•ub.l.'ica. Moveis da Delegacia Fiscal de 
Minas, conforme repetidas solicitações do 1·espcctivo <.lele.g,tdo. 

Além de absolutamente in~ntnciente, a mobilia existente nessa repnrtíc;·ão, depois dO 
-augmento do pef.'soal da mesma>aco 1tece estar olla completamente imprestavel por muito 
velha e pelos estragos que soffreu com a transferencia da repa.rtição de Ouro Preto para 
·'Bello Ho1•izonte. 

ÜUl'O Papel 
.Do exposto resulta que, elevando-se o pedjdo pelo Go· 

verno na respectiva proposta.pa1·a dcspeza d.u Minis-
. teria da Fazenda no ruturo anno financeiro de 1905 a 40.501: 33>:~$46G 00.314 ~ •168$293 

Pelo pt•oje~to da Com missão, sendo mantida a verba em 
ouro da proposta, é reduzida. :L dcspeza papel a. • . • . . • • • . .. • . • . • • • • 89.956:468$293 
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----------------------------------- ·-). 
Ouro Papel 

Entretri.nio, como figura· tamhem na despeza, com des
tino especial á indemnização do fundo de garantia 
do papel mpeda, a importancia em que é estimada, 
no projecto da receita, a renda do territorto do Acre, 
nos teemos da lei que autorizou o Gove1•no a lançar 
mão 4aquelle fundo para pagamento da primeira 
p!'estaç?io devida á Bolivia, na importancia de 
õ.OOO:OOO$; o p1•ojecto eleva. o tota.l da. dcspeza a •• . ~ ..•....•.•.. 95.956:468$293 

Nas autorizações concedidas no projecto do-Governo, por pedido deste ou por iniciativa ': 
da Commissã.o figura. a de n,mortizar as apolices a.inda em circulação, do emprestimo 

-d.e 1868, ouro, e as vencidas do de 181-n, empregando nessa operação, de preferencia 
a qualquer outra despeza, o qne recebeu na liquidação de títulos êm om•o e papel 
que pertencem á União. 

Como é sabido, o primeiro desses emprcstimos, o mais onm•oso que temos, pois venco 
6 °/-o, ouro, devia estar amo1•tizado desde 1898 e, não o tendo sido, é um:'. divida vencida. 

Como se vê do relatorio (lo ho:1ra. io Sr. Miuistro d\1. Fa.zen<la, na época. 
da terminação desse documento o total circulante desse emprestimo 
era. de ....••••••.••.•.••..•.••. . ••..•••...••..•••..•....•..•..••.• 

Ordenada pelo Governo, com<J roi, a n.m )\'tizaçã.-:> de ••••....•••••••••• • .• 
fica o mesmo 1•eduzido á importa.n.:!ia de ................................ . 
O de 1897, papel e jul'OS de ô 0 (, devia est:tr, este í1nno, reduzido a ... . 

6.389:000$000 
900:000$000 

5.489:000$000 
18.000:000$000 . 

mas como as amortizações deHe não teem sido fcit~ts regula1•mente, é 
ainda ele mais de....................................... . ....... . ....... 50.000:000$000 ' 

a imporhncia das apolices a amortizar, dcspendendD·se com os jueos 
das m~smas, somma sup3riot• á. · do.................................. ·3.000:000$000 

Sendo de 5°/o ojuro da quasi totalidade das apolices de nossa divida interna, a co-ex-
istencia de out t·as do mesmo valor e especie, com juro maior, só pódo prejudicar a cotação 
das Pl'imeiras, além do maiul' geavame para o Tllesouro da. mencionada differença 
-de juros. 

Pensa, pois, a Commissão que nenhum de~tino melhor se p)Jia dll.r a qualquer 
()_uantia que venha o Thesouro t>ecoher, com a liquidação de titulos de sua propried.ade, 
de que o de amortizar dividas que, além de vencidas, sb sensivelmente onerosas.» 

De accordo com as ligeil•as considerações feitas, n: Commissã.o de Orçamento tem a 
.honra de propôr ao exame e approva•;ão da. Camara o seguinte: 

PRO-JECTO 

Art. 1. 0 O PPesidente d<~ R(lpub!ica é autorizado a de~pender pela. l'ep:Lrtkão do Minis
teria da Fazenda., com os serviços designados nas seguinte3 vel'bl'J, em oul'v, 40.501:338$466, 
em papel 95.956:468$293: 

I. JL1ros e mais despezas da divida interna (como na 
proposta) ...•.•..........•............ ~ .......... . 

2. Hem e amortização do emprcst,imo interno para. o 
resgate das e$tradas de ferro enc<\mpadas (como 
na. pt•oposta) ...... , •.•....••.•.•...•...••......• 

3. Jilem dos emp1•estimos inte1•nos de 1868, 1879 e 1897 
4. Idem da divida. interna (como aa proposta) •......•.. 
5. Ponsionistas (como na pl'Jposta) . ................. . 
6. Apasentados (como na proposta) .............. . ... . 
7. Thesouro Federal (como na propash) ..•..... .• .. . . 
8. Tribunal de Contas, sendo 2:000$ da. sub.rubrica.-Im · 

pressão do rclatorio, das actas e publicações di
vm·sas destinadas á confecção do mesmo rolatorio 

9. Rccabedada da Capital Federal (como ua p:•opost-:1) .• 
lO. C.~rixa de Amortização (como na proposta) .......•.•• 

Ouro 

1 8 .555:355~553 

7.318:373$334 
2.286:065$000 

.............. 
100:000$000 

Papel 

8. 8_53: 420$ooo 
25.756:084$000 
6.839:994$612 
2. 752:191$173 
1.183:305$000 

403:000$000 
413:500$000 
:-Jl2: 865$000 
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11. Casa da Moeda (como na proposta) ...........•..... 
12. Imprensa Nacional e Dia~·io Official (como na pro-

posta) ........•.•...........•....•. , .••....••...• 
13. Laboratorio Nacional de Analyses (como na, pro-

post.a) .......•..•.................•.. ·•·. · • · · ·• ·· 
14. Administra.ção e custeio dos proprios e fazendas na-

ciona,es (como na proposta) ...................... . 
1§. Delegacia do Thesouro em Lonclres (como na 

proposta) ....•....•.•....•••.••..••.....•.••. , .. 
16. Delegacias Fiscaes, elevada a ve1•ba de 2:000~, para 

.augmentar-se a 3:000$ a sub-rubrica de moveis 
para, ~ a Delegacia Fisca.l üe Minas Geraes ........ . 

17. Alfandogu.s (como na proposta) ...............•.... 
18. Mesas de Rendas e Collectoria. s (como na pro-

posta,) ....•.......................•.• · ..•..... · ... 
, 19. Empregados de repartições e logares extinctos (como 

na proposta, •.•..•.........•..... , •.•••..•..•••.. 
20. Fiscalização e mais despezas dos impostos de 

consumo (como na p1•oposta) .................. .. 
21. Commissã.o de 2 o f o aos vendedores particulares 

· . de estampilhas (como na proposta) ..••.• , ..•.... 
2~. Ajudas de custo (como na proposta) •.••• , .....•.. _ 

• 23. Gratificação por serviços tempo1•ario3 e extraordi· 
narios (como na proposta) .•..•.•.•.•.•.•.•..•.. 

24. Jm•os dos bilhetes do Thesouro (como na pro-
posta) ••.•...•••..•...•...•..•.•••.•........... , 

25. Idem dos emprestimos do Cofre dos Orphãos (como 
na proposta) .............................•...• 

26. Idem dos deposites das C::üxas Economicas e Monte 
de Soccol'l'O (como na proposta) ....•............. 

27. Idem diversos (como na pPoposta) ............... . 
28. Porcentagem pela cobrança executiva das dividas 

da União (como na proposta) .................. . 
29. Commissões o corretagens (como na proposta) .•.. 
30. Despeza.s even~uaes (como na pruposta.) ...•..•••.. 
31. Reposições e restituições ( C'Jrllo na proposta) .... . 
32. Exercícios findos (como na prJposta,) ............. . 
33. Obras (como na. proposta) ..........•.••........... 
34. Creditos especiaes (como na proposta,) .......... .. 
35. Se1•viço de estatistic:~ commercial (como na pro-

posta) .•.•........•..•..•........•............•. 

Ouro 
.............. 
. " ............ 
·············· 
.............. 

36:600$000 

.......... 
8:808$396 

·········· 
.......... 
. ......... 
.......... 
·········· 
·········· 
.......... 
·········· 
........... 
........... 
. ......... 
35:000~000 
6:000~ 000 

50:000$000 
100:000$000 ........... 
325:036$180 

. ......... 
APPLICAÇÃO DA RENDA ESPECIAL 

36. Fundo de resgate e de garantia do papel-moeda, 
augmentado de 6.000:000$000, papel, proveniente 
da r.mda.do territorio do ACl•e e que serão convel'
tidos em ouro, para. amortiza,ção do emprestimo 
feito por este fundo, de um milhão de libras para 
pagamento da 1 a. prestação devida. á · Republica da 
Bolívia, em virtude do tratado de Petropolis ••.•. 

37. Idem de amortização dos emprestimos intm~nos ••.•. 
38. Idem p~tra caixa de resgate das apolices da.s estL•adas 

de ferro enca.mpadas .•..••..•...••.••..••• , , . , , • 
39. Idem para ua obras de melhoramentos dos po1•t~os. 

Art. 2. 0 E' o Governo autorizado: 

Ouro 

8.520:100$000 

160:000$000 
3.000:000$000 

Papel 
756:840$000 

1.760:340$000 

94:000$000 

73:840$000 

2.117:296$92~ 
9.605:531$600 

2.500:000$000 

56:859$986 

2.349:400$000 

200:000$000 
40:000$000 

50:000$000 

480:000$000 

650:000$000 

6 .l 00: 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$000 

Papel 

8,950:000$000 
5. 150:000$000 

1. 658': 000$000 
3.030:000$000 

l. o A abril•, no exerciclo de 1905, credites supplement&ros, até o ma,xlmo do 8,000:000$, 
ás Yerbas indicadas na tabella B que acompanha a presente proposta : A's vat•ba$
Soccorros publicos- e- Exercícios findos- poderá o Govorno o,brjr oreditos supple-
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mentares em qualc1ue~ mcz do exercício, comtanto qu0 sua t 0talid;.t.llO computada c0m J 
as dos demais credltos abertos não exceda. o maximo fixado, r~spcH::Lda quanto (L vcrb:.t.- :( 
Exercícios findos- a. disposição da lei n. 3.2~30, de 3 do setembro de 1884, at't, 11. No .:~ 
maximo fixado por este artigo não se comprehendem os credik•s ab:;l'tos <t.OS ns. 5, O, 7 o 8 ; ~ 
do Orçamento do Ministerio do Interior ; 

2. o A liquidar os debitas dos bancos, provenientes de auxilio it lavoura. 
3, 0 A applicar o saldo existente das apolices emittidas elo accordo.-com o decreto 

n. 4.865, de 16 de junho de 1903, nG. compra, construcção o;.t alhptaç:l.o de predíos para 
repartições .de Fazenda nesta Capital. 

4. 0 A amortizar as apoiices ainda em cü•culação do empro:;timo llc 1868, ouro. c as 
do de 1897, -que estiverem vencidas, dispondo pu.ra is.;o do quo rec~ber na liquidação 
de titulos pertencentes á União em papol e em ouro. · 

5_. o A liquidar, do modo mais conveniente ao Thesouro Feieral, o que a este devem 
Eboli & Comp. • 

A.Pt. ;].o Continúa·o Governo u.ui;oi'iza.rlo a concedm· o pt•emio rle 50$ por tonehtda aos 
navio.~ qHB fo :·o:n construiltos na, Republica e cuj:t <trquev.ç-i'lo seja supel'ioe <~ 100 LOnelt~.das, 
:pode mio a.brir os cred.i toa que forem ueccsS<H'ios. 

Par.tgt·ap!to untco. A <tbrir cl'edito ·pa.ra. ultimar a-.; de,:;p:;.zJS co;n o serviço da. uuiCor-
mizaçã.o dos typos d<.ts apoliccs. • 

A·r-t. 4. o As {l:J.spezas com funet·acs dos funccionn.l'iD~ publico~ c com o pagamento 
de ajutlas do cu:;l;o fi.ca,m sujeii;as ao 1•egistro a post c,·[o;·i do Tribunn.l de Contas, nos 
tern:ws do al't. 164 Llo rcgttlamontJ que Mixou com o decro ~tJ n • .2.40:J, de 23 de d:;zcmbro 
de 1896. 

Art. 5. o Ficam approvados os creditos na som ma do 2.554:02ô$i63, om•o, e 
31.110:599$605, papel, constantes da tabella A. 

Art. 6. o No exercício ela presente proposta, poJerá o Governo abrir creditos supplemcn
tares para as verbas incluida,s na tabella B. 

Art. 7. o Continuam em vigor' as disposições dos at>ts. 27 Ja Lei n. 834, ele 30 de de
zembro de 1001, e 28 da lei n. 1.145, do 31 de dezembro do 1903. 

Art. 8. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissõos, 12 <le novembro de 1904.-Cassiano do Nascimento, presidente.
Frcmcisco Veiga, relotor.- GalMto Cco·vaUwl,-Francisco Sd.-Paula Ramos, com restric
ções quanto ao n. 3 do art. ':2°-U1·úmw Scmtos,-CorneUo_ da Fonseca.-David Campista. 

TABELLA-A 

J~eil!l n~. üt39, de O de sete1nbro de 18Z;o, a~~t. 1°_, § Go e 
.2.~4~, de ~:; <le n.gosto ele 1s~·;3, art. ;:.;.!;Q 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Dccl·eto í~ . 4.744-de 15 dejctneirocle 1903: 

Abre o credito especial para occol'l'er ás dcspezas com a instn.llaçií.o de 
colonias cor1•eccionaes .•....•..•.••.......•..•........•..........•• 

Decreto n. 4.808-de 30 de março ele 1903:_ 
Abre o cre<lito supplementar ás -verba~ n. 14 do art. 2.o tla lei de orça-

mento do exercício de 1903 .....••••••••.••...•..•.•.... , ..... , .• ,. 
·Decreto n. 4.973-de 21 de setern.bro de 1903: • · 

Abre o creclito supplemeuta.r ás verbas «Secre·tari:l. do Senado;> e «Secre
taria. ela CamcLra dos Deputados» ..••... , ....•...•..........•....... 

Decreto n. 4,974 - de 21 de setembro de 1903: 
.Abre o credito supplemantar ás vorbas «Subsídios aos Sen<~d.or'2S e Sub-

sídios a. os De putarlo:::~ >> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dec1·eto n. 5. 008 - de 24 de outubto de 1903 : 
_Abre o credito snpplcmentar ás verbas «Subsídios ao~ Senadores'' e « SlllJ-

sidios aos Deputados » •• , , • , ••••••••••••••••• • .••.•..•• • •• •. • • • • • • •• 

PAPEL 

400:000$000 

282:546$841 

ii5:240$956 

G 18; 750.~000 

618:750$000 
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Dec1·eto n. 5.009 -da 24 de outub1·o de 1903 : 
Abre o credito supplementar ás verbas «Secretaria do Senaélo» e «Secre-

taria da. Cama.ra dos Deputo.1os;> ••...•.•••••••.•.•••••••...••.•••••• 
Decreto n. '5 ,045- de 23 de noliembi·o de 1903: 

Abre o credito supplementar ás verhas «Secretaria. do Senado~ e «ScCl·e
taria da. Cama1•a dos Deputados» •.....•••••.•..•..•••.. , .••....•..••. 

Dec1·eto n. 5.048 -de 23 de tlOWíilln·o de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas «Subsídios aos Senadores» e cSuhsi· 

di os. aos Deputados» ....•.•...•.• -. ~ ..•.•..•....•..........•..•.•••. 
Decreto n. 5.079- de 21 de de.:;emb1·o de 1903: 

Abre o credito supplementar ás verlxt:; « Subsídios ao.s SenttdOI'ü3 » c 
« Subsídios aos Deputados>.' •...•••..•.•.•...•.•••...•..•.••....•••• 

Decreto n. 5,080- de 21 de duentbro de 1903: 
Abre o credito supplementar ás verbas « Secreta1•ia do · Se.nado » e 

c Secretaria da Cama.ra. dos Deputados>> ••••• o •••• o •••••••••••••••• 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Decreto n. 4.946- ele 2 de setembro de 1903: 

Abra os crediLos de 100:000~, papel, c de 45:000$ ouro, 
aquelle supplementar á rubl'ictt 3:1. e este á ruln·ica. i"' 
do art. 8·> da. lei n. 957, de 30 de dezemb1·o de W02 ... 

Decreto n. 5 .042-de 18 de novembro de 1903 : 
Abra ·o credito supplementar á verba 4a do art. 8° 

da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1903 ••••••••••.• 
Dec1·eto n. 5.178-cle 25 ele março de 1904 : 

Abre o credito suppl'ementar· á verlJa ia. do orçamento do 
exerci.cio de 1903 ••..•••• ; ••.•••.•.••.•••.••••••••• 

OU R. O 

45:000$001) 

20:00().$000 

65:000$000 

MINISTERIO DA MARINHA 

Decreto t?. 4.807 -ele 27 .demcwçode1903: 

Abre o credito extraordinario para compra de munições de guerra. ...•.•• 
Dec1·eto n,, 5,184- de 3f de ma1'ço de 1904: 

Abre o credito supplementar ásverbas2Ga.,(Fretes, etc.» e 2i1 «Eventuaes», 
do orçamento de 1903 .•••.•••••..•••••••••••••••••••••••••••••.••• 

MINISTERIO DA G UERRJ;., 

Dee1·eto n, 4,788- de 9 de ma1·ço de 1.903: 

PAPEL 

63:000$000 

80:000$000 

Gl3:750$00(1; 

618; ;5!)$000 

79:41i$000 

:3.450:213$79'7 

PAPEL 

lOO: 000$()00· 

30: 000$000, 

$ 

130:000$000 

PAt>EL 

7.:00:000$00 

li0:84i$192 
------
3i0:847$192 

PAPEL 
Abre o credito extraor<linario par(), occorrer ás clespezas motivaclas pel::l. 

mo bilisação das forças .. , .......... , ...•• , . • . . • . .. .. • • .. . .. . • • .. . • • I. 000: 000$000 
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Decreto n. 5.172- de 21 de março de 1904: 
Abre o credito supplementar do al.'t. 16, § lO, da lei n. 957, de 30 úe 

dezembro de I 902 ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••. 
Decreto n, 5.173- cle21 de março de 1904: 

Abre o credito supplementar do§ 15-Material-consignação n. 32 «Trans
porte de tropas, etc.» da lei n. 957, de 30 ele dezembro de 1902, [\rt. 16 

- -

22§. 

PAPEL 

323:572$500· 

446:464$562' 

I. 770: 037$062· 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Decreto n, 4.738 -ele 6 de janeito de 1903: 

Abl'e o credito extraordina.rio de~ 13.708-7-9 para pa
gamento devido, em Londres, aos liquidantes da 
dompanhi:t da Estrada de Ferro Central de Alago:1s 

Decreto n. 4. 71.8 - de 20 de jaaei,·o lle 1903: 
Abre o credito extt•aordinario psm ft\ZOl' f<.\Ce aos deficit;; 

correspondentes aos 1 o e :2.0 semestres do anno de 
1902, da Estrada de Ferro Santa Maria ao Uruguay 
e ao 2° da de D. Thereza Christina, a cargo do 
Governo por força tlos contractos de resgate ......• 

Dec~·eto n. 4.754- de 28 dejanei1·o de 1903: 
Abre o credito extrao1•dinario para prover ás despezas 

relativas ao lo semestre deste anno, com o custeio 
das es~radas de ferro do Paraná e prolongamento da 
D. Thereza Christina e Santa Maria ao Uruguay, 
resgatadas polo Governo ....•••.•..•.••.....••.... 

Dect·eto n. 4.891- de 16 de jtllho de 1903: 
Abre o credito extraot•dinario para occorrer ás despezas 

com a recepção de diversas estradas de ferro resga
tadas em virtude de autorização legislativa. •• , .•..• 

Dec1·eto n. 4.911- de 28 de fulho de 1903: 
Abre o credito especial p::t.ra occorrer ás despezas com 

o custeio das propt•iedades necessá1•ias ás oh:r:aa do 
porto do Rio de Janeiro e serviços preliminares das 
mesmas obras ••••...••.•..••.... , ...••.•.....•..• 

Decreto n. 4.993- dt3 9 de outubro de 1903: 
Abre o credito extraordinario para pagamento de despe· 

zas de custeio da Estrada âe Ferro Oeste de Minas, 
clurante o 2° semesGre do corrente exercício .•••.... 

Decreto n. 4.994 -de 9 de outubro de 1908: 
Abro o credito especial pa1'a attender a despezas prove

nientes dos contractos de resgates das Estradas de 
Ferro Central de Alagoas, Bahia ao S. Francisco e 
Paulo Affonso •.•••• , ••••..... , • , •.••••• , •• , •••••• 

Decreto n. 5.005 -de 20 de outubro de 1903: 
A.bre. o credito supplementar i1 rubrica- Gratificação 

addicional a carteiros-da rabrica 3a. -Correios •.• 

ourw PAPEI. 

121: SG7$563 

258:417$494 

2 . 035: 000$000• 

48:000$000 

300: 000$000· 

1. 200_: 000$000· 

889$000 73:844$202• 

49:912$530· 

i·~· 

I 
!I 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14:32- Página 15 de 18 

ANNAES DA CAMARA 

Decreto n. 5.021 - de 3 de novernb1·o de 1903: 
Abre o credito especial para supprir as dcficiencias que 

se verificarem na consignação da ver1Ja ll a destinada 
á revisão da rêd;~ e novas canalizaçõ3S ............ . 

OURO 

122:75ô$568 
----------

MINISTERIO DA FAZENDA 

·Decreto n, 4.794- de 14 de ma;·ço de 1903: 

Abre o credito extraordinario para as despezas U.e instal
lação e custeio da mesa de renda.s creadu. em Porto 
Acre .....•.....•....••......•...•..........•....•• 

Decret:; tl. 4.805- de 26 de março de 1903: 

Abre o credito extraordinario para as despezas de instal
lação e custeio da Caixa Civil junto ás forças brazi-
leiras no terl'itorio do Acre ....................... . 

Dec1·eto n. 1. .832 - de 2 de maio de 1903: 

Abre o credito extraordinario para pagamento das des
pezas relativas á renuncia do Boli;~Jian Syndicate, de 
Nova-Yorl\. .•..•.•••..•••. , ••..••...••.•.••••••••• 2.366:270$200 

Decreto n. 4.865- de 16 de junho de 1903: 

Autoriza a emissão de apolices especiaes para paga
mento das concessões de melhoramento do porto do 
Rio de Janeiro, adquiridas pelo Governo, mediante 
accordo com as empro:ns concessionaria.s .•....... 

Dec1·eto n. f? .096- de 31 de dezemb~·o de 1903: 
Abre o credito especial par:~ alJono de porcentagens 

devidas aos empregados de di versas alfa.ndegas 
dos Estados pelo excesso da renda de 1002 sobre a 
de 1901 •.••.•.••....••...•.•.•••..• , ••••.••••.••• 

Dec1·eto n. 5.097- de 31 de de.zernb1·o de 1903: 
Abre o credito especial para abono de porcontagens devi

das aos empregados da Alfandega do Rio de Janeiro, 
pelo excesso da. renda do exe1•cicio de 190.2 sobre 
a de 1901 •••••••••••..•.... , •••••••••••.•••.••••••• 

Dec1·eio n. 5.097 A -ele 31 de dezembro de 1903: 
.Abre o credito especial para abono de porcentagens devi

das aos empregados da Alfandega de Sergipe pelo 
excesso d.a renda do exercício de 1902 sobre a de 1901 · 

Dec1'eto n. 5.136-de 20 ele f'e"'ereiro de 1904: 
Abre o credito supplomenta.L' <1, verba. ~<Alfandegas» para 

pagamento ue pul•centttgens devidas a empregados de 
ui \'6l'SU.S alfu.nJ.egas .... , ..... , , •...• , ......•....... 

Dec1·eto n. 5 .17õ- de 22 de mm·ço de 1904: 
.Abre o credito supplementar á verba-Mesas de Rendas 

e Coilectorias, ... , .. , . , . , ....... , , ... , ... , . , , ..... . ···.········· 

PAPEL 

380:0)0$000 

60:000$000 

50:000$000 

17. 300: Q:)0$000 

264:697$830 

196:621$396 

7:459$469 

239:223$63 7 

700:700$00 o 
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Decreto n. 5,176-cle 22 de março de 1904: 
Abre o credito para pagamento de porcentagens devidas 

a empregados de di'veraas alfandegt.~.s ................. . 117:182$469 

Decreto n. 5.179-de 26 de mai·ço ele 1904: 

Abre o credito supplemcnta.r á ve1·ba-Jueo.3 dos <l~l)02-i-
- tus das Caixas Econo:!lica.s o lvlonte de Sv:!COt'l'0 ..... . 1.500:000$000. 

Veó·eto n, 5. 18Z --!le 31 ele ·março de 1904.: 

Abre o credito supplementar á verba-Alfandegn.s-do 
· exercicio de 1903 ...•..... . •..•••.••••••....•.••.•• 8:442$51 

2,366:270$200 20.444:327$320 

RESUMO 

l\linisterio tla Justiça . .......... ......................... . 
» do Exterio1• ....•.......•..•.•................ 
» da Marinha •.••••.•.••••••••.•.••••.•......••. . 
~ » Guerra ••...••••..•••••••....•. , •.•••..•..• 
» » Industriao •••• o •••• o. o •.•.•.••.•.. ·• •..•• o. o 
» » Fazenda •••••• o ••••••••••••••••••••••••••• 

-======-

.. ........... 
(}:): 1. i:(I;;,;OJO 

·······. ····· 122:756$563 
2.366:270$200 

l'Al'EL 

3 .• 450:213$i97 
lB0:000$000 
370:847$192 

1.770:037$062 
4.945:174$226 

20.44.4:327$328 

2.554:026$763 31.110:599$605 

Rio de Janeire, 31 de dezem:tro de 1904. 

TADELLA.-B 

Verbas do orçamento pa.ra a,s quaes o Govet•uo poclet·á abt·i~ .. 
credi.to suppleDlentat• no exereiclo de 190ã, d(.-" a,ccordo 
com as leis us. 3ü8, ele 9 de seteJDbro de l.SüO ·; ~.a~.a:s, 
de 2ü de agosto de 1~')'3, e 42S, de 10 d.e deze•nbro I896, 
art. ·so, no 2, e art. 28 <la lei n. "ÓC:90, de 1.0 de <le:r.en~b~·o 
de l.SS7 

MINISTERIO DA J~STIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccor1·os pubUcos.. . 
Subsídios aos Deputados e Senadol·es-Pelo que fvr preciso durante as prol'ogações. 
Secretaria do Senado e da Oama1·a dos Deptttados-Pelo serviço stenogra.phico e de 

redacção e publicação dos debates durante as prorogações. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Exh·aordino.rias no exterior. 

MIN!STERlO DA MARINHA 

Hospitaes- Pelos medicamentos e utensis. 
R eforrnados - Pelo soldo de o:tllciaes e praças. . . 
.llfunições de bocca- Pelo sustento e dieb das guarnições dos navios da Armada.. 
Munições navaes- Pelos cnsos fortuitos de avaria, na,ufragios, ttlíjamento de objectos 

ao mar e outros silílistros; 
' Vol!YII ~0: 
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Frete .. - Para commissõ3s do saques, pa.sga.gens autoriza.flas por lei, f.retes lle volumsft 
e ajudas de custo. 

Eventuaes-Para. tratamento de officia.es e praças em portos estrangeiros e em Estado f!· 
onde não ha hospitaes e enfermarias, e pa.ra despeza.s de enterro e gratificações extra.ordi
narias determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes e enpmna;·iu.s-Pelos medicamentos e utensis a praças de pret. 
Soldo e gtatiflcações - Pelas gratificações de voluntarios e engajados e premios a.oiJ. 

mesmos. 
Etapr!s-Palas que occorreram além da impol•tancia consignada. 
Classes incr.ctiocr.s-Pelas etu.pas da.s praças invalidas e solJo de ofliciaes e praças refor·· 

mados. 
Ajudas de custo-Pelas QUO se abonarem aos officiaes que viajam em cemmissão de ser": 

viço. 
1Jl(!terial-Diversas dospezas pelo transporte de tropas. 

MINISTERIO DA !NDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Gm·antias ele .fw·os c~s est;w!as ele (e1·ro, aos engenhos centraes e pcn-tos-Pelo que exce
det' ao decretado. 

:M!NISTERIO DA FAZENDA 

Ju,·os da di:oicla inteí'1Ut (11.ndada-Peios que occorrerem no caso de fundai'·Se parte da. 
divida fl.uctuante ou do se fazerem operacões de credito. 

Juros da divida inscdpta: etc.-Polos reclamados além do algarismo orçado. 
Aposentados-Pelas aposentadorias que forem concedidas além do credito votado. 
Pensionistas-Pela pensão, meio·soldo, montepio e funeral, quando a consignação nã.G 

for sutil ciente. 
Cai;);a da Amo,·Uzllçúo-Pelo feitio e assignatura de notas. 
~écebedoria-Pelas porcentagens aos empregados e commissões aos cobradol'es, quan!lo 

as consignações não forem sufficientes. 
Alfandego.s-Pelas po1•centagens aos empregados, qua.ndo as consignações excederem o 

credito votado. 
Mesas de Rendas e Collecto ~·ias-Pelas porcentagens aos e~pregados, quando não 

bastar o credito votado. 
Commisstío dos wmdeclo?es tJarticulares de estampilhas-Quando a consignaçü.o votada 

não chegar para occorrer ás despezas • . 
Ajudas de c-usto-Pelas ·que forem reclamadas além da, quantia orçada. 
PorcentC!gem pela cobi·ança executiva das dividas da Unic1o-Pelo excesso da arl'ecada~-io. 
Jtwos di'ue1·sos-Pelas importancias que forem precisas além das consignadas. 
Jw·os dos billtetes do Thesouro-Idem idem. 
Co-,mnissões e cor1·etagem-Pelo que for necessario além da somma concedida.. 
Jtwos dos emprestimos do CofJ•e dos Orphc'tos-Pelos que forem reclamados, si a smt 

importancio. excede1• á do credito votado. 
Jw·os dos de.positos da~ Oaivas Ect~nomic;as e dos liiontes ele Soccorro-Pelos que forem 

devjdos além do credito votado. 
Exerczcios findos -Pelas aposentadorias, pensões, o1•dena.dos, soldos e outros vencimen" 

toCJ marcados em lei, e outras despezas, nos casos do at't. 11 da lei n. 2.330, de 3 de· 
setembro de 1884 • 

. Reposições e restituições-Pelos pagamentos reclamados, quando a importancia. delles 
exceder a consignação. .. 

Sala das Commissões, .11 de novembro de 1904•-F:rancisco Veiga, relator. 
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SESSÃO El\! 14 DE NOVEMBRO DE 1904 227 ''1;-
f.l 

d~ 
J:'F..OP03TA J:O GOVERNO 

Art. 7. o O Presidente da Republica é autorizado n. despender pela r•epa.rtição do Mini-~- ;.: 
teria da. Fazenda., como os serviços designados nas seguintes verbas, em Otu\}1 1. ' 

40.501:338$4C6, em papel 90.314:468$293: 

1. Juros e mais despez'ls d<1 di vida eterna. .•.•.••••.•..• 
2.-Idem o amgrtização do emprastimo externo para o 

resgate das estradas de ferro encampadas ..••..•.•. 
3. Idem idem dos emprestimos internos de 1868, 1870 a 

180i •••••••.•.••••.•••.•..•• ·-· ••••••.•••••••.••.• 
4. Idem da di vida inter-na .•..••..•..•..•••.....••.•.• 
5. Pensionistas •.••••...•.....•...••...•.•••••.•••• ~ . 
6. Apos~ntados ..•.••.........•.•..•••.•..•.•.....•.. 
7. Thesouro Fede1•al .. : ..••..•.•.••.........•......... 
8. Tribunal do Contas ••..•.........•..•.....••.•.....• 
9. Recobedoria da Capital Federal. ......•.•....• : •••• 

lO. Caixa de i\mortizução •..•.•••..•......•.•••.. , ••.. 
11 • Casa da Moeda .••••.•..•....••.•••.••••.•..•....... 
12. Imprensa Nacional e Diatio O(ficial •............... 
13. Laboratorio Nacional de Ana.lyses .................. . 
14. Administração e custeio dos proprios e fazendas 

nacionaes •.........••.•••.•••.••••.•••••••••..•..• 
15. Delegacia do Thesouro em Londres •..••.•••••.•••.• 
16 • Delegacias Fiscaes ••.••.••..•..••...••.••••••..••..• 
17. Alfandegas .•••.•.•....•.•.••...••.••.•••••..••.•... 
18. Mesas de Rendas e Collectorias ..•••••••.•.•.••...•• 
19. Empregados de repartições e logares ex:tinctos ..... . 
20. Fisca.lizaç'Ko e mais des:pezas dos impostos de con~umo 
21. Commissão de 2 °/o aos yendedores particulares de 

estam pilhas .•••••.••..•••.••.•••.••.••.••••.•••• 
2'2. Ajudas de custo .................................. . 
23. Gratiflco.ção por serviços tempora.l'ios e extraordt-

narios •.•.•...•.••..•.•...•.•.•• , ....•........••.. 
24. Juros dos bilhetes do Thesouro ................... .. 
25. Idem dos emprestimos do Cofee de Orphãos ••••.•••• 
26. Idem dos depoütos das Caixas Economica.s e Monte 

de Socorro ••.•••..• ; ..•••.•.•••.••...•••.•.••.•••• 
27. Idem diYersos .••.•...•.•••.•••.••.•••••••••..••••. 
28. Por~~atagem pela cobrança executiva das dividas da 

Un1ao ••.•••.•••...•..•••••••••.•.•••••••••.•..•• 
29. Commigsões o corretagens .•..•.••••.•.••.•••.•.•.. 
30. Despezas eventuaes ......••..••.• .-...•...•.••....... 
31. Reposições e restituiç~ões ........ ~ ................ .. 
32. EKercicio:s findos ••..•••.....••.•......•••••..•...• 
33. Obras .••.• · ..••.•.............••...•....•.•.••.••. 
34. Credito;:; especiaes •.•..•.•.•••...••••••••••••••.••. 
35. Serviço de esta tistica. commercial .•.•.•••.•..••.•.• 

A.PPLICAÇÃ.O DA. RENDA ESPECIAL 

30. Fundo do resgate e de garantia do papel-moeda .•.•• 
.37. Idem de amortização õ.os emprestimos internos .•..•. 
38. Idem para a cajxa de ro~gate das apolices elas estra-

das de ferro encampadas .•.•.........•...••..•.•. 
30. Idem pa.ra a.s ohras de melhoramentos dos portos .... 

Ouril Papel 

18.555:355$556 

7.318:373$334 

!) •. ? 13:420$000 
.. .. .. .. . • .. • 2;), 756:081400 
.. ............ 6.83!):994 61.2 
.. ... ..... ... ~~.75~:191 173 

. • • . . . • . . . • • . . 1.183:30 oo 

2.?86:065$000 

... iõõ;ôôô$õõõ 

. ...... ' ...... 
36:600$0000 . . . . . . . . . . . . . . 

8:808$396 .............. . ............. .............. 
. ..... , ...... .............. 

············· . ............ . ............ 
. ............ 
············· 
···35;óoo$6óõ 

G:000$000 
50:000$000 

100:000$000 
.. ............ 

3.25: 036$180 
. ............ 
-------
28.8.'21 :238$460 

8.520:100$000 

403:000100 
413:500 000 
312:865 00 

... 756:840 000 
1.760:340$000 

04.000$000 

-73:840$000 

2.115:296$922 . 
9.605:53lr00 
2.500:000 000 

56:859 986 
2.349:400$000-

200:000$000 
40:000$000 

50:000$000 
480:000$000 
G50:000$000 

ü. I 00: 000$000 
50:000$000 

IOO:OOOf.OOO 
:·?O: 000$000 

J50=oo:;o 450:00 000 
2.ooo:ooo ·ooo 

780:000$000 

270:000$000 __ _,.. __ .... _ 
7i.598:468$W3 

2. 9õ0: 000$000 
5.150:000$000 

160:000$000 1,658:000$000 
3.000:000$000 3.000:000$000 

-------- -------
40.501:338$466 G0.314:468$293 .-------.--. ...... --------
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Art. 8. o E' o Governo autorizado: 
I. o A abrir r1o exercicio de 1905 creditos supplementa.res, até o maximo d0 8.000:000$, 

ás verbas indicadas na tabeHa que acompanha- a presente proposta. A's verbas-Soccorros 
publíc0s- e - Exercícios findos -poderá o Go;·erno abrir creditas supplementares em 
qualquer mez do exGrcicio, comtanto que sua totalidâ.de, computada com as dos demais 
creditas abertos, não exccJa o maximo fiX<bdo, respeitada quanto á verba- Exercícios 
findos -a disposi.ção da lei n. 3.230, do 3 de setembrv de 1884, art. ll. No maxlmo fixado 
por e8te artigo não se comprehendem os creditas abertos aos ns. 5, G, 7 e 8 do Orçamento 
do Ministerio do Interior. 

2.° Fica o Govc :·no autorizado a liquidar os debitos dos banco;:;! provenientes de auxilio 
á lavoura. 

'· s.'o Continú1. o Governo autorizado a conceder o premio de 50$ po1• tonelada, aos navios 
que forem construidos na. Republica. e cuja <trquertção seja supm·ior a l 'J.i to~1elada.s, 
podendo abrir os creditas que forem necossarios. 

ij,. o Continúa o Governo autorizado a abrir credito para ultinur· as despeza-3 CJiU o ser
"ViQ;Qtda. uniformização dos typos das apolices. 

Art. 9. o As despezas com funeraes dos funcciona1•io::; pulJlicos e com o Jlag:t:nonto de 
ajudas de custo ficam sujeitas ao registro a posterio1·i do Tribunal ·dc Contas, no..; 1i<Jrmos do 
art. 164 do regulamonto ·que baixou com o docreto n. 2.400, de 23 de dezembro de 1896. 

Art. 10. Ficam approvados os creditas, na somma de 2.554:026~iG3 ouru e 
31. U0:599$605 papel, constantes da. ta.bella A. 

Art. 11. No exercício da p1•esente proposta poderá o Governo abrir creilitos supple
mentares para as verbas incluídas na tabella .B. 

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Rio ·d:e Janeiro, 10 de julho de 1904.-Leopoldo de Bulhões • 

. 148° SESSÃO EM 16 DE NOVEMBRO DE 1904 

P;·esidencia do S1·. Pmtla Gttimm·ttes 

Ao meio-dia prJcede·se á chamada a que lrodía.de Sá, Col'reia Duti·a, ~1eUo Mattos, 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio Irineu Mu.ch~do, Nelson de Vu.sconcellos, 
de Mello, Pe1•eira Lima., Alencar Guimarães, Erico Coelho, Silva Cast1•o, Bezamat, Julio 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Anthero Santos, H:Jnrique Borges, Maur·icio de Abreu, 
Botelho, AuPelio Amorim, , Hosannah de Carlos Toixeira Brandão, José Bontfacto, 
Oliveira, Luiz Dominguos, Cunha Machado, Ca.rlos Peixoto Filho, Bueno de Paíva, Ber
Dias Vi~ira, Anisio de Ab~'eu, Edua1·do Stu- nttrdes de Fp,r.·ia, Carlos Ottoni, Calogeras, 
dart, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Fonseca Ca.rvalho Brito, Olyntho Ribeü'o, Lindolpho 
e Silva, Paula e Sílv~, Tl'indade, Izidro Caetano, Olegario Maciel, Galeão Carva.
Leite, Teixeira d~ Sá, Celso do S_ouza, Bricio lhal, Jesuíno Cardoso, Fl'ancísco Romeiro_, 
Filho, Pereira de Lyra, Malaquias Gonçal- Valois d~ Castro, Rebouças de Cu.1·valho, Fer
ves, ·Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, na.ndo Prest.es, Ferreira Braga, moy Chaves, 
Elpidio Fígueil'edo, Angelo Neto, Raymundo José Lobo, Paulino Ca-1•los, Francisco Malta, 
de Mir~:~,nda, Rodrigues Doria, Jovinia.no· de Candído Rodrigues, Hermenegilclo de Moraes, 
Oarvalh:o, Felisbello F1•eíre, Domingos Gui- Carlos Cavalcanti, Carvalho Chu.ves, Paula 
marães, Bulcão Vianna, Felíx Gaspar, Euge- Ita.mos, Abdon Baptista, Eliscu Guilherme, 
nio. Tourinho, Garcia. Pires, Augusto de Luiz Gua.lbet•to, Germano HasslocheL", Ja.mcs 
Freltas, Alves Barbosa., Para.nhos Monte- Darcy, cassiano do Nascimento, Vespasiano 
negro, Bernardo Horta, Moreira Gomes, He- de Albuquerque e Diogo Fortuna. 
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Abre-se a ses~ão. São lidos e vão a imprimir, para êntrar ti 

São succe)sivamente sem debate a.ppro- na ordem dos trabalhos, os seguintes 
vadas as sessões de 12 c a do dia 14 do cor
rente. 

Passa-se a.o expediente. 

O Sr. Alencar Guhn.arães 
(1° Secretado) procede tt leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Depntado Indio do ·Brazil, c.Jm

. munieando que, por motivo ele mvles·i;iu., 
deixa hojo de comJxtrecer <t ses~ão.-Intoi-
rada. · 

Do Ministerio da Guerra, de 14 do cor
rente, transmittindo os papeis em que o 1° 
sargento do 4° batalhão de infantaria Fran
cisco de Salles Lima., julgando-se desfu.vo
recido pelo exposto no decreto n. 669, de 
8 de agosto de 1900, pede promoção ao 
posto de alf..:.lres, por actos de b1•a.vura, em 
vista dos motivos constantes do documento 
que acompanha os mesmos papeis.-A.' Com
missáo de Ma.rinha e Guerra. 

Do Se. lo Sec1•etat•io do Estado do Ama
zonas, de 1 i elo mez findo, communicando 
que em data de lO desse mesmo mez foram 
encerrados os tl'abalhos da sessão ordinaria 
do Congresso amazonense, .iniciada em 1 O de 
julho proximo pa.ssado.-Inteirada. 

Requerimento de Mar}J.L de Hollandu. Maia, 
pedinúo relevação da p'resci'ipção em que 
diz ter incorrido seu m;.trido para perceber 
o montepio.-A' Commissão de Fazenda e 
Ind ustrias. 

Telegru.mmas: 

Bello Horizonte, 15 de novembro.· de 1904 
-Sr. Presidente Camara Deputadós-Rio
Tenho grande prazer apresentar V. Ex. 
meus mais affectuosos cumprimentos pela 
gloriosa data que hoje se celebra gra tis
sima aos corações republicanos. -Francisco 
Saltes. -Inteirada. ' 

Aru.cajú, 15 de novembro de 1904-Presi
dente Cama.ra Deputados-Rio-Na pessoa 
de V. Ex. saúdo a. Cama.ra dos Deputados 
neste glorioso.día da patrla. republicana.
Josino Menezes, presidente Sergipe.-Intei
rada. 

PROJECTOS 

N. 277-1904 
Fixa o numel·o, classes e vencimentos dos em- .,. ! 

pregados da Secretci1·ia das Relações E;de- . 1 
?'io1·es, e dei. outras p1·ovidenc·ias 

O CongresiJO Nacional decreta : 
1 

Art. 1. o O numero, classes c Yencimcntos _ : 
dos empregados lia Secretaria das Relações 
Exteriol't0S serão o constante da tabeU:\ an
nexa. 

Art. 2. 0 No regulamento que for expe
dido par-a execução uost:.t lei, pcdorá o Go- 1 
verno, som augmento tle despeza, modificar 
o actual da maneira mais conveniente ao 
serviço. 

Art. 3. '' Na defi.ciencia da vorba votada 
fica o Gvcrno autorizado a abrir o credito 
necJssario para :J. execução U.esta lei. 

Sala das sessõo:.;, 11 de novembro de 1904. 
-Gastao da Cunha.-LeovigUdo Filgueiras.
Pereira de Ly1·a.-lio.wnnah de Olivei;·a. 

Tabella do numero, classes e v<1ncimantos 
dos empregados du Sacrehria de Estado 
das Relações Exteriores a que se refere 
o proje-::to supra 
Ministro de Estado : 

Ordenado ..............••. 
Representa çiio .......••...• 

l uil·ector gol•a.l : 
Ordenado .••••.•••...••••. 
Gl'atiftcação .............. . 

l consultor juridico .: 
G !'atificação ...........•... 

5 directores de secção, 
sendo um para n do ar
chivo: 
Ordena.U.o .......•..•••.•.. 
Gra titicação .•.•.........•• 

5 primeiros officia.es : 
Ordenado ........•....••••• 
Gratificação ............. .. 

5 segundos officiaes : 
Ordenado ..•.•.....•.•..•.. 
Gratificação .......... , .. .. 

10 amanuenses : 
Ordenado •.••••••...•...•.•• 
Gratificação •.•..•••...••...•. 

24:000$000 
).'?: 000$000 

12:000$000 i 

6:000$000 

12:000$000 ' 

-40:000$000 
20:010$000 

20:000$000 
10:000$000 

16:000$000 
8:000$000 

24:000$000 
12:000$00(} 

Rio, 16 de novembro de 1904-Presiden te 
Cam&ra. D0putados-Rio- Por motivo de 1 porteiro : 
saude não posso comparecer á.s sessões da Ordenado ..•••••.••••.• • .• 
(Ja.ma.ra..-Thomaz Cava~canti. - In~eirada •. Gratificação .••..•.••.• • •. •• 

3':200$000 
1:600$000 
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l ajudante de porteiro : 
Ordenado ....•... , •....... 
Gratificação .............. . 

4 contínuos : 
Qrde.nado: ............... . 
~~::ra t1ticaçao ..............• 

2 correios : 
t)rdenado ...••...........• 
Geatificação ••............. 

2 officiaes de gabin:Jte: 
Gratificação............... • 

l auxiliar do dil•cctor gc
~.·al : 
G:.'a.tificaç;ão .•.•....•..•... 
Para pagamento d~ dupli-

müa de vencimentos po1· 
su bstituiçã.o ............ . 

N. 225 A- 1904 

2:400$000 
l :200$000 

5:400$000 
3:200$000 

3:2()0$000 
1:600$000 

12:000$000 

2:4008000 

G:000$000 

250: .200$000 

.Determina que· as Legações do Bradl no 
Japão e 1ws Repttblicas de Venez-uela, 
EquadO)' e Colombia sejam regidas pO)' mi
nish·os residentes, coadjuvados por 2°5 sc
ó·c:tw·ios, e dá Ottl1·as p1·ovidencias, com 
pareceras elas Com missões . de Diplomacia e 
Tratados e de ÜI'ÇWJ!ertlo 

(Vide projecto n. 225, tle 1904) 

A' Commissã.o de Diplomacia e Tratados foi 
apresentado, para vir com o seu parecer, o 
projecto n. 225, deste anuo, do Sr. Deputado 
Gastão da Cunha, determinando : 

1°, que as Legações do Brazil no .Japão c 
r:as Republicas da Venezuela., Equu.do1• e 
Colombia seJam regidas por ministros resi
dexjes, coadjuvados pot• segundos secrctarios. 

Esta rrovidcncia, não "trazendo augmento 
algum de despcza, tom, no emtanto, a im
mcnsa vantagem de elevat• a representação 
do Brazil nesses pa.izes, cercando-a de maior 
,Pres-tigio do que quando a cargo de simples 
encarregados de nQgocios. 

Ninguem, hoje, 1jóde pôt• em duvida a 
grande importancia. que assumiu pm•ante o 
mundo civilisado o Japão, principalmente 
depois do inicio da presente guerra com a 
Russia; e a.s Republicas de Venezuela, Equa
dor e Colombia, com quem nos achamos em 
contacto immediato e a, quem nos prendem 
interesses de alta monta, como se,ja a deter· 
minação de nossos limites, reclamam, esta.s 
e aquelle, da parte da Republica Brazileira., 
uma representação· apparelha.da para. a de· 

fesa de seus dll'ei tos e propaganda de seus 
productos; 

2°, que fica restabelecida a classe dos ad
didos, sem vencimentos, nem preferencias 
para as nomeações de 2·15 secretar i os. 

E' esta uma medida necessaria pelo pre
paro que traz :lqueUos quo, porYontura, 
se queiram de3tinn:r á cat'l'eira diplomatica 
e nenhum inconveniente pode t"t·azer desde 
que, não :wa.rreta,ndo despeza alguma aos 
cofres publicos, não lhes confere pref~rencia 
na nomeação, o que em dadas circumstancias 
poderia. se1· sedo embaraço pa.ra a adminb
tração; 

3'\ que l:leja. concedida a aposentação com 
24:000$ annuaes aos chefes de missão, con
ta.ndo 30 annos de e!fectivo exercicio, c prtJ
porcionada ao tempo de S8rviço, quando 
com mais d•J lO c menos de 3CJ annos de 
exercício. . 

E' uma medida (•sta de summa justiça. 
Na.da justifica o abandono em que fica um 
velho funccionario , que gastou os melhsres 
a.nnos de sua vida, prestando, no estran
goiro, relevantissimos serviço::; á patria, 
posto em disponibilidade, com ordenados 
mesquinhos, insufficientcs para garantir-lhe 
a subsistencia. 

Todos os funccionarios pu blicos, sem ex:
cepção, gosam do direito de aposentadoria; 
a excepção em que se acham os diplomataí.:!, 
além de odiosa, é summamente injusta. 

Demais, as disposições supra não se afas· 
tam das regras estabelecidas para as a.posen
hdorias dos empregallos publicos. 

A' vista do exposto, é a Commissão de pa
recer tlUC soja n.pprovado o projecto. 

Sala das sessões, 17 ue novembro do 190·1. 
-Gasttío da Ganha, pl'OSid.ento.-llosannah, 
de OUveiJ•a,l'clator .-Leouigitdo FUguei.1'C!S,·
Pereim 7,e Lyrc., com .restricçoão. 

O pr•oj.~cto n. 225, do corrente a.nno. sub
mettido ao exa.me da Commissão de Ot•ça
mento, eshbclecc o seguinte : 

1°, sepa1•ação das legações do E 1uador e 
Colombia até hoje reunidas sob a dieecção 
de um cncar:rcga.do de negocios e.il'ectivos ; 

2°, s:.tb.:;tituição dos encarregados _de n"e
gocios das legações do Japão e Venezuela 
por ministros roshfentes, que perceberão 
6:000$ de vencimentos c 8. 000.$ pa.ra deg
pezas de representação; 

3°, c reação de um Ioga r de segundo secre
tario em cada uma das legações supra. men
cionadas; 

4°, restabelecimento dos logn.res de ad
didos sem vencimentos ; 

5°, aposent:~ção com 24:000$, moeda do 
paiz, dos chefes de missão, que contarem 30 
annos de serviços, percebendo uma. quota 
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proporcionada ao tempo os que tiverem 
meno1• numero de annos de serviço e fo
rem aposentados. 

A Commissão de Diplomacia e tratados 
opina, no parecer que acompanha o pro
_jecto, pela approvação integral deste. 

A separação das logft.ções do Equaflor, e da 
Colombia é aconselhada pelo Sr. Ministro 
u.-as Relações Exteriores no seu relatorio, 
onde se lê que um só agente diplomatico 
acreditado junto aos dous governos, não 
póde attendcr etncazmente aos importantes 
i.nteresses do Brazil, sondo grande a distan
cia e mui diffi.ceis as communícações entre 
Q ni to e Bogotá. 

Acccit·ando as 1•azões .justificativas da me
. . dida proposta, concorda a Commbsão de 
·Orçamento no augmento de despe:r.a, que ella. 
il.etermina e que é, quanto a esta pa1•te do 
proj:cto, de 14:000$, ouro, sobre o orça
mento em vigor. 

A substituição dos enca1•regados dos ne
:gocios do Japão e Venezuela po1· ministr•os 
1'esidentes não aca.rretrt augmonto de des
pezas e é medida igualmente solicitada pelo 
.t:r. !'vlinistro do Exterior. 

Os ministros residentes perceberão um to· 
tal de 14:000$, ouro, como percebem os ac
t;ua.es encarregados de negocias. 

.A dUl'erença que existe entro ns parcollas 
ue vencimentos U.e uns e outros é que os 
vencimentos dos cncai'rcgados de negocios 
süo llivididos em duas par·tos iguaes, sondo 
3:000$ de ordona<lo e 3:000$ de gratifi.ca
qã.o, ao passo que o ordenado dos minis-

•'tros residentes será, pelo projecto, de 
,1:000$ e a gratificação de 2:000$, o que não 
ai te1•a o to t.al. 

Crea o projecto quatro logares de 2°~ se
cl•etarios, sendo um para cada legação. 

Os actuaes encarregados de negocias não 
1;ccm secretarias, o quo é inconveniente, 
como demonstra o rolatorio citado do Sr. Mi

. nistro do Exterior. 
O pr•ojccto não estabelece vencimentos 

para os 2us secretarios, entendendo-se 
porém que devem ser de 5:000$, seo.llo 2:500$ 
de ordenado e 2:500$ de gratificação. 

A elovação da despeza. com os quatro se
cretal'ios será, portanto, de 20:000$, ouro, 
annualmentc. 

Ao l'estabJlecimento dos logares de addidos, 
,.,em vencimentos, nada tem a oppor a Com
.missão. 

A ultima pa.1•te do projecto refere-se á 
apresentar;ão dos diplomatas. 

Actuu.lmcnl;e os funccionarios dessa classe, 
ttue co11Lam o tempo do serviço a que sere
tere a primei1•a parte do art. 5° do p1•ojeato, 
podem se1• u.posontados com 6:000$. O 
projecto eleva a 24: 000~ a. remt~neração dos 
.;.l.:posentar1os naquallas comlições. 

Si é mesquinho o vencimento dos aposen
tados no regimen actual, parece que seria 
demasiado um brusco augmento ao quadru
plo-como se estabelece no projecto. 

Pensa a Commissão .que seria razoavel 
fixar-se em 12:000.$ annuacs o vencimento 
dos aposenta,dos nas condições do aet. 5.., do 
projecto. 

Instituída uma nova legação pela separa
ção das do Equatlor e Colombia, será neces
sario consignar-se um::t verba de 2:500.~, 
ouro, para. despeza.s de exper:liente e aluguer 
'de casa. pa1•a a chancellariíl. dessa legação, 
verba do que não cogitou o projecto e que é 
dada ás actua.cs tmcarregadorias do nego
cios . 

Assim, JlCnsa i1 Commissão quo o projecto 
devo ser approva.do com as seguintes modi
fi.cações,que oppol'tuna.mcnte apt•csentará ein 
emendas: 

1.a E' :fixado em 5:000$, ouro, o venci
mento annual de cada um dos 2''5 socretarios 
das legações do Jn.pã.o. Venezuela, Equador o 
Colombia, scniio 2:5JU~ de o1·dena'lo o 2:500$ 
de gratificação. . 

2.a Para expe:licntc c aluguel do c:lS:\ p:~.ra 
a, chancellaPia da. legação da Colombia será 
abonada, a.nnualmcntc, a. somma de 2:5')0$, 
omo, sendo 2:001l$ p:~,ra a.Luguel de casa. 11 
500$ para expediente, mantida iguttl verb'.l. 
para a lega.çao do Eq nado r. 

3.11 Em vez (te 2!:000$ annun.cs em moeda. 
do patz, como se diz no projccto, art. 5••, 
diga-se: •< l<?:OO!'l$ annuaes em moeda do 
paiz». 

Sala Llas Cummis::;ões, 12 de novomhro do 
1904.- Cassiano do Nascimento, presidente, 
-David Campista, &·clator. - Gatetío Cm·
valhal. - i·~·anci.~co Sà. - Conzclio da l<'on· 
soca.- PctHll~ Rmnas.- U;·úcmo Scmtos. -
Francisco Vciov.. 

N, 225-19;)1 

O Congrc::::Jv :~acionai decreta : 

Art. 1. o As Legações do Bra.zil no J:Lpã.o 
e nas Republicas de Venezuela, Equador e 
Colombia serão regidas po1• ministro8 resi· 
dentes, coaujuva.dos por 2os SCCl'CtarioS, 

Art. 2. o Os ministros rosidcn tes pcrcq lJem 
4:000$ de m·denado e 2:000$ de gratificaç~ã.o, 
sendo-lhe) abonada para representação a 
quantia de 8:000$000. -

Art. 3. I) Ficttm separadas as missões do 
Equado1• e da Colombia, presentemente l'e· 
unidas, para serem estabelecidas duas le· 
gu.ções permanentes, uma em Quito e out1•u. 
em Bogotá. 

Art. 4. o E' rostalJelccida a classo dos ad
didos, sem vencimentos, nem profer~ncia. nas 
nomeações do 2mJ scm•etarios. · 
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Art. 5.0 Aos chefes de m1ssao, tanto di- quota daquella remuneração,: proporcionada 
plomatas de carreira, como os que tenham a.o·tempo. . 
no posto de ministro recebid'o sua primeira; § 2.o Não tem direito ao beneficio da apJ· 
nomeação, contanda. 30 annos de effectivo santação aquelle que contar menos de lO 
exercício, será concedida,a a.posantação com a.nnos de serviço. 
24:000$ annuaes em moeda do paiz. t 6 o d' · -

§ 1. 0 Os chefes de missão, que co:t;J.tarem Ar · • Revogam-se as ISposiçoes em 
mais de lO e menos do -30 annos de serviço contra. rio· 
e:trectivo, quando igualmente verificada sua Sala das sessões, 1 de outub1•o do 1904.-
invalidez, serão aposentados, percebendo. a Gastãa da Cunha. 

N.,, 245B-L904 

Reclacçtto para :p disctmaa do pl·ojecto n. 245·, deste armo, que ft.'XJa a despe::a do Ministe1'i a 
rla Jlal'inha pa1·a o exercicio de 1905 

Art. O Poder Executivo é autorizado adespcmler pelo Ministerio da Marinha, com 
os serviços designados nas seguintes ve1•bas, a quantia de 31.136:720$508, papel, 650:658$580, 
ouro: 

1. Secreta.t'ia:do Estado ......•.....•...••••.•.••.••.• 
2. Conselho Na.va.l (Diminuicla de 700$ a consignação 

de 3:000$ para materiu,l, ficando este assim aspa· 
cificado :-Expediente, l: 500$-Impressõcs e onca· 
d•;rnaçõos, 600$000-Asseio tla casa., 200$000) .•.•. 

'3. Qun.rtcl-Gonera.1 ......•.........•.....•...•.•.•••. 
·4. Supt·cmo T1•ibunal Militu,r ........................ . 
5. Contadoria da Marinha ............••.••.•••.•..••. 
B, Commissariado Geral da Armada .•••.•••.••.•..•..• 
7. J\utli to ria ...•.•••.•.........•....•..•..•.•......• 
8. Corpo da. Armada c classes annexa.s ......•••...•.• 
9. Co1•po do Marinheiros Nacion~\es .•.•.••.•.••••.•.•• 

10. Corpo de Infanta.ria ele ~Tal'inha ..••...••.••....... 
11. Arsonaos-( A.ugmcntaua de 60:000$ a consignação para. 

pagamento das pensões aos opJrar!os invalidas dos 
extinctos a.rsco,aos de Ma.rinha da, Ba.hia e Perna.mbuco) 

12. Capitanias de portos .•..••.....•••••..•. I ••• I ••••• 

13~ Baltsamento de portos ............................ . 
14. Forca Naval.-. .•.....••....•.....••....•.•..•....• 
15. Hospitaos ..••..•..•..•.....•....••.••.•••••••..••. 
16. Repartição da Carta Marítima- Augmentada de 

100:000$, sendo: 90:000$ para acquisiç~ão e montagem 
do um pharol de 4a classe, na praia de Pernambu
quinho, no Estado do Rio Grande do Sul e 70:000$ 
para a l'emoção do pharolete do morro de João Dias 
para a ponta do Sumidouro e insta.Ilação do pharol da 
ilha da Paz em Santa Catharina, e montagem dos 
pharoes Simão Grande, Machadinhas e Gaivota, no 
Estado do Pa.r(L.-Na rubrica.-Diversas quotas-, in· 
cluidas as palavras- cornbustiver e sobresalentes-, 
na Consignação - Pa1•a. a(·,ruisiçã.o de oleos, mech1.s, 
chamin~s e outros artigos ........ I ••••••••••••••••• 

17. Escola Na vai, etc ..•.••••.•••......•.. •·• · •••...••.•• 
18. Refol'ma.dos-Augmentada. de 15:174$400, sendo addi· 

cionada. a. importancia do 3t.926$400,, em conse
quencia. de reformas concedi s, e deduzida a de 
16:752$ correspondente a quat .·o otnoiaes refOl'ma-
dos que falleceram ..••......••••••.••..•.••.......•. 

19. Companhia de Invalidas .•.••..•• ~ .••.•...•.•.•.••• 
20. Armamento e equipa.mento .•.•••.•........•..••....• 
21. Munições de bocca ...•.••.......•••.••..••.•••.••• 

Ouro 
• •••••• t •••• 

............ . ........... 
············ . ··········· ············ ············ . ........... . ........... . ........... 

t t 1t t • t t • t t tI I t .............. .............. . ............. ... .... , ...... 

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

Papel 
208:667$000 

46: 1,10$000 
98:33lt000 
26:040'000 

233:932$500 
43:760$oon 
21:775$000 

3.099:840$000 
. 2. 729:012$350 

373:650$700 

3. 818:514$668 
436:08,00 
50:000 000 

4.447:06 146 
376:603.000 

909:740$000 
387:200$000 

692: 19610 09 
160:667 685 
150:000 000 

7.867:422 45 o 
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22·. Munições navaes .. , •... , .........• , .••.......• , ... 
23. Material de constl•ucção naval, etc.-Augmentada de 

30:000$ para construir e adaptar a qualquer em-
barcação, a juizo do :poder competente, o invento 
de turbina a vapOl',,., .• , .•.•••••• , ••.•.•.. , ••• 

24. Obras-Augmentada de 50:000$ pª'ra as obras urgen
tes de que ca1•ece a doca da Capitania do Po1•to 
do Estado da Bahia, nos terrenos do extincto 
Al·senal de Marinha ••••..••.•.•.....••••..••.•. -.• 

25. Combustível ••.••...•.•.•••.•• , .•. , ••••.•.••.•.••• 
26. Fretes, passagens, ajudas de custo, etc ••••....••..• , 
!7. Eventua.es ........................................ . 
28. Com missões em paiz estra.ngeiro .••••••••••.••.•••. 

Art. Fica o Presidente da Republica autorizado: 

············ 650:653$580 

2§á: f! 

l . 350:000$000 

l. 780:000$000 I 

480:000$000 
1.000:000$000 

220:000$000 
210:000$000 

a)· a vender o material reputa.do inutil, apt·oveitando o producto da venda nos reparos 
do matorial :tluctuante e proprios nacionaes; 

b) .a reorganiza1• o Conselho Naval e a respectiva secretaria, ficando o acto par::t 
execução dependendo de approvação do Congresso; 

c) a rever o regulamento da Escola Naval, fazendo as alterações que jutgar eonve· 
nientes, devendo, porém, ter oxecução depois da approvação do Congresso; 

cl) a mandar construir, para experieo.ci:-t. os submarinos de invenção nacional que 
i'or.em julgados acceitaveis, depois de ouvidas e publicadas a,s opiniões competentes 
S4;)bre o assumpto, po~lendo :para esse fim abrir creJ.ito atd tL importancia d6l 700:000$000. 

e)-a contractar, na vigencia da p1•csente lei, o se1•viço da praticagem da. b'1rrtt do Rii> 
Grande do Sul, mediante concurrencia publica, com proponente bru.zilciro on empreza na
cional, com os favores e onm conferidos em iclmlticas condições. 

t)-a. despandm• 150:000$ com o resta.bclocimonto d.a E.;;cola, de Apremlizc3 Mat•inhciros 
d.e Sergipe, em virtude do at•t, 1° da. lei n. 1.186,dc 15 de juuln d~ 1 \JO-L 

Art. Fica det•ogado o art. lO da lei n. 3.018, de 5 de novemht•o de 1880, para o fim 
de :poder o Governo celebrat• contractos por tempo nunca maior de cinco a.nnos, quando es
tes versa.rem sobre aluguel de ca,sas, construcçõos navaes o illuminaçiio de fortalezas, 
ilhas do Ministerio da Marinha e navios de guorra ou fornecimento de agua a qualquer 
dessas de:pendoncias. 

Saia das Com missões, 16 do novembro do 1904. -Cassicmo do Nascimento, presidente. 
Lattrindo Pitla, rolator.-Paula Ramos.-Oo,·ncUo dct Fonscca,-F1'ctncisco Sd.-F1·ancisco 
Veiga, 

. 0 Sr·. Briclo Fllho~-Sr. Prcsi-~· 0 Sn.. FERNANDO PltESTES-Suppunha que 
dente, no cumprimento do dever de repre- V. Ex. ia referir-se ao attontarlo contra a 
sentante da Nação, venho aqui deixar cuu- legalidu.de. 
signa.do o ~neu protesto. pelo attent~do que 0 SR. BRICIO FILHO_ De accordo com 0 
contra a h~~rdade tle nnpr:ensa fot ante· modo de pensar sempre manifestado desta. 
hontem :pratiCado nesta. Capital. tribuna, nãõ faço articulação contra a auto.:. 

VozEs-Oh! ridade que cumpre com o seu dever, repri-
mindo dosordons, restabelecendo a tran-

0 SR. VALOIS DE CASTRO- Não apoiado; · quillid:.1.de ; mas, por outro lado, não 
estamos em estado de guerra. (Apoiados.) posso consentir que se :pratiquem medidas 

O SR. Josf: BoNIFAc.ro-Em situação anor-
1 
inconstitucionaes, q_ue se pratiq. uem atten-· 

mal. 1 tados contra a imprensa; ai.nda_ não os ta mos 
O S A N t t em estado de sitio. 

. . R. N~ELO NETO:-- es e momen o E lev-antando nesta hora m:m prote3to 
falia-se em llberdade de 1mprensa ~ contra 0 a.cto do chofo do policia, desejo que 

O Sa. BRICIO FILHo-Estava de :pé a Con- fiquem consiguaJ.as om PL'imJiro logaL' a.s 
stituição quando um orgão de publicidade palavras do Jornal do Bra~it, quo nobro
d!esta Capital, o Correio da Manha, foi pri- mente esqueceu ro.~entim:mtos;. p:.tra. trazer, 
"'f-ado de distribuir seus exemplares, :por neste momento augustio~o, o concurso de 
ordem da. autoridade policial. sua solidariedade. 

v~.vn oo 



234 

0 SR. FERNANDO PRESTES - Do tudo O 
que mais incommodou V. Ex. foi isto~ 

0 SR. BRICIO FILHO -V. Ex. ou qual· 
. que1• outro collega, com o intuito que não 
quero descob1•ir, póde fazer insinuil.ções, tem 
toda a liberdade p·1ra. fazel-as; eu vou se
guindo o meu caminho, sereno, tranquillo. 
{Trocam-se 'muitos apartes. Soam os tympanos.) 

Hei de cumprir com o meu dever, ~~q:~.i ou 
em qualquer outro Iogar, em qualquer mo
mento. 

0 SR. PEDRO PERNA~IBUCO - Não esta.
IDOS de accordo. 

O SR. JuLIO DE MELLO - Ouçamos o ora
' dor, c1ue falia em seu nome individual. 

0 SR. BRICIO FILHO - E creio que não 
disse que fallava em qualquel' outro nome. 

O SR. EsTACIO ComnRA- E nem podia 
fu.zel-o, porque não estamos de accordo, e, 
.por isto, não interrompemos a V. Ex. 

0 SR. PEDRO PERNAMBUCO - Perfeita
mente; por isto não interrompsmos a V. Ex. 

0 SR. BRICIO FILHO -Ainda mais, sempr•e 
<1ue fallo,' digo que fali o em meu nome in<li
vidual. 

0 SR.PEDRO PERNA:IlDUCo-:\IIesmo porque 
não roprescnta o nos:;o pensa.mento. 

O SR. Josf: BoNIFACio-Nem o do Estu.do. 

0 SR. BRICIO FILHO-Não &Ci qual O valOl' 
1.1a insinuacão de V. Ex. 

O SR. JosE BoNIFACio-Não é insinua.ção,ú 
afllrmação vei•<ladeira,completa e catcgorica. 
· (Trocam-se muitos outros apm·tes. Soarn 
fottemente os tympanos. O Si'. Ptesidente 1·e· 
clama a attençao,) 

0 SR. BRICIO FILHo-Sr. Pl'OSÍllente,quaCS· 
que1• que seja.cn as manifestações,. nesta 

·hora formuladas contra a. minha attitudo na 
tribuna, quaesquer que sejam os a.pat•tes que 
su1•jam da direita ou da esquerda., eu, 8r. 
P1•osidente, continuarei a cumprir com o 
meu dever, com a mesma convicção. 

u~ SR. DEPuTADO-Como todos nós. 

0 SJ.t. BRICIO FILHO-Mas quem é que diz 
<1ue não é como todos os senhores ~ 

0 SR. CARLOS PEIXOTO FILHo-Mas a.gora 
.-digo eu : como todos nós. 

O SR. BRICIO Fir.no-Mas quem nega? 

0 SR. CARLOS PEJXOTO FILIIO - Ningucm, 
mas quero repetir. 

0 SR. BRICIO FILJIO- Quanto a a.pal'tes da 
Ol'dem d•tquelles que possam ser 1'ot•mulados 
pelo represontanto de S. Paulo, devo ponde· 

rar que S. Ex •. não me faça perguntas. Si 
encontra em minha vida publica, em qual
quer momento, um acto que me desdoure, 
formule a a.ccusação francamente da tribuna, 
p0rl1ue, homem cor1•ecto, digno, sempre de 
pê, desafio e pl'ovoco as apreciações. · 

0 SR.. FERNA-:'•lDO PRESTES- 0 que disse foi 
que estranhava que em um momento destQ 
V. Ex. viesse estra.nhaP que o Governo ti
vesse suspendido a publicação de um orgão 
opposicionista, quando estamos em estado de 
·guet•r::t. Foi isso que disse. 

0 Sn.. Bn.roro FILHO-V. Ex:. não declal'OU, 
perguntou. 

0 SR. FERNANDO PRESTES -Perguntei si 
isso era o que mais incommodava a V. Ex. 
Si foi o que mais me impressionou. 

0 SR. BRICIO FILHO-Fique V, Ex. com O 
dil•eito de se impressionar com o que quizer, 
mas não me desrespeite. Dito isto ]lrosigo no 
cumprimento do meu dever, certo de que 
cumpro a minha obrigação com a maior 
isenção e p:.!.triotisrno. 

UJ\r Sn.. D.aPVTA.vo-V. Ex. não ti!•ou pri
vilegio disto. Qualquel' tem o direito de fa
zel-o. 

O Sr... I3r!.It.:Iü FH~no-.-\o assomar á tribuna 
el"a minha intenç'iio. dApois das palavr,~s que 
SC!'Yirr-m do exn·Ji.o ao meu discurso, limi
t~~r-me a fazer a leitul'a dos artigos publi
cados na, imp1•ensa, em sigaal de protesto, 
fazendo minhti.S as accu-;ações dos refol'idos 
orgã.os. 

Fora.m os apaJ.•te~ c1ue sm•giram tão acalo
ra.dn.rnentc Cltle me <lcsviara.m daquelle pt•o
posii;o. 

Prosigo. 
Vou ler as palaYl'a-s UI) Jo1·nc(~ elo B1·ct;it, 

com relação ao attenta.do : 
<< Im.rwenst.! - Na mad1•ugada de hontem 

chegou ao nosso conhecimento que, por pat•te 
da policia, dom jornaes desta capital, um 
matutino e um vespertino, seriam intim'ldos 
a suspendet• sua publicação. 

Cau.;ou-nos is::o profunda. surpreza. Não es
tando suspensas as-garantias constituciona.es, 
a o1•dem era, pelo menos, illegal ; e o actual 
governo, tendo em seu seio homens cujo pas· 
s:.Ldo responde pelo seu respeito á lei e ao 
dil•cito, não podia encampa,r semelhante e 
flagrante violação delltt • 

Fizemos, âquella mesma hot•a, o possível 
pn.l'~t evitai' <~ consmnmação dessa facto; e a 
propl'ia autor·idade policial testemunhou os 
esforços que empregámos par.1. consegui.r a 
a.nnullação de semelhante 01•dem. 

Pondcrámos que não esto.vamos em estado 
do sitio ; (rue em tempos, até da maior 
g1·~widado, o Gover·n.o tinha. m~tntiúo illoso o 
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-principiO altamente democra.tico da liber
riil.de de imprensa; e, finalmente, a.ppcllámos 
para. o espírito cordato e justiceiro do 
Sr. Presidente da. Republica, que, de certo, 
nem directamente, nem pelo orgão do Sl'. 
MinistrJ do Interior e Justiça, professor de 
r!ireito, poderia approvar, sanccionar seme
·1hante cousa. 

Não tivemos a ventura. de ser attendí los. 
g o facto se cousummou, como o faz certo o 
communica:lo da rcdacção da folha matutim., 
tJirigido i Noticia, e o da_ folha vespertina, 
r.m1bas adeante publica,dos. · 

Levamos o fu.cto ao conhecimento do St•. 
Presidente da. Republic'1 e do l\Iinbtro do 
InteriOi.'. "\creditamos c1ue a ordem será re
vogada., pois não encontra justifi.c::J.çã.o legal, 
e estamos sob um regimen de legalidade e 
só pelos meios regulares pôde a imprensa 
ser devidamente punida em seus excessos. 

No caso de que tmtamos ningncm pótla 
\Jesconhecel' a absoluta insuspeição e isenção 
de animo do Jomal do B1·cc~il. Ma.s é peh 
garantia constitucional da liberdade de im· 
prensa que pugnamo3 ; e, além disso, pelo 
decoro da administração da. Republica, que 
deve sar superior ás paixões, embora seja. 
victima de aggressõos injustas e po1• isso 
mesmo destt•uidas naturalmente, sem ne
cessidade de violar a lei.» 

Agora, S1•. Presido ate, vou lee as consi
derações que sobre o assumpto fez a Noticia, 
r1ue, a.pez~r de sua. orient ~çã::> sempre mo· 
tl.el•ada., nã.::> se julgou desobrigada. de escre
ver as seguintes linhas, que v<.tlem muito e 
muito: · 

<<Uma 1Ju:rlicla-A índole J.csta folha exclue 
preliminarmente a hypothese de tratarmos 
de um interesse proprio; na. profunda estl·a
nhcza quo nr>s causou a delibet•ação tomada 
pelo illustra Sr. Dr. Chefll de Policia, em 
nome do Governo, de suspondel' a edição de 
nm dos orgãos de publicidade desta. capital, 
mandando a.o mesmo tempo, peln. . m ·~dru
gada, um dos seus delegados a todo·s os jor
na.es da ma.nhã p<tra o fim de exercet• a cen · 
sura prévia. nas informações que deviam 
se1• da.d.~ts ao publico, Nunca em nossa~ co
lumnas encontrou-se a violencta e a intole
rancia no exame dos act ,s do poder publico; 
e nesse exame sempre constituíram para nó.s 
um pat1•imonio sag1•ado o caracter e as qu:1-
lidadts passoaes dos que os p1•a.ticam. Pot•
tanto podemos dizer com a segurança de não 
ser posta om duvida uma sinceridade que 
tem o mais fo1•te esteio nas no3~a.s tradiçõe~ 
do jornalismo, pe~demos diz.;r que não é pat•a 
a satisfação de desejos ou de ambições que 
somos for1;a.1os aos repJ.ros qtl!3 ora faze· 
mos. 

O Governo, defendendo-se cont1.•a um ata.· 
que á sua autoridade, exerce sem duvida, 

mais do que um direito, um dever. Não é a. 
personalidade nem do chefe do Estado nem 
dos seus ministros que fica em causa na in
tercurrencia. de successos como o de hontom; 
é, sim, a autoridade de que tiveram uma 
investidurc1legal. Mas, por outro lado, a 
propria circumstancia dessa defeza de uma 
investidura legal importa na obrigação re
steicta do emprego o uso de medidas legaes 
e entra estas mesmo os mais fervo1•osos ami
gos do Governo não podem sustentar que 
esteja e:lse ataque directo <.í. liberllade de 
impr;msa representado na deliberação to
mada, por ordem do Governo, pelo Sl'. Dl'. 
Chefe da Policia. 

Não contestamos, po1• um cxaggero de 
a.mor profissional, que aos olhos do poder 
publico não po.;sn. em cel'tas circumstancia':l 
parecer inconveniente, porlurba1lora ou pe
rigosa a acção do jo1•nalismo. O poder pu
blico tem, po1•úm, nestes casos, o recurso de 
providencias que, restringindo, pelas neces
sidades superlo1•es de ordem c da consel'
vatão, todas as liberdades políticas, inclue 
nessa restricçã.o a liberdade de imprensa.. E' 
preciso nos convencermos de qu:) . por ser 
excepcional, nem por isso é menos consti
tucional o recurso do estado do sitio ; e da. 
conveniench dcsttt medida, dentro d(), qual 
o Gover'lo não so1fre embu.raços na. acçã.o 
qua repute preciso desenvolver, é elle o 
unico j;ziz. 

Não nos cabe a uós apl·ecial' até rt ue ponto 
póde se1• levado o exet•cicio do di L'eito d.e 
liberJa.de de impL•enstt; mt~s essa apreciação 
não cab3 tamuem á autorüia.de publica, em
quanto pt•evalecc o principio constituciona.l 
que a assegura. No periodll que precBdeu ao 
actual pet'iouo govet•namental, o poder pu
blico solirou ataques d:1 imprensa. como 
talvez nunca. governo algum tenha. solfrido; 
e nunca a liberdade de impren::m. so1f1·eu a 
menot' re3tricçã.o, mesmo em momentos do 
mais sério perigo para a. or.iem publica. 
Ao govm·no do Sr. Dr. Campos Salles havia 
prec::Jdido o do Sr. Dt•, Prudente de Moraes, 
que atravessou rude!s momentoseaté mesmo, 
em determinado dia, uma sHuação sensivel
mente identica á de hontern, quando teve 
de enviar uma columna de força do exer
cito para. subordinar a Escola Militar suble
vad<t; mtts ás rostricções ú. liberdadQ de im
prensa precedeu, n~sse Governo, u. decre
tação do estado de sitio. 

O Governo conseguiu su1fuca1• a l'ebelHão 
a que fu1•a.m arrastados os alumnos d:.~. Es
cola :. Milita1• ; as desordens da.s ruas estão 
coss~do pouco a pouco ; a cidade volta 
á sua. calma do costumo. Ninguem melho1• 
do que o Governo póde saber si isto pre
nuncia um restabelecimento definitivo da.s 
condiçõ_es de ordem, de paz, de segurança; 
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de que tanto precisamos para o nosso pro- nal, respondeu esse glorioso militar: amigo 
gresso material e moral, ou si ainda restam quando a. situação e as instituições correm 
elementos em fermentação, mesmo entre perigo, o meu dever é guar·dar a Constitui
nós outros da imprensa. Neste caso, cabe ao ção em uma gaveta, livrai-a da rebeldia e 
Governo armar-se dos recursos ctue julgue no dia seguinte entregai-a ao povo, limpa 
neces:>arios; e nãoprotestaremosporqua,long.e e immaculada, livre das alfrontas dos pe
de querer que a liberdade da imprensa seja. · troleiros. 
a primcirn, das libeedades, apenas desejamos I Era o que podia responder agora, nesta 
que ella seja uma liberdade como qualquer hora ao nobre Deputado. (Apoiados.) 
outra pelos processos legaes, ao . superior Sr. Presidente, não estamos em momento 
intere~se da legalidade e da ordem.» normal, porque estamos em perfeito estado 

Aqui fica consignado o meu protesto. Não de guerra. (Apoiados.) 
e pn.ra censura1•, é antes para louvar, tudo A Capital vinha agitada ha dias pelo ·for
quanto o poder publico puzer em pratica monto da. anarchia. e um dos orgãos desta 
para mtwter a ordem e resta.belecor u. tran- agitação era o mesmo jornal por cuja liber
qullidade; mas é para ser reprovado tudo dade de impt•ensa veiu o UJ.ustre Deputado 
quanto fizer i'óra. da orbi ta. constitucional. levantar o seu protesto. 

Eis o que neste momento tenho necessidade O Governo tinha sciencia dos prodromos do 
de dizer. deste meu posto, de onde sempre movimento, mas confiava por demais no pa
mantive a maior correcção e de onde,Sr.Pre- trlotismo dos 13ra.zileiros. 
sidente, pretendo continuar a discordar dos Não confiou em vão, Sr. Presidente, por
actos do Governo que eu entenda que me- que ct voz do primeiro magistrado da Nação 
reçam censura, c a me insurgir contra as cerca.ram-n'o os seus auxiliares, e a dedicação 
suas deliberações que ou ache que são im- do exerci to, d<t marinha e da policia puderam 
convenientes ao andamento dos negocias pu- ti.rar a limpo a Constituição e a. santidade 
blico.~ . magestat.ica do Podei' publico dos al'rancos 

E' o q ne neste momento tenho a dizet'. da arruaça e da anarchia. 
Amanhã, sempre que esta tribuna me fôt• Póde o nobre Deputado lançar o seu pro-

conserva.cltt, aqui estu.rei com a. mesma isen- testo. Quando a. hiatoria se fizer destes suc
ção de animo, dentro das normas que tracei ccssos, se ha de ver a diiferença de con-
e dns quaes nunca sahi. ducta e attitude entre o nobre Deputado e n 

E' só por hoje. maioria da Camara, que está. ao lado do 

O Sr. Oassiano Nascixn.euto 
(mo'tlimento de clttençao) - Fique o uobre 
Deputado no seu posto, ucamos nós, maio
ria da C::nnara., representante.:; tles&e povo 
brazileiro, tambem no nosso - ao lado do 
poder constituído e das instituições que .nos 
legaram os que implantaram o regirnen. 

Siga o nobre Deputado o trilho que traçou, 
seja logico ; mas fique tambem a. maioi"ia da 
Camara, sem desfallecimentos, neste posto de 
honra que a Nü.ção lhe confiou, prornpta. a 
cumpl'ir o seu dever, n:.\ <~ltura da impor
tancia do momento (apoiados ; muito bem), 
consciente de que as beoçã.os da patria e da 
posteridade hão de recahir sobre a cabeça 
de cada um daquelles que não tiveram um 
minuto de fraqueza, nem se arredaram da
quillo que é o cumprimento de um dever de 
honra. (Apoiados; muito bem.) 

S.r. Presidente, eu sou da escola. do inol
vidavel soldado que teve, em um momento 
angustiosissimo, de rj:lpl'imir a onda da anar
chia que procurava tudo avassallar e derro· 
c~ r pela base o edíficio das instituiçõos na
ctonael:l. 
_Recordo-me, Sr. Presidente, que, em dia 

tio. amargurado como este, quando um 
a.m1go lhe, fazia sentir que um determinado 
acto se oppunha. a um p1•incipio constitucio-

podot• constituído. 
E a hi:stoJ·ia, então, pois, imparcial, cujo 

juizo é indefectível e inamolgavel ha de dizer 
quo na crise da anal'chia., o de reboldi \ para 
as instituições republicanas, o potler nã•i 
periclitou nas mãos de integro magistrado 
que preside os destinos da Republica e que 0 
Congresso Nacional, outro poder constituído, 
cumpr-iu dignamente o .seu dever, licando ao 
lado do poder constituoional. 

0 SR. BRICiO FILHO- Quem está dizendo 
que não :fique '? 

O SR. EsTACIO CoiMBRA-Eu não acredito 
que o illustre Deputado por Pernambuco 
seja solidario com o movimento de rebeldia 
contra os poderes constituídos da Nação. 

0 SR. BRICIO FILHO-Estou aqui no meu 
posto de Deputado, cumprindo o meu dever. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-Perfeitamente ; 
mas não acredito que V. Ex. dê o prestigio 
da sua solidariedade a um movimento de 
anarchia. 

0 SR. BRICIO FILHO-.- E quem disse a. 
V. Ex. que dou 1 ! N"ao tenho que dar expli
cações ••• 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO (com 
energia)- Tem, tem obrigação de fazel-o ! 
(Muitos apoiados.) . 
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0 SR. ANTHERO BOTELHO - 0 nobre 
DE::putado deve ter a corag1:m ele definir 
a sua posição! (.Muito bem. T1·ocam-se mu-::
tos apMtes entre o Sr. Bticio Filho e out~·os 
S)·s. Deputados.) 

0 SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tym
panos) - Peço ordem, peço-· attenção ! 
A discussão não pôde continull.r deste modo. 
( Oõnt.: niw a troca ele vehementes apartes ; 
o omd01· senta-se. Socl'm dem01·adarnente os 
tympanos. Restabelecendo-se algttmJ.. calma, 
continua o orado1·.) 

0 SR. CAS3IA~O DO N ASCBIENTO-EU pe
diria aos m~us hormtdO·~" colbg~LS ... 

O SR. Al'\GEL'J NE"'O -Vamos ouvir o 

Sr. President.n, ha uma cousa acima do 
estado de sitio que a rebeldia pruclamou: é 
o estado de guerra (apoiados; m.uit:: bern), é 
o csta,do do poder publico a :::e defender 
contra os herôes fia, arruaça e da anar·chia. 

Permittir, Se: Presidente, que as armas 
que se podem fazer embotar, que se podem 
dominar,continnem a atirar impunemente ;.i, 
sombra dessa liber·dade de impl'cnsa., tão 
aprego<~da, cont.ra o podee publico, que se 
defendo, é estulticie. (.~1poiados; muito bem.) 

leaclu. 

_Digo e a.tnrmo com a responsabilidade do 
meu nome de homem publico: quando a. so
ciedado chega a este momento de convulsão, 
o poder constituidu colloca-se na altura da 
sua missão, ou morr0 com as instituições 
que é obriga.do a dei'ender ou subjuga e do

. mina a an .rchia., e então não escolhe outros 
O SR. Baicro FlL~o,..--Tem que üiz~r por-: meios quo nã.o sejam os do decoro, do brio e 

que estou na nec(JSSldade de me expliCar. · dignhL1.de pl'opr·ios ch; llumens (ltW servem o 
0 SR. CASSIAKO DO NASCIMENTO-Direi. poder publico neste instante. (Apoiados; 

. , , -, ._ muito bem.) o s.~· Ai'\GE_LO NETO.;- Por ,,cau:>a ~o dr Nã.o tenho meios do apaga.r dc)S Annacs 
lemn;m. ou peL~ anarch1 ou pola legahdade. desta Camara. 0 protesto do nobre Deputado; 
(Apotados-.) si o tivesse, mandaria riscai-o, para que, de 

O SR. CASSIANO Do NAscrl\mNTO- Eu pe- futuro, se não dissesse que houve algue:in que, 
diria aos meus honrados coUegas que ouvis- cobrindo-se com estas garantias constitu- ' 
sem as minhas palavras com a serenidade cionaes, ao mesmo tempo que atacou a Con
com que ouvi as do hourado Deputado por stituição, procurou lavrar este protesto con
Pernamlmco e com a mesma calma e frieza tea o pod-er pulllico, a braços eom a anal'· 
com que eu disse, apanhando a peroração do chia, com a desordem. 
honrado Deputado, que, si S. Ex. estava no Sr. Presidente, como eu disse, ao começar, 
seu posto, nós ficavamos no nosso. servi ao lado do valoroso soldad·) que teve 

Posso declarar porque tive occasião de occasião de defender esta Constituição e a 
dizer que o nobre Deputado devia explicar Republica. 
o seu procedimento. ' Com elle aprendi que, om momontos gra-

Rec .. mheço a plena Hberd·lde desta tribuna, vissimos, agmlos, solemnissimos, como esGo, 
mas sou dos que cntenllem que o homem o poder quJ besiiiu. ante o fetichismo da loi, 
publico, Deputado ou Senaçlor, não está acima ante formulas e aL•tigos de lei, cnft-aq_uece-so 
da opinião, deve explicação do seu procedi- e é facilmente vencido e esmagado. 
mento <t opinião publica do pa,iz. (Apoiados.) Resista. o· Poder Publico ; faç:L-o em nome 

Eis o quo queriam dizer as expressões que da nossa vida, em nome da honra, da in te-: 
ac!~bava de proferi·!·. grídade, do socego das famílias desta. Capi· ' 

o SR. BRICio FJLuo _ Depois responderei tal; resista, quo sun causa é santa e nobre 
a y. Ex., pois es~ou dccid.ícb a não dar (apoiados), ti uma causa de torl:~ a justiça 

t e aquelles que, sob pretexto í'ntil, com pa· · 
apar es. lavras mentirosas, chegaram a. incutir no 
· O SR. CASSIANO DO NA:scmENTo-Senhores, animo do povo, ballelas sobro um ragu
nenhum de nós é superioz• á generalidade de lamento que <t.inda não f(1i oxperlitlo pelo Po
de seus collega.s e menos ainda á opiniao pu- der Publico, sohre estes que recaiam a nossa 
blica, que é a font~J donde emanam nossos repulsu. e o anathema di1 hístoria e ela so· 
poderes. · ciedade. (.M·uito bem ; muito bem. O orador 

Homens publicos, devemo-nos ao serviço da e vivamente comprimentado.) 
Republica ·O devemos conta dos nossos actos 
ao paiz, c1ue nos elege o que nos observa. 
(Apoiados ) 

Sr. Presidente, fallou o nobre Deputado na. 
liberda'.le de imprensa. e veiu repetir uma 
cousa que ·todo o mundo está. cansado de 
saber: que ainda não estava procLamado ·o 
estado de sitio para se suspenderem as ga
rantias constitucionaes. 

O Sr. 13a·icio Filho- Sr .. Presi· P 
dente, o nobre Deputado, repl'.esenta.nte do;, 
Rio Grande do Sul; declarou., quando ,agol'a.Zc 
:se dirigiu aos seus collegas, que eu precisa.v.ah 
explica,r a minha attitude. .· -11 

Porque entendeu :S. Ex. que eu precisaTaj, 
dar explicações~ Em vif'tude do meu modo _! 
de proceder nesta Casa ~ Exct.usíva.meut0 i 

1: 
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pelos discursos que aqui ten1to pronunciado O Sn.. PRESIDENTE- Attenção ! 
oa por outros motivos? O SR. BRICIO FILHO - Nesto recinto, 

O SR. CASSIANO DO NASC!MENTO- Por echoou a vez da.quello que era Deputado· 
toda a sua conducta.. · nessa occasião, e que hoje é Ministro da Justiça 

o SR. BRICIO FrLuo- Por minha con- cl1amando de assassino o Sr. Glycerio. 
ducta.? O SR. JoXo LoPES- Não 1! verdade ; abso~ 

.. 0 SR. CASSIA:'\O DO NASCI:\IEN·TO _Tudo latamente não é verdade, (Hl! Ot!fl'OS ln·ote:;
demonstra que V. Ex. está. elo mãos dadas to$ e apa,·tes calo-,·osos.) 
com a anarchia o rebddia. (ApaJ·tes.) O Sn.. PRESIDENTE - Attençüo. 

0 SR. PRESIDE~TE-Attençüo. 0 SR. BRICIO FiLHO-Sr. Presidente, nosso.. 
o SR •. Bmcw FILIIO-Ah! Sr·. Presidente-, occasião não acreditei que S. Ex. eativesse 

chegou a vez de S. Ex. ser incorrecto e in- envolvido naquelles acontecimentos! Entre
conveniente para com um collega como ji tanto, agora so procul'a. insinuar que eu nã.~ 
uma voz fizeram o mesmo com s. Ex. tenho a coragem de me manifestar ! E é o 

Houve occasião, durante o Governo do Sr. Deputado por S. Paulo, a. quem sempre 
Dr. Pr·udente de Moraes, em que ello e os tratei nesta Casa com a maior defet•encia, a 
seus amigos foram dados como estando om quem sempre dei provas da maior cousi
connivencia com assassinos. (Tumultos, deração •.• 
apartes calorosos.) O SR. FERNANDO PRESTES-Et•a reciproco. 

0 SR.. PRESIDENTE-Attenção t 0 SR. BRICIO FILHo-E' de estt•anbar que 
O Sn. VICTORINo MoNTEIRO - E' fu1sis- seja s. Ex. quem Yenha á tribuna declarar 

simo. que eu não tenho a coragem de me mani· 
0 SR. BELIZARJO DE SouzA-Nesta Camara festar. 

nunca ninguem suspeitou semelhante cousa; Ah! Sr. Presidente, isto de coragem fica 
o Sr. Deoclcciano Martyr decfarou que para cada um; fique S. Ex. com a sua, seja. 
alguns homens políticos estavam compro· capaz de affr·ontar tudo. 
mettidos naquelle movime.nto ; vobmos a Reservo para o meu uso a coragem de 
licença, que não foi acceita; a Camara e o c-amprir com o meu dever; satisl'aço-mc com 
Governo não accl'editaram e os tribunaes a rectidão da minha conducta.. 
fizeram justiça. (Ifa outros a1uwtes.) Tenho em meu activo os serviços presta.-

0 sn. BRICio FJLIIO _Sr. Presidente, dos á Republica, em ho1•a angustiosa, pun·· 
sob1•e um dllS membros desta Casa, sobre o gente t 
general Glycerio, que era o chefe opposici- Qu,:tndo. • · 
onista, cahiu um dia,.nestc t•ecinto, a accu- O SR. ERICo CoELIIo-Apoiado. V. Ex. 
sa.ção de asEassino, -proferidu. pelo Sr. Depu- foi um bravo em defesa da. legalidade, na. 
tado .Scabra. cidade de Nitheroy, cQmbatendo a revolta e 

Naquelle momento, Sr. Presidente, não curando dos feridos. 
acreditei que o representante do Rio Grande 0 SR. BRICI. 0 FILHo-; •• quando, uma. vez t 

do Sul e o repre~enta.nto de S. Paulo fos-
sem merecedores de uma tal classificação. fechei o meu co:asultorio e fui ao c:tmpo d c. 

batalha, de cabeça descuberta, defendi a. 
O SR. FERNANDO PRESTES -V. Ex. per- Repu blica, ao lado do immortal ma1•echtü 

mitte um aparte~ O Sr. general Glycerio Floriano Peixoto. 
sempre teve a coragem de definir a sua po· De volta de Nitheroy, onde havia comba-
sição. tido na defesa da legalidade, representada. 

O SR. BRICio FILHO - Quem não tem a pelo benemerito soldado, fui contra a pro
coragem de definir a sua posição~ E' só posta do adiamento do Congresso Nacional, 
V. Ex. o() corajoso nesta Casa? . patrocinada pelo inobêidavel mal'cchal, como 

o sa. FERNANDO PRESTES_ Não, senhor; ~~~~:~rjo agora c?ntra o attentado á im-
~ão todos. Assim procedia porque, apezar de ter de-

O Sa. Bmoxo FILHO- Eu não estou con- fendido aquelle governo patriotico, eu não ti
corda.ndo com aquellas injustiças dirigidas nba enterrado os meus principies, meu amor 
;:tos nobres Deputados ; estou dizendo que á liberdade, minhas crencas, a ponto de me 
muita. gente assim se exprimia, considerando levantar na tribuna e dizer que vinha com 
aquelles que aqui cumpriam o seu dever, as roupas ainda quentes dos combates, em 
fazendo opposição ao Sr. Prudente de Mo- que tinha tomado parte, combater a medida 
ra.es, como ligados aos assassinos. (Protestos solicitada pelo digno Vice-Presidente d~ 
e o.partes.~ Republica. 
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0 SR. FERNANDO PRESTES- V. Ex. não 
desmereceu da minha consideração, mas es
'tranho que um homem que ta.nto patrio· 
tismo tem revelado, que ta.ntas provas de 
coragem tem dado, não venha. decla.rai' no 
momento a.ctU:al si esUt com o Governo ou 
Rom a. revolta. 

0 SR. BRICIO FILTI0-0 Deputado pelo Rio 
Grande do Sul disse que eu estu.va de mãos 
dadas com a anarchia, e eu pergunto: que 
fundamento tem S. Ex. para fazer essa affir
mativa? Por eu ter estado contra o Go
verno? .Ah! Querem os nobres Deputados 
que eu diga si neste momento estou com o 
Governo? Não estou. Continüo a, estar con
tra o Go.verno no meu posto. 

Querem saber si estoa com a revolta ? 
Eu ê que exijo que se prove que estou· com 
ella e para isto convido não só os Deputados 
por S. Paulo e Rio Grande do Sul, como os 
demais collegas. São forçados a fu.zol·•· 

Esmaguem-me com as p1·ovas, o si o não 
podem fazer hoje, façam-no a.m:mllã ou de
pois ou daqui a 15 dias. Reclamo, insisto e 
desafio. 

Si o não :tlzerem hão de consentir que diga 
que são meus infleis delatores. 

Os SRS. ERICO COELHO E BEI .. ISA.RIO DE 
Sol:'z.A.- Muito bem. 

O Sr. Presidente - Vae ser lida 
uma Mensagem do Sr. Presidente ela Repu
blica que acaba de ser recebida pela Mesa. 

O Sr. 1° Secretario procede á 
leitura da seguinte 

1\IEL'íSAGEM 

81's. Membros do Congresso Nacional. 
No dia 14 do col'rente, ás 7 horas da noite, 

o general de brigada Silvestre Tra vassos su
blevou a Escola Militar do Brazil, e, assu
mindo o seu commando, poz-so em marcha, 
á frente dos alumnos armados, com destino á 
cidade. 

O Governo fez marclw.r immediatamonte 
forças as seu encontro e conseguiu restabe
lo~er a ordem, occupando militarmente a 
escola, prendendo os alumnos e o general 
Travassos. 

Sa.be-se que era intuito dos revoltosos 
-depôr o Governo legal e instituir no paiz a 
dictadura militar. 

O lev,~nte da, Escola Militar era o segui· 
mento de uma serie de tumultos que ha dias 
tem perturbado a tranquilidade desta ca
pital, como preparo áquella criminosa ten
tativa. 

O Governo tem procurado cumprir o 
seu dever e está preparado para manter 
~ o1•dem publica e garantir as instituições, 

contando com o patriotismo inquebrantavei 
de todas a,s forças da Republica. Carece, en
tretanto, apurar as responsabilidades dos 
militar~s e civis envolvidos em tão graveo· 
aconteCimentos, fazondo·os processar e pren
der, e lamenta ter de vos communicar que o 
Senador tenente-coronel Lauro Sodré ·e os 
Deputados Alfredo Varella e major Barbosa 
Lima são geralmente considerados como au
tores do movimento que visava entreO'ar ao 
prjmeiro delles a dictadura militar. "' 

Trazendo ao vosso conhecimento factos di.\ 

tanta gravidaàe, confio que auxiliarejs o 
Governo a apurar essas responsabilidades; 
sem o embaraço que as immunidades parla
mentares concedem áquelles :rvrembros do 
Congresso, que se acham envolvidos nos la-
mentaveis acontecimentos. , 

Rio de Janeiro, 16 de novembro do 1904.- , 
16° da Republica.-H·ancisco de Paula Ro· · 
drigues Alves. 

O Sr. Presidente- A Mensarrem 
v ao ser enviada · á Com missão de Consti
tuição, Legislação e Justiça. 

O Sr. Cassiano do Nasei
Diento-Peço a palaYra :pela orclem. 

O Sr. Presidente-Tem a palMTV. 
pela ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Cassiano do N asei· 
Dlento (pela o1·dem) - Sr. Presidente, 
penso que V. Ex. vae enca,minhar imme
diatamente á Commissão de Constituição 
Legislação e Justiça a mensagem que acabá 
de ser lida., offerecida á consideração da 
Camara dos Deputados ; penso que esta 
Commissão, em cumprimento do seu dever 
p_olitico e das esperan~as ql_!.e a Nação depo
sita em cada um de nos, nao pôde retardar 
o seu parecer, concluindo por medidas que 
auxiliem o Poder Executivo e o colloquem 
em condições de cumprjr nobre c dignamente 
o seu dever. (.Llfuito bem.; mutto bem..) 

O Sr. Preside::n te - Si nenhum 
Sr. Deputado quer usar da, palavra na hora. 
do expediente, pas~a-se á ordem do dia. 
(Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais os Srs. Enéas Martins, 
Sá Peixoto, Passos Miranda, Rogerio de Mi
randa, Carlos de Novaes, José Eusebio, Ur,·: 
bano Santos, Christino Cruz, Ba.zerril Fontlf· 
nelle, Virgílio Brigido, Francisco Sá, Frade~: 
rico Borges, João Lopes, Sergio Saboya, Al· 
berto Maranhão, Abdon Milanez, Affonso 
Costo, Medoiros e Albuquerque, José Marcel
lino, Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves,. 
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Pedro Pernambuco, Epaminondas Gracindo, Brazil são fixados em 0: OOO.s annuaes, dos 
Eusebio de Andrade, Arroxellas Galvão, OH- quaes dons .terços consLituindo o ordenado e 
v eira V:alla.dão, Neiva, Castro Rehello, Tosta, nm terço a gratificação ; l'evogadas as dispo-
Satyro Dias, Rodrigues Lima, Eduardo J'ta- sições em contrario. · 
mos, Rodrigues Saldanha, José Monjar.dim, Sala das sessões, 12 de novemhro de 1904.
Galdino Lo reto, Bulhões Marcial, Oscar Irinet~ 1lfachwlo. -R. Saldanha. -JlfeUo Jl![(.!t.:. 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, tos.-Bulhões Jfan~:·al.-Netson de Yascon .. 
Galvão Baptista, João Baptista, Belisario de ceUos. -Aug<.Úto de Vascmcettos. -.1) Cgm
Souza, Laudndo Pitta, Cruvello Cavalcanti, missão de Orçamento. 
Paulino de Souza, Francisco Veiga,, Estevão 
-LollO, Ga.stão da Cunha, Ribeiro Junqueil~a, 
Leonel Filho, Antonio Zacarías, Lamonnier 
Godofredo, Camillo Prates,Rodolpho Paixão, 
Moreira da Silva, Joaquim Teixeira Brandão, 
Bonedicto de Souza, Lindolpho Serra, Can
dido de Abreu e Victorino Monteiro. 

N. 2i4-1904 

Auto1·iza o Governo a ab1·i1·, em 1905, o c1·e· 
dito de 500:000$ pm·a o pagamento dos 
operar~os extraotdinarios do A.1·senal ele 
ilfarinha do Districto Fede1·al 

O Cong1•esso Nacioml resohe: 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a. 
abrir, em 1905, o credito do qOü:OOO$ para 
o pagamento dos operal'ios extraordinarios 
do Ar.:5enal de Mtu'Ülha do DlsLricto Federal. 

Deixam de comparecer com causa part ,,. 
cipada os St•s.: Wanderley de Mendonça,Ray- · 
mundo Nery, Arthur Lemos, Indio doBra
zil, Antonio Bastos, Guedelha Mourão, Tho
maz C<~vn.lcanti, Pereira Reis, Walfredo 
Leal, Arthu!' Orlando, Lcovigildo Filgueiras, 
Vergne de Abreu, Pinto Dantas, Tolcntino 
dos Santos, Marcolino Moura, Americo de A t 2 R d 
Albuquerque, Fideli& Alves, João Luiz, Pe- r · '

0 
evogam-se as isposições em 

contrario. nido Filho, David Campista, Francisco Ber-
nardinoJ João Luiz A1ves, Adalberto Ji'erraz,. Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
Henrictue Sales, Manoel Fulgencio, Noguei- -Heredia de Sd.-Con·êa Dutm.- A' Com
ra, Wencesláo Braz, Padua Rezende, Domin- missão de Orcamonto. 
gues de Castro, Arnolpho Azevedo, Leite de 
Souza, Alvaro de Carvalho, Azevedo Mar- N, 2.75 - 1904 
ques, Rodolpho Miranda, Bernardo Antonio, 
Aquino Ribeiro, Costa. Netto, Juvenal Miller, i Autoriza o Pode~· Executivo a abri1· o credito 
Marçal Escobar. Angelo Pinheiro, Domingos. de 600:000$ pa1·a occor1·er dtwanle o exer
Mascarenhas e Campos Ca.rtier. : cicio de 1905, ao pagamento dos operarias 
. E sem eausa os Srs.: .João Gayoso, João i extraor~inarios do Arsenal ele klarjnha 
Vieira, Prisco Paraizo, Y.iriato Mascare- i dfZ Oap,tal Fedeml e da outras P''otnden· 
nhas, Bet•nardo Monteiro, A:stolpho Dutra, 

1 
c~as 

Carneiro de Rezende, Camillo Soa1•es Filho,: 
Sabino Barroso, Bernardo de Campos, Costa O Congresso Nacional decreta: 
.Juniol', Amaral Cesar, Soares dos Santos, • Art~ 1. o Fica 0 Potler E~ecutivo autori
Barbosa Lima, Rivadav.ia Correia, Alfredo zado: 
VaTela e Homem de Carvalho. 

O §r. Presidente - Convido os 
nobees Deputados á. occupal'om os seus la
gares. I-Ia numero para so proceder ás vo
tações das materias consbntos da ordem do 
dia c das que se acham sobl'J a mesa. 

São li~ os e julgados ohjecto do deliberação, 
os scgmntos 

PROJECTOS 

N. 273- 1904 

.Fixa os vencirneHtos . dos sttb-inspeclores da 
Estrada de Fe1·ro Cent1·az do Brazil 

a) a abrir o credito do 600:000$ para oc
correi•, durante o exercicio de 1905, ao paga
monto dos opera.rios extraordinarios do Ar
senal d.e Marinha da Capihl Federal; fazendo 
para esse fim as necessarias aparações de 
credito; · . 

b) a reorganizar o.~ quadros do pessoal al'· 
tistico e operaria d.o mesmo .arsenal, apro
veitando os opern.rios extra.numera.rios e 
extraordinarios na nova organização.,e abrin· 
do .creditas necessa.rios para a. execução do 
regulamento que então ex. pedir 4 • 

Art. 2. 0 Revogam ... se as disposições em 
contrario. 

O' Congresso Nacional decreta. : Sala das sessões, 12 de .noveml)ro de 1904. 
· . Artigo unico. Os Yencimentos dos sub- -lrineu Machado.- A' Commissão de Orça
. lDSpecter.es da Estrada de Ferro Central do :m~,nto. 
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E' annunciada a c .... ntinuação da votação do Antunes de Freitas, 4° escripturario da 5a. di" 
projecto n. 237, de 1904, autorizando o Poder visão da Est1·ada. de Ferro Central do Brazil, 
Executivo a contar ao tenente· Manoel·Joa- ·em prorogação á que lhe foi concedida por 
quim Machado, para todos os e:1feitos, o acto do Congresso Nacional, para tratar da 
tempo que lhe tenha sido descontado em vir- sua saude onde lhe convier ; revogadas as 
tude da coparticipação na revolta. de 6 de se- disposições em contrat•io. 
tembro ; com pareceres das Commissões de , . - . 
Marinha e Guerra e de Constituição, Legis- E annunmada a v~taçao d?, J.?rOJecto 
lação e Justiça e voto em t>eparado do> n. 210 A! de 1904, ~reando no J?~striCto Fe
Srs. Estevam Lobo e Germano Hasslocher d~ra! ma1~ dous officws de tabelllao de notas 
acarc:\ da emenda offerecida na 3a discussão (l discussao) · 

-do projecto n. 205, de 1899 (3a. discussão). 

O Sr. Presiden-te-Vae-se votar a 
seguinte emenda do Sr. Eliseu Guilherme, 
constante do impresso n. 237, de 1904, offere" 
oida ao art. 1 o do projecto n . .205, de 1899: 

» Substitua"se o art. 1° pelo seguinte: 
Art. 1.0 E' o Governo autorizado a contar 

áquelles militares que por occasião da re
volta de 6 de setembro se achavam investi
dos de funcções publicas electivas o tempo 
que lhes tenha sido descontado em virtude 
de coparticipação na mesma revolta.» 

Em seguida é posta a votos e approvada a 
referida emenda do Sr. Eliseu Guilherme. 

E' considerado prejudicado o projecto 
n. 201'), de 1899, sendo o substitutivo appro
vado enviado á Commissão de Redacção, 
para ser redigido de accordo com a emenda. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica, e enviado á Commissã.o de Redacção, 
o seguinte· 

PROJECTO 

N. 251 -1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo uni co. E' autorizado o Poder Ex

ecutivo a conceder mais um anno de licença, 
com o respectivo ordenado, a João Augusto 

O Sr. Presidente - A este p1•oje .. 
cto foi apresentada uma emenda pela. Com .. 
missão de Cc:mstituição, Legislação e Justiça, 
emenda. que só poderá ser tomada em con" 
ide ração na 2a discussão. 

Posto a votos, é approva,do em la. discussão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 210- 1904 

O Congresso Nacional decreta: 
• Art. 1 o. São cre:.tdos no Districto Federal 

mais dous officios de tabellião de notas. 
Art. 20: Revogam-se as disposições em 

contrario. 

O Sr. Henrique Borges (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de inter
stício para que o projecto que acaba de ser 
votado faça parte da ordem do di<.\ da sessão 
seguinte. · 

O Sr. Cornelto. da Fonll!feca 
(pela ordem) - Sr. Presidente, achando·sa 
assignada e sobre a_mesa a. redacção final do 
projecto de Orçamento do Interior, requeiro 
dispensa de impressão para que· immediata .. 
mente se delibere sobre a mesma redacção. 

Consultada a Camara, é concedida a dis
pensa pedida.. 

Em seguida é sem debate approvada.:·a seguinte 

REDACÇÃO 

Redacçéto final do projecto n. 204, deste anno que fixa a despeza do Ministerio da Justiça 
e Negocios Interiore~ para o ex~rcicio de 1905 

Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas repa.rtições do 
Ministerio da Justiça e Negoclos Interiores com os serviços designados nas segtüntes verbas 
a quantia de 24.210:441$665, papel, e 12:114$245, ouro, a saber : 

1. Subsidio do Presidente da Republica •.•.••.••.•..... 
2. Subsidio do Vice-Presidente da Republica ••...•.•••.• 
3. Despezas com o Palacio do P!'esidente da Republica •• 
4. Gabinete do Presidente da Republica ••. ., •..•.•...•.• 
5. Subsidio dos Senadores ............................ , •••• 
6. Secretaria do Senado ........................ , .•..••.• 

Vol. VII 

OURO PAPEI. 

120:000$000 
36:000$000 

101: I~0$000 
33:600$000 

567 :.000$000 
838~932$ll-8 ' 

31 
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7. Subsidio dos Deputados ......•.•..•...••.•.....•.• 
s. Secretaria da Camara. dos Deputados-Augmentada 

d.e 13:000$ no-Material-sendo destinada a impor
taneia. de 15:000$ para-Objectos de expediente-e 
a de 20:000$ para.-:-Compra de livro3, assignatura 
de ,iornaes, revistas, encadernações, etc., para a. 
bíbliotheca ...•••.... : • .••.•...•••... . ...•.••.... 

0. Ajudas de cu:5to aos membt•os do Congresso Nacional 
·-Augmontada dJ 32;000$000 •••••• , ••....•.•.••.• 

10. Socretar~a de EstaJo ...•••...•....•.•..•.. .- .....•• 
11. Gabinete do consultor geral da Republica ...•.•..... 
J~. Justiça Fedei'al-Supprimida a con~igna.çã.o de 6:000$ 

para remunel'ação provisoria de serviços na Pro
curadoria Geral da Republica ...•...••..••.•••.•• 

13. Justiça do Districto Federal .••••.••....••••......• 
14. Ajuda de custo a magistrados ... . ............ ; .... . 
15. Policia do Districto Federal-Diminuída de 2:880$ 

'Para ser reduzido o numero de ínspectores da 
Escola Correccional Quinze de Novembro, de oito 
a seis-Augmentada no material da Repartição 
da Policia da quantia de 2:190$, destinada á diaria 
de 6$ para alimentação de dous otllciaes da 
Inspectoria da Policia. do Porto, quando em 
serviço da. barra ..•.•••••.•...•••.••••• , •••.•.• 

16. Casa de Correcção - No Matel'ial-Augmentada a. 
rubrica de 6:570$ importancia de~tina a diaria.s, 
sendo: á. razão de 2$500 ao dll•ector, de 2$ ao aju
dante, ao medico, ao escrivão e ao almoxa1•lfe, 
e de 1$500 aos tre.s amanuen::es, ao professor 
e ao pharmaceutico; Deduzida a. importancia de 
414$647, correspondente á comedoria de um em
pregado que passa a perceber djarii1 ••••...•• ; •.• 

17. Guarda Nacional •• , •.•..•..•..••.•.•..•••.•.••...• 
18. Junta Commercial- Augmentada do 2:000$ a sub

consignação desti~J.ada á. acquisição e conce1•to de 
moveis ............... , ............•.............. 

) 9, .~l'chivo Publico ••••.•.••.•.. , • , .•...•••••.•••.•.•• 
20 . .Assistencia a alienados-Augmentàda da qua.ntia 

rle 24:560$, sendo: no pessoal de nomeação · do 
director: 3:000$ pa.ra um elt3ctricista; 1:800$, para 
um m<1ehinista ; 1:200$ pa1•a um foguista., des
iinados ao serviç.> da usina. elactrica ; 4:800$ 
para quatl'o enfermeiros; 7:200$ p:1ra lO guardas 
destinados ao serviço sa.nitario, pavilhões e ser
viços de klynothera.pia ; 960$ para um mest1•e e 
GOO$ para um ajudante das otfi.::inas de vassout•as 
e esteiras ; no - Material - 8:900$ para com
hustivel, 3:000~ })ara inst1•umentos e utensilio_s .• 

i~1. Directoria Geral de Sa:-ude Publica - Elevada de 
9:350$ a 15:000$ a consignação-Impressões, publi
cações e dospezas eventuaes, no....:.. Material - da 
Repartição Central, inclusive a contribuição annual 
ue 247$ p::tra o Bureau Internacional de Tuber
culose; de 1:241$ a 4:280$, para. ser augmenta.do de 
um a dou.'l o numero de foguistas da bu.rca. de des
in~ecçfi.o do porto, CJnl a diat•ia. da 6$; e de 6:570$ 
.a 14:ô0J,f;, para. oito mariuheiros da mesma barca., 
com adiaria d\3 5$; de 9:720$ a 10:800$, para ser 
a.ugmentado de nove a dez o nume1•o de serventes 
no Hospiml Pa.u:a Ca.ndido; de 58:300$ a 200:000$ 

Ouro 

•••••• ~ ff •••••• 

. ' ...... " .... ~ 
............. • .... 

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

Papel 
1.908:000$000 

486:86>3$11.8 

122:000$000 
364:353$118 

19:600$0(}0 

873:704~U8 
341:329$059 
12:000$000 

3.824:690~0()3 

240:663$337 
29:000$000 

41:376$118 
87:276$11 s 

944: 140$998 
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no- Material- pa1•a o serviço de prophylaxia de 
molastias infMtuosas. Eliminada. a importancia de 
4:800$, correspondente a dous desinfectadores da 
Estação da Visita do Porto; idem a importancw. de 

·· l :800$, relativa a um servonte no Hosprtal Paula 
Candido. Reduzida. de 170:000$ a 150:000$ a con-

. signação-:- Material gera 1- d;l. sub-consignação
Para acquisição, concertos, combustível, etc.- na 
Capital Federal o no Estado do Rio de Janeiro.
Reduzida. de 80:000$ a 40:000$, a consignação -
:Moveis, objectos de expediente, concertos, instal
lação, despeza.s eventuaes das Delcgaci11s de Su.udc. 
Reduzida de 503:010,1; a 410:011$ na - Repa.rtiçã.o 
Central - a consignação «Mater·ial, construcções, 
eventuaes » para o serviço goral. Na. rubrica.-Ylu
terial- dos Estados comprehendidos nos districtos 
sanitarios em que ha consignação destinada a
Combustível e lubriftcantos-substitui io esta enun
ciado por - Custeio e conservação dos transportes 
m~ritimos. Na rubrjca -Material- no Estado de 
Pernambuco incluida a importancia de 40: OOJ$ para 
eompra de uma. lancha. para o serviço de sa.ude 
do porto.N<.t rubrica-Pessoal sem nomea.ção- no 
Estado de Alagôas, incluida a importancia. de 4:800$ 
sendo: 1:800$ pa.ra um mestre de lancha. a 150$ 
mensaes ; I: 800$ para nm machinista a 150$ men
saes; e 1:200$ para um foguistaa.IOO$ mensaes. Na. 
rubrica-Material-no mesmo Estado, ineluida a 
qua.ntia de 25:000$ para compra de uma lancha, 
custeio e conse1•va.ção du transporte ma.ritirno ••... 

·22. Faculdade de Dh•eito de S. Paulo .........•....•..• 

23. Faculdade de Dh•eito do Recife-Da consignução-Im
pressões, publicações, etr..- .destinada. a impor
ta.ncia de 400$ para a.lugLtel da casa de residencia 
do po1•teiro . . •. , ............................... . 

24. Faculdade de Medicina .do Rio de Ja.neiro-A.ugrnen
ta.da da. quantia. de 23:000$ senlo: 3:000$ no-Pes
seal do ensino, para pagamento de gratificação 
especial ao !ubstituto da la secção pela regencia de 
uma cadeira; 20:000$ para melhorar a. insta.l
lação de aulas e labora.torios e acquisiçã.o de Pl'O· 
ductos chimicos, instrumentos e· apparelhos para 
la.boratorios e cUnica.~ •.•.•••••••.•.• , ••.••.••••. 

25. Faculdade de Medicina da Bahia- Augmentada de 
25: 000$ para g·ratitlcação á santa Casa. ·de ~Iise
ricol•dia por f1•anquear os seus hospitaes á.s cli-
nicas da Faculd~Uie •••••••...•. , , , ••••. , •••••• , • 

26. Escola Polytechnica. •• , •••. , .•• c • c • , , ••• , , ••••• , •• , 

27 ~ Escola de Minas-. A.ugmentada de 5_: OOJ$ a rubl'ica 
- Matel'ial- p:.tra montagem e conserv..tçü.o de 
machinas .•...•...•.•••.•.•. , • ,· •..•• , .••.•.• , .. 

28. GymnastJ Nilcional •.• , ••...•••.••.•••.•..••...•.• 
29. Escola. Nacional de Bellas Al'tes .•. , .•••..•.•.....• 
30. Instituto Nacional de Musica. •.•••.••••••••••••••.• 
31. Instituto Benjamin Constant •••••.....•...•.••....• 

12:114$245 

W· 
(·.[;, 

5.589:600$000 

299: 440$000 

304:780$000 

;~.;r~ 

,:,lí" 
--~-:11 

ô JS: 832$23() 

772:,32$100 
5•)0:981$118 

I 
243:700$000 ' 

541 : 003$354: 
128:052$236 
183:262$118 
209:238$118 
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32. Instituto Nacional dos Surdos-Mudos •••.•••••••.••• 

33. Bibliotheca Nacional- Augmenta.da da quantia de 
5:200$, sendo: no -Pessoal sem nomeação - na 
sub-consignação para serventes - de 12:000.~ a 

- 13:200$; no- Material- de 15:000$ a 16:000$, 
para acquisição de livros, manuscrirJtos, mappas, 
estampas, moedas, medalhas e sellos; na sub-con
signa.ção~Conservaçiio do · livros, periodicos, ma· 
nuscrlptos, etc,-custeio das oftlcinas-de 32:000$ a 
35: 000$( Ol>. ' • 111 ••••• I •••••••• · ' ' ••••• , ••••••••• ' ••• 

34. Museu Nacional- Augmentada de 4:400$, sando : 
2:400$ para mais dous trabalhadores e 2:000$ para 
armarias ..................... . ....•.........•... 

35. Serventuarios do culto ca.tholico .•.•.•.•••..••••.•.• 

36. Soccorl'os publicos-Augmentada de 52:000$, sendo: 
12:000$ para o auxilio de 1:000$ mensal á assisten
cia publica aos pobres, dirigida pela irmã Pa1Ila, 
na Capital Federal, e 40:000$ para auxilio ás des-

. pezas da Maternidade da: Capital Federal. •••.••••• 

31. Obras -Augmentada de 749:000$, SGndo: 

400:000$ para as obras do edificio para a Biblio
theca Nacional; 

200:000$ para a continuação das obras do edíftcio 
da Faculdade de Direito do Recife ; 

70:000$ pa1·a a cnnclusKo das ohras da Faculdade 
de Medicina da Bahia; 

49:000$ pa1•a a conclusão das obras da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro; 

30:000$ para auxiliar a conclusão das obras tla 
Matm•nidade, na ca.pital do Estado da Bahia •••.••. 

·.3R. Corpo de Bom beil•os ...... . ...... . •.•.••••.•...•.• 
39. Magistrados em disponibilidade .•...••.•.••.•••..•.• 

· ~o. Eleições fod eraes .•..........•...•...••..•••••••.••• 
41 •. Empregados de repartições extinctas •••• , ••.••• , •• , • 
42. Prefeituras, justiça e- outras despeza.s no territorio 

do Acre . ........... , , ......... , .....•...•...... 
43• Eventuaes ...... , .......... .... , .......... , ... , , . , . 

Art. Fica o Presidente da Repu1Jlica. autorizado: 

Ouro 

. ....... ·-· .. 

I I I I a e I. I I I f 

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

....... ·-· ..... .............. 

.............. 
t t t t t tI tI tI t t t 

Papel 
120:079$118'· 

207:0l2$ll8· -

152:073$118 
181 :060$000· 

152: 000$000· 

1.190:467$228 
781 :310$550 
372:000$000 

20:000$000 

1:800$000 

957:800$000 
100: 000$000· 

I a despender até a quantia do 15:000$ para complemento da exe~uçã.o do art. lO da. 
lei n. 726, de 8 de dezembro de 1900, abrin1o para issQ os·n3aissarios croditos. 

II-a.ma.ndat' construir um edificio destinado ao Congresso Nacional, segando· o plano a 
tocai que fo1•em préviamente combinados com as Mesas da Cama.ra e do Senado, pl)dendQ 
lespender pat•a esse ftm, no exercicio de 1903, até a som ma de 500:000$, abrindo para,. isso· 
)Sr creditos necessarios. . · . 

; Sala dag Commissõe3, lG . de novembro de 1904,-Domingos Guimarã~s. - Med~iros e 
A~buqu ~rgue,-E' o pl'vjecto envi\\do ao Senado. · · . 
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Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado â Commissão de Redacção o 

:seguinte 

PROJECTO 

N. 246 -1904 

O Congresso Nacional Tesolve: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a 

computar, para a aposentadoria do empre
.gado publico Antonio Rodrigues de Loureiro 
Fraga, o tempo em que serviu como pro
fessor publico primaria na antiga provincia 
de Sergipe; revogadas as disposições em con-

-trario, 
E' annunciada a votação do projecto 

:n. 59 B, de 1904 (n. 190, de 1903), que obriga 
os administradores de officinas de typogra
.:phia, lithographia, photographia ou gra
vura; no Districto Federal e nos Estados, a 
remetterem á Bibliotheca Nacional do Rio 
de Janeiro dous exemplares de cada publica
ção periodica e um de cada obra de ontra 
natureza que executarem; e ·dando outras 
providencias (3a. discussão). . 

E' annuncia.da a votação da emenda con
stante do impresso n. 59 B, de 1904 e offe
recidas aos p1•ojectos nos 59 de 1904, 196 do 
1901 e 190 de 1903. · 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes emendas: 

«Ao art. 1°: 
Diga-se- um exemplar de cada obra que 

executarem em vez de: dous e:xempla1•es de 
cada publicação periodica e um do cada obra 
de outra natureza que executarem. 

Ao art. 1°, § lo- Substitua-se pelo se-
guinte: · 

Estão comprehendidos na contl'ibuição le· 
.gal não só livros, folhetos, revistas e jot•naes, 
mas tambcm obras musicaes, mappas, phtn
tas, planos e estampas. 

§ 2.0 Applicar-se-ha. a mesma çlisposiç{io 
aos sellos, medalhas e outras especies nu
mismaticas, quando cunhadas por conta do 
·Governo. 

§ 3.° Consideram-se como obras· düferen
tes as reimpressões, nova.s edições, ensaios 
e variantes de qualquer ordem.» · 

São succcssivamente postas a. votos e re
·-jeitadas as seguintes emendas: 

«Ao art. 2°, 2n parte.-Redija·se assim: 
Ao _procurador seccional do logar, dará 

communicação o dírector da Bibliotheca Na
cional da infracéão occorrida. 

Ao art. 4°-Substitua.-se pelo seguinte: 
·Compete aos juizes federaes substitutos 

processar . e julgar a contravenção estabele
,ci~a .nesta lei, com a.ppellaÇão para os se
.cclonaes. 

No l'espectivo processo observar-se-ha, t! 
tanto quanto lhe for applicavel, o di::;posto jt 
nos arts. 59 e 75 do decreto n. 1.030, de 14 i~~ 
de novembro do 1890». 'l 

Posta a votos, é approvada a seguinte \[1 
emenda: (';' 

«Accrescªnte-se onde convier: f,jl 
Art. A. Bi}Jliotheca Nacional publicara '~ 

regularmente um boletim bibliographico 
que ~erá por :fim prh:wipal registrar as 1 

acquisições e1l'cctuac.lascm virtude desta lei.» 1 

E' o prqjecto n. 59 A, de 190<1, assim 
emendado, t1pprovado. em 311 discussão e en-; ' 
viado c~ Commissão de Redacção. 

Posto a votos, é app rovado em 311 discus~ 
são e enviado à Comm'issão de Redacção, o '1 

seguinte · 

PROJECTO 

N. 218 - 1904 

O Con grcs.iõ Nacional resolve: 
Artigo uni co. Fica o Poc~er Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito e:xtraordinario de 1:600$, para occol'· 
rer ao pagamento dos vencimentos que com
petem a Manoel Canuto do Nascimento, con
tinuo audido da Secretaria do Ministorio da 
Guerra ; . revogadas. as disposições em con
trarjo. 

Posto a votos, é approvado em 3a discus
são e enviado tL Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 219- 1904 

O Congre::;so Nacional l'Csolve: 
Artigo unico. Fica o Podel' Executivo au

torizado a abr-ir ao MinisteJ.•io da Fazenda o 
cred.ito cxtraordina.rio necessario part~ pagar 
a D. Leopolc.lina Carolina Camisão de Albu
querque Figueiredo, viuva do capitão do 
exercito Ignacio Francisco e Albuquerque 
Figueiredo, a difl'erença de meio soldo a que 
tem diroito desde ll de fevereiro de 1887 até 
22 de junho de 1903, á razão de 20$ mensaes, 
relevada a prescripção em que possa ter in
corrido ; revogadas as disposições e:n con~ 
tra1•io. 

Posto a votos,é approvado em 3a discussão 
c enviado (~ Commissão de Redacção, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 217- 1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artiuo uaico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abl'Í.L' ao Ministerio da. .Justiça e 
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· Negociosi nteriores o credito extra.ordmario 
~de 34:164$193, pa.ra pagamento devido ao 
' alferes da brigada p olicial Ernesto Pinto 
E Machado, em virtude 1 e sentença; revogadas 
as disposições em contrario. 
Pos ~.o a r-otos,! l\l)Pl'ova.do em la discas 

são o seguinte 

f'ROJECTO 

N~ 79 A- 1904 

O Congicsso Nacional decl'Jta: 
Art. 1.° Fica autorizado o Gove1•no a ad

quirir, para a ga.lQrla da Escol(!, de Bollas 
Artes, os quadros do falleeilio pintor Victor 

: Meirelles, em deposito na mesma escola, 
·tudo pela quantia !lo 50:000$, em que foram 
: a.valiados pala commissão nomeada. pelo Mi-
nistro do Interior. 

Art. 2.0 E' a.bcrto n.o Governo o necessario 
credito para tal fim. 

Art. 3.0 Revogam-se a3 uisposições em 
contrario. 

o ~!!h•. Erico Coelbo (pela oi·dem) 
requer ve1•iflc<wão da votação. 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 1013 Srs. Deputa
dos e contl•a 11; totalll7. 

E' annuncia(la a votação do projecto n. 
174 A, de 1904, equiparando as idades limi
tes para a reforma voluntaria ou compnl· 
soria. dos officiaes do Corpo de Saude do Exe1'
cito (ts que pot• lei vigoram no Corpo de 
Sa.ude da Armada, no~ cn.rgos de categoria 
correspondente ; com ~arecer c substitutivo 
da Commissfio de 1\Iartnha e Guerra (2a dis-
cussão). ·. · 

O ih•. 1\:ln.u.t•lcio de A.b~·eu. 
(pa·ra encaminha1· a votaçao)-81•. Presidente, 
na Ieo-islação militaL' Yigente ha. uma dcs
igua.ldade relativa ás idades limites p:ll'a a 
reforma. voluntaria. ou compulsoria dos mc
dicos do exercito, diversas das da marinha, 
desigualdade que a Constituição, no art. 85, 
não consenta. 

Para ampa1•ar o direito dn.quelles que, 
dentro em orevo, seriam attingidos pela re
forma, ap1•csenteí e justifiquei um projecto 
de lei, reconhl:!ccmdo, cntretanco, que elfo 
podia ser melhorado pela Commit~são de 
Ma.ri oha. e Guerra, para cuja competencia 
n.ppellei, concitando-a mesmo a apsesontar 
um substitutivo. 

de equiparar as idades limites para. a reforma
voluntaria. ou compulsoria. dos officiaes do 
corpo de saude do exercito ás quo por lei vi-
goram no corpo de saude da a.rmada, me
receu parecer favoravel da Commissão, a.. 
qua.l apresentou um substitutivo. 

O nobre Deputado pelo Rio de Janeiro ped0· 
preferencia para este substitutl"V"o. 

Salvo reclamação, ·VOU submettel-o á de· 
liberáçã.o da Casa. (Pausa). 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e approvados em 2• discussão os se
guintes artigos do substitutivo elo 

PR.OJECTO 

N. 174 A- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1° . As id:.~des limites p&l'a a reform:;, 

compulsoria dos officiacs elos corpos de saudô 
do exercito e da armada, attendida.s as de· 
signações especiaes inllerentes a cada posb 
e a cada. classe-medicos c pharmaceuticos
serão as da tahella seguinte: 

General de bt•igada. ou contru.-u.lmi· 
ran te ••.• , •• ~ ...•.•.....••••••.• 

Coronel ou capituo de mar c guer1•a 
Tenente-coronel ou capitão de fra-

gata. ••....•••.••..•..••••.••.... 
Major ou capitão-tenente ••..••••.• 
Ca.pitã.o 011 1 o tenente •..••...•..•• 
Teu ente ou 2° tenente .•.•........• 
Alferes ou guarda-marinha. •.•.•.•. 

Anno3 

Art. 2'1 • Revogam-se as disposiçi3es em 
contrario. 

E' considerado p1•ejudicado o· projecto nu.· 
moro li4, de 1904, sendo o substitutivo en· 
via.do á Commissão de Marinha e Guerr~, 
aftm de rodigil-o para a 3~~. discussão. 

O S~·. Mau~· leio de Abreu 
(pelet 01·dem.) -Peço a V. Ex. sa digne d@ 
consultar a Casa si concede dispensa de in· 
te sticio, afim de que este projecto seja. con- ' 
templado na ordem do dia da proxima. 
sessão. 

0 SR. PRESIDENTE -Não posso submet:. 
ter a votos o requerimento do nobre Depu.
tado por que foi a,pprovado o substitutivo 
da Commissão, cuja redacção va.e ser pu-
blicada.. · Ella apresentou esse ~ub.:;tituti v o, q úe 

subscrevo, e para o qua.l p2ço preforcncia na 
vota~ão. O Sr. lWeiva (pela ordem) requer (f 

obtem que seja. dado para a ordem do dia de 
o . Sr. Prealdente - O projecto amanhã o projecto n. 79, de 1904, quG fot 

cujavotaçã.o acabei de annunciar, e que ~ra.ta hoje approvado em 1a discussão. 
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Posto a. votos, é approvado em 211. discus
são, o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 260- 1004 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica autorizado o Podor Ex· 

ecutivo a abrir ao Ministerio da Guerra. o 
credito extraordinario de 2:9i2$608 para oc~ 
correr ao pagamento ao escrivão aposentado 
do extincto Arsenal de Guerra de Pm•nam
buco Francisco Mam·icio de Abreu, de ardo
nados a que tem direito desde 27 de outubro 
de 1900 ·a 5 de setembro de l'J02 ; revogad,~s 
as disposições em contral'io. 

Posto a votos, é a.pprovado em 2a (!is· 
cussão o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 2ôl- 190-! 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito extruordinal'io de 47:076$707, para 
pagamento a Paiva. Valente & Comp., Le
mos, Moreira & Monte o SMtos Gomes & 
Comp., de l'ostituição de impostos sobre ke
rozene importado em 1896 e 1897 e as respe
ctivas custas e em execucão ás sentenças do 
Supremo Tribunal Federal passadas em jul
gado; revogadas as disposições em contrario. 

Posto a Yotos, é app1•ovado em 211. dis
cussão o seguinte artigo uni0o do 

· PROJECTO 

N. 262-1904 

O Congresso Nacional r.:soh·a 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto· 

rizado a conceder a ,José Dionysio:Meira, as
sistente effectivo do Ohsorvatorio do Rio de 
Janeiro, mais um anno de licença, com ore
spectivo ordenado, em prorogação á que lhe 
foi concedida pelo decreto n. 1.028, de 1 de 
setembro de 1903, para. continuar a t1•atar de 
sua saude onde lhe convier; revogadas D.S 
disposições em cont1•ario. 

E' annunciada. a votação da. emenda do 
Senado ao projecto n. 70 A, de ·1904, auto
rizando o Presidente da Republica a con
ceder um anno de licença, com todos os ven· 
cimentos, ao chefe de secção da Dh·ectoria 
Geral de Estatística. João Ca.ncio da. Silva, 
para tratar de sua saude onda lhe convier 
(discussão unica) ; 

Em seguida é posta a votos e approvada a 
seguinte emeDlla do Senado': -para o fim de 

set•em substituídas as palavras- com toclos 
os vencimentos-pelas seguintes-com o re~ 
spectivo ordenado. 

E' o projecto, assim emendado, approvado 
e enviado á Commissão de Redacç'ào pa.rr .. 
reJigil-o, officiando-se do occorritlo ao Se
nado. 

Posto a votos, é approvado em 2'l ditcu.s3ão 
o seguinte artigo unico. Jo 

PltOJECTO 

N. 269-1904 

O Congresso Nacional decreta : 
. Artigo unico. Fica autorizado o Poder 

Executivo a abrir ao Ministel'io da Fazend~ 
o credito oxtraordinario de l03:8G2$180t 
para pagamento das dcspozas com a acqui· 
sição de novo material e transforencia para. 
outro ediftcio da. Delegacia Fiscal do The
souro Federal em Pernambuco ; revogadas 
as disposições em contrario. 

O Sr. Paula Ramos (pela ordem} 
requer e obtem dispens:t de interstício 
para quo o prvjecto que acaba. de ser vo· 
tado entre na proxima. ordem do dia. 

Posto a ·votos, ó approvado em discm.sü.o 
unica e envia do á Comrnissão de Reiacç1o o 
segnintc 

PROJECTO 

N. 2135 A - 1904 

O Congi'esso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Potler Executivo auto

rizado a. prorogar por um anno, com todos .I 
os vencimentos. na fórma. da. lei n. 1.187, de. 1 
20 de junho deste anno, a licença concedida..~ 
por essa lei ao ministro do Supremo Triuuna.lj 
Feder;'al Dr. João Barbalho Uchôa Cava.lcanti·.l 
revogadas as disposições em contrario. . I 

Posto a votos, é approvado em 1 a. discussão l 
o sagni.n te !J 

•':.t 

PROJECTO 

H N'. 146 A- 1904 :J 
O Congresso Nacional resolve: :~ 
Art. 1. 0 As cadeiras de clini~a medic.a (l~í,;~ 

e 2a) das Faculdades de Medicma do R10 de;!~ 
Jane~ro e da. Ba.hia, terão dous assistente~ er:l: 
tres mternos cada uma, em vez de um· assLS·:ii 
tente e doud íntet•nos, como actua.lmente. r·U 

Pa.ragrapho unico. Os novos auxiliares do\1 
ensino terão vencimentos igua.es aos antigostil 
da mesma classe, devenda o Governo, em"%\1 
quanto não forem elles incl11id 'JS .em orça- it} 

i' 
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mento da despeza,. abrir o credito necessario · o &r. Presi<lente- Tem a pala
para. o respectivo pagamento.· vra para negocio ur.gente o no~r~ Deputado. 
. A1•t. 2.° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. . 

O Sr. Pre&idente-Estã6 findas as 
votações. 

Passa-se á ma teria em discussão. 
E' annunciada a P· discussão do projecto 

n. 259, de 1904, dando ao Ministerio da Ma
rinha a iJ:!.eumbencia de 1isclizar e policiar a 
pesca nas aguas territoriaes da. Republica. e 
dando outras providencias. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Neiva.. 

O Sr. João Neivn refere-se aos 
proj~ctos da ordem do dia e salient11 a impor
tanma daquella de que se occupa. Ex:1mina 
o projecto e o substitutivo da illustre Com 
missão_, fotzendo notar que eui.rc um e outr<) 
ba mmtos pontos de conta.cto. Previne as 
objecções quanto á competcncia do Congresso 
para tratar do assumpto, que alguem en· 
tende incidü• na esphera de acção dos pode
~·~s estaduaes a munfcipaes e estuda a ques
'tao sob o ponto de VJsta constitucional. Lon
gamente disserta sobre os varias artigos do 
projecto e do . substitutivo, discutindo as me
didas nelles contidas e louvando a iniciativa 
do seu autor e da illust1•e Commissão o zelo 
c~m que encarou objecto de tanta relevan· 
c1a. O ·orador estende-se em considerações 
de ordem jurídica sobre a liberdade da pesca 
refere-se á. legisla.çfi.o 'dos varios povos so~ 
bre essa ma teria. e a.ppla.ude a attitudo da 
Camara dea.nte desse problema. Faz a.llusão 
Msacontecimcntos lamentn.veis que se toem 
ha dias desenrolado nesta Capital e faz votos 
pa.r!l-_que se resta.belecaa ordem a bem da es
tabihdade e dos creditos das instituições 
Torna. bem frisante a sua attitude de amig~ 

O Sr. Cal!9siano do Nasci
mento r p~1...: negocio w·genle ) - Sr. Pre
sidente, na fórma do Re3imento peço a 
palavra para Mgocio urgente, que é o se
guinte : acabn. de- dar entrada nesta Casa 
uma comm'lmicação do Senado da Republica., 
que, attendendo ás circumsta.ncias excepcio· 
naes que estamos atravessan'lo, resolveu, em 
sua sabedoria, docre'tar o estado de sitio. 

Requeiro, portanto, a V. Ex. que consulte 
a Camara si considera ma teria tão urgente, 
depois de lido, o olficio de communicação, 
de modo a interromper a ordem do dia e 
poder a Camaea, como é de espet•ar da sua 
dedicação á ca.usa pnblica, nesLe instante 
n:esmo, attender a:J ponto de vista pittrio
t!Co em que se colluca o Senado da Republica. 
(Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Pre!!iid.ente -A Camara. 
acaba. de ouvit· o requerimento do nobre 
Deputado pelo Rio Geande do Sul. 

O art. 90 do Regimento diz: 
«A ordem estabelecida nos artigos antece

dentes só poderá ser alterada ou interrom-
pida : · · · _ 

lo, no ca~o de urgencia ; 
2°, no caso de adiamento ; 
3°, pa1•a t1. posse de Deputado .• 
Si a Camara resolver affi.rmativamentc 

entrará a mataria em discussão, ticando ~ 
ordem d.o dia pl'ejudicada. até decisão final. 
Os Srs. que entendem que o negocio ê de 
natureza urgente, de modo que o seu resul
tado se tornaria nu! lo e de nenhum effeito si 
deixasse de ser tra,tado immedia'&amente 
queiram se levantar. (Pausa.) 

O assumpto fui considerado de natureza 
urgente. 

Va.e sor lida a communicação do Sena(to. 
· e defe.nsor dos desprotegidos da fo1•tuna e dos 
op~ra.t•ios; fa.z s~ntir mesmo que, ha cerca O Sr. Alenc.a.r Guimarães 
de dous annos, foi chamado a presidir uma (fo Secretario) 1n•oce.le á leitura ·do seguinte 
d~ssas vastas associações de mutua solüla.- officio do Senado: 
r10dade ; mas, nessa posição, sempre teve e «Senado da Republica dos Estados Unidos 
terá, quando opportunas, palavras de con- do Brazil-:-Capital Federal,l6 de novembro de 
fort~ .e de alentadora esperança nos poderes 1904.-Exmo. Sr.lo Secretario da Camal'a. dos 
publlcos a no futuro _ da Republica. man- Deputados-Transmitto a V. Ex. ,afim de ser 

· tendo-se os operariod dentro da ordein e do presente a essa Camara, o projecto do Se
respeito á lei e .á Constituição. (Muito bem· nado declarando em estado de sitio, até trinta 
muito bem.) ' dias, o territorio do Districto Federal e · o da 

N' . . . . . comarca de . Nictheroy, . no Estado do Rio de 
rad~nf.d~mu:!18, peddr

1
nddo a palav!a; é encer- Janeil•o. - (Assignado) Joaquim Fer1·eira 

· · .. ·· . c _ ao e-a a a a votaça.o. {lha11es, 1° Secretario interino.» 

O .Sr. 'Oai!IÍlano do . Nasci- .o Sr. Presidente-Vae ser en
ment.o-: Peço a palavra para negocio vuLdo 4 Commissã.o da Constituição, Legis
ureente. laçio e de Jus\iça.. · 



O Sr. Cassiano do Nasci.., 
Dlent.o-Peço a paJavra pela ordem. 

·N. 2i6- 1904 

(Do __ Senado) 
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0 SR. PRESIDENThl-Tem a palavra pela 
ordem o Sr. Cassiano do Nascimento. 

O Sr. Oassiano do Nasei
J:nen-to (pela ordem ) - Sr. Presidente, 
-venho requerer a. V. Ex. que se sirva. de im
mediatamente enviar a communicação que 
acaba de ser lida á Commissão de Constitui
ção, Legislação e Justiça, para que esta in
terponha o 5eu parecer, suspendendo-se a 
sessão pelo tempo necessario á elaboração 
do mesmo parecer. (Muito bem; muito bem.) 

Declara em estado de sitio até 30 dias o terri- ;c:j 
torio do Districto Federal e o da corna1·ca de êcl: 
Nitheroy, no Estado do Rio ele Jo.'nei1·o, e ,~~'; 
·-autoriza o Poder Executi"'o a suspendel-o iH~ 
dentro do p1·azo 'liW?"cado desde que ntro né- ' '' 
cessite mais da 1nedida excepcional 

''I 

O Congresso Nacional decreta: 

Suspende-se a sessão ás 3 horas e 30 mi
ntitos. 

Art. 1.° Firam declarados em estado de 
sitio até 30 dias o terr•itorio do Districto Fe
deral e o da comarca de Nitheroy, ·n.o Estado : 
do Rio de Janeiro. 

Reabre-se a sessão ás 3 hor·a,s e 43 minutos 
-da tardo. • 

O Sr. Paran.hos :rtJ:onten~
gro-Sr. Presidente, em nome da Commis
são de Constituição, Legislação e Justiça envio 
á Mesa o parecer adaptando o projecto do 
Senado, que acabou de ser lido, declarando 
em estado de sitio, o teri·itorio do Districto 
Federal e o da. comarca de Nitheroy do Es
tado do Rio de Janeiro. 

O Sr. Presidente-Vae se proce· 
der â leitura do parecer da Commissão de 
Constituição, Legislação e de Justiça. · 

O Sr. ].o Secretario proceda á 
leituro. do seguinte documento: 

N. 276 A- 1904 

Declara em estado de sitio, ate 30 dias, o 
te1·rito1·io do Districto · Fede1·al e o da co
marca ele Nitheroy, no Estado do Rio ele 
Janeiro, e autoriza o Pode1· Eroecuti"'o a 
suspendel-o dentro do prazo marcado, desde 
qw~ nao necessite mais ela medida eccce
pcionq.Z 

A~·t. 2. o O Püder Executivo fica autori
Z<t<lo a suspender o eatado de sitio dentro do 
prazo marcado, desde que não necessite mais 
da medida excepcional. 

Art. 3. 0 Revogam-se a-s disposições em 
contrario. 

Senado Federal, 16 de novembro de 1904. 
- Alberto José Gonçalves, Presidente inte· 
rino .-Joaquim Fe1'J'ei1·a Cha"'es, lo Secreta
rio interino.-1'homaz Delfino, 2° Secl'etario 
interino. 

.Ue?lsagem a q1~e se 't'efere o parecer sup1·a 

Srs. Membros do Congresso Nacional
No dia 14 do· corrente, ás 7 horas da noute, 
o general ele brigadéi. Silvestre Travassos 
sublevou a E:~cola Militar do Brazil e, as
sumindo o seu commando, poz·se em marcha 
á frente dos alnmnos a1•mados, com destino 
á cidade. 

O Gove1•no fez marchar immedia.tamen te 
forças ao seu encontro c conseguiu restabe
lecer a. ordom, occupando militarmente a 
escola., prendenclo os alumnos e o gonel'rtl 
Travassos. 

Sabe-se c1ue e1•a intuito dos revoltosos de
pol' o governo legal e instituir no paiz a. 
dictarlm·a militar. O levante da Escola. Mi-

A Commissão de Constituição, Legislaç~ão e litttr era o seguimento de uma serie de tn
Justiça, a que foi presente o projecto do multas que ha dias teern perturbado a tran
Senado, decretando o estádo do sitio no ter- quillidade desta Capital,como preparo áquella 
ritorio do Districto Federal e o da comarca criminosa tentativí1. . 
de Nitheroy, no Estado do Rio de Janeiro, é o Governo tem p1•ocurado cump1•ir o seu 
de parecer que seja. o m~smo projecto ado- dever e está. preparado para. mante1• a ordem 
ptado, attent? á: sltu~çao ano1•rnal ~essa ·publica e garantir as instituiç~ões, contando 
parte do terr1tor1o naciOnal, exposta a. C~- com o patriotismo inquebrantavel de todas 
mara. dos J:?eputados em m~nsagem de hoJe as forças da Republica. Carece, portanto, 
-do Sr. Pres1dente da Republ1ca. apura1· as responsabilidades dos militares e 

Sala das Commissões, 16 de novembr·o de civis envolvidos em tão graves aconteci-
1904.-Paranhos Montonegro, presidente.- mantos, fazendo-os. processar e .prender, .e 
MoUo Mattos.- Lui,; Domingues.- Teicceira .lamenta ter de vos communicar que o Sena
de Sd.- Frederico Borges.-Este,.,am Lobo,- dor Federal tenente-c~.~ronel Lauro Sod1•é -e ·os 
Germano Hasslocher, por prazo indetermi- Deputa<!_os Alfredo Varela e. majo1• BM"bosa. 
ni\do. Lima, sao geralmente cons1derados com- :o 
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autores do movimento que visava. entregar 
ao primeiro dolles a. dictadura militar. 

Trazendo ao vosso conhccimen to factos de 
tanta. gravidade, confio que auxiliareis o 
Go·rerno a apurar esS:;lS . responsabilidades 
som o embaraço que as immunidades pttrla
menta.res . concedem áquelles membros do 
Congresso, que se acham envolvidos nos la
menta. vei~ acontecimentos. 

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1904.
F,.ancisco d~ Pav.la Rodrigues Alves. 

N. 276-1904 

A1•t. 2.() O Poder Executivo fica autori
zado a súspender o estado de sitio, dentro do 
per iodo marcado, desde que não necessito 
mais da medida excepcional. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sen<tdo Fede1•al, lG de noYembro de 1004. 
-Alberto Jose Gor~-Çri}ves, Presidente interino. 
-Jo(lquim, Ferreira ClLa'Ves, lo Secretario in-
terino.-:1'/wma..; Delfino, ~~e Secretario in-
terino. -

E' annuncia.da. a discussão unic:l. do art. 1• 
do referido projecto. 

O Congrosso Nacional decreta: 0 Sr. Presidente-Tem a palavra 
Art. 1.° Ficam declarados em estado de o Sr. Germt\no Hasslocher. 

sitio até trinta dias o territorjo do Districto 
Federal e o da comal'ca de Nithnroy, no O Sr. B~ .. ieio Filho- Peço a p:1-
Estado do Rio de Janeiro. lavra pela ordem. · 

Art. 2. o O Poder Executivo fica autoriza- O sn.. PRESIDENTE-Tem a palavra petllt 
do a. suspender o eataJ.o de sitio dentro de ordem o nobre Deputado. 
período marcado, desde que não necessito 
mnis .d::\ medida excepcional. o Sr. Drieio Filho (pela o1·dem)- · 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em Sr. Presidente; pedi a palavra para declarat~ 
crntrario. . a V. Ex. e á Casa c1ue, depois do incident~ 

Senallo Fedet•al, 16 de novembro de 1904. havido e até que seja. elle ultimado, á vista. 
-Alberto José Gonçalves, Presidente inte- do convite que fiz, deixo de tomar parte na 
rino.- Joaquim Fer1·eira Chaves, 1o Secre· discussão e votação do projecto, que estabe
tario inte1•íno. - Thomaz Delfino, 2·l Secre- Ieee o estado de sitio nesta cida.rle e na co-
t..'l.rio interino. marca· de Nltheroy. 

O ·sr. Oassiaoo 'do Nasci- O Sr. Germano Hasslocber 
ment.o (pela m·dem)- Sr. Presidente, -Sr. Pl'esidento, venho ú. tribuna unica.
peço a V. Ex. se digno consultar á, Casa. mente para justificar o voto divergente, que 
sobre si concede dispensa. de imp1•essão dei ao parecer da, Commissão do Justiça. 
para. que o assumpto seja tratado immedia- Propuz que o estado de sitio fosse conce~ 
tamente. dido por prazo indeterminado. 

Consultada a Camara; é concedida a dis- Dos proprios termos do projecto, que veiu 
pensa pedida.. do Senado, se deprehonde que fica concedido 

a.o Governo a f'tculdade de suspender a ex:-
0 Sr. Presidente-Dada a ur- ecução da medida, desde .que a situação se 

gencia, que foi anteriormente concedida pela normalise e possam ser . dispensados os re
Camara, vae entrar immediatamente em cursos que lhe são concedidos. 
discussão o prCljecto do Senado, a que a Com· Parece· me, entretanto, que uma. vez crue 
missã.o de Constituição, Legisla~ão c JustiQa o Podal' Ex:ecutivo ê o responsavel pela ordem 
deu parecer favoravel. pubHca,é um tanto arbit1•ario da nossa parte~ 

OSr. 1° Secrotn.rio vae proceder á leitura· limitarmos o p1•azo do estado de sitio. 
doprojecto n. 276 A, de 1004, do Senado, Os nossos votos são para que dentro do. 
adoptado pela Commissão de Constituição mais breve prazo possível se ·. posma tornar 
Legislação e Justiça. ' a sitnaç~o normal, mas deveremos deixar ao 

Governo-esta é a minha opinião-a amplíw 
O ~h·. 1° Secretario procede á tude necessaria para agir. 

leitura do seguinte: Uma vez que confiamos no Poder Er.·· 
ecutivo, concedendo-lhe a faculdade <le sus-

PROJECTo pender o estado de sitio, melhor seria. que 
o congresso Nacional decreta fosse o projecto acceito com a modificação qu.~ 

propuz, isto é, com a indeterminação. 
Art. 1.• Ficam declarados em estado de Nada:., mais tenho a, dizer. 

sitio, a tê trinta dias, o territorio do Districto 
Federal o.o da comarca. de Nitharoy no Ea· O Sr • . C.ass.ia.no , do l'Wa.S~ei
tado do Rio de Janeiro. mento- Sr. Presidente, ouvi com a at·· 
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ienção que mo meroco o li'onrado Deputado 
que acaba de sentar-se. 

O momento, de\'O dizer. não é de discus
são, é antes de cwção, pelo que sereí muito 
breve. 

Aproveito a opportunidade de. me al!har 
na tribuna, par .. t dar uma. explicação sobrQ 
o que acaba de decL1.rar o nobre Deputa,rlo 
pot• Pernambuco. 

Não quali:fiqnci S. Ex. como envolvido 
na relJeldia ; apenas declarei que sua. acção 
infelizmente coincidia com a. rebeldia que 
estava lá tõm. 

Eu não disse que S. Ex. se envolvera 
nesses acontecimentos, não tive o máis li
geiro in.tuito de irrogar e:5ta bjustiça ao 
nJbre Deputado. 

Dada esta explicação succiota, entro pro
priamente no voto do meu hon::-ado collega 
c antecessor na tribuna, o Sr. Germano 
Hasslocbe1·. 

A idéa do honrado Deputado, decretando o 
sitio por tempo indeterminado, tem um gra
víssimo inconveniente: o momento é, como 
disse, antes de votos do que de perdm• tempo 
com discussões inuteis, quando o poder publi· 
co defi~nde-se e defende a ordem constitucio
nal. Parece-me que qualquer emenda ne~te 
scniido importaria. na volta do projecto no 
Senado, e iríamos perder ·tempo precioso 

·para. o restabelecimento da · ordem constitu-
cional; além . de que, Sr. Presidente, si o 
Poder Executivo conseguir resta.belecer por 
completo a ordem na Ca.pítal antes de 30 
dias, póde não usar da medida, e si por 
acaso dentz·o de 30 dias~ o que não é de 
r.spera.r, o Governo não o tiver conseguido, 
podh•á novam-=nte ao Congresso, que ainda 
estn.rá,. reunido, prorogaçã.o do est:J,do de 
sitio. · 
. O estado de sitio é sempre uma medida do 

·alto alcance e relevancia., é . a ~uspensão das 
garantias nacionaes; e, como tal, toda voz 
que o Congresso Nacional usa deste direito, 
consagrado pelo ar·t. 34 da Constituição, 
deve fa.zel-o com a maior l'eser·va. {Apoia
dos, m ·uito bem.) . . 

Nós precisamos sahir do estado de guerra 
em que está collocada esta. Capital e collocar 
a. situação dentro da Constituição; e o meio, 
ao que supponbo, é votarmos immedia.ta
mente o sitio. 

E scnclo assim, ninguem pôde se queixar 
da que possa. ser victima de qualquer ve
x~tme ou violação de seu direito. 

S1•. Presidente, concluo dizendo á Cama~a 
doa Deputados quo o momento é, comopro
ola.mel no inicio destas considerações, antes 
do n.coão do que do dlscussito; penso que o 
sentlaaonto gera.l d~ aamo.ra et~a de accordo 
com as e'pre•sões que a.cabo de proferir 
(apoiado•, muito liam!) a c11pero que todos, e 

cada um, colloquemos odeYer que temos de 
prestigiar o poder constituído, de manter a 
Republica, acima de quacsquel' melindres ou 
de quaesqucr outr·as considerações. (Apoiados; 
muito bem.) 

Tudo pela Patria, tudo pela Rcpublica. t' 
( Apoiados; muit_o bem! ) 

O Sr. Oalogeras-Sr. Presidente. 
acredito, e_faço.minhas as palavras do nobre 
leadm· da maioria, que o momento não é 
pa.ra falia. r c sim para agir. 

Não h:t ninguem que não tenha a sua. opi· 
nião dctinitivamente formada sobre a norma 
que dev-e seguir nos acontecimentos actuaes. 
(.Muito bem; muito bem!) · 

Nestas condições, acredito que a Camara 
andará bem acceitando o encerramento da. 
discussão do art. 1 o do projecto. que vou re
querot·. (.1\luito bem! Muito bem!) 

O Sr. D1•icio Filho (pela m·dern) 
- Sl'. Presidente, mantenho de pé a minha 
declarn.ção, de não tomar parte na discussão 
e votação deste projecto, om consequencia. da 
declaração feita. pelo Sl'. Cassiano do Nasci
mento. 

Aqui está o sou a.pa1'te (most?·wtdo as notas 
tachyg;·aphicas) tomado pelos tachygraphos
K Tudo demonstra que V. Ex. este~ de mãos 
dadas com a anarchia e rebeldia». 

VozES - Elle já explicou. 
0 SR. BRICIO FILHO - Nestas condições, 

Sr. Presidente, recebo a explicação de · 
S. Ex., como um movimento tardb. Em ou
tra qualquer cil•eumstancia, 'eu a acceita.ria; 
mas, desde que houve uma insinuação contra 
o meu caracte1·, peço licenç:t para não ac·· 
ceitar a explicação de S. Ex . 

Aqui ostão as notas tachygraphica.s. São 
indestructlveis. Hão de ftcal'. Hão da per
durar. 

U~t SR. DEPUTADO - Já declarou qno não 
estava isso no seu :in imo. 

O Sr. Presl<len te-A Cama.ra ouviu 
e acceitouascxplicações adduzidas pelo nobre
Deputado pelo Rio Grande do Sul.(Apoiados.) 

Conforme determina o Regimento, na dis
cussão unica segue-se o processo estabele
cido para a 2a; depois de dous oradores terem 
faltado, póde~se pedir o encarrJ.mento .da 
discussão • 

• Já se pronunciaram sobre o assumpto dou.~ · 
oradores, e, portanto, vou submctter a votos 
o requerimento de encerramento dai .. di.;-.. 
cussão. 

·os ·· senhores · que approTam o . requeri:
mento queiram leTa.ntar-se. (Pausa,) Foi. 
approvado. 
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·.Está ~encerrada ,a, discussão do art. lo do 
.,p.rojecto. 
· Em seguida ,são successivamente sem de
bate encerrados os demais artigos do pro-

jecto. ·· 

O Sr ~ Presidente-Vae se votar. 
Em seguida são successivamente postos a. 

votos e approva.dos em discussão unica os 
,ileguintes artigos do projecto 

N. 276 A- 1904 

Portanto, essa estrada; . a meu ver, não 
corresponde a. uma necessidade palpitante. 

Portanto,Sr.Presidente;entendo que, uma 
vez que se peJe autorização para uma es
trada de ferro, o traçado devia ser feito para 
outro qualquer ponto e não margeando um 
rio, ondejá se encontra uma empreza de na~ 
vegação Qrganizada com grandes capitaes . 

O projecto é concebido nestes termos: 
«Art. I. o E' o Governo autol'izado a pro

mover a construcção de uma estrada de 
ferro entre as cidades de Caxias e S. Luiz 

(Do Senado) no Estado do Maranhão, fazendo a obra por 
administração ou contra.ctando a construcção 

O Congt•esso Nacional decreta: por meio de titulos am01•tizaveis em 33 
Art. l. o Fic'am declarados em estado de a.nnos, que o Governo emittirá, vencendo 

SitiO até 30 diaS ·0 territ0ri0 do DistriCtO jUl'OS de 5 °/o em papel OU 4 °/0 em OUrO, 8 
··Federal e o da Comarca de Nitheroy, no Es- devcn·.Lo a estrada, depois ele cnns&ruida, 
tado do Rio de Janeiro. · ser al'l'endada,, . mediante concurrencia pu-

Art. 2. 0 O Poder Executivo fica autorizado blica.» 
a. suspende1• o estado de sitio, dentro dope- Po1•tanto, é um capital muito elevado esse 
rmdo marcado, desde que não necessite mais que vae ser empatado e muito grande o dis
da medida excepcional. pendio que a União terá de fazer, pagando 

Art. 3°. Revogam·se as disposições em 4 o I o, ouro, a uma estrada de ferro que tóm 
c()ntr~J,rio. . de ligar dous pontos já servidospor .uma em

preza de navegação, que .suppre perfeita-
O ·.sr. Presidente -O projecto foi mente as necessidades do Estado. 

unammemente approvado, salvo reclamação Entendo que outro traçado qualque1• 
em cóntrario • . (Pausa.) seria de mais utilidade. O serviço tem sido 

semp1•e feito, é verdade que com alguma 
O Sr. Irineu Hacbado ·· (pela o,·. morosidade, na occasião das . grandes estia

de~n) . - Sr. Presiden to, peço a v. Ex. que gens ; mas não é menos verdade que essa 
faça consignar na acta que votei contra. estrada do ferro, margeando um rio sujeito 

a inundações, seria dispendiosissima. 
O Sr. President.e- Eu disse que a Accresce que a capital do Maranhão ostá 

approvação foi unaniine, salvo reclamação situada em uma ilha, o que demandaria uma 
em contrario. (Pausa.) ponte custosíssima. (Apartes.) 

A resolução vae ser enviada ao Sr. Pre- Eu não tenho, Sr. Presidenie, interesse 
sidente da Republica para a fol'malidade da algum nesta questão; ao contrario, desejaria 
promulgação e publicação, oillciu.ndo-se ao que o norte fosse cortadq de muitas estradas 
Senado do occorrido. de ferro, que a União . se lembrasse · mais 

E' annunciada a 2a. discuf:são do projecto dessa parte do B1•azil que tem sido semp1•e 
n. 2.A, de 1904 (do Senado), autorizando 0 descurada desde os ominosos tempos da 
Governo. a promover a construcção de uma monarchia. 
estrada de ferro entre as cidades de Caxias Por exemplo, o Estado do Piauhy não 
e s. Luiz, no Estado do Maranhão, nas con- possue uma ·Só estrada de ferro. 

-diçõesque estabelece. . Nós estamos solicitando aqui de ha muito 
a ligação da estrada de fer1•o a Sobral ou-

o . Sr. Joaquim Pires(') _Sr. então o prolongamento da de Joazeiro a The
Pl'e&ldente, ~pedi a palavra sobre o projecto rezina. 
n • . 2 A, de .1904, do Senado Federal, autori- Não me opponho á. passagem do projecto. 
zando o Govet•no a promover a construcção Desde que os representantes do Mamnhão me 
de uma estrada de ferro entre as cidades de auxiliam na ob1•a de fazer com que a estradà 

·Caxias e s._ Luiz do Maranhão; v. Ex. sabe de ferro do· Sobral vá até Therezina, app1•o· 
que>eiitre· ·a ·cidade de Caxias e a Capital vando assim umprojecto que teve pal'ecer 
desse ' E~tado .existe. o rio It~picurú-mirim, favoravel do ·Senado, veio .para. .esta. casa e 

: quo~ ll.oJ_e navegado· por uma companhia de consta-me que a Commissão ·do . Fazenda e 
·Tapo.~es que faz 0 serviço a contenw geral. Industria ·· deu parecer favo1•al e que a. -Com

missão de Orçamento · não r~gateará. .· o ..• seu 
a.poio, ·não tenho . duvidas :em dar o .mau 
vato ,aeste projecto. .(•)Este discurso ríão foi l'CVÍS\0 pelo orador. 
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Concluindo, prometto apoiar o projeeto da tado do- Maranhão, nas condições que esta-
bancada do Maranhão. (Muito bem.) belece (2a. discussão) ; 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rado em 2a. discussão o al't. 1° e sem de
bate o art. 2° do projecto n. 2 A, de 1904, 
do Senado, autorizando o Governo a pro
mover a construcção de uma estrada·- de 
ferro entre as cidades de Caxias e S. Luiz, 
no Estado do Maranhão, nas condições que 
estabelece, :ficando adiada a votação; 

E' annunciada a. discussão unica do pro
jacto n. 229 A, de 1904, do Senado, determi
nando que a reforma concedida pelo decreto 
de 3 de fevereiro de 1890 ao coronel do 
estado-maiór de la. classe Francisco José 
Cardoso Junior seja considerada n0 posto de 
general de divisão e a graduação de marechal. 

Ninguem pedindo a palavra,é encerrada a 
discussão e adiada a votação. • 

O Sr. President.e- Esgotadas as 
ma terias da ordem do dia, designo para ama
nhã a seguinte ordem do dia: 

Votação do projecto n. 259, de 19:)-!, dando 
ao Ministerio da Marinha a incumbencia de 
fiscalizar e policiar a pesca nàs aguas terrl
toriaes da Republica e dando outr<1s provi-
dencias ( 1 a. discussão) ; · 

Vota.ção do projecto. n. 2 A, de 1904 (do 
Senado), autorizando o Governo a promover 
a construcção de uma estrada de ferro en
tre as cidades de Caxias e S. Luiz, no Es-

Votação do projecto n. 229 A, de 1904 (do 
Senado), determinando que a reforma con.:.. 
cedida pelo decreto de 3 de fevereiro de 
1890 ao coronel do estado-maior de 1a. cla.sse 
Francisco Jo.;é Cardoso Junior seja conside
rada. no posto de general de divi&ão e a gra-
duação de marechal (discussão unica); 

2a. discussão do projecto n. 210 A, de 1904,. 
creando no Districto Federal mais dous ofH.-· 
cios de tabe~lião de notas ; 

2a. discussão do projecto ri:79 A, de 1904, 
autorizando o Governo a adquirir, para a 
galeria da Escola de Bellas Artes, os quadros 
do fallecido pintor Victor MeireUes, com 
parecer e emenda da Commissão de Orça
mento; 

3a discussão do projecto n. 269, de 1904,. 
autorizando o Poder Executi.vo a abrir ao 
Ministet'io da Fazenda o credito ex:traorJina
rio de 103:862$180 para pa-gamento d.13 des
pezas com a acquisição de novo material o 
transfarencia para outro edificio d1.1. Delegr,,
cia Fiscal do Thesouro Fe.deral em. Perna.m • 
buco; 

2a discussão do p1•ojeoto n. 231, de 1904~ 
(do Senado), regulando o sorteio militar, 
com pa.recer e emendas da Commissã1» de· 
Marinha e Guerra. 

Levanta·Se a. sessã.o ás 4 horas da tarde. 

1498 SESSÃO ·EM 17 DE NOVEMBRO DE 1904 

Presidencia do Sr. Paula Guima1·cres (Presidente) e Julio de Mello (fo Vice-Presidente} 

Ao meio-dia proc-ede-se á chamada a que Horta, Heredia da Sá, Corrêa. Dutt•a, ·. Sá. 
respondem _os Srs. Paula Guimarães, Julio Freire, João Baptista, Silva Castro, Julio 
de Mello, Pereira Lima~ Alencar Guimarães, Sa,ntos, Maut•icio de Abreu,. Carlos Teixei .. 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Aurelio ra Brandão, José Bonifacio, Carlos Pei-· 
Amorim, Hosannah de Oliveil•a, Luiz Do- xoto Filho, Anthero Botelho, Bueno de· 
mingues, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Eloy Paiva., Leonel Filho,. Bernardes de Fa1•ia, 
de Souza, Izidro Leite, Teixeira de Sá, Bricio Antonio Za.carias, Carlos Otitoni, Carvalho 
Filho, Malaquias Gonçalves, Estacio Coimbra, .Britto, Olyntho Ribeiro, Lindolpho Caetano, 
Elpidio Figueiredo, Angelo Neto, Raymundo Olegario Maciel, Wencesláo Braz, Rodolpho· 
de Miranda, Joviniano de Carvalho, Felis· Paixão, Moreira da. Silva., Jesuíno,. Cardoso, 
bello . Freire, Oliveira Valladão,. Domingos Francisco Romeiro, Rebouças da Carvalho, 
Guimarães, Tosta, Felix Gaspar, iEugenio AI•nolpho Azevedo, Ferreira Braga, Candido
Tourinho, Garci'a Pires, Satyro Dias, Alves Rodrigues, ,Joaquim Teixeira Brandão, Costa. 

arbosa, R·)drigues Salda;nha., Bernardo Netto, Lindolpho Serra, Ct\ndido . de Abreu,. 
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·· Carvalho Chaves, Paula Ramos, Luiz Gual
bel·to, · Ge1•mano Ifasslocher, Cassiano do 
Nascimento, Vespasia.no de Albuquer.1ue e 
.Homem de Carvalho. 

Abrê-se a sessão. 
E' lida e ~em deba.te approvada a acta da 

sessão a.ntecodonte. · 
Passa-se ao expediente. 

da Receita em 3a discussão, emitte sobre eUa,s 
o parecer seguinte : 

Continúa em vigor a P parte do § 3° dó 
art. 3° da lei n. 1.144, de 30 de dezembro 
de 1903. -

Sala das- Commissões, 29 de outubro de 
O Sr. Alencar Guhna& .. ães 1904 • ..._Pav.la Ramos. 

(1° Secrefa;·io) J?rocedc á leitura do seguinte· 

EXPEDIEXTE 
O.tH.cios: 
Do Sr. Deputado Rivadavia Corrêa, data

do de hontem, communicando quo, por mo· 
tivo de saude, tem deixado de comparecel' á 
sessão de hontem e ás subsequentes.-Intei
rada. 

Do Sr.Deputa<lo Fidelis Alves, communi
cando que, continuando bastante enferma, 
deixará. ainda de comparecer ás sessões-In· 
teirada. 
. Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas, deJ6 do corren~e, enviando o re
querimento em que Manoel Rodrigues da 
Costa, ajudante de estação especial da Es
trada. de Ferro . Central do Bl'azil, solicita 
liacnça com ordenado, para t~atar de sua 
saude,em prorogação da que lhe foi conce
dida pol' este ministerio, etc.-A' Commissão 

· de Petições e Poderes. 
· Do Prefeito_ do Alto-Acre, de 18 de agosto 
-ultimo, participando que insta.llou nessa data. 
o · governo do depart;tmento na cidade do 
• ~lto·ACl'e, etc.- i.nteirada. 

Requerimentos : 
Do bachat'el .João de Siqneil'a. Cavalcanti, 

juiz da comarca. do territorio do Acre, pedin· 
do um anno de licença., para ti'atamento de 
sua saude.-A.: Commissão de Petições e Po· 
deres. 

De Jesuino Alves Pereira, mest1•e da otll
-cina de ferreiros do A1•senal de Guerra do 
Estado de :Matto Gl'osso, pJdindo pagamento 
a que se julga com direito, pelos motivos que 

· allega..~A' Commissão de Orçamento. 
São lidos e vão aimp1•imir,· par~ entrar 

n&.ordem dos trabalhos,_ os segumtes . 

PROJECTOS 

N. 199 C-1904 
Pc,rece1· sobre emendas otferecidas ~~a 3• cUs
. C)Nssqo elo ·p;·ojecto n, 199, deste anno, que 

orça< a !teceita Ge,·al da Republica pm·a o 
'ev.;erc~c_io de 1905 · 

' AÇommissão de . Oroamento, . tendo eatu
,dado as emenda!!. apresentadas . ·ao projecto 

A Commissão entende que a appro'vaçao 
desta emenda . é dispensavel, porque o que 
e] la propõe está providencia.,lo no n. 1 do 
art. 1° do projecto. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a modificar a 

tarifa das alfandegas sobre importação ele 
assucar, no sentido de satisfazer as exigencias 
do Convenio de Bruxellas. · . 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904,
Elpidio Figue!.redo. 

A Commissão entende que esta emenda. 
não deve ser a.pprovada. O Governo tem 
em estudo o . assumpto, de que ella trata, 
confiado esse estudo a uma ctimmissão de 
competentes, a qual ainda não a.presentou o 
resultado dos seus trabalhos. Antes disto 
parece inopportuno, sinão impossivel, firmar 
qualquer jnizo sobre a mate1•ia . 

N. 612. Cla~se 19a das T~rifas: 
Ond~ se diz «ordinario, proprio para. em~ 

brulho, sem impressão, kilo 150 réis»,diga-se: 
«ordinario, proprio para embrulho, sem im
pl•essão, 200 ré~s». 

Cama.ra dos Deputados, 29 de outubro de 
1904.-José Lobo.-A. Candldo Rodrigues,
MeUo :Mattos. - Ferreira lJ,'Y'aga.- Oor,·êa 
Dutra.- Wanderley.-Jlio,·eira da Silva,
FeUsbelZo Ftcire. 

Esta. emenda propõe a elevação da. taxa 
do papel de emb1•ulho do _150 rêis para 
200 réis. A maioria da Commtssã.o entende 
que se deve deixar a matei·ia. para · set• 
resolvida no anno proximo quando ·se 
tiver de tratar do projecto de reforma. da 
tarifa aduaneira, visto como ella demanda 
estudo mais demorada do qUI) no· momento 
é poss1vel fazer. · ·. · . 
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Era de esperar, .· pois, commettessei.J~s ~i~C -i' i 
Classe 35a da Tarifa: 
N. 1.037. Caixas e bocetas: Alterem-se as 

taxas para. as caixas de madeira para phos
:pboros: 

Desarmadas, em osso, l\.ilo. l$500 
Desa1•madas e rotuladas, kilo 2$000 
Armadas e completas, kilo.. 2$500 

.sala das Sessões, 29 de outubro de 1904.
Joaq~tim Pií·es. -A. Candido · RodrigwJS.-
11 enriq~1e Bm·ges. 

A maioria da Commi:'lsão entende que se 
deve proc~der com relação a esta emenda 
da mesma fôrma que .com relação á ante
J:iol'. A mn.teria. da. emenda é, além domai~, 
connexa com a de n. 1.065, classe 35°·, da 
Tariftt, isto é, com a questão dos palitos de 
madeira p<tra. phosphoros. Est•J assumpto, 
portanto, que tem de ser resolvido, só pôde 
~er feito convenientemente no a.nno pl'O
:xímo. 

No n. l do art. 1°, elevem·se os 50 °/o so
bre o arroz pilado ou sem casca. a 80 °/o· 

Sala das Sessões, 29 de outubl'O de 1904.
Raymtmdo de Jlliranda. -Ar>·oa:ellas GaZ."'ao. 
-Eusebio de At~drade.-Epaminonda$ ·Gra· 
cindo.-Lindolpho Oaetano.-.4.bclon Baptista. 
-Hosannah de Olivei1·a. 

A taxa. sobre o ar1•oz foi fortemente ele
vada pela lei de orçamento vigente, da.
iàndo esta elevação de mezeg apenas. En
tende a ma-ioria. da. Commissão, em vista 

· disto, que se deve espel'<ll'. o resultado desta 
refo1•ma recente, antes de moditical-a, como 
pt•opõe a emenda, adiando o assumptu, como 
o da emenda anterior. 

o exage1·o com que os republicanos de 
1848, em França, criticavam os erros da 
segllnda Republica, mais do que os proprios 
er1·os, arrastou a gloriosa nação ao golpe 
de Estado, que entregou o governo ás mãos 
dos reacciona.rios. 

A esse mesmo excesso assistimos em no.~sa 
Patria. · 

Na verdade, nem sempre nos actos gover~ 
namentaes temos procurado consultar a von
tade nacional e buscado pautttr as resoluções 
p~lit!c~s de acco1•do. com o espirito das in
stl tmçoes que possmmos. 

'fambem, certamente, jamais pensámos 
que bastaria a. .queda do tbrono pa1•a· mu1lar, 
por completo, a educação e os · habitos das 
classes dil·igentcs da Nação. 

ros . e, de facto, os temos commettido . bem ! 
graves; a par delles, porém, realizámo8 · 
benefi.cas conquistas que os republicanos · da 
propaganda, em um criticismo negativista, 
não teem convenientemente salientado. 

Entre estas avulta., em uma evidencia ro
bustissima~ a intensidade do nosso desenvol
vimento industrial. 

Sem romper os laços que nos unem ao pas
sado, fazondo, antes, jus~;iça aos nossos maio
res, cumpr•e reconhecer que devemos o nosso 
srn•to jndustrial, em grande parte, ao braço 
forte c intelligente que a :Mcnarchia fez es
coar para a nossa Pati•ia. · 
. Mas a prosperidade, a riqueza, o desen
volvimento, que tanto nos orgulha, esse pro· 
veio, e .não ha negai-o, da acção propulsora 
dos ultimas annos. 

E' só de lamentar quo um verdadeiro cri
teria economico, um plano systematico, não 
houvesse presidido a esse impulso vigoroso. 

Embora, po1•(jm, a falta de unidade na 
concepção, já colhemos, em tão curto prazo ... 
os merecidos resultados, . porquanto nós, que 
só eramos conhecidos pelos productos do 
nosso solo e pelos exemplares anthropolo
gicos que enviavamos ás exposições jn(lus
triaes, . · conseguimos agora, em S. Luiz, . G 
quarto logar entre as nações expositoras. . · 

Esse facto, por si só, fa.lla bem aloquente· 
mente. 

Prosigamos, pois,desassomuradamente am"' 
parando, como merece, a producçã.o nacional. 

Cuidar com afinco · deste magno problema, 
deve ser o escopo de legisladores que querem 
ver a Patria rica e prospera• · 

Infelizmente, ainda não conseguimos este 
a.nno dotar o paiz com uma tarifa. c1•iteriosa 
e intelligente, o dar medidas alfandegarias 
capazes U.o desopprimir o nosso grando com
mercio. 

Em uma lei orça.mentaria é impossível 
faze1' tudo quanto exigem as classes consel'-
vadoras. · 

Sem inconveniente algum para as dota
çoes orça.mentarüts e com proveito para al
gumas tle nossas industrias, podemos, entre· 
tanto, desde já, collacal·as mais vantajosa
menta no mercado interior. 
· E' o que tentamos fazer ao ap1•esentar as 
seguintes emendas: . 

~Classe n. 7 da Tarifa: 
N. 97-diga-se: farinha de trigo-40 .réis 

o kilo. N. 101-diga-se: Trigo em grão-
15 réis o ldlo. » 

Assim · se justificam: 
A' sombra. úe uma TaL'ifa que buscava deS· 

envolver a cultura do trigo em zonas do 
nosso ter1•itorio, que já a haviam possuído 
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'~1:'Jârga.~ · .escala, fnndaPam,se _os seguilües . 
. <:moinhos, com · a· producção d1arw, de saccos 
' ae-44' kilos: A outra emenda é : 

Inglez, no Rio de .Janeiro, 6.0QO. Onde convier : 
Matarazz'o, em S. Paulo, 3.000. Ficam elevadas do mais 25 o/o as taxas de 
Fluminense; noRiodeJaneiro; 2.500. importação das conservas de peixes, carnest 
NOI'za eMâcciotá, ém S. Paulo, 800. aves, fructa.s e legumes, de qualquer modo 
Albino & Comp., no Rio ,Grande, 600. . prepàradas. 
Pelotense, em Pelotas, 500. . «Em um paiz de riquissima fauna; de fe-
Além destes, existem muitos outros, de pe- · racissimo só lo e que possue importantes fa-

quena. producção, em Pe:rnambuco, Paraná e bricas, nota.veis pela superioridade da ma-
. Rio Grandedo Sul. . nipulação, não se justifica a importação. 

Ness~s estabelecimentos está empregado Accresce ainda que, na maioria dessas con-
capital talv_ez exced~nto a 20.000:000$, pro..; servas, são utilizados o alcool e o assucar ; 
duzindo ~rt1go superiOr ao qu~ ~os vem do protegei-as, pois, é eo~correr para a.c.ultura 
estrangeiro, tanto que as mais 1~porta.ntes da canna, tão necessitada de auxtllo que 

: fab.ricas de massas, . biseoutos e pao a~nun- tenda ·a retiral-a da critica situação em que 
· ciam, como reclame, o emprego das fa.rmhas se debate. » 

nacionaes. . Subscrevem esta emenda os mesmos il-
Que os moinhos vão concorrendo para o lustres Deputados que subscrevem a ante

plantio do trigo, é facto que se d~prehende rior. 
da producção que só no Rio Grande .. do Sul já Esta emenda refere-se ao mesmo tempo 
attinge a cerca de 2.000.000 de kilos. aos ns. 53, 62, 81 e 102, os dous primeiros 

Muito tem concorrido para esse resultado da classe 4a e os dous ultimos da classe 6a. 
' no extremo. sul o estabelecimento de moi- das Tarifas, sendo de notar que ainda se re

, .nhos,ua zona colonial e a acquisição, sem re- fere a conservas de aves, que não team artigo 
· servas, pelo mais elevado preço, por parte espacial nas mesmas Tarifas. Todos estes di
- do moinho de Albino & Comp. o do Pelo- versos numeros teem suas taxas- umas dif
j tense. . . _ _ . . . . . . ferentes das outras~, concorrendo motivos 
; E' .. uma . producçao amda . ms1gmficantis- ditferentes para adopção de cada uma dellas . 

. :i sima._ .. .. __ .. .. .. _ .. . . _ .-.. Não é, pois, possível applicar a todos uma 
Si nos recordarmos, porém, de q'?-e a Repu- mesma medida. Entretanto o assumpto, en

.. - blica Argentina em 1877 produzta a:t>enas tende a maioria da Commissão, exige a at
• para o consumo • e ·que em 1876 recebta do tenção do Poder Legislativo, o qual deve 
' Chile_ 3.826 toneladas de farinha e 2.800 resolvei-o no anno proximo, para quando 
:i dos _, Estados Unidos, e ql]e é, na hora p~e- deve ser adiado, sendo agora. rejeitt~a a 
·": sente, temerosa rival desta gt•ande Republlca. emenda. 
-•; -bem podemos aquilatar quão facil sel'á nos 
i libertarmos da importação desse artigo de 

:J tão largo consumo e que tão avultadas som- · 
, 1 mas faz drenar para 0 estrangeiro. A terceira emenda é a seguinte : 
:-; . Sala. das sessões, 29 de outubr.o de 1904.- Classe n. 16 da Tarifa: 
'\ Ju,;enalMiller .- Victorino Monteiro.-Riva- N. 484--diga-se : 
o\ da~a Oorr6a.~Domingos llfascarenhas.- la· ~simples" do uma ou mais Crú... $680 
:, mes Darcy. ~ Diogo Ji'ortuna. -Soares dos Em ftol corda. s · ~ara. tece~a.-~B~anco . $800 
; Santos. - Homem de Carvalho.- Barbosa gem de la ou algodao Tmto . 1$000 
,·i Lima ~ Classe n. 15 da: Tarifa : 

A·materiadesta. emenda carece de grande Crú ... $680 
.. , estado e demorada ponderação. Ella envolve · ~ sim p 1 e s para tece~Bra.nco $800 

para o paiz questões do muita importancia, Em tio
1 

lagem .. . ........... /Tinto .. 1$000 
até mesmo de esphera internacional.' Por . . 
este motivo a . Commissão de · Revisão das 
Tarifas da Associação Commercial· reaolveu 

_; : .. não apreseiltàr ao:. congresso Nacional alvitre 
); ; algmn a. respeito, deixando a este a iniciativa 
i:;• . na resolução do problema. Não ··é possível 

,. ;:·,; neste mo_mentopr_oceder:a esse estudo-e por 
:. isso. a. m:aioria da Commissã.o'entende que a 

· ·· ·· : ditar:resolú.Çio deve 1lcar para ·o. anno.· proxi
:::i:' l mo, como no caso da. emenda anterior, 
; :{; ~ i 

! . ;~~L 

. .Assim justificamos : 
E' . vulgarmente conhecido o estado pros

pero de nossas fabricas de tecelagem, hoje, 
quasi todas tambem de .fiação. 

Infelizmente, nem .todos os proprieta.rios 
das fabricas .. de-tecidos -comprehenderam a 
alta utilidade· propria e nacional · do :preparo. 
da materia 'bruta. até ·· a manufactura totaL 
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Eis porque, sendo numm·osa.s estas fabl'i- Subscrevem ~sta emenda os mesmos Depu- ,:~1J 
~~~ã~i~d:Iã~portamos em quantidade o al- ta.Õ~s~ssumpto desta e~onda é tambem~f~~Í~ 

Tambem devido a esse facto, abastecidas II!.ulto complexo. Ella. VISa el~var ê.\S tax(Ls l)·j 
as poqcas fabricas que utilizam a materia na.o só para os fios do algodaa (classe 15, tli: 
prima nacional, baixam extraordi.nariamente n.437), como para os de lã (classe 16, n. 485) ~! , 
os preços, com sensível prejuizo doscriado~es Qa. mesma proporção. Entretanto, é-incon- ~; 
e agricultores. · ·· · testavel que esses dous artigos não m;tão no ,:, 

Necessariamente assaltarti ao espírito a. na- paiz nas mesmas condições. ;
1 tural objecção: fiando com a ma teria prima E' certo que as nossas fabric:l.s de tece- 'il 

nacional, como não conseguem as fahricas de lagem de algodão ,já se achn.m quasi todas 
fiação fornecer o fio indispensavcl ás de tece- rnunid1s dos apparelhos necessarios á fiação; 
hgem ~ E' facil a expliCitção. o mesmo não succede ás de tecelagem da lã, [;; ! 

Na Europa., é importantissimo o commercio as quaes ainda não. ostãô apparelhadas para. r .. 

dos trllpos de lã, retalhos, aparn.s, lãs extea.- isso, a não ser em pequena proporção. Ainda. !l' 
hidas de r-oupas e meias usadas, e que sã.o com relação aos fios do algodão alleg~~se 
transformados em fios de classe inferior, co- que nllo não se presta a tolos os miste~s. 
n:hecidos pelo nome generico do shoddy. · Em virtude destas duvidas, que no mo;mento 

Esses dechets de toda a sorte, que consti- não podem ser solvidas, entende a maiorh\ 
tuem o segredo das fazendas baratas, são uti· da Commissão que esta emenda, como as 
lizados por part~ de nossas fabricas, com anter-iores, deve ser rejeitada para ser o 
desvantagem daquellas que immobilizaram assumpto resolvido no anno proximo, por 
avulta.dos capita.es em machioismos que as occasião da discussão das Tarifas. 
libertassem d.e uma mataria prima pr•ejudi
cial aos creditos de uma industria quo pre
cisa acreditar-se em novos mercados. 

Tarda já uma· conveniente repressão dos 
poderes competentes em favor · da industria 
fabril e dos productos delã e algodão. 

E' o quo visa a presente emenda. 
Ella nada mais faz que imitar a interven

ção do governo argentino em caso seme
lhante. 

c Uma _fabrica. de T1•oyes (Aube} exportava 
para a Argentina colletes de fianella.. O par
lamento elevou por tal fórma os direitos 
sobl'e este artigo que a fabrica resolveu in
troduzir os colletes cortados, mas não con· 
feccionados; mandando ·um contra-mestre 
e operarias para Buenos-Aires para t.erminar 

Na classe n. 35a., art. 1.033. Susp~nsorios 
de · borracha, cobertos de algodão, 15$ o 
kilo. 

Mataria prima- Borracha coberta de a.l· · 
godão para. suspensorios, 4$ o kilo. 

Suspensorios de algodão sem borracha, 
14$ o kllo. 

Suspensorios de seda, com ou sem bor• 
racha., 56$ o kilo. 

Classe 35 .. , art. 1.028. Onde diz-armação 
p~l'a · cbapéos de sol, etc., taxa., 1$500-
diga-se: 

Armação sem punho ou com cabo inteiriço 
de canna virada, 1$500 o kilo. · 

Armação com vunho, 3$ o kilo. . 
a mercadoria.. 

Dous · annos após, . novos direitos sobl'e 0 Sala das sessões, 20 de outubro de 19)4.-
FeUsbeUo F1·eire. artigo semi-confeccionado; nosso compatriota 

expediu só mente · as tlanella.s, machin,as para 
cortar e contra-mestres pat•a dirigirem esta 
nova. parte da industria.Novos direitos sobre 
~ fio. 

Altere-se a Tal'ifa, estabelecendú a seguinte 
~~= . 

80 réis por cada kilo de . resíduo de pe-
t1•oleo. -

P1•ovavelnienta estabelecer-se•ha uma fia
ção, diz Charles 'Viener, que traduzimos de 
seu livro . A RepubUca Argentina. E conclue: 
E' desagradava! pat•a nossa industria, mas, S. R.- Sala das sessões, 31 de outubro det 
no ponto. de vista argentino, é logico, atten- 1904.-Ignacio Tosta.-FeUx f;aspa1·. 
denâo ·a. que a ma teria prima em questão é 
um dos productos do paiz.::. 

E' essa mesma. logica reconhecida por um 
francezintelligente em·dotriment.o dos inter
esses de um seu · compatriota., que pedimos 
ao Congresso; · ·. . . . . . .. 

Entregamos ao elevado ··. criterio .. da illus
trada. CQmmissão de Orçamento o estudo de 
tão interessantes quão oppo1•tuna:s e'meridas.,. 

Vol. VII . , .. 

Fica alterada da fórma seguinte a classe 91\ 
das Tarifas: 

N. 90. Fructa.s verJes: uvas~ peras, pe
cegos e semelhantes, kilogramma, $300 -
25 °/o. . 

Azeitonas de qualquer qualidade; ·ldlo
gra~~a, $100-25 °/0 • 

sa 
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. N. 91. Quaesquer fructas;cocos ou noze~, 
· classifica.dasounão: Em conserva de espl

rito, de calda, em m~Lssa, geléa ou recheados, 
kilo, l$400-60 o I o. 

Em doces seccos ou sem calda: crystal
liza.das ou de qualquer modo preparadas, 
kilo, 2$400-60 °/o. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
Hem·ique Borges.- J. C. Teixeira B1·amlcío. 

A Commissão é de pa1•ecer (1ue tambem 
estas tres ·emendas sejam rejeíta~as, dei
xando-se o assumpto pa1•a ser m~·us conve
nientemente estudado :por occasiao da re
visão: das 'farifas. 

Onde convier: 

'l'm·ifa 

Classe 8l<, n. 106-Batatn.s, 100 réis em-vez 
de 40 réis""' 

Clas$e 8a, n. 109-Cebolas, 300 réis em vez 
de 200 réis. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Victorino 11iontei1·o. -Jwvenal Miller. -.Soares 
dos Santos.-Hornem, de Ca?"l>alho.-Barboslt 
Lima.-Diogo Fortuna.- Rivadavia Corrêa. 
-Jantes Da1·cy.- Domingos l.fascm·enhas. 

12~~. A emenda. visa proteger um producto da 
agricultura nacional mais efficazmente. ,4. 

Classe 4". Art. 60 _Manteiga de leite: Commissão entende que ella deve ser• app:r'.o~\ 
Diocra-se :· 1$600 0 lülo em logar d.e 1$200. Yt~da, reduzida, porém, a taxa p1•oposta para · 

a batata, a. 80 réis e alterada corresponden
Sala das sessões, 31 de outubro do 1904.- temente a razão. Apresenta, em vista do 

Lamounier Godo{redo. oxposto, a seguinte sub-emenda: 
«Classe sa. n. 106- Batatas alimentícias, 

uma providencia legislativa recente ele- · 1 Ih t t 80 .-~· 
vou a taxa sobre a importação da manteiga.. mfc ezas e semc an es, axa. roiS por 
Entende a Commissão que, por emquanto, o ki .o, razão 30 ojo. 
regimen instituído não deve ser altm•ado Classe sa. 11. 109- Cebolas ou cebolinhas 
e, pois, pensa que a emenda devo ser re- soltas, em resteas ou em molhos, taxa $300 
jeitada. .Por kilo, rasão 60 % .~ 

15& 

Classe 7a da Tarifa : Ao art. 1°, n. 1 .: Mantenha-se a taxa de 
25 réis pol' kilogramma. de sal estrangeiro, 

N. 97-Farinhas. jct estabelecida na lei n. 1.144, de 30 de do-
Supprima-se -lactea- 500 réis, 10 oj

0
, .zembro de. 1903, que orçou a. receita geral 

ficando equiparadas ás compt•ehendidas na da Repubhca. 
ultima parte do numero citado. -Joaquim Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904.-
Pires. Ri'!>adavia Con·êo.,-Diogo Fort·una.-Victori-

Não é justo que farinhas da mesma na· no Monteiro. - llfarçal Escobar.-Domingos 
tureza paguem impostos diversos, pelo mo- Mascarenhas. - Juvenal . . J11iUel'. - James 
tivo ·unico . de terem denominações especiaes Darcy. 
pelas quaes são conhecidas. Assim as fa,. 
rinhas de Berry, de Warthon, Racahout e A Commissão julga que esta emenda devo 
outras são farinhas lacteas; no emtanto, por ser approvad~. 
terem taes denominações pagam uma tarifa 
mais elevada do que as que se dízam simples
niénte--lacteas. A emenda visa equiparai-as 
como medida de equidade. -

Sala das sessões, _29 de outubro de .1904.
Joaquim · Pires. 

A· emenda visa sujeitar a fafinha lactea, 
qúe. actuahnente paga a taxa de 500 réis, 
.sendo a razão de 10 o f o, á ·taxa de 2$, sendo 
a. razão de 50 °/0 • A Commissã.o, attendendo 
a que; no caso se trata de um artig9 proprio 
j)a.ra a alimentação . das ·cria.Jiças, conio é -a. 
farinha _lactea, e que esta. ainda não é pro~ 
duzida. no pa.iz em quantidade suffi.ciente, é, 
.de pa;recer que a emenda seja rejeitad'a. 

Supprimam-se : 
No n. 1 do art. 1°, as palavras: ao lupulo 

(classe sa. n. 114 da 'l'arifa), á cevada torre
facta (classe ·7a. n. 95) ,. cujas taxas de 30, de 
300 e 80 réis ficam restabelecidas-continu
ando em vigor o§ 3° do art. 3° da lei n. 144 
de . 30 de dezembro de • 1903, referentes ás 
classes 7a n. 95, 8° n·. 114 e ga n. 124. 

Sala das sessões, 2iY de outubro de 1904,
FeUsbeUo Freire. 

A . maioria da Commissão entende que a 
1 a parte da emenda · deve ·ser approvada, 
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deante d.a ponderação que lhe foi aprese':l- Mas, nos termos em que ella se acha con
tada de que, no caso, se trata de um reg1- cebida, póde pa1•ecer que ficam tambem sem 
men aduaneiro apenas iniciado e que não o goso dé~ isenção os envoltorios de pro
convem ser alterado logo em seguida. ducção estrangeira, que. importados uma. vez 

Quant(, á 2a parte da emenda, . onde ella como mercadoria, pagaram a taxa de im
diz« cor: tin úmdo em 1Jigor o § 3° etc. », a portação, sendo depois exportados como en~ 
Commissã.o jnlga dispensavel; porque o pro- voltorio. Não é este o pensamento da maio
posGo cst CL providenciado no n. l do art. 1° ria ~a Commissão, a qual entende quo nesta 
do projccto. .hypothese se teata ele mercadoria naciona-

Onde convier: 
Art. 124, classe IX da Tarifa das Alfan

degas: 
Ficam · restabelecidas as taxas da Tarifa 

para a cerveja preta, det>ogada quanto a 
esta qualida<le a alteração feita. pelo § 3° do 
art. 3° da lei n. 1.144, de 30 de dezembro 
de 1903. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904,
Cassiano do Nascimento. -Paula Ramos.
David Campista.- Francisco Sá. - Cornelio 
da Fonseca.-Francisco Veiga. 

Esta emenda é da Commissão. 

18& 

Art. 2°, § 9°, das Preliminares da T:tl'ifa, 
accrescente-sc : 

Nessa disposição não se comprehendem os 
a1•tigos que tiverem servido de cnvoltorio 
para productos exportados do paiz. 

Sa.lü. da.s sessões, 29 de outubro de 1004.
Victorino Mor,teiro. 

Esta emenda. visa impedir a iseacão dé 
direitos para o retorno i.\0 pn.iz dos saccos de 
aniagem que daqui são exportados servindo 
de envoltorio ao caf . E' facto verificado 
que este retorno está prejudicando á industria 
nacional da aniagem sem apro,reitar de 
fórma alguma ao productor do café, bene
ficiando apenas ao exportado!'. Além ·disso a 
isenção estabelecida no art. 2° § 9° da Tarifa 
·só deve aproveitar 'á mercadoria de' produ · 
cção nacional, que, sahin'do do paiz sobreca.r: 
regada de onus; como despesas de transporte, 
taxas e direitos ·de sn.hida, si, ao voltar ti
vesse de pagar impostos de importação, não 
poderia con·correr·aqui . mesmo no paiz com 

. as similares estrangeiras·. Nunca, porém,. 
essa isenção dev~ estender-se , a. ·simples on
voltorios não sujeitos áquelles onils; os 
q uaes por isso ficariam em uma · posição 
excepcional de absoluta isenção de impostos, 
talvez mesmo dos de consumo (at•t. 42. da 
lei n. 641, de 14 do novembro de 1899). 
Em vista do exposto a ·maioria da Commis· 
são é de parecer que a emenda soja ap

;provada. 

-lizada pelo pagamento do imposto, gosando 
por isso d.o favor da lei. 

- Para tornar, portanto, bem claro o seu 
pensamento a maioria da Commissão propõe 
a seguinte sub·emenda : 

«Art. 2°, § 9°, das Preliminares da Tai•ifa, 
accrescente-se : 

Nesta disposição não se compt•ehendem os 
artigos de producç:ão nacional que houverem 
servido de envo!torio aos productos expot•
tados do paiz. » 

Onde convier : 
Art. Os direitos de imp01•taç:ão serão 

cobrados integt•a.lmentc em onro, . com o 
abatimento de 1 °/o sobre as taxas da Tarifa . 
aduaneira em vigor. 

Sala das sessões, 20 de outubt•o de 1904.
Felisbello F1·ei1·e. 

A Commissão · é de parecer· que esta 
emenda deve ser rejeibda. · 

Sua approvação acarretaria, além de uma 
alteração profunda no nosso regimen orça
mental'io c financeiro, uma aggravação ex
aggeracln. Jos impostos aduaneiros, cujo,s 
consec1uencias t:.Llvez fossem prejudiciaes á 
Nação, 

203 , 21"·, 22n., 23n, 24a, 25!1., 26a, 27a e .28n. 
Sub.,tituu.-se o n. V do artigo pelo seguinte: 
A conccdel' isenção de direitos, á requisi-. 

ção dos governos d.os Estados, do Districto 
Federal e dos municípios, ao material im
porta.do rat•a ser applicado ao saneamento e 
embellezamonto locaes; ás redes de esgotos, 
á illuminação publí~a o ao abastecimento de· 
ogua, inclusive poços e . ca.taveotos, respei
tado o disposto no art. 8° do decreto n. 947 A, 
de 4 de novembro de 1890 ; ficando vedada 
toda e c1ualquer ou·tra. isenção de impostos, 
salvo a que estiver coosignada em Jei perma· 
nen-te ou em contracto anterior a esta loi. 

Sala das se~sões, 29 de outubro de 1904.
. Thomaz (!av(tlcanti. 

Substitua-se o n. V do art. 2° pelo se
gujnte: 

Art. Fica isento <le direitos o material 
importado ];elos governos dos Estados, · dós 
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lmunicipios e Districto Federal, para &er tos ao material fluctuante necessarioao ser~
. a.pplicado pelos mesmos em suas obras, vi co de melhoramentos e conservação de-· 
-f~itas por administração ou contracto e quo -barras e portos, e p1•aticagem dos mesmos, 
tenham por fim: saneamento, abastecimento directamente importado pelos governos dos' 
de agua, redes de esgoto, instrucção, embel- Estados ou por emprezas que s_e organizarem. 
leza.monto, calçamento, tracção e illumina- para taes serviços. 
ção electricas, respeitado o disposto no art. So Sala das -sessões, 29 de outubro de 1904.-
do decreto n. 947 A, de 4 de novembro·de 
1890, quanto ao similar existente no Estado Victorino 1lfontei1·o.-Diogo Fortuna.- Soare$• 
em. que se fizer o sel'Viç_o. . dosSantos.-liiarçal Escobar.-Rivado:l)ia Col·-

rêa.-Homem de Car,alho.-James Darcy.
Sala das sessões, 29.de outubro de 1904.- Domingos lllascm·enhas.- JuvenaZ 11ille1·.

Dias Vieira,-José Eusebio.-Hosannah de Barbosa Lima. 
Oliveira.-Cunha JJiachado.-Luiz Do-mingues. 

Onde convier : 
Ficam isentos de direitos os britadores e 

, respectivos motores, rolos ou compressores 
para. macadamizar importados pelos go· 
vernos dos Estados, das municipalidades e do 
Districto Federal para o serviço das obras 
feitas por conta. dos mesmos governos, por 
administl'ação ou contracto. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Jose Eusebio.-Ch1·istino C1·uz .--Dias V-ieira, 
-Cunha Machado.-Lui~ Domingues. 

Contintla. em vigor a. disposição éontida no 
art. 2°, n. IX, do Orçamento da Receita deste 
anno, quo isenta do direitos de importação c 
expediente os materiaes nocossarlos ao abas· 
tecimento de agua. nos municipios do Ceará 
e outros Estados ftagellados pelaa seccas. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
E. S'udart.-Thoma.: Cavalccmti.- Sergio 
Saboia.-Franciaco Sà,-li'rede)•ico Borges.
Be~~rril Fontenelle .-Jollo Lopes.- Gonçalo 
Souto.-7'homa.z Accioly, 

Onde convier: 

. . . 

Art. E' o GoYerno autorizado, na vigencia 
da presente lei, a conceder isenção de direi· 
tos ao material destinado a vias ferreas o 
pontes, quando directamente importado pelos 
Estados ou municipalidades. 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904. 
- Victorino lllonteiro. - MarçaZ Escobar.
James Darcy.-Barbosa Lima .. -Diogo For· 
tuna.-Soa1·es dos Santos.-Rivada<Via Corr6a 
-Domingos ~f~carenhas. -lu-venal Miller .
Homem de Ca1·va~ho. 

Onde convier: 
Art. Fica isento de direitos tudo que fol·· 

importado pelos governos dos Estados, dos 
municípios e do Districto Federal, não só-· 
para embellezamento e melhoramento dos 
respectivos Estados, municiplos e Districto
Federal, como tambem para os trabalhos-. 
preliminares relativos aos mesmos melhora-· 
mentos e embellezamentos. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Cu'ilha Machado,-Jose Eusebio. 

Onde convier: 
Art. Fica. isento de direitos o material ele-· 

ctrico, importado pelos Estados ou municipa
lidades, com applicação a estabelecimento8"· 
ou desenvolvimento de tracção, força e luz, 
t•espeitado o disposto no art. 8° do decreto-· 
n. 947 A, de 4 de novembro de 1890. 

Sa.la da.s sessões, 31 de outubro de 1904.--
Estevam Lobo.-Clwidino Cru~.-Jose Euse·· 
bio. -Dias Viei1·a • 

Onde c~nvier: 
Art. Ficam isentos de direitos os ma-.. 

teria.es importados para o serviço dos muni-· 
cipios, afim de serem applicados em calça~ 
mantos, embellezamentos e melhoramentoi-. 
publicos, inclusive os machinismos proprios .. 
para britar pedras e macada.mizar ruas; 
mantido, porém, o disposto no deueto. 
n. 947 A, de 4 de novembro de 1890, quanto. 
ao simila1• preparado no paiz, desde que o, 
transporte não ftque mais dispendioso do que. 
o do importudo do estrangeiro. 

Sala das reessões, 31 do outubro de 1904.-
0hristino C1·uz .-Raymundo Arthur. 

Onde oonvler: Todas estas emendas . propõem isenção de-
Art. E' o Governo auto1•iza<to,na vigenCia direitos para o material importado pelos Es

da presente lei, a conceder isoncão de diréi- tados, pelas municipalidades c pelo Districto--
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Federal para. diversos fins. Todo es.:;e material 

·destina-se a impul:3ionar o desenvolvimento 
macio na!. A Commissão pensa que todas devem 
-oor approvadas. Julga., porém, de melhor 
alvitre fundil-as em uma só. Para isso propõe 
·uma sub-emenda, na qual não faz referencia 
á. diversas proposta.s consignadas nas emen
·das e referentes á observl\ncia dos princípios 
estatuídos no decreto n. 947 A, de 4 de no
vembro de 1890, po1•que reserva o assumpto 
·para uma sub-emenda de ordem geral com
prehensiva de todas as isenções do direitos 
-.consignadas no projecto. 

A'sub-emenda é a seguinte: 
<:Fica isento de direitos, â requisição dos 

governos dos Estados, dos municípios e do 
Districto Federal, o,material importado para 
ser applicado pelos mesmos em suas obras, 
feitas por administração ou contracto, e q~:e 
tenham por fim: o saneamento, embelleza.
mento, . abastecimento de agua, inclusive 
poços e cataventos, rêdes de esgoto, calça
mento, inclusive b1•itadores, motores respe
·ct!vos_ e ~ollos ou compressas para macada
misaçao, melhoramento e cono;ervação de 
barras e portos, construcção de fornos para 
incineração de lixo,· pontes, illuminaçã.o, (_)S· 
tradas de ferro o viação olectrica, inclusive 
o que se destinar ao desenvolvimento de 
forças para estes fins.- Outrosim,-e peJa mes
ma fórma, ê isento o materlill destinado a 
labora.torios de analyse c ao desenvolvimento 
da instrucção ministrada dircctamento por 
aquelles governos.» 

Ondo convie1•: 
A Sociedade Propagado1•a da Ins t1•ucção 

doa Operarias da Lagoa gosa.rá de isenção de 
direitos pa.1•a os objectos que Importar, taes 
como liVl'OS didacticos, papel, pennas, etc., 
para as suas aulas, e bem assim para. o ma
.terial da otflcina de encadernação, papel, fio, 
couro, papelão, machinas, etc. · 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Dsca,· Godoy. 

A Commissão julga que esta emenda. não 
-deve ser approvada. O que sobre o assumpto 
convêm providenciar em lei já se acha pro
Tidenciado de um modo geral no § 35 do 
a.rt. 2° das Preliminares da. Tarifa. 

30•, 313
' 3.2& 

Art. Continúa em vigor a disposição do 
.art. l·i,da. lei n. 1.144, de 30 de dezembro 
de 1903, na. parte relativa. á. isenção de di
.-reitos de machinismos e materialimportados 

pa.1•a. construcção de emproza.s de estr.:1das de•:j:; 
ferro e engenhos cent•·aes. i,i 

Sala. das sessões, 29 de outu1Jro de 1904.- 1.~,, 
Abdon Baptista. \·, 

:·I' 

u 
Jl! 

Onde convier: h; 
Ficam isentos do imposto de importação~~· 

os materiaes dil•ecta.mente importados para.;~ 
a const.rucção, reconstrucção e prolonga- l 
mento das estradas de fe1•ro, segundo a cla!:l- .~. 
sificação feita. pelo Governo, e que não te- ·' 
nham similares nacionaes. ,; 

Sala das se.~sões,2o'· de outubro de 1904.- L• 
Antero Botelho. ;C 

A.cc1•escente-se onde convier : 
Art. Ficam isentos do imposto os mate- ~ 

riaes directamente importados para con- t 

struccão ou prolongamento de estradas de ·l 
ferro e que não tenham similares nacionaes. ~· 

Sala das sessõas, 20 de outubro de 1904.- ~ 
Ribeiro Junqt,ei.ra.- O. Brito.- Ante1·o Bo- u, 

'f 
telho.-Estevam L"Jbo. :;. 

A primeira destas emendas propõe isenção ·l~ 
pa1•a o material destinado á construcçã.o de ~~ 
estradas de t~rro e engenhos centraes ; as '~ 
2a e 3a emendas fazem igual propost~:t com i, 
relaçã.o ao primeiro pon to,-accresconta ndo a}_ 
clausula que não tenham .simi~a!'es no paiz. ir 
Esta clausula é a mesma dispos1çao do art.S'\J 
do decreto n. 947 A, da 4 de novembro de : 
1890. ! 

A Commissio, pois, 1•eserva. o assumpto 1. 

para a sub-emenda já. annunciada no parecer r 
ás cmendo.s 20• a 28•, referente a este decreto 1 
e concernente a todas as propostas sobr(H 
isenções de direi tos. .; 

Quanto <L proposta contida nas emendas,.) 
pensa a Commissão que ella deve ser acceita, ~ 
adoptada para esse fim a. seguinte sub-" 
emenda. : :,r 

Fica isento de direit~s o material impor- ~.k 
tado para construcçao de engenhos cen- r:s' 
traes, assim como para construcção eprol~n-m 
ga.mento de estradas de ferro. !li· 

33 
i{ 

.. h\ 
l,_;; 

Onde convier : 11:. 
Continlia. . em vigor o art. 11 da. lei!t~ 

n. 1.144, de 30 de de dezembro de 1903. !.~{ 
Sala. das sessões, 29 de outubro de 190,.-í1J 

rr ~n· l.~! "'orrea u.ra, !i'J 

Esta emenda. refe1•e se á isenoão de direitos f1 
para o material destinado á construcoã,o de~ 1 um mercado nos terrenos da praia D. Ma- ~l 
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~ D~~'J, · ,~~st~ ·Ca~ital. · ~sta já .· vem · consignada 
:em leis anteriores~ Pensa a Commissão que 
1ellamerece approvação. Onde convier: 

; ] 

, Accrescente-se onde convier: 
Ficam isentas de impostos de importação 

!e pagarão o emolumento de 5 °(0 as folhas 
'estampadas para fabricação de latas para 
:manteiga e banha, directamente importad~s 
:pelas fab1•icas .• 

Sala. das Commissões, 29 de outubro de 
1904.- Pattla Ramos.- A.bdon Baptista. 

Onde convier: 
· Art. Ficam isentos de impostos de im-

portação e pagarão o emolumento ou taxa 
·de 5 o (o de -expediente as folhas estampadas 
para. fab1•ico de latas destinadas ao acondi
cionamento de café lOl'rado ou em pó. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904. 
-Rebouças de Carvalho.- F?·ancisco ili!lUa. 
- A1·nol{o Azevedo.-- Femando Pl·estes.-
A. Oitndido Rodrigues.- José Lobo.-- A. lvlo
reira da Silva.- An.terú Botelho.- Estevam 
Lobo. -Ribeiro Junqueil·a. -Lamounicr Godo· 
fredo.- E1·ico Coelho.- Henrique SaUcs.
Pel·eira Li?na, - Wancle1•ley. - FCI'I'eira 
Braga. 

Accrescente-se onde convier 
l<'icam isentas do imposto de importação o 

pagarão o emolumento do 5 ojo a.s folhn.s es· 
tampadas para fabricação <le latas para con· 
servas o biscoitos, dh•cotamonte importadas 
pelas fa.b1·icas. 

, . Sala das sessões, 29 ueoutubro de 1904.-
0assiano do ·Nascimento. 

Estas emendas propõem a isenção de di· 
' rei tos para as · folhas estampa.das directa· 

mente importadas com applicacão a di
versos fins, e mais ainda · a reducção da 

·· taxa do expedient~ a 5 o 1 o. 

A maioria da Commissão pensa que a 
proposta deve se1• acceita, substituídas as 

. emendas pela seguinte sub-emenda: 
'1 Ficam isentas do imposto de ·importação 

',_ ! e pagarãq o expedien~e de 5 o 1 o as ·: folhas es-
ta,~padas ··. para fabricação de latas para 

: ma~teiga, · banha, canservas, biscoitos, . café 
;, torrado ou em pó, quando directamente im· 

, portadas pelos productores destes artigos. 

Art. E' o Governo autorizado,na vigencia> 
da presente lei, a conceder isenção de d~r~i
tos aos jnstrumentos -de lavoura e machimS
mos destinados ao fabrico e beneficio de pro
duetos agrícolas, directamente importados . 
pelos agícultores ou respectivas emprezas, 
sendo o imposto de expediente pago nos ter- · 
mos do final do art. 5° da Tarifa vigente. 
Nesta isenção se comprehendem os appare
lhos para o fabrico de laticínios, os machi-· 
nismos e ap:parelbos para montagem de-xar
queadas, o arame farpado para cercas e o 
arame ovalado para tapagem de campos. . 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Victorino Monteiro. -M. de Escobar .-Domin-
gos Mascarenhas.-James Dm·cy.-Diogo For
tuna.-Soa?·es dos Santos.-Rivadavia Cm·rêa. 
-Homem'de Carvalho.-Ju"'enal J.iUler.-Ba}·
bosa · Limà. 

A Commissão concorda na approvação da 
emenda até á palavra lacticinios, substituída. 
apenas no texto a pa.bvra-imposto de expe
diente-pela de-taxa de expediente. 

Quanto á ultima parte, isto é, isenção 
para os machinismos e apparelhos para mon
tagem de xarquo:1das, o arame farpado para 
oorcas c o aramo ovalado para tapagem 
de campos, entenLlo a Commissão que não 
deve SOl' concedida, não sendo a.pprovada esta 
parte da emenda. 

Onde convier : 
A1•t. E' o Governo autorizt\do, na vigen .. 

cia da ]lreson te lei; a concod~r isenção de di
reitos de importação ás semontes e exempla
res de plantas vivas, de reproducto1•es finos 
de gado vaccum, cavallar, muar, la.nigero, e 
Sllino. (Lei n. 1.144, de 30 de dezembro de · 
1903, al't. go.) 

Sala <las sessões, 29 de outubro de 1904.
Victorino 1lionte-::ro. -Diogo Fortuna. -]ames 
Darcy. -llf. de . Escobm·. -Ri'!'adavia Oor1·êa. 

oares dos Santos.-JuvendZMiller. -Domin
Sos Mascarenhas.-Homem de .Carvalho.-Bar
gosa Lima. 
b 

A Commissão é de parecer.que esta emenda 
seja approvada. · 

aga. 

Art. Fica o Governo autorizado a con
ceder isenção de direitos :adua.neiros ás drogas 
e utensilios que forem importados para uso. 
das associações ou ligas contra a tuberculose,. 
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e bem assim franquia de porte aos impressos 
e publicações das mesmas associações rela

·tivas á propaganda, do ensino e educação 
hygienica das classes populares. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
A. Candido Rodrigues;-Francisco Veiga.
Jose Bonifacio. · 

A Commi'ssão entende que 8. isenção de 
direitos proposta na emenda está no caso de 
ser acceita pela Camara; não assim a fran
quia postaL A Commissão està informada 
que a franquia. postal está dando mãos resul
tados na pratica; só póde, portanto, om 
vista distq aconselhai' á Ca.mal'a que seja 
muito commedida na concessão deste favor. 

Pensa, · pois, que a emenda deve ser ap
provada na primeü•a parte, sondo rejeitada 
n.a segunda, das palavras-e bem assim fran
quia de porte- em dean te. 

4oa. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' o Podet' Executivo autorizado n 

conceder isenÇão de direitos para. os ovulos 
do bicho de seJa. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Jose Boni{acio.-Be1·nardo Ho1·ta.-Cm·valho 
Britto. 

A Commissão julga esta emenda, do cu.so 
de ser approvada. 

4la 

Accrescentc-se onde convie1• : 
Art. Aos indivíduos ou emprezas que se 

propuzerem a realiza1• a culr.ur<t nadonal 
e economica do ·café, cacáu, fumo, algodão o 
fibras textis, animaes e vegetaes, e procodor 
ao seu beneficiamento em installa.ções cen
traes, convenientemente montadas, o Go
verno concederá isenção de direitos: para o 
material destinado aos e:;tabelecimeiltos re
spectivos. 

Com o intuito de impulsiona1• :.t cultara 
nacional o Governo promoverá junto ás es
tradas de ferro federam:; e ás companhias de 
navegação subvencionadas ou do qualquer 
outra fórma auxiliadas pelo Estado uma re· 
ducção razoavel nas tariras de transporte 
para. os producios beneficiados nesses estabe
lecimentos. 
~ § ·I. o Si os estabelecimentos forem fun
dados pol' syndica.tos agricolas, organizados 
de accordo com a lei de 6 de janeiro de 1903, 
os ma.teriaes pagarão 5°/o ad valorem, inde
dependentemente de . despacho do Ministro 
d.a. Fazenda, na. fó1·ma uas leis alfande
~u.rias. 
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§ 2. 0 Só gosarão das vantagens estatuídas 
no presente artigo as installações centraes · e 
os productos nella beneficiados quando os 
governos loca.es dos Estados ou do Districto 
Federal, onde forem esta.belecidns, lhes con
cederem tambem favores. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
-Ignacio Tosta, presidente.-Bulcão Vianna. 
- Joviniano Ca1·valho.- Domingos Masca-
l"et/,has.- CMistino C1·uz :- Bezer1·il Fonte· 
nelle. -Joaquim Teixei1·a Bmndtio.- EstaciJ 
Ooimb1·a. 

A Commissão é de parecer que esta 
emenda seja approvada, menos na parte do 
§ 1 o, onde se diz : independentemente de des
lJacho do Minist'ro da Fazenda, na fórma elas 
leis alfcmdega?·ias. 

A approva.ção desta parte da emenda tra
ria alteração no nos:3o regimen fiscal da 
concessão de isenção de direitos, sem vanta
gem apreciavel para os agricultores e com 
prejuízo possi\"el para o fisco. 

42a 

Onde convier : 
Pagarão sómente 5 °/o ad 'Valo1·em de im

postos de importação nas alfand~as os ma
chinismos e instrumentos destmados . á lt\
voui•a, abrangidos, além dos constantes do 
art. 424, da ConsuUdação das Leis Aduanei
ras, os seguintes : 

1°, locomoveig agrícolas ; 2°, valvulas de 
borracha para bombas de ai' c para o~t:•J.s 
machintts de qualquer fórma ou fettio; 
3o, t~las de aramo de cobre ou latão, cones 
de papelão ou couro para tm•binas o peças 
componentes de baterias de diifusõ.o ; 4o, os· 
covas de arame, de ferro ou latã.o, ou raspa
deiras para limpezas de tubos ; 5°, ma.nome
tros para indica,r pressão dl! vapor e de 
vacuo, indicadores do temperatura; 6°, tubos 
de cobre, fm•ro ou latã.o para caldeiras e 
para appàrelhos de concentração e ev~po
ração; 7°, moinhos para quebrar e pulverizar 
assucar ; 8°, crivos e seus supportes, e tra
vessões para fornalhas; 9°, tachas, moendas e 
engrenagens com os seu~ accessorios ;~ 1~0, 
apparelhos de movimento ou trttnsmissao 
comprehendendo polias, eixos, mancaes, lu
vas, chavetas, anneis, collares de suspensão; 
uo, t1•ilhos, com todos os seus accessorios, 
grampos, chapas de juncção, parafusos, des
vios, contra-trilhos, cruzamentos ou cora.· 
ções, agulhas para os desvios e apparelhos do 
manobrai-as; 12°, locomotivas e vagões com 
seus u.ccessorios ; 13°, alambiques a columnas 
distillatoria.s com seus accessorios ; 14°, fôr
mas passadeiras crystallizadora para purgar 
e refinar assucar e cal especialpal'a fa.bri· 
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cação ; 15°, bombas de ferro ou outro . metal 
·p~ra· qtiálquer liquido ou massa, ou à.baste
, cimento dea.gua quente ou fria; 16~, vidros 
e tubos de vidro para apparelhos de evapo
ração · e concentração, p~ra indicadores de 
nivel de a.gua ou outro liquido dentro dos 

. apparelhos ou caldeiras ; 17°, arame farpado 
e ovalado das seguintes dimensões ~ISX 16 e 
l9X 17, inclusive mourões de ferro ou ·aço 
pa.ra. cêrcas, e . os respectivos esticadoros ; 
18°, os desnaturant;es e cat·buretantcs do 
a.lcool ; 19°, os toneis de fe1•ro, estanhados, 
para o .transporte de tllcool, e os apparelhos 
destinados ás applicações industria.eg do a.l
cool; quando os machinismos, apparelhos e 
olJjectos discriminados forem importados por 
syndicatos agrícolas, organiz~dos de confor
midade com a lei n. 979, do 6 de janeiro 
de 1903. 

a) Provado, quo o syndica.to, prevalecen-
. do-se do favor d:\ lei, importou os objectos 
mencionados com a re<lucção do imposto 
para vendei-os ou cedel-os a pessoa estranha 
á associação, será. imposta. a. multa de 
3:000$ aos importadores, sendo pelo pa.ga.
mento l'osponsaveis solidariamente os asso
ciados. 

b) No caso de l'eincidencia, a. multa será do 
dobro e o syndicato será dissolvido ·a. l'eque
rimento do procurador .da. Republica., além 
das penas em que incorram os infractores, 
nos t~rmos das leis crimioaes. 

Sàla. das sessões, 29 de outubro de 1904.
Jyncicio :Tosta, presidente.- Estacio Coimbra. 
-Joaquim L. 1.'eio;eira B1·anduo.- Ch·ristino 
Orur:.-.. Domingos J.Easca;oenhas. 

A Com missão é de parecer que esta. omen· 
da seja approvada com as seguintes alte
rações: 

A sua pt•imeira parte soja substi tuida pelo 
seguinte: 

Pagarão somente 5% ad "'alorem dos i~
postos de impo1•tação os seguinte~J macbi· 
nismos e instrumentos destinados á. lavoura.. 

O mais como na emenda. 
A sua. ultima. parte, lett1•a. b, seja substi· 

tuida pelo seguinte: 
No caso de rcincidencin., a multa. será. do 

dobro e o 1yndicato será 1lissolvido por acto 
'da. adminisiração publica. 

. . 

no parecer sobre as emendas 20• ~ 28• e 30c 
a 32a, apresenta a seguinte sub-emen<la. :. 

Onde convier : 
Art. Na concessão das isenções do direitos 

de importação permittidas pela. presentelei 
serão sempre respeitadas as di:3posições do 
decreto n. 947 A, do 4 de novembro de 1890. 

43a., 4!", 45• e 46• 

Accrescente-se ao n. 64 : 
As quotas ·de beneficio de loterias que, 

por qualquer circumstancia legal, não pos
sam ser pagas a.os Estados, reverterão, em 
pa.r·tos iguaes, para :).S o b1•as do Lyceu de 
Artes e Officios e Orphelinato do Bom Pastor, 
desta. Capital. 
· Sala das sessões, 29 de outubro de HJ04.

J • • 4.. Neiua.- l<'elisbcllo Jireire.- R. Sal
clanha. 

Ao art. 1 o, n . 31 : 
Destinem-se 5:000$ a.o Ae.ylo do Sagrado 

Co1•açã.o de Jesus, nesta Capital, tirados dos 
10:000$ de que trata a let'lil'a k, in fine, do 
n. XIV do art. 2, da lei n. 953, de 29 de 
dezembro de 1902. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
FelislJeUo Freire. 

Sub-emenda á. emenda. dos Srs. Noiva e 
Felisbello Freire .: 

Accrescente-se: deduzida a importa.ncia. de 
5:000$ para auxiliai' annualmente o Lyceu 
Salesia.no do Sah'ador no Estado da Bahia. 

S.R.-Sala. das sessões, 31 de outubro de 
1904.-Ignacio 1'ostct.- FeUw Gaspa'r.- Do
mingos Guimm·aes, 

Ao n. 64. As quotas de beneficios de lote
rias nue não . forem pagas aos Estados por 
qualquer circumstancia revorterão em par
tes iguaes para as obras do Lyceu de Artes o 
Ofllcios, Orphelinato do Bom Pasto1• e Insti
tuto de Protecção e Assistenci~ á Infancia 
desta Capital. 

Sala. das sessões, 31 de outub1•u de 1904.-
E. Studatt, · 

A Commissão é de pa.rece1• g_ue estas emen
das não sejam approvada.s. Ella.s todas provi· 
denciam sobre ma teria contemplada. em con· 
tracto, que por esse motivo não póde ser 
modificada. sem acquiescencia das pat•tes con
tracta.ntes • 

A todas as emendas supi'amencionada.s re· 
tereotes a · Isenção de direitos que forem Ao n. 30 do a1•t. 1°, nocrosaento·IO : 
a.pp1·ovadas pela. Camara, a Cornmlssão, 10 o f o sob1•e os dous maio1•es premios das 

· ~ndo em vista as propostas a que se referiu loterias municipaes, com appllcaçã.o especial 
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SESSÃO El\1 17-- DE-NOVEMBRO DE 166! 

·-ás obras do Lyceu de Artes e Officios e Or
phepnato do Bom Pastor, desta Capital. 

Sala das sessões, 29 de outubro de .1904. 
-J. A • .Nei11a.-Felisbello Freire -R. Sal· 
danha. 

congeneres cstaduaos~ o l1om assim pa.r:l. os U 
boletins officiaes · dos Estados destinados · á. :!;i' 
propaganda agricola. ' ·. · F 

li 

Ao n. 30, do art. }o; 10 °/o sobre os dous 
maiores premios das loterias munie~paes 
com applicaçã.o especial ás obras do Lyceu 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904 ~- T-.l 
Ignacio Tosta, prosidente.-Estacio Coimbr.a .• ;{ 
-J. L. Teixeira B1·andtto.-Dom,ingos lrjas- iJ 
ca1·enhas.- Bulccio l'"ilmna- Beze1·ri& Fon- :1 
tenelle. -Citristino Cn!.: . 

-de Artes e Officios, Orphelinato do Bom. Esta. emenda consigna o que já. está d~s- • 
Pastor e Instituto de Protecção e Assistencia. posto no n. VII, do art. 2() da lei da receita. 
.á Infa.ncia desta. Capital. actualmente vigente.A Commissão, em vista. 1 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.- disto, entende (luo ella deve ser approvaàa.. : ~ 
E. Studart. :C 

A Commissã.o julga que não é conveniente 
a. approva.ção destas emendas. Elias p1•opõem 
.que se lance um imposto sobre premios de 

• loterias concedidas pelo governo municipal. 
01•a, estas loterias tiveram necessariamente 
o seu plano, devem sm• objecto de contracto. 

A intervenção, pois, do Governo da União, 
esb.belecendo esse imposto, vem necessaria
men-te alterar esse plano e modificar o rospe 
ctivo contracto. Nada, portanto, poderia 
justificar semelhante intervenção. 

49• 
No titulo 13 (renda do Cort•olo Ge1•al 

diga-se: 6.700:000$000. 
Sala. das sessões. 29 de outuhro de 190•1.

F-i·ancisco Stt. 

A Commissft.o é de parecer que esta emenda 
se,ja n,pprovada.. 

50• 

Ao a1•t. 211
, accrescente-se, onde convier: 

A conceder franquia postal ás revistas de 
caracter agrícola, industrial e commercial, 
publicadas pelos governos dos E~tados ou do 
Distl'icto Federal, uma vez que tenham dis
tribuição gratuita. 

Sala das sessões, 29 de outnbrô de 1904.
Ribeiro Jtmquei1'(J,,-Cm·valho Bi·ito.-Antero 
Botelho.-Estevam Lobo. -Calo geras.-F1·an

. .cisco" MaUa. 

Tambem esta. emenda entende a Com
. missão que <leve ser approvada. 

51" 

Accres"ente·se on·le convier : 
O Gove1•na é autorizado a conceder frau· 

-quia post::.,l pal'a. a. COl'respond~ncia., publi
.ca.ções o semeot.es distribuídas pela Sociedade 
. Nacional de Agricultura o pelas sociedades 

Vtlo Til 

Ao a1•t. 2°, onde conyier : ~. 

'· A conceder ft-a.nqui::t postal á. correspon- J 
dencil, impt•ossos e Imblicações do Instituto · i 
de Protecçã.o o Assistencia á Infancla desta 
Capital. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
E. Studctrt 

:f{ 
A Commissão, de aecordo com o seu p::tre- j 

cer á emenda 39•, entcwle quo esta emenda. ·( 
deve ser rcjei ta.da. -r. 

·. ) 

G3~ :;; 
i i 
;. I 

Onde convier: U 
As taxas de consumo relativas ao fumo ~ ~: 

picado, desfiado e migado de producção na· ~ i 
cional ficam l'eduzidns a. uma só- $300 :roL' : 
kilo, seja. qual for a qualidade de fumo. ~ 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904.- . 
lgnacio Tosta, presidonte.-Domingos Masca- •, 
l'erthas.- Christino CJ"u.; .-J. L. Teixeira j 
Brandi!o.-Bulctto 'l'imma.-Estacio Coimbra. · ~ 
-Be:e1·ril F:mtcnelle. ' 

d 
A Commissão concorda. na approvação da. !J 

emenda., d~ accordo com a. informação ' do \· 
S1•. Ministro da Fazenda, dizendo que a taxa }1 

actual está. prejudicí\.ndo a. arrecadação da. r1 
renda. ,, 

!] 

l·• 

h 
C0nsumo -n. 47: ~ ~ 

Substitua-se por este : Dita sob1•e o sal j.\ 

de qualquer procedencia, mantida a. disposi- ~i 
ção da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de _.

1
,: 

1903, . . 

Sala. das sessões, 2~ de outubro de 1904 •. -:-\· 
Abdou BapCi&la •· · 
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ás salinas marítimas em que a evaporação 
natural, ao sol e ao vento, for o unico pro .. 

Onde convier : cesso industrial. 
Art. -Fica reduzido a 15 réis o imposto 

de.consumo sobre 0 sal nacional e estran·_ Saladas sessões, 29 de outubro de 1904.-
gmro. EJ·ico Coelho. 

~ala .das sessõe~, 29 de outubro. de 1904:- A Commissão propõe que de ~~·eferencia 
Vtctonno lti~ntetro,.-Bar}osa Lt?n_a.-Dwgo I seja ·acceita a se()'uinte sub-emenda: 
Fortunc~.-Rn;aclav~a Cm·rea.-Domtngos Mas- o · 

carenhas.-Juvenal il:liUeJ·.-Jl. de Escobm·: «As salinas marítimas, em que a evapo-
--"-James Dcwcy.-Socwes dos Santos.-Homem ração natural, ao sol e ao vento, for o unico 
de Cm·valho. processo industeial, ficam sujeitas ao regis

tro exigido pelo art. 4° da lei n. 641, de 14 

Fica reduzido a quinze réis por kilogram
ma. o imposto de consumo sobre sal de cosi
nha, grosso ou fino, produzido no paiz ou 
procedente do estrangairo. -

Sal~ das sessões, 29 do outubro de 1904.
Edco Coelho 

A maioria da Commissão })ropõe quo estas 
emendas sejam substituídas pela seguinte 
su lJ-emenda: 

Ao art. 1 o, n. 47 - Accrescente-se : re
duzida para 20 réis a taxa fixada pela lei 
n. 1541, de 14 de novembro de 1899 para o 
sal commum ou grosso. 

5911 

Ao n. 47, do art. 1°, do projecto, accres
cente-se: 

Excepto em relação ri.o sal beneficiado, na
cional, que pagará menos cinco rêis, quando. 
submottido a analyse chhp.ica, depois de de
seccado a 100° no seu e:Jtá.do natural de di
visão, contiver, no maximo, dous millesi
mos de chloruroto de magnesio anhydro e, 
no minimo, noventa e oito por cento de chlo
rureto de sodio. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Albe,·to ilfaranltcio.-Eloy ele Souza.-Fonseca 
e Silva.-Perei~·a Reis. 

A Commissão propõe a substituição da 
emenda · pela seguinte sub-emenda: 

«Fica o Governo autorizado a concede1• fa
vores, ir?-clusive premies, ao sal nacional be
neficiado, que, submettido á analyse chi
mica, depois de deseccado a 1 ooo no seU es
tado natural de divisão, contiver, no maxi
mo, dous millesimos de chlorureto de ma· 
gnesio anhydro e no minimo 98 °/0 de 
chlorureto de sodio, abrindo para. esse fim 
os necessarios creditos.» 

58& 

· Accrescente-se onde tiver cabimento: 
Nã? se applica a taxa da lettra A, art.lO, 

da.leL n, 641, de 14 de novembro de 1899, 

de novembro de 1899, independentemente da 
taxa cobrada pelo art. 10 da mesma lei..» 

Art. 1°, n. 51. Supprimam-se as palavras 
nacionaes e estrangei1·as. 

Sala das Commissões, 29 <le outubro de 
1904 .-Paula Ramos. 

A Commissão entende que a emenda deve 
ser approvada, porque visa retirar da lei 
_expressões hoje inuteis. 

Onde convier : 
Modifiquem-se as tn.xas sobre bebidas con

stantes do art. 12, § 2°, do decreto n. 3.622, 
de 26 de março de 1900, ,e a1•t. 1°, n. 42, da 
lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903, de 
accordo crm o seguinte : 

Bebidas constantes do n. 130 da classe 9a. 
da Tarifa. a saber: licores communs ou doces 
de qualqÚer qualidade, para uso de mesa ou 
não, como os de banana, baunilha, cacau, la
ranja e semelhantes ; a an113ricana, o aniz, 
herva doce, hesperidina, kummei · e ou
tros que se lhes assemelhem, exccptua.dos 
apenas os licores medicinaes classificados no 
n. 227 da mesma Tarifa; : 

Por liliro.. .. .. .. • . .. . .. • . .. . $300 
Por garrafa................. $200 
Por meia garraf~............ $100 

Bebidas constantes do n. 131 da classe 9a da 
Tarifa, a. saber : ahsyntho, aguardente de 
França, da Jamaica, do Reino ou da Rheno, 
brandy, cognac, laranjinha, eucalypsintho, 
genebra, kirsch, l'hum, whisky o outras se
melhantes ou que lhes possam ser asseme
lhadas, excepto a aguardente e o alcool fa ... 
bricados no paiz. 

Por litro; ••.••.••. ,.......... $300 
Por garrafa. . .. . .. • • • • • • • • • • $200 
Por meia garrafa •••••..••••• . $100 
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Vinhos n.rtificlaes : 
a) semelhantes aos de uva: 

Por litro.................... $150 

do art. 3° da lei n. 641, de 14 de novembr~. 
de 1899, continuando além dis.so isentos o; 
vinhos confeccionados com fructos nacionaes. 

Por garrafa,.............. .. . $100 62a. 
Por meia garrafa. . . . . . . . . . . . $050 

. Art. Os fabricantes, negocianies e mer-
b ) semelha,nte aos espumosos e_ ao cham-1 cadores ambulantes de mercadorias sujeitas 

pagne : • . a impos&o de consumo deverão registrar 
Por litro.................... $300_ ·1 annualmente, até 31 ~e março, nas es~ações 
Por garrafa .•.... , .•....... : $200 fiscaes co!npetentes nao só os estabele~un:e~-
Por meia garrafà . ~lOO tos que tiverem, como os nomes dos mchvr-

. · · · · · · · · · · · '~' duos que empregarem na venda ambulante, 
Sala dos sessões, 31 de outubro de 1904.! ficando nessa parte alterado .o art. 4° da lei 

-Cassiano do Nascimento.-F~·ancisca Veiga. n. 641, de 14· de novembro de 1899. 
-Cornelio da Jionseca.-David Campista.-
U1·bano Santos.-F1·ancisco Sá, 

Esta emenda é da. Commissão, a. qual a 
apresentou em vista de informação prestada 
pelo Sr. Ministro da Fazenda de que as taxas, 
fixadas pela lei n. 641, de 14 de novembro 
de 1899, sobre os artigos constantes da emen
da, esta varo p1•ejudicando a arrecadação da 
renda. Verificou-se, porém, depois que, quan
to aos vinhos da fórma por que está redigida 
a emenda, se daria entrada franca a.os vinhos 
artificiaes, o que não é conveniente á saude 
publica . . Do3 considerados actualmente vi
nhos artificiaes, só entende a Commissão que 
a taxa pt•oposta deve ap1•oveitar aos con· 
fecclona tos com passas, sem introducção do 
elementos nociYos á saude. 

Em vist:1 do exposto, a Commissão pede 
venia para apresentar á. sua emen1la a se
guinte sua.-emenda substitutiva : 

« Onde se diz vinhos a1·ti{Eciaes -diga-se -
vinhos confeccionados com passas.>> 

O mais como e.stá na eme~da,. 

GP 

Onde convier: 
Art. O vinho artificial, cuja ant.tlyse no 

Laborato1•io Nacional revelae a exlstencia üo 
. substa,ncias nocivas á saude, será, apprehen

dido administrativamente e inconti11enti 
inutilizado, ficando o fabricante sujeito á 
multa de l: 000$ da primeira vez e do dobro 
na reincidencia. 

Sala das sessões, 31 de de outubro de 1904. 
-Cassiano do Nascimento.-Francisco Veiga. 
-Cornelio _da Fonseca.-David Campista.-
Urbano Santos .-Francisco Sei. 

Esta emenda é tambem da Commissão. Em 
vista da modificação feita á anterior, a Com
missão propõe que ella seja substituída pela 
soguinte sub-emenda : 

« Os vinhos artiftciaes continuam sujeitos 
ás taxas estabelecidas na ultima parte do § 2° 

Sala das sessões, 31 d.e outubro de 1904. 
-Cassiano do Nascimento.-Francisco Veiga. 
-Comelio da Jionseca.-Davir.l Carnpista.-
F;·ancisco Sâ. -U1·bano Santos. 

Esti.t emcncla, ainda é da Com missão. 

638. 

Accrcscente-se onde convier: 
Fica prorogado até 31 do dezemln•o de 

1905 o prazo de que trata o art. 20 da lei 
n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903. 

Sala das sessões, 31 do outubro de 1904. -
Vespa.::ianp de .. 4lbttque>·qtte,-F1·ancisco Sâ. 

Esta cmo:1da propõe nova prorogação do 
prazo partt a rotulagem das suas mercado
rias pelos fabricantes, exigida pelo decteto 
n. 4.697, de 12 de dezembro de 1902. 

A Commissão é de parecer quo ella seja 
approvadn .. 

64a 

No titnlo 2:3 do art. 1 o (ronda do consumo 
do agua) <liga-se: 2.600:000$000. 

Sala das sessões, :29 do outubro do 1904.
F,·ancisce Sà . 

A Commissão julga que esta emenda tam.: 
bem deve ser approvada. 

Supprima-se o n. 37 do art. 1. 0 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904 . ...:... 
Galdino Loreto. 

Esta emenda propõe a suppressão do pro ... 
jecto do imposto de transmissão sobre apoli
ces e embarcações. 

A maioria da Commissão, pelas razões que · 
mais de uma vez já apresentou, entende que 
ella. deve ser rejeitada. 
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66° 

O sello dM patentes U.os ofilciaes da guarda 
·'Jlacional, nos Estados onde não houver dele· 

gaciafisca.l, será pago nas collectorias dos 
município~ a que pertencer·em. 

Sa1<~. das sessões, 31 de outubro de 190L-
'Pareira Lima.-01·uvello Oa-oalcanti.- Julio 
Sa11tos .-!. O. Teixeira B1·andc€o.-Henrique 
Borges.-Galvtío Baptista.- Fidelis .-ilves.
Mauricio de Ab,·eu. 

A Commissão não vê Tanta.gem m, a.ppro
-vação desta eme:1da, a qual aliás importa 
em diminuição dos proventos do Thesouro 
.no sello das patentes dos officiaes da gúa.rda 

: .. nacional. Ella deve, pois, se1• rejeitada. · 

67n 

Onde convier: 
O Governo providenciará no sentido de se

rom restituídas ao~ cot'rcs da União as quan· 
· ti~s correspondentes ás areias monazíticas 

ou outros metaes e minerios, retirados das 
. marinhas, sem precedencia de concessã.o para 
.isso devidamente outorgada pelo Governo 
Nacional, empregando as medidas acautela.
torias dos direitos da União contra os que 

·iniciarem ou proseguircm em explorações 
illega.es. 

Outrosim, fi\}a o Govc1•no autorizado a 
·abrir concurrencia publica pat•a a explora· 
ção de taes areias e quaesquer outros mine· 
Taes existentes em terrenos de marinhas, 
sem embargo dos aforamentos ou arrenda· 

.. mentos de ta.es terrenos, uma. vez que se ve· 
riftque não te1•em sido feitas, ou não estejam 
em vigor concessões especiaes ou contractos 
para a sua explorae<'io, na fórma das leis 
.federaes. 

Sala das Commissões, 29 de out,ubro de 
-1904.-Eduarclo RIJ.mos. 

A Commissão entende que não ba. convo· 
· nienci& na approvação desta emenda. 

O Governo tem providenciado e continuará. 
. a providenciar no sentido de acautelar os 
interésses do Thesouro envolvidos na expio· 
ração das areias monazi ticas. Além disto, a. 
emenda collima. uma questão de direito civil, 
que não póde aqui receber solução sat.is· 

.. iactoria. 

68& 

Art. Fica. o Governo autorizado a trans
. ·ferir ao Goverlio do Di1t1•icto Federal a co
brança. do imposto de industrias e profissões: 

, .as aommas arrecadadas por este até a con'" 
,.currenci.& da. quantia com que elle . deve en
trar para os cofres da, União serão recebidas 

em deposito e en tragues ao Thesouro na.s 2·1 
horas subsequentes á arrecadação. 

Sala das sessões, 31 de outuln•o de 1904. -
Jledeii'os e Alb.uqúCJ~que. 

A Commis'3ão julga que tambem não existe 
conveniencia na appr·ovação desta emenda, 
pensando por isso que ella Qeve ser rejei
tada. 

Acm•cscente·se: 
Ar~. A lJOrracha proveniente do ter•I•ito

l'io do Ac1•e pagará 18 o f o ad ·valo1·ern como 
direi to de exportação, fiscalizando to elo esse 
serviço a Alfandega de ~Ianâos. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
Enéas 1llartins.-..Sá Pei;;:oto.- Aurelio Amo· 
rim. 

A Commissão entende que a primeira parte 
da emenda,eleva.ndo a 18 °/o o imposto de ex
portação do Acre, deve ser approvada. 

Quanto, porém, á 2• parte, concentrando 
em Manáos o serviço de fiscalização do im
posto, a maioria da Commissão entende que 
deve ser rejeitada, porque essa providencia 
desorganizaria. o serviço já. instituido pelo 
decreto n. 5.206, de 30 de abril deste anno, 
o qual está funccionando com regularidade. 

Como consequencia da approvação da pri
meira. parte da emenda., a Commissão propõe 
a seguinte sub-emenda.: 

«AI•t. 1°, n. 10. Dil•eito! de exportação 
do Acre-em vez de 5.000:000$- diga.·se 
6.000:000$000. 

Onde convier: 
.Art. As z•endas do tcrritoi•io do Ac1•e, 

posto que classificadas como renda ordinaria., 
são, todavia, especiaes provisoriamente, até 
que fique reconstituído o f11ndo de garantia, 
co~o prescreve o n . I do art. 1 o do decreto 
n. 1.180, de 25 de fevereiro de 1904 • 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
Cassiano do Nascimento.- Francisco Veiga. 
-Da'Uid Oampista.-Paula Rames.- Urbano 
Sántos.- Francisco Sá.- OorneU.o da Fon
seca. 

Esta emenda é da. Com missão. 

71a 

Modifique-se o n. IV do a1•t. 2°, do modo 
seguinte: 

A cobrar para o fundo destinado ás obras 
de melhoramentos dos portios, construcçã.o de 
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açudes e outras obras federacs executadas 
por conta da União. 

O mais como está no projecto. 
Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.-

1'homaz Oa'Ualcanti. 

A Commissão é O.e parecer que esta. 
emenda. deve ser rejeitada, porque sua ap
provação importaria em desfalque do fundo 
destinado ás obras dos portos, serYiÇo org~
nizado e em via de execução e quo não con
vem desorganizo r. 

72:). 

Onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado, na vigencia 

da presente lei, a entrar em accordo com os 
governos dos Estados, quando julgar com~e
nicnte, afim de transferir-lhes a verba do 
art. 1°, n. 72, para conservação e melhora
mentos de ancoradouros e portos, desde que 
se obriguem e possam realizar os serviços 
resp.ectivos (lei n. 1.144, de 30 de dezembro 
de 1903, art. 2°, n. XI). 

Sala das sessões, 29 de outubro de !904.
Victorino ]fonteiro.-- James Darcy.-Diogo 
Fortuna. - Soares dos Santos.- Rivadavia 
Corrêa.- Domingos llfasca,·enl~as.- JwuenaZ 
Miller.-Homein de Carvallto.-Barbosa Lima. 
-M. de Escobm·. 

Esta emenda é reprodueção ue lei vigente, 
pelo que se atlgura á Commissão que não ha 
inconveniente em que seja approvada. 

73& 

Accrescente-se ao n. 72 do art. 1°: 
Renda pelo porto do Rio Grande, 450:000$, 

ouro. 
Accrescente se á. parte 1•, n. IV, do art.2°, 

depois de-Poí·to do Rio de Janei1·o-«e do Rio 
Grande». 

Art. 3.0-Redija-se assim: 
Os 2 °/o, ouro, de -que trata. o n. 2 do 

art. 1°, que forem cobra4os nos portos do 
Rio de Janeiro e Rio Grande, serão appli
cados aos fundos respectivos constituídos 
pel~ taxa. de que trata o n. IV, parte 1a, do 
(l,rtigo antecedente. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904-
.- Cassiano do Nascimerito.-David Oampista.

Francisco Sá.-CorneUo da Fonseca.-Urbano 
Santos. 

Esta emenda é da Commissão. Esta pede 
á.Cam3tra. que a approve, com a seguinte 
$Ub·emenda: 

«Onde nu. emenda. se diz-porto do Rio 
Grande-diga-se sempro-Alfaudcgas do Rio 
{h•amle do Sut. ~ 

74.& 

Ao at•t. 1 o n. 72-(Fundo destinado ás
obras de melhoramentos dos portos, ex.- · 
ecutados á custa. da União) onde está consi~ 
gnado •.• Rio Grande do Sul-800:000$, di· 
ga.-se : _ 

Rio Grande do Sul-1.055:000$, correspon
dentes a 1 lfi!. 0 / 0 , ouro. sobre o valor officiaL 
da importação do E:-:;hdo do Rio Grande du 
Sul. 

Sa.la das sessões, 29 de outubro de 1~0 ·1.
Rivadavia Con;êa.-Dio!JO F01·tuna.- James
Darcy.-Juvenal.tlliller.-Som·es dos Santos. 
-Barbosa Lima.- Homem, de Um·valho. 

Esta emenda está prejudicada com a ap-·· 
provação da anterior. 

Onde convier: 
Art. No.~ porios em que ha . ou vonham 

a haver obras de cacs c dragagom, conce· 
didas ou ex.ecutadas por contracto ou admi-. 
nistração, nos tormos dos decretos ns.l.746. 
de 13 de outub1•o de 1869, e 4.859, . de 8 de 
junho de 1903, nenhuma mercadoria, seja 
qual for a sua natureza. ou destino, que . eu~ 
tre a barra ou canal de accesso ao porto. 
poderá ser desembâ.I'cada som transitar pelo 
caes, sujeita. sempre ao pagamento das taxas 
respectivas. Esta disposição applica-se nos. 
mesmos termos e em todos os casos ás mel'-
cadorias a embarcar. , 

Paragrapho unico. Nos portos que pos5am 
ser servidos por transito fóra. da. ba1•ra. ou 
canal de accesso ao porto, compete ao Go· 
verno providenciar para que se faça efi'ectiva_ 
esta disposição. 

Sala. das sessões, 31 de outub1•o de 1904.
Cassiano do Nascimento.-Da,id Caml)ÍSti.!,
F\·ancisco 8li.- Col·nelio da FonsPca.- u~·· 
bano Santos. 

Esta emenda é da Commissão. Esta pede 
á Camara. que depreforoncia seja approva.do 
o seguinte sub!ltitutivo: 

«Art. Nos pÓrtos em que ha ou venham 
a haver obras de ca.es, dragagem ou outras. 
concedidas ou executadas por contracto ou· 
administração, . nos termos dos dec1•etos 
ns. 1. 746, de 13 de outubro de 1869, e 4.859. 
de 8 de junho de 1903, nenhuma. mercadoria, 
seja qua.l for a sua natureza ou destino, .. 
que ent1•o pela barra, poderá ser dcsembar
cada sem transitar por aquelles cacs ou 
obtas, sujeita sempre ao pagamento das 
taxas respecti yas. Esta. disposição applica-'sa · 
n~s mesmos termos e em todos os casos ás 
mercadorias "' omlm,rcar. · 
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. Paragrapho uni co. Nos portos servidos por 
transito fóra da barra, canal ou rio, offere
cendo accesso ao porto, compete ao Governo 
providenciar para que se faça e1fcctiva esta 
disposição, a qun,l, pol' sua vez, só terá 
applicação naquelles portos, em q_ue as obras, 
a juizo do Governo, já proporcionmu prom
"pto embarque e desembarque {LS mercado
rias.» 

Onde· coüvier: 
Art. Fica elevado a 25 o f o o sello sobre 

o valor do premio annual das apolices de 
seguros mn,ritimos e terrestres emittidas por 
complmhias que não tenham séde no paiz, 
de quo trata o decreto n. 3.564, de 22 de 
janeiro de 1900, talJella A,§ 6°, 

Onde convier: 
Art. Igual imposto cobrado em ouro pa

garão os seguros marítimos feitos em com
panhias com séde no estrangeiro, sobre mer
cadorias importadas no Brazil, constantes de 
facturas, expedindo o Governo o regula
mento necessario p:;tra a boa arrecadação 
deste imposto. 

Sala das sessões, 29. de outubro de 1904.
Felisbello Freú·e. 

A Commissão entende que estas duas em<m
das não devem S@r approvadas, porque ellas 
importam na nullificação do art. 8° do de
creto n. 5. 0'72. de 12 de dezembro do anno 
passado, disposição esta que foi adoptada em 
respeito a decisões do Poder Judiciaeio. 

Onde convier: 
Art. l. o Fica pela p1•esente disposição 

creado o imposto global solJre a renda. 
Art. 2. 0 Suas ta,xa·s, lançamento e cobran-

ça obedecerão aos seguintes preceitos: . 
a) pagará 1% a -1•enda de üumovel i•ural, 

,paga. ~elo proprietario; 
b) pagará 2 °/o a renda ünmovel urbano, 

. paga pelo proprietario; 
c) pagará 4 °/o a renda proveniente de em

prezas ou companhias indust1•iaes e bancos 
de qualquer natureza; 

. d) pagará 2 °/o a renda proveniente de di
VIdendos e rendas de titulas e de apolices; 

e) pagará l 0 /o·a renda de vencimentos de 
:funccionarios e subsídios. 

Nt. 3. o Fica isenta deste imposto a renda 
do trabalho pessoal e profissional até 6 contos 
de réis annuaes. 

Al't. 4. o O Governo regulamentard, esta 
lei para, sua execução. 

Sala das sessões, 29 de outtihro de 1904.
Felisbello Frei1·e. 

A Commissão é de parecBr que esta emen
da não devo se1' approvada, ja. porque neste 
momento não é conveniente crear novos 
onus ao contribuinte, já porque o assumpto 
da emenda, pela sua importancia, exige ser 
estudado somente em um projecto especial. 

79a. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Todos os bens immoveis situados 

no Districto Federal e pertencentes a socie
dades ou associações de qualquer natureza 
ficam de 30 em 30 annos, contado este prazo • 
da data da, acquisição, sujeitos a um imposto 
exactamente equivalente ao de transmissão 
de propriedade. O valor dos referidos im
moveis será calculado pelo do minimo ne
cessario para· a desapropriação e só recahil'á 
sobre as propriedades que não estejam 
isentas de imposto predial, ou por lei mu
nicipal, ou por lei federal, anterior de 1892 
e ainda não revogada pelo Governo do Dis
tricto, em f:.wor do qual será cobrado o novo 
imposto. 

Sala das Commissões, 29 de outubro de 
1904.-.J.11e:lei-1·os e Albuqtterque. 

A maioria da Commissão entende que o 
assumpto destn. emenda exige indagação 
maior e mais demorada. da que é possível 
fazer neste momento, pois que póde até su
scitar-se duvidas sobre sua constitucionali· 
dade. Em vista, disto julga de melhor alvitre 
que a Ca.mara a rejeite~ offerecendo o ensejo 
ao seu illustre autor de a apresentar em 
projecto, para ser melhor estudada. 

soa 
Accrescente-se n.o art. 4°: 
« A publicação' minuciosa da listfL de todo 

o material importn,do com isenção, com
prehendendo a relação detalhada da quanti
dade, qualidade, mar0as o valor dos generos, 
precederá a retirada da Alfandegados ditos 
generos. Para as que sejam feitas em vil'
tude de contraoto, a publicação correrá 1)elo 
Ministerio com quem forlavrado o refel.•ido 
contracto, Para as requisitadas pelo Corpo 
Diplomatico e Consular, pelo das Relações 
Exteriores. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
JYiedeiros e Albuque?·que. 
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. A Commissão julga que a ~rimeira parte 
desta emenda não deve ser• approvada, já 
:Porque ella exija que a publicação no Dim·-io 
Official das isenções de direito preceda are
tirada da Alfandega das mercadoria,s isentas, 
o que difficultará muitas vezes o seu des
pacho, acarretando onus para as parl;es, já 
porque as demais providencias, quo elltt in
dica, estão consignadas no àrt. 19 da. loi 
n. 26, de 30 de dezembro do 1891, citado no 
projecto. 

Quando á segunda parte, que começa das pa
lavras: Para que sejam feitas em vi1·tude de 
contracto etc., até ao fim,- entende a Com
missão que de ser approvada. 

81a., 82á, 83a, 84a, 8;)a., 86a e 87a. 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado: 
I. A p!'orogar até 9 horas da noute a vi

sita de entrada aos vapores de linha regu
lar. 

Os empregados incumbidos dus visitas, 
tanto aduaneiras, como de policia e saudo, 
são obrigados a exe-cutar esse serviço inda· 
pendentemente de maior remuneração, po
dendo, entretanto, o Ministro da Fazenda 
arbitrar-lhes uma gratificação por esse ac
. crescimo de serviço, a qual será paga pelas 
companhias proprietarias dos vapores que 
gosarem deste favor. 

li. A prorogar ou alterar, de accordo 
com os interessados, o regimen instituído 
para o Banco da Republica de Brazil pela 
lei n. 689, de 20 de setembro de 1900, po-

- dendo tr;msigir e submettendo posteriol'· 
mente o acto respectivo á approvação do 
·Congresso Nacional. 

Sala das sessões, 31 de outubro de I904.
Cassiano do Nascimento.-Francisco Veiga. 
-Co1·neUo da Fonsec.a.-David Campista.
Francisco Sá. -Urbano Santos. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado: 
I. A arrendar os campos da fazenda de 

Santa Cruz. 

H. A adoptar o papel sella.do na arreca
dação ·do imposto do sello de papel. 

Onde convie1• : 
Art. Ficam approvados os arts. 24 d(') 

regulamento expedido pelo decreto n. 5.I41, 
de 27 de fevereiro de 1904, e 4 e 47 do ex
pedido pelo decreto n. 5.142, da mesma 
ijata. 

Substitua-se o n. 12 do art. I o ;pelos se
guintes: 
I. Estrada de Ferro Sorocabana 10.200:000$ 
II. Estrada do Ferro Oeste de 

Minas ................. ~..... 2.250:000$ 
III. Estl'adu. de Ferrô do Paraná 3.300:000$ 
IV.l~strada de Ferro Santa Maria 

ao Uruguay................. 610:000$ 
V. Estradn. de Ferro Thereza 

Christina............. .• . . . • . 90:.000$ 
Modifique-se a computação da rubrica n. 9 

do art.-lo, de 170:000.~ para 180:000$000. 
Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.

Cass-:ano do Nascimento, presidente.-Paula 
Rarnos. - F1·ancisco Veiga. - Cm·nelio da 
Fonseca.-Ji'rancisco Sá.-David Cwnpista.
U1·bano Santos, 

Onde convier: 
Art. O Governo providenciará sobre a. 

dosmonetização das moedas de nickel dos 
antigos cunhos, mandando-as recunhat• até 
a impm·tancia correspondente áquellas cmis· 
sões . 

Paragrapho unico. As moedas do novo 
cunho serão dadas e recebidas em paaamento 
até a quantia de 2$000. "' 

Sala das sessões, 31 de outubro de I904.
Cassiano do Nascimento. - Paula Ra·mos .
David Campista. - F1·ancisco Veiga. - Çor
rtelio dr" Fonseca. - Ji?·ancisco Sà.-Urbano 
Santos. 

Estas emendas são da Commissão. 
Sala. das Commissões, 17 de novembro de 

I 904.- Cassiano do Nascimento, presidente.
Urbano Santos,reln.tor .-Cornelio da Fonseca, 
-Francisco Veiga.-Lau1·indo Pitta.-F1·an
cisco Sct.-Galeiio Carvalhal.-Paula Ramos 
vencido na preliminar da accei tação de 
emoncin.s alterando disposições de tarifas o 
quanto ás emendas 14a. l6a l8a. 53a e 69a (2a. 
parte). 

N. 245 C- 1904 

Redacção pm·a 3n discussão da emenda otfe
recida ao projecto n. 245, deste anno (des
tacada em vi1·tude do art. do Regimento 
Interno), auto?'izando o Presidente da Re
publica a abrú· o c1·edito necessario para 
verificar ,por experiencias adequadas, o valor 
do explosiv& offerecido ao Governo pe~o Dr. 
Alvaro Albe1·to da Silva 

O Congresso Nacional resolve: 
Art,. 1.° Fica. .o Presi~ente da Republica 

autorizado a abrir o cred1to necessario para 
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verificar,po:r experiencias adequadas, o valor 
do explosivo o1ferecido ao Governo pelo Dr. 
Alvaro Alberto da Silva. 

Art. 2. 0 Revogam·sc as disposições em 
contrario. 

Sala das Commis~ües, 16 do novembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, Presidente .. 
-Laurindo Pita, R.elator.-Cm·nelio da Fon
s.eca .-Jh·ancisco 8d.-Fra11cisco Yeiga. 

. N. 272 A - 1904 

Autm·iza o P1·esidente da · Republíca a con
cede?· lto tenente do 2 ') batalhão de iHfan
ta,·ia. da brigada policial Joao Alves Rod,·i
gues de 1lfoura um anno de licença, com 
soldo e eta.pá, pa;·a h'(t/al· de sua saude 

(Do Senado) 

A' Commissão de Petições e Poderes fui 
presente o· projecto n. 272, deste nnno, en
viado pelo Senado, autorizando a concessão 
de licença por um anno ao tenente do 2° ba
talhão de infantaria da brigada policial João 
Alves Rodrigues de :Moura. 

Em seu requerimento, o peticiona.rio soli
cita lieença, com todos os vencimentos, para 
tratar de :ma saude. 

N. 278-1904 

Atttm·i.za o PoderE:tJecuti"o a concede;· a Fi'an.
cisco Bo.rbosa dos Santos, fiel do thesot~reiro· 
da Caixa de Amwtização, um o.mw de li
cença, com o respectivo o;-denado, em pro
rogtJçtio ctquella em cujo goso se acha, para 
tratm· de sua saude ouáe lhe co~wier 

Em requerimento quo foi presente á Com
missão de Petições c Poderes, solicita Fran
cisco ·Barbosa dos Santos, fiel do thesoureiro 
da Caixa de Amortização, licença, por um. 
anno, com ordenado, attendendo a não tel' 
sido sufficicnto para o seu completo resta~. 
bclecimento a que lhe foi concedilla pelo 
Sr. Ministro da fazenda.. 

Por meio do attestado medico, . junto ao 
requerimento, prova o poticionario achar-se 
soíli·ondo de myelo-encephali te,necessi tando,. 
pelo menos, um anno de serio tratamento. 

A Commissão é de parecm• que seja ada
ptado pela. C amara o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' autorizado o Poder Er 
ecutilo a conceder a Francisco Barbosa dos
Santos, fiel do thesoureiro da Caixa de Amor
tização, um · anno de licença, com o respQ

Acceitando o . parecer da Commissão de ctivo ordeaado, em prorogação âquella em 
Finanças, resolveu o Senado conceder a li- cujo goso se acha, para tratar de sua saudê 
cença pedida, mas unicamente com soldo e J onde lhe convier : revogadas as disposições 
etapa. em contrario. . 

Nada tendo a oppor â~ razões que serviram' Sala das Com missões, 16 de novembro de 
de base ~o _projecto do_S~nado, é de parecer 1904.-José Euzebio, presidente.-Lindolplw. 
a Comm1ssao de Pet1çoes e Podere sque Caetano -Sd liiJ·eire.-Euzebio de And1·ade. 
seja elle adaptado pela Cama,ra dos Depu- · 
tados. 

Sala das Commissões, 16 do novembro de 
1904~-Jose Eusebio, presidente e relator.
Sá Freire.-Eusebio de Andmde. 

N. 272 - 190,1 

(Do Senado) 

O Congres:;o Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica. autorizado a conceder ao tenente do 
2° batalhão de infantaria da brigada policial 
João Alves Rodrigues de Moura, um a.m~o 
delicença, com soldo e etapa, para tratar 
de sua saude; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 24 do outubro de 
1904.- FeUciano Penna, presidente.- Gon· 
ç(ll'IJes Jierrei1·a, relator.:- Urbano de . Gouvêa. 
-J. Joaquim de SoM.:a.-Benodicto Leite. 

N. 279-1904 

Autori.:ra o Pods1· Ei!Jecuti'IJO a . conceder ao
Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo, Jui:z;. 
de Districto do Departamento do Ac1·e, licen
ça pm· um anno com ordenado, pm·a tratm· 
de sua saude, onde the convier. 

O Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo, 
Juiz de districto o Departamento do Acre •. 
allegando enfermidade adquirida durante 
a sua permanencia naquella região, pede li
cença por um anno para seu ~ratamento 
com os vencimentos que lhe competem em 
razão de seu cargo. 

Ao seu requerimento juntou o peticionaria 
attestado medico, com o qual prova so:ff'rer 
de sclerose hepatica e exgotamento nervoso, 
ma 1 contrahido na região do Ac1•e. . 

Ne.,tas condições, a Commissão de Peti
ções e Poderes entende que devo ser ··~efe-
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rido o citado requerimento, e propõe a material e transferencia para outro edificio 
adopção do seguinte projecto ; da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal em 1 

Pernambuco. 
O Congresso Naciona.l resolve : 
Artigo unico- E' autorizado o Poder Ex

ecutivo a conceder ao Dr. Carlo-s Domicio de 
Assis Toleclo, JUiz de districto do cleparh
mento do Acre, licença por um anno com 
ordenado, para tratar de sua.saude onde lha 
cQnvier; revogadas as disposições em con
trario. 

Su.la das Commissõcs, 16 de novembro de 
1904.-José Eusebio, presidente.-Lindolpho 
Caetano, relatór.-Sâ Ji'1·eiJ·e. - E1.!sebio de 
Ancl1·ade. 

• ORDEM DO DlA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se proceJ.er ás votações 
das matarias encerradas, passa-se á materia 
em discussão. 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 210 A, de 1904, creando no Districto Fe
deral mais dous offi.cios de tahellião de 
notas. · 

Entra em_ discussão o art. 1 o. 

Vem á Mesa, é lida, · apoiada e posta con
junctamente em discussão, a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 210 A de 1901 

Accrescente-se: 
§ Terão prefei'encia no provimento dos 

Jogares d.e tabellião de nQtas, os que apresen
tarem serviços no exercito e mL armada . em 
tempo de guerra. , 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1904. 
Hosanno.h de Oliveira. 

Ninguem pedindo a palav.ra, é e~·cerrado 
em 2a discussão o art. Jo e em seguida o 
art. 2° do projecto n. 210 A, de 1904, crean
do no Distr-icto Federal mais dous ollicios de 
tabellião de notas, ficando adiada a votação. 

São successivamente sem debate encerra
dos em 2a di&cussão os arts. 1 o e 2° do pro
jecto n. 79 A, ele 1904, autorizando o Go
verno a adquirir, para a 'galeria ela E'scol[l. 
de Bellas Artes, os quadros do fallecido pin
tor Victor Meirelles, com parecer e emonnda 
da Commissão de Orçamento, ficando adiada 
a votação. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 269, de 1904, autorizando o Poder Executi
vo a abrir ao Ministerio da Fazenda o credi
to extraordinario de 103:862$180, para paga
mento das despezas com a acquisição de novo 

Vol. VII 

Ninguem pedintlo a palavrí1., é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

Comparecem mais os Srs. Passos-Miranda, 
.José Euscbio, Urb êtno Santos, Christino Cruz, 
Dias Vicil'a, Anizio do Abreu, João Gayoso~ , 
Bezerril Fontenelle, Francisco Sá, Frederico : 
Borges, Eduaruo Studart, Fonseca o Silva, 
Alberto Maranhão, Paula e Silia, Abdon 
Milancz, ~ Celso de Souza, Medeiros e Mbu
querque, Pereira de Lyra, João Veira, Mo
reira Alves, Co1•nclio da Fonseca, Pedro 
Pernambuco, Epaminondas Gracindo, Arro
xellas Galvão, Rodrigues Dorla, Prisco Pa
raíso, Pa1•anhos Montenegro, Moreira Gomes, 
José Monjardim, Galdino Loreto, Irineu Ma
chado, Nelson de Vasconcellos, Bulhões Mal'· 
cial, Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, 
Erico Coelho, Galvão Baptista, Bezamat, 
Laurindo Pitta, Hem•ique Borges, Francisco 
Veiga, Estevam Lobo, (3-astão da Cunha, Rr
beiro Junqueira, Lamounie1· Godofredo, Calo
geras, Camillo Pratos, Galeão Carvalhal, 
Valois de Castro, Fernando Prestes, Eloy 
Chaves, José Lobo, Francisco Malta, Herme
negildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, Eliseu 
Guilherme, Soares dos Santos, Victorino 
Monteiro, James Darcy e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecm• com causa partic!-i 
pada os Srs. Wanderley de Mendonça, Sá 
Peixoto, Enéas Ma.rtins, Raymundo Nery, 
Arthur Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio de 
Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bastoe, 
Guedclha Mourão, Thomaz Cavalcanti, Pe
reira Reis, Walfredo Leal, Trindade, Jof!.é 
Marcellino, Esmeraldino Bandeil'a, Arthur 
Orla.ndo,Neiva, Leovegildo Filgueiras, Castro 
Rebello, Vergne de Abreu, Augusto do Frei
tas, Pinto Dantas, Rodrigues Lima, Tolen
tino dos Santos, Eduardo Ramos, Marcolino 
Moura, Mello Ma ttos, Americo de Albu
querque, Fidelis Alves, Belisario de Souza, 
Cruvello Cavalcanti, João Luiz, Penido 
Filho, David Campista, Francisco Bernar
dino, João Luiz Alves, . Adalberto Ferraz, 
Henrique Sálles, Manoel Fulgencio,Nogueira, 
Padua Rezende, Domingues de Castro. Leite 
de Souza, Paulino Carlos, Ahraro de Car· 
valho, Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, 
Bernardo Antonio, Aquino Ribeiro, Abdon 
Baptista, Juvenal Miller, Marçal Escobar, 
Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, Rivadavia 
Correia, Domingos Mascarenhas e Campos 
Cartier. 

E sem causa os Srs. Cunha Machado. Vir
gílio Bl'igido, João Lopes, Affonso Costá, Ell
zebio de Anr.trade, Bulcão Vianna, .Paulino 
de Souza, Viriato Mascarenhas, Bernardo 

35 
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Monteü·o, Astol!JhO Dutra, Carneiro de Rc- giosos ele communidades ligados pelo voto 
zende, Camillo Soa1•es Filho, Sabino Ba.rroso, de obediencia, e relativas pal'<t outras classes, 
Berna1.• .. 1o de Campos, Cos~a. Junior, Amaral obriga ao sen·íço mitita.r os seminaristas 
Ccsar, ~eneJicto do Souza e Ali'redo Varela. em tempo de paz e du guel·ra. e os ministros 

E' ttnnnnciada a S8gunda discussão do pro- lias religilíes sómcnte em temp:1 do guerra. 
jecto n. 23l, ue 1004, uo Scna.•lo, regula.ndo E' a~sim redigiuo o a1•t. ·2. 0 : 

. o sorteio militar, com parecer e emendas da. «Das is.mçües-Art. 2. o e seus numeros-
Commissão de .Mariuha. c Guerra. - •Substimam-se p3los seguintes: São isentos do 

. {) Sr. Prc~hleute - A e_ste pro
jucto a Commis:;ão de Mal'inha e . GuCl'l·a, 
apresentou clivorsa::; emendas. 

Entra ern discussão o art. 1°. 
Ninguem pedindo a palavra., é encel'!'ado o 

al't. 1°. 
Entrt\ em discussão o art. 2°. 

se1·viço militar activo e da reserva,om tempo 
do paz c de g ucrra: 

1. 0 01:1 qno tiverem incapacidade phy.5ica 
ou mo1·al, que os inhabilite para a c:1rreil'[L 
das armas; 

2. o os representantes dos poderes puhlicos 
fcderaes, estaduaes e municipaes, emquanto 
durarem as sua.s funcçõcs ; 

3. 0 os l'úligiosos d() ordem monastica, com-
O Sr. Presidente- Tem a pala panhia., congregação ou communidade qual-

. vra o Sr. Tosta. quer, sujeito, a. voto de obediencia, regra ou 
est.a.tuto que imp.::>rte na !'enuncia da liber
d<tdo in di viuual. » O Sr. Tosta - Sr. Pl'es!dente, es

tava longe de pensar que, durante estes dias 
tumultuosos, em que graves apprehensõcs 
ainda assaltam os espíritos, houvesse de vi1• 
á téla da discussão o projocto relativo ao 
ali~tamen to milita r. 

Venho occupa.r a tribuna, não para fazer 
longo discurso, porque .os espirito~ se acham 
sob a pressão do perigo que correram as 
instituições republicanas com o levante mi
litar e as arruaças, mas para cumprir um 

. dever, d.espartar a attenção da Camara sobre 

.. certos dispositivos do projecto, que reputo 
inconvenientes e inacceitaveis. 

Em rapido discurso, pedirei â Camara que 
tome em consideração. o assumpto <.lc que 
t1•ata o capitulo II do p·rojecto da Commissão 
de Marinha o Guerra. 

Foi aqui largamente agitada, bom como 
na imprensa desta cidade, a questão do ser
viço militar obrigatorio. si a esse serviço 
tambem devem eer sujeitos os estudantes 
dos cursos supQriores, inclusive os dos cursos 
theologicos e seminaristas, assim como os 
membros do clero brazileiro. 

No projecto ele fixação de forças de terra, 
a honrada Commissão de Marinha e Guerra, 
contra todos os· precedentes até então se-

! guidos peh) Congresso Nacional, estabeleceu 
a obrigação do serviço militar pa1•a eccle
siasticos de ordem sacra, os seminaristas e 
os ·estudantes dos cursos theologicos. 

A · Camara pronunciou-se solemnc e ca
tegoricamente ·contra a inclusão do clero e 
dos seminàristas no alistamento militar. 

Entretanto vejo, S1•. Presidente, quo a 
honrada Commissão de Marinha e Guerra, 
a.fastando-se da doutrina, aliás justa e pon
derada do Senado, distinguindo as isenções 
em duas categol'la.s, absolutas para os inca
pazes physica o moralmente, os I•epresen
li antes dos poderes constituídos e os · reli-

No art. 3o) são exclu1dos do alistamento em 
tempo dd pn.z, entre outros, os graduados 
pelas e.::colas superiores da Republica. e os 
ministros de quaesquer religiões professadas 
em seu ter1•Horio. 

0 SR. H.ODOLPUO PAIXÃO-Logo, OS Cltho
licos. 

O SR. TvsTA-0 art. 3° diz assim: 
«A1•t. 3", e seus numeros -Substituam-se 

pelos seguintes: São isentos do s3rviço mi
litar activo, em tempo de DtZ : 

1°, o que amparar mãe ~iuva, pae valo
tudinarlo, irmã solteira ou viuva, que viver 
em sua companhia, ou alimentar e educar 
orphãos, seus irmãos, menores de 21 annos ; 

2°, o que tiver irmão em effectivo serviço 
militar ou aquello cujo irmão haja. fallecido 
em combate, ou em consequencia de lesão ou 
desastre proveniente do serviço, ou quo se 
tenha inutilizado nas mesmas condições; 
esta isenção só aproveita a um em cada. dous 
irmãos, sendo preferido o mais velho. . 

3°, os p1•oprietarios, admimstradorcs, foi
to1•es ou._capata.zeg rle fu.b1•icas ou fazendas 
ruraes, de lavoura ou cl'iação, que tiverem 
mais de dez trabalhadores ; 

4°, as praças,dos corpos policiacs e de bom
beiros do -Districto Federal e dos Estados; 

5.,, os graduados pelas escolas superiores 
da Republica e os minisiros de quaesqun1• 
religiões professadas em seu territorio ; 

6°, os machinistas que estiverem servindo 
nas estradas de ferro, em barcn.ções nacionaes 
a vapo1•, e nos estabelecimentos fabris ou 
l'ur·aes cujo valor exceda de 30: 000$000 ; 

7°, o dono de casa commercial que tenha 
capital superior ai0:000$000 e um caixeiro, 
quando o numero de taes empregados não 
exceder de tres, ou um em cada tres, no 
caso cont·!'al'io; · 
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,go, o filho unico de hvrador, ou um, á sun. 
escolha. 

"\.ccresccnte se : 

Este projecto (~ um projecto complexo. 
Esses estudantes são dispensados, em tempo 
de paz, do serYiço activo. 

Pa.ragt•a.pho unico. As isenções do serviço 
:::nilitar cessam quando desa.:ppa.recem os mo· 
tivos que as determinaram. 

Vê-se, Sr. Presidente, quo para a honrada 
Commissão de Marinha e Guerra., nos termos 
do p1•ojecto que o1·a se acha submettido á 
apreciação da. Camara., os ecclesia.sticos, os 
!ninistros de qualquer religião são isentos do 
serviço militar em tempo do paz. Em tempo 
de gue1·ra, "POrém, são todos e!les forçados a. 
Jleg(l.l' em armas, como qua.esquer outros ci
dadãos para se baterem nos campos de ba
talha. 

O Sn. TosT_ ... -Nã.o são dis}Jensados pelo 
projccto ; poderão sel-o, po1• e 1uidade, pelos 
executores da lei, si houver tolerancia de 
sua. parte. Quando es cxccut.ores, e sobre· 
~udo o chefe do Estado, fúrem sect<trios, per
seguidores, inimigos da Igreja, os semina
ristas serão tal vez de prefcrencia. os cha· 
ma.dos n. sel'Vicio. 

O Sn.. R.oDOLPHO PAIXÃo-V. Ex. acha. que 
:podem ser excluídos cidadãos quando até se· 
nhoras pegam em a1•mas no momento em 
que a patria corre perigo ! 

O Sn. ToSTA-Para esse momento a que 
se refere o nobre Deputado, não precisamos 
de constituição, de leis, nem de alistamento: 
~~ o instincto de conservação que prevalece. 

0 SR., R.ODOLPHO PAIXÃO-Isto ê completa" 
mente innocuo. Si V. Ex. tivesse lido todo o 
projecto, havia de ver que nunca esses eccle
shsticos teriam necessidade de pegar em 
armas. O projecto é conciliador e liberal. 

O Sa. ToSTA-Vou demonstrar ao nob1•e 
Deputado onde está o perigo. 

O Sn.. R.oDOLPHO PAixão-V. Ex. sabe que 
nós estamos no mesmo terreno do catbo
lecismo. 

O Sa. TosTA - O projecto isenta. na. paz 
os ecclesiasticos, os ministros de qualquer 
religião, que não são compellidos a servir nas 
:fileiras como soldados. 

Quanto, porém, aos estudantes dos cursos 
superiores, inclusive os seminaristas, serão 
alistados para sel'Vir não só em tempo de 
paz como em tempo de guerra, conforme a 
proposta. do honrado relator da Commissão. 

O Senado, muito refiectidamente, isentou 
os seminaristas, porque entendeu, sem du
vida alguma, que a. educação e o ensino 
especiaes que elles recebem são incompa· 
tiveis com a natureza. do serviço militar ; a 
vocação para a. profissão de ministros de 
Christo será perdida nos quarteis. 

A Constituição de 24 de fevereiro estabe
leceu, é verdade, no art. 86 que todo cidadão 
brazileiro é obrigado ao serviço militar, na 
fórma das leis federaes. 

C.omo dizia, 81'. Presidente, a Constituiçãu 
est ~1b rJ lece no art . 8G o serviço militar obri
ga.torio. «Todo cidadão ó obrigado ao ser
viço milHar, na Jürma das leis federaos. " 

Fundando-se nesse artigo, entendem algun:" 
que todos os cidadãos brazileiros devem se1· 
incluídos no alistamento, por força do pre
ceito constitucional, inclusive os ministros 
de qua.lqutr religião. 

Outro artigo da Constituição, 72, § 28, de
termina. que nenhum cidadão, por motivo de 
crenç:t. religiosa, póJe ser pl'ivado dos seus 
direitos civis e peliticos, nem eximir-se do 
cumprimento de um dever civico . 

Fundam-se ainda alguns neste artigo .para 
doutrinar da seguinte fórma: si os ministros 
das religiões não quizercm servir no exercito, 
poderão eximir-se renunciando o goso dos 
direitos civis e politicos. A doutrina. consti~
tucional é muito simples ; as complicações 
veem da má vontade com que se quer tratar 
a Religião Catholica. 

81•. Presidente, qual a. origem dessas duas 
disposiçõ~e da. nossa. Constituição? 

A origem é, evidentemente, a Constituição 
Suissa, que no art. 18 dispõe: ~Todo suisso 
é obriga.d'l ao serviço militar», e, em outro 
estatue que «por motivo de crença religiosa, 
nenhum cidadão pôde se eximir do cumpri· 
mento dos seus deveres civis.» 

Pois bem, Sr. Presidente, na Suissa as 
leis organicas do exercito, as leis quo esta
belecem o alistamento militar, prescrevem 
varias isenções, entre as quaes a referente 
aos ecclesia.sticos que não forem esmoleres. 
E' que, na Suissa, onde aliás os conventos 
não são per·mittidos e os jesuítas não toem 
a.sylo, os legisladores não violentam o espi· 
rito da Constituição, não legislam sem atten
de:r á. realidade das cousas. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃo-Entretanto, <t 
Hespanha não consigna semelhante isepção. 
V. Ex. não encontra essa isençã·) em parte 
alguma.. O projecto é mais liberal do que as 
diversas organizações que existem sobre o 
serviço militar. Na Suissa, é co usa muito 
dift'erente. 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO- Permitta um O SR. TosTA-Vou me referir aos semina-
aparte. ristas, áqueHes que, no recolhimento dos 
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~minalios, procuram a vigorar a sua vocação de permit1ir que eu cite uma _pagina de seu ' 
,werdotal por um ensino e· educação espe- livro-Dieu, Patrie, Libe1·trJ, abusando em-
aes. bora da sua attenÇão. 
O .illustl'ado relator do projecto faz, no. pa- - t · 

')cer. protestos-e protestds muito sinceros, O SR. RoDOLPHO PAIXAO- Ao con rarw ; 
·~redito--- de sua adhes3.o <t Igreja Catllolica, V. Ex. illustra o debate, (r1poiaclos.) 
:postoiic<L Romana. O SR. TosTA-Jules Simon, fazendo -apre- · 
. o SR. RonoLrno PAlxÃo- E· v. Ex . sabe ciações sobre os meios por que se procurava. 

obrigar, e se obrigou afinal, os seminaris r.as . 
;~rfeitamente que sou sincero ; mas a re- ao serviço militar, escreveu esta pagina. 
giã.o nã.o exclue 0 p:ttrio·tismo, cumo não b<tstante expressiva, sincera e verdadeira, 
:clue o de V· Ex. ·' que é muito patriota, e, para· cuja leitura chamo a attenção dos 
;tou certo, sei·ia. 0 primeiro a pegar em que me ouvem e dos que, porventura, lerem 
~mas, si houvesse necessidade. o Dim·io do Congresso. 
O SR. TosTA.-Diz o nobre relator da. Com- «Certamente, · diz .Tules Simon, é preciso 
issão : « Quom não sub:; que o relator repelUr todo o privilegio. Si se tratasse de 
lste longo parecer ama e estremece a dou- um favor para os seminaristas, seriam os os 
ina· pregada. pelo Divino Martyr do Gol· primeiros a com batel-os. Mas não se tra~a 
1tha e se filiou, desde criança, na igreja dos seminaristas e sim de um serviço pu-
.ndada por S. Ped1•o ~ ... » blico compromettido. » 
Sr. Presidente, não sei como o nobre re- Antes de proseguh• na leitura devo refu· · 
:tor da Commis&1.o póde conciliar seus sen- ti~r a noção falsa do que seja set•viço pu
'mentos de catho1ico sincero com <t obriga- blico, quo algumas vezes serve de base a 
1riedade, para os seminarist:1s, de servirem ar•gumentus contra nós, os catholicos. 
) exercito durante alguns anno:s ?! Conside1•a-se serviço publico unicamente 
Sr. Presidente, nós nos deixamos muito 0 serviço official. Não hà tal. Serviço pu-

··rastar pelas doutrinas francezas ; as idéas lJlico é um serviço que interessa a.o publico 
Lquelle grando paiz teem uma · forte in- em geral, ao povo, á nação, á sociedade in
·Iencia sobre nós, em litteratura, em poli- teira. 
ca. nas artes, em tudo. As doutrinas se- Portanto, debaixo deste ponto de vista, é 
arias, radicaos, de F1•ança, insinuam-se fa- que devemos entender as palavras de Jules 
lmentc no espírito dos nossos homens pu- Simon. 
ieos. O honrado Deputado pelo Estado de Não ha duvida alguma que 0 culto catho-· 
inas Geraes, apezar de catholico, deixou-se lico no Brazil é um serviço publico, embora 
fl.uenciar pelo l'a.dicalismofrancez, tão pro- não official. Nelle não intervem 0 Estado, 0 
dicial às sociedades christãs. · Município, nenhum poder temporal, mas é 
'Desde a Revolução Francezà quo, na.quelle um ser· viço quu interessa á sociedade brazi
'1iz, os espit'itos contr .. 1orios â. influencia da. leira.» (Oontinúa a ze1·.) « comprehundemos 
·reja na sociedttde emprega1•am, sempre que aquelles que não consideram 0 minis-

. 'le se o!feroccu opportunidade, meios de tel'io ecclesiastico como um serviço pu blicu, e 
, ll'Çal' os seminttl'istas ao serviço militar, que, si tivesi:iem 0 podel', longe de .fa.vorece-

1m de difficultarom o recruta.mento e a rem-no, cbegal'iam até a destruil-o, quei
•rmação do cloro. ram ob1•iga.r os jovens que se destinam ao 

· O Sn.. Ronotrno PAixÃo - Não paira no sacerdocio a passarem um anno ou cinco 
'teu espírito este intuito, posso garantir a· annos debaixo da bandoira.» 
. Ex. Desejava que o nobre Deputad.o me res-· 

, :o sn.. TusTA _ Acredito, mas \'. Ex. 80 pondes1Se si considera o serviço· do culto um 
:~ixou influenciar ... insensivelmente . .. serviço publico ou não. 
;o Sn.. RooOLPno PAixÃo-Não r:1e deixei O SR. RoDOLPHO PAixÃo-Estaéuma ques-
.fluenciar, a.bsolutament<:J. . tão de definição. No sentido lato em que 

V. Ex. quer tomar, todas as profissões po-· 
O SR. TosTA- Creio que o Sr. 1'elato1• dem ser assim consideradas. 

I I msidel'a Jules Simon um dos verdadeiros ·t 1 0 SR. PEREIRA LIMA-Na França, porque· 
~os o os da liberdade ele conscienciu.... não havia separação da Egreja do Estado. 
:0 SR. RonoLrno PAIXÃo-Li muito Jules 0 SR. _ToSTA-Muitas vezes tenho ouvido· 
.imon, mas não sou discípulo delle. . neste recinto ·e. · fóra daqui 0 emprego de 
·o ·sn.. TosTA-Ninguom póde pôr em du- Jogares communs, palavras campanudas
.da a sinceridade de suas opiniões, o seu :liberdade, civilisu.ção moderna, ·indépenden
~triotismo,a. convicção com que · defendia os cia · espiritual~ espírito novo e -tantas outras, 

• I -'incipios liboraes em França. A Camara ha que, arehitectadas habilmente, servem de. 
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-argumento contra ·o apl'egoado obscurantis-
mo do catholicismo. . 

Entretanto, Sr. Presidente, os homens que 
acompanham o movimento progressivo das 
sociedades modernas, os que estudam a 
histo1·ia da Igreja, os que procuram colher 
os seus ensinamentos, l'iem-se dos pseado
liberaes, dos arautos da - civilisação sem 
Christo. 

O catholicismo não é sómente um~ rrli· 
gião rle consolação pa.ra os que so1feem, é 

· tambem uma doutrina social fecunda, civi
lizadora e fortemenü~ moralizadora. 

Sôo catholicismo poderá salvar o n0sso 
paiz ua anarclüa, das arrua.ças fea tl"icidas, 
das rev:oltas dos ambiciosos vulgares, que 
sem Deus e sem crenças cht>istãs. não hesi
tam em escalar a cidadela do Poder, quando 
se o1ferece qualquer opportunidade. 

Posso gamntir, sem receio de um des
mentido, quo, entre os agitadot•es perigosos 
das arruaças, não existem catholicos prati
cantes. 

O SR. HosA.NNAH DE OLIVEIRA-Os cn.tho" 
li ·os não fazem rovol ta. 

O SR •. T,>sTA.-As doutrinas que negam e 
desdenham do sobrenatui·al facilmente pt'o
duzem a fermentação nos espíritos, nas ho1•as 
_calamitosas de perturbação dt\ ordem publi· 
ca. (Çontinuando a ler:) «Aos quo assim pen
sam nada temos a dizer, sinão que nã.o es· 
tamo::; com elles quanto á sua opinião parti
cular, nem quanto ao principio ue que ella 
decorre. Mas pedimos aos outros que · bom 
considel'em que, si a isenção do serviço m.iU
tco- fo~· pura e simplesmer~te auolitla, estd 
acaua(lo o ,.ec,·utam.ento do c e e,· o. E' preciso 
não se deixar levar pelos logat•cs communs 
sobre a viua do soldado, a escola do reilpei· 
to, a honra militai' ; não se trata, d.o decla
mar, mas do acceitar os fa.ctos como elles 
são, o os factos sã.o os seguintes: 

Mais do motadB dos seminaristas, depois 
do gosarem da vida commum, e pnrticula.r
mente da vida tal como é nos régimentos, 
.passarão a officiaes subalternos ou entrarão 
nas carreiras civis. Muito poucos l'otoinarão 
a sotaina, voltarão ao regimen do seminario 
e pronunciarão votos do castidade. Entt·e os 
que voltarem haverá santos em muito pe
queno numero, e algum! calculistas, que 
preferirão a vida. de · cura á do facto r de 
postos. Se1•á necessa1•io desconfiar desses 
padres. Os antigos sargentos e cabos de es
quadra serão mãos confessores.» 

Eis qual é o pensamento que, fóra. fla.qui, 
em outros paizes, tem inspirado os reforma
dores das leis militares, que querem obrigar 
os seminaristas e o cléro ao serviço militar. 

Essas idéa.s são transploo tadas da França. 
, e influem até no espírito de homens illus-

tt•ados, de catholicos, como se confessa 
nobre Deputado por Minas. 

Sr. Presidente, a situação do cle1•o r 
Brazil, é esta : nft.o temos clerigos para ' 
actos do culto em diversas partes do Brazil , . 
ha varias parochias servidas por um só v,; · 
gario, e . os semiottrios não_ estão, como : · 
presume, tão povo<tdos de jovens levitas r 
Senhor. 

E é nestas con(liç:ões, quando p:ecisam 
de ftt.vm•ec3l' a formação do clero, a bem d• 
interesses religiosos da, socieuade lmtzileír: 
que a homadu. C0mrnissã.o de Marinha 
Guerra pt;opõe a.f<t.star os jovens semin,~ri 
tas do seus ostutlos especittes para irem, m 
fileira,s do exeecito, fazer exercícios militare 
e adquirir novo5 ha.bito:::, perdenrlo compl1 
tamentc a vocação. 

Peço perdão ao illustrado relator da, Con 
missã.o para dizeeque estranho o moJo com 
S. Ex. entende social c politicamente o ca' · 
tholicismo. 

Desde que a Constituição autol'iza isençõ/ 1 

por motivo di3 intet•esse publico, c o cul1 
religioso é uma nccesshhde impel'io.;;a da s'. ' 
ciedade, não comprchendo que S. Ex., cath· 
lico declarado, proponha medidas escusadc 
contra a profissão do sacordocio, porque c 
novos <tlistauos nada accresccntarão n.o at 
gmento do exercito, e a sua retirada <los s1 
minarios prejudicu.t>â. a formação do cle1\ 
na·.::ional. ! 

A Cn.marn, Sr. Presidente, ha de pormi 
tir tambem que CLI mostre, lendo topic~ 
de uma carta de 18 de setembro de 189g 
dil'igida. po1· Sua Santidade o Papa Leã· 
XIII ao episcopado brazileiro, em que situa 
ção o Congresso, si votal' a lei, collocar<t: 
epi:::copado bi'aziloiro, que tem o dever d 
daL' execução ás determinações do chefe d 
Igt•eja. 

Não se digt~ que a Constituição não conhed 
bispo;~, nem arcebispos, o que o Cong1•ess' 
legisla soberanamente sem indagar si i 
leis que decreta cream ou não e~nb~raços : 
Igreja pot• que temos uma logaçao Junto a 
Vaticano, e a Santa Sê ê representada jun~ · 
ao nosso governo por um Nuncio Apostolicof 

0 SR. HoSA.NNAH DE OLIVEIRA-A Constl 
tuição conhece, c não póde deixar de cc/ 
nhecer. · 

O SR. TosTA-. Eis o topico da ca1•ta <i: 
Sua Santidade o Papa Leão XIII: .[ 

« Ha pontos tão importantes para. o prc; 
veito da causa catholica que não bast·:· 
tel-os indicado um.a. vez: é preciso remomcl 
ral-os e recommendal-os. Tal é, sobretudo, L, 

cuidado dos seminarios, a cujo estado estl. 
intimamente ligado o futuro da Igreja. · .. I 

Para restabelecer a disciplina nessas cas~ 
deveis ter muito em vista o que já, a.lguD' 
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bispos P.OJU .:~uccesso teem adaptado, a saber: 
que os alu'IQDOS destinados a.o sa.ccrdocio si
gam um regulamento pa1·ticular e morem em 
um estabelecimento separa1o, cujo nomG Sf'j!l. 
propriamente Semina,·io, •• 

A experieocia quotidiana tem demons
trado que os scminarios mixtos correspon
dem muito pottco às vistas c sabedoria da 
Igreja. 

Essa coha.bitação com os leigos é c:wsa 
q uc os clerigos sejam muitas vezes desviados 
de sua vocação. Convem que esfes, desde a. 
meninice, se acostumem ao jugo do Senhor, 
se dediquem muito <i. piedüde, sirvam nas 
cel'omonias religiosas e se preparem para a 
vida sacerdotal. 

Deveis, pois, a.fa.stal-os cedo, dos perigos, 
separitl·os das cousas profanas, educai-os se· 
gundo os princípios saluberrimcs dados por 
~. Carlrs Borromen, como se prJ.tica nos 
principaes seminarios da Europa.» 

Senhores, é pl'ociso a.cceitar os factos como 
olles são, estamos em um paiz cn.tholico ... 

0 SR.. JlODOLPIIO PAIXÃo-Mas Cll não 
nego isso. 

O Sn.. TosTA - .•. pt·ecisamos incontes· 
tavclmentc, de tet· seminal'ioa cpi~copa.cs 
onde se preparem os futuros sacerdotes, vir
tuosvs, piedosos, capazes de bom desem
penhar a santa. missão que a Igreja lhes in· 
cumbe. 

Ora, não será nos quartcis, no IJUlicio do 
mundo, ao contacto ardente do sensualismo 
profano, que & seu caracter se poderá formar 
com a pureza. necessa.ria.. 

Quando no CongTcsso Constituinte defendi 
a religião, dizendo que desejava. uma Repu
blica. prvfund.a.mente religiosa. no Brazil, os 
exaltados do momento historico zombaram 
do obscurantismo das minhas idéa.s e houve 
até quem escrevesse na imprensa. diarh do 
tcmp..,, que eu queria. transformar o Brazil 
em um vasto convento. 

Ainda hoje penso do mesmo. modJ; e a 
Republica tanto mais ganhará quanto mais 
se christianizar. Prefit·o vel-a tr<msformada. 
em um vasto convento, a vel-a transfor· 
mada em V<•Sto quartel, sem ca.pellães, com o 
clero arregimentado como soldado, de espin· 
garda ao hombro. 

O Sa. RonoLPIIO PAIXÃO- Tão liberal é o 
projecto que exige menos do que alei da. mo· 
narchia. (Ha oull·os apa,·tes), . 

O Sn.. TosTA-Ainda não desappareceu to. 
ta.lmonte desta. Capital a moralidade, graças 
ao ca.tholicismo, que é a religião do povo 
brazileiro. Si as doutrinas subversivas que 
nos veem da Europa, si o sectarismo, o in· 
ditrerentismo, o scepticismo, o agnosticismo 
e tantas outra.~ doutrinas philosophica.s que 

pullulam entre os dirigentes, chegas.;em a. 
penetra1• no espirito do povo, não sei o que. 
seria dos costumes publicos e particulares! 

Os que se interessam pelas crenças popu
lares, os que desejam que a religião catho· 
lica continue a ser a religião do povo bra.
zileiro não podem doiur de envida.r esforços 
para que as leis s~jam elaboradas de modo 
a. não difi!cultar a formação do cloro bra· 
zileiro. 

Entreta.nto, si o projecto oro di~cussão for 
convertido em lei, diflicultará a formaçãc·clo 
cloro. 

O Sn.. RonoLPHO PAix.\o - O projecto do 
Senado é invia.vol. Eu desejfl.ria quo\'. Ex. 
lesse o projecto do Sanado. 

O Sa. TosTA - Lt ambos os projcctos. 
E para pl'ovar que conheço as disposições. 
do pt•ojecto de V. EK. vou pedir alguns es-· 
clarecimentos sobre o art. 48. 

Embora V. Ex. isente, om seu p1•ojecto, 
os ecclesiasticos do serviço activo, em tempo 
de paz, os sujeita ao serviço da guarda nn.· 
cional. mesmo em tempo de paz. 

0 SR. RODOLPIIO PAIX:\0- Naturalmente; 
é set•viço que talvez elles nunca prestarão. 
E' exigido apenas em obedioncia ao prfu
cipio constitucional. 

O Sa. TosTA.- O art. 48 do projecto diz : 
« Os alistados, a.nnualmflnte. para o ser
viço do exercito permanente, excepto os 
isentos, em tempo de guerra e de paz, os 
sorteados qu~, por qualquer motivo, não 
forem nelle incorporados e os insct•iptos de
finitivos, qua não fizerem parte do contin· 
gente pedido para a armada, prestarão ser
viço na guarda nacional, desd~ a idade de· 
21 a. de 40 annos completos, sendo na. activa . 
até 35 e. da.hi em dea.nto, na reserva, á qua.l 
pertencerão, tar.abem. os cidadãos que hou- · 
verem concluído o tempo de serviço no ell
ercito territorial ou na defesa ma.ritima. >) · 

Logo, os clerigos, os ministros das reli· 
giões, prestarão sorviço na. guarda. nacional, 
não em tempo de guerra, sómento, mas 
tambem em tempo de paz; e farão exercícios ; 
disciplinares, porque não se comprehende· 
que a guarda nacional continue indefinida· 
m~nte a sBr apenas uma succedanoa das h o~· 
rarias titulares dos tempos monarchicos, 
composta de coroneis, sem soldados, sem 
exercícios, sem disciplina. 

Fica, portanto, provado que o projecto 
sujeita ao serviço da guarda. nacional os se· 
minaristas, os ecclesiasticos, os padres, estu
dantes de cursos superiores, os bacha.reis, os 
medicas, etc. 

E' tambem outro vicio que se vae intro· 
duzindo nas nossas leis, o de imitar-se a 
todo o trapse as leis das nações da Europ~. 
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Como na Europa, as nações estJ,o milita
rizatlas, armadt~s da cabeça aos pés, podendo 
om uma guerra onropCa se choc:~.r corcJ. de 
16 milhões de sold ~dos. 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃo-Isto sJ :1 França 
apresenta com mais uma naç:U.o. A Allo· 
manha. póJe levantur seis a sete m ill!õo~,. a 
França outro tanto. O projecto t~ inteir:tmente 
liberal. Pelo projecto quasi n~nguem cahc 
nas suas malhas. _ 

0 SR. PEREIRA LH\I.\. da UIU aparte. 
O SR. TosTA-Si a lei tiver hntu.s m:llhas 

pelas quaes se possa escapar, então será. uma 
inutilidade; si, porém, uma cousa séria. que 
estabeleoa o serviço milita1• olJrigatorio de 
modo efficaz, então os obstaculos quo apontei 
om relação ao rem•utamonto e fo1·mação do 
clero C:l.tholico se1·ão reaes. 

O SR. H.onoLriio PAixão d<.i. um ap:trte. 
O Sn. TosTA- Milita.rizar a nação hrazi

leira, como pretende o nobre Deputado, é um 
sonho, é uma chimera. 

Esta lei não sm·á executada abs'Jlutamcnto. 

0 SR. RODOLPlfO PAIXÃO- Mas porque ? 
V. Ex. veja que não posso applicar· ao paiz 
leis de outros pn.izes e cito a. opinifio de 
Montc~quieu.Note Y.l~x. :tenho 51 ttnnos de 
idade; fui poeta c utopista. 

O SR. ToSTA- As leis dcvc:n consnltar a 
indole do povo e se conformar com as tra
<lições, os halJit~s o os costumes nacionaes 
pu,ra se1•em cxoq ui v eis. 

E' verJa1o que o illustL•c relato1• do pro
jacto cito. as paln.vra.s d·J ~Ionte:.1quiou : 

«:VIontosquieu, o insigne cscriptor do soculo 
XVIII, cujas obras adoraveis obtireram pro· 
cligioso e merecido succosso em França., 
disse est<t gra.ndo verdade : cEUcs (as leis) 
doivont êtro tellcmont propres au peuplc 
pom• lo qucl clles sont faitcs, que c'cst nn 
tres·grand hasarJ si cello' d'llne nation 
pcuvent convenir tt une autro.» «Admit•ablc 
réponso pour n.nt~cipation (commenta Riaux, 
professol' de philosophia. no Lyo;:m do Carlos 
Magno) i.L ces tristes hommes d'Er.at qui 
croient quo lo passé peut servilement se re
faire, et qui s'imagin:.mt qu'on peut, it son 
grê, taillor un pcuple sur lo patron tantôt 
des Grocs et des Romains, tantôt de la so· 
ciété féoda.le du xn siecle, et ta.ntót de la 
sociétê ttnglaise ou américaine, oubliant que 
le peuplo qui cesse d'êtro lui-même, ces:;c 
bientót de garder son individualité sur la 
carte du monde b>. 

Ot•a,pergunto a.o nobre Deputado,o proJocto 
obrigando o padre ao ser•viço militar está por· 
ventura de accordo com a~ nossas tradiccõe ~. 
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com os nossos habito5!, com a indolo, com o 
sentimento do povo brazilciro ~ Não est<L 

O pr•ojecto 6 ve1•dadciramente um substi
tutivo; mas esUt formulado de modo a poder 
a Camn.ra a.cceitar parte do projecto do Se
nado e parte do projecto da Cummissfto. 

A Cama1•a já t>e::whreu qu::~ não é arlmissiyel 
substituir completamente um projecto pJl' 
ou~ro, excluindo assim a collabora.ção de uma. 
das dna.s Casas rlo C.Jngt•csso ... 

0 SR. RODDLPIIO PAIXÃO- No emtanto se 
deu isso como a questão do montepio. 

O SR. ToSTA- •.. Espero, })Ortanto, que n. 
Camara voto o projccto da Commissão de 
Marinha o Guel'l'a, approvnndo as iscnçüe;.; 
vin·las do Senado. 

Aos al'ts. 2° e 3°, que comprehon,lem as 
isenções, a honrada Commissão propõ3 um:J. 
emenda. A votação do projecto so1·á feita. 
por artigos, e, na ooca.sião da votação, pe· 
direi prcfcrcncia p:l.ra os arts. 2° e 3° do 
projecto do Senado, cohercnte a~sim com a.s 
iU.éas que já sustentei na discussão da lei de 
fo1•ça. e a Camu.ra acccitou. 

Entretanto, si for necossario, formulu.L'ei 
emendas na 3a discussão. 

São estas ouset•vttções quo cu tinha a fazer 
sobre o pro.jecto. • 

Julgo tor cumprillo o men dever c agunrd·) 
a l'osposta elo ill•tst1•ado relatot• da Com
mi::lsão, cuja competcncin. nesi;es assumptos 
ê roconllCc!tla.. 

Desejo ouvir tle S. Ex. a conciliação do 
suas opiniões c:.ttholicas, que são sinc!~L·n.s. 
com o sol'Yiço militar dos pad1•es, nas filei
ras, como solda.rlus o não como capellães, o 
quo aliás ó uma. nccossldatlo, ~orquo no:' 
cJmpos de batalha o soldado agoniso,nto, que 
é catholicCl, p1•ecisa. do um capollii.o, u.o seu 
lado. Tonho concluido. (Muito IJam; mt1ilo 
bem, O orar.lo1· e compl'imcmtaclo,) 

O l!h~. Ro•lo1pbo I>nlxi'io -
Sr. Presidente, venho rcspondo1• ao illustre 
r3prcsontante da. Bahia, '" quem muito con
sitloro, pol'quo roconhcco a ftrmeztJ. do seu 
bollo ct~ru.cter, con vicçõos o sinceridade. 
(.llttito bem.) Respondel'Oi a. s. Ex. em poucas 
palavras, justificando algumas das emendas 
pt•opostn.s pela. Commissão de Marinha. c 
Guet•ru. d:t Camat•u. ao projecto do Senado, 
regulador do sorteio militar. 

Senhoro:~, o paiz inteiro sente a neaes. 
sidade urgentíssima da decretação da. lei em 
projecto e o eminente Deputado, Sr. Tost~.t.. 
não ha de, corto, se1' contrario a essa 
sen timcn to. 

O SR. TosTA- Pcrtdta.meote1 tanto que 
não nego o meu voto ao p~ojoc"Go. 

0 SR. RODOLI'HO PAIXÃo-NiLo 6 'POSSi• 
vela continuação dcst3 . estado deprimente 
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'. das forças de mar e tel'l'a., que se vecm na soai; a propria Suissa o impõe, apezar de 
: triste contingencia de preencher os seus ela- ser um estado neutro, p1•otegido pelas gran
~~ ros com indivíduos catados, ord.inariamente, des potencias limitrophes, que zelam, dia e 
; na lia da sociedad.e, indignos de hombrearern noite, pela integridade e independencla dessa 
: com os filhos de família, que seguem, cheios l'epublica modelo, porque isso muito lhes 

:· de faglleiras esperanças, a gloriosa. carreira convém a ellas. 
·. das armas. O principio consaarado no3te pro- 0 s T N 1 ·1 -
:; jecto, moralizador do exercito e da armada, R. osTA- ° C 11 e na~ é. 
·1 tem sido pregado entre nós desde o passado_ O SR. RonoLPIIO PAIXÃo-E'; chegaroi lá. (•) 
. regimen, que decretara a lei n. 2.556, de Portanto, Sr. Presidente, não podia a 
:< 26 de s~tembro de 1874, regulam~ntada pelo joven e liberrima Rcpublica Brazileira deixar· 
:, decreto n. 5.881, de•27 de fevereiro do anno de exigir de seus filhos o cumprimento ex
:, seguinte; lei, não ha n~gar •. inex~quivel neste acto <lesse cívico dever, que é tamlJem, qual 
:, vasto paiz de populaçao d1ssemmada, trans- o fôt•a nos aureos dias da Repuhlica Romana, 
·i porte difficil e onde se observa muita ca- um direito dos mcüs preciosos: a farda não 
1 rencia de espírito militar. Dahi, o constante avilta ninguem, antes· ennobrece os que a 

clamor dos Ministros da Gue1•ra e da Mari- sa,bem vestir e honrar, sempre, desprezando 
~- nha que se teem succcdido no poder contra comrnodidades e p1•omptos parn o sacriticio 
~ a impra.tica.bilidade da alludida lei e re- da propria vida em beneficio do patrio berço. 
~ spectivo regulu.mento,causadol'es de algumas As classes armadas, tantas e tantas vezes 
:'1 medidas inconstitucionaes, e até violentas, mal queridas 0 inJ·ustn,rnente J'ul.!!adas, for· 

mas perfeitamente J'ustificaveis, que hão sido ~ necem, nos momentos de grandes amarguras• 
·c praticadas. o rernedio efficaz e salvador das nacionalr 
1 Não era de esperar que a Repubiica cer- dades que as possuem e prezam devidamente· 
' rasse ouvidos a esse continuo clamol', que Acabamos do ver um pugillo de leaes e he· 
_r repudiasse o principio, uni versatmente ac- roicos soldados e marinheiros naciouaes man · 

ceito, do serviço militar obrigatorio o pes- ter a ordem assãs compromettida nesta se· 
lt soai, quando ella inscl'evia. no seu estatuto mana lugubre e dolorosa, solidificando, se
t basico as mais bellas e preciosas conquistas nhores, com o sa.ngue generoso e severo 
-t liberaes do seculo findo· Eis, senhores, a desempenho de seus deveres, as instituições 
tr justificativa do projecto Ol'a em discussão, proclamadas, lla. tres lustros feitos, pelo ox
~· votado pelo outro ramo do Congresso Brazi- ercito, armada e povo, incendidos do mais 
· leil•o e emendado pela Commissão de Mari- santo e acl'ysolado patriotismo, om que pese 
r nha e Guerra, a que pertenço, com o intuito · · t · d b t• · t t · 

de facilitar a solução de problema de tal re- 0 JUizo em con rariO e se n.s Lams as el-
.~ levancia e delicadeza, attendendo ás exigen- mosos_ e impenitentes. 
• cias respeitaveis do exercito e da. a1·mada, A lei do serviço militar obrigatorio o pes
'l tanto quanto ás necessidadr~s economicas o soai precisa, portanto, ser decro·tada, em 
t politicas de nosso caro ]>aiz. Verdade é que obeúiencia ao art. Sô da Constitnição Fe· 
'i o projecto do Senado, por demais lacunoso a doral e a beneficio de todas as cla.s~es vivas e 
-J respeito de va1•ios pontos que se prendem ao conset•vadol'a.s da naçã.o. 

: 'l assumpto, encerra disposições contrarias á As emendas oiferecidas ao projecl.o do Se· 
t fórma de governo por nós adoptad:.~ em 15 natl.o, cujos 21 a.t>tigos são modificados, am· 

. ~ de novembro de 1889. Como provtt deste as- plia tos ou substituídos por 67, cunsultam, 
• serto, póde ser citado o art. 15, que faculta como o affiL·mei, os palpittmtes iuteresses do 

· ·; a substituição do sorteu.tlo por qualque1• ci
~. da.dão, o que será sempre conseguido á custa 
, do vil metal! Nunca ! O se1•viço em questão 

1 :; deve ser obrigatorio e pessoal, como o 
; doutrina o parecer de que sou humilde re
,; lator. O substituto pol' dinheiro, que consti· 
t' 'tuirâ a regra geral, si for appr..>vado seme-

lhante dispositivo, serâ uma affronta cuspida 
? ás faces da Republica. e de suas classes ar-

i ~ mad.as, de onde o brio e o. dignidade não 
; fugiram de vez ! 
.. ~ O Sa. ToSTA- Principio que, aliás, existe 
p tamb()m na Suissa. 

·~ O SR. RoDOLPHo PAixÃo-Em quasi todas 
\' as nal:)ões civilizadas do velho e do novo 
1. mundo o serviço militar é obrigatorio e pes-

' I 

(•) Diz o parecer, á pag. 7: 
«CHILE-Por decreto de 5 ·de setembro de 

1900, foi s:~nccionada a lei relativa ao ser
viço militar obrigatorio nessa sympathica e 
poderosa republica do Po.ciüco, onde 9S po
deres publicos, animados pelo patriotismo 
de uma raça forte, amante do progresso e 
que sabe querel', não P·()Upam trabalho e 
sacrificio em prol das classes armadas da 
nação. Eis o art. 1° dessa lei sabia e pre· 
vidente: 

«Todos os chilenos, de 20 a 45 annos 
de idade, em estado de poderem mane· 
jar as armas, são obrigados ao serviço 
no exercito da republica, na fórma es
tabelecida nesta lei,» 
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Brazil, ora trabalhado por crise3 diversas, 
mais ou menos agudas, mais ou menos te
merosas. 

As alludidas emendas respeitam o princi
.:Pío vencedor do serviço militar obrigatorio e 
pessoal, adoçando-o, porém, sobremodo, afim 
de que o trabalho, physico ou moral, não se 
perturbe ou paralyse. _ 

Disse o honrado representante da Bahia que 
a Commíssão fôra influenciada pelas organi
zações militares e;:;trangeiras, nas quaes cal
cou as suas emendas. 

Devo declart1r a S.Ex:. que, embora fossem 
observados por mim e meus illustrados col
legas, signatarios das referidas omeodttS, os 
:provai.tosos .ensinamentos colhidos na legis· 
lação militar das grandes potencias, o pare
cer condemna, á pag. 8, o cri te rio da ada
ptação absoluta ao nosso meio S!>cial de leis 
votadas para outros povos de raça, costumes 
e tradições differentes daquclle que habita. 
o Brazil. 

Eis o to pico do parecer a que mo rofieo: 
« O capitulo II ê destinado âs isenções, m<1· 

teriamelindrosa demais, que não devo ser 
tr·atada á luz de peincipios a.bsolntos, não 
applicaveis, ex abrupto, ao nosso immenso, 
inculto e despovoado paiz, cujo c:..t.eacteres 
ethnologicos- tradições, costume;, crenças, 
etc.- vida economica, financeit•a, política e 
varios fa.ctores physicos e moraes que in
:fluerri, com maior ou monor intensidade, em 
sua exi::.tencia de estado livre e independente, 
não po1lem ser de:>pl'ezados, quando so tem 
do decretar lei, como a do sol'teio militar, 
de elevadis.:~imo alcance s:.>cial, a.cceito o 
vocabulo na. sua. verdadeira, scientific:.t e 
lata accepção. Fôra render insensatl) culto 
á civiliza.ção européa, á gt•anueza material e 
moral das poderosas nações arma.rla.s, de 
ponto em branco, por necessidade da propria 
conservação, ou cegas pelo fulgor do expan
siqnismo in ·:~acia.vel, introduzir na legislação 
da Republic<t leis militares estrangeit•as, 
taes quaes são, com todos o3 seu·s defeitos, 
sam\Veis ou insanaveis, o perfeições qué, nem 
sempre, soriio por nós aproveitadas. 

Montesquieu, o insigne escriptor do seculo 
XVlli, cujas obras ado1·a.veis obtivera.m pro· 
digioso e merecido successo em França, 
disse esta grande v:erda.de : «Elles (as leis) 
·doivent être tellement propres tm peuple 
pour le quel elles sont faites, que c'est un 
trés·grand ba.sa.rd si celles d'une nation 
peuvent convenir à une a.utre.» «Aclmirable 
réponse pour antecipation (commenta Riaux, 
_professor de philosophia. no Lyceu de Carlos
Ma.~no) à ces tristes homme!l d'Etat qui 
cro1ent que le passé peut servilement. se re
faire et qui s'imaginent qu' on peut, à son 
gré, tailler un peuple sur Ie pa.tron ta.ntôt 
-des Grecs et des Romains, ta.ntôt de la so-

~-~~ . 

ciété féodale du XII siecle, et ta.ntôt de la 
sociéte unglaise ou américaine; oubliant que 
le peuple qui cesse d'être lui-même, cesse 
bieotôt de garde1• son individualité sul' la 
carta du monde ! » n 

Este commentario vem, de molde, a certos 
patrícios nossos, imbuitlos de concepções es
colasticas ou pouco amantes do patrio berço, 
os quaes, a proposito de quttlquer melhora
mento, refurma ou innovação! nos querem 
impingir o gosto europeu, servindo-nos pra
tos. ex plisitos e delica.dos, porém desagra
da veis, por vezes, ao nosso palaclar grosseiro 
~o Stll americano.3 o latinos, que somos. 
Esquecem-se olles de que as vestimentas 
corractas de outt·os povos, talhadas a sabor 
dos me.'3•nos por u.rtistas de escol, educa
elos, cuidadosaniente, nos cultos meio.'! em 
qu(} vi.vom, podem nos cahie mal: est mo
dHs iH 1·ebtts ! 

E n faca do art. 86 du. Constituição Fe
rleral, as isenções referentes aos ministros 
ele quaesquer religiões profess~tdas no ter
ritol'io da Republica não podem sm• abso
Lut·:J.s, como o quel' o nobre Deput;vlo pela 
Bthi;t ; mas as emendas os collocam em po
sição nimiamente favoravel, só lhes exigin
do, ern tempo de paz, o serviço na guarda 
nacional, activa e d:1 raserva. Além disto, 
disponrlo o art. 64 que no primeiro anno da 
execução d·.t loi sejam alistados, tão ~ómente, 
os cidadãos de 20 a 30 annos completos, 
poucos l'elig-iosos seculares terão de prestar 
serviço militar,muitissimo commodo e suave, 
na citad•\ corporação. 

Como fiz ver á pag. lO do parecer, t\ 
isenção completa concedida pelo projecto e a 
lei de 1874, em tempo de paz e de guerra, 
t\OS es~udantes das e·molas do ensino secun
d<1r·io e superior dtt Republica. e dos cursos 
theologicose seminarios, é inadmissível neste, 
como o era no passa.rlo regimen. « E' ser 
mais 1·ealista do que u 1·ei, disse-o eu, isentar 
do serviço militar, móemento em caso de 
guerra, essa. mocidu.de valorosa, intelligente 
e desprenlida, a. qual, ardendo em patrio· 
tismo, na hora supr~ma, da lucta ou quando 
esta se torna imminente, corre ás armas, 
repLeta de imlomita coragem. Por que pri..-ar 
esses jovens ardentes e cava,theirosos da. 
instrucção militae, comquanto breve, . nos 
corpos do exercito ou na armada ~ Além 
disso, não poderão ellcs contractu.r engaja· 
mento voluntario por um ou dous a.nnos, 
conforme lht~S faculta o art. 60 das emendas 
ora apresentadas ao pt•ojecto ~ 

Si assim é, qua.L o vexame, a. iniquidade ou 
injustiça praticados pela Cummis3ão, indo . a.o 
encontro dos mJlindres louv:.tveis de3ses di-

. (') Dictionnai)·e des S:.:iences Phitosophiques, 
volume 4°, pag. 305, 

3ô 
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gnos moços, os quaes serão os primeiros a 
rej ~i ta I' o estl'anho e descabido favor da 
isenção completa do serviço militar, activo o 
d:1reservá, em tempo de paz onde guerra?» 

Gomo concUi<tr o espirito catholico do 
l'élator com as disposições contidas nas emen
das ao projecto, pergunta o digno repre
sentante da Bahia. Ah ! Sr. P1•esidonte, eu 
ta.mbem sou catholico, ma! o catholicismo, 
CFI:l.l o estabeleceram o-firm;1ram os grandes 
discípulos de Jesus, não é <Lnegação do vero 
patriotismo. A religião de Pedro não diz, 

_ cel'tamcnte,. aos s~m fel'vorosos, adeptos: 
~Jil que haveis jurado fé nos altares sacro
santos de Christo, negao o vosso. nrden te 
amor á patria !» Nunc:1 ! o patriotismo e a 
religião se conciliam perfeitamente, po1•que 
purificam, senhores, em crisol bemdicto, o.) 

• m:1is bellos sentimentos do homem! 

O SR. ToSTA-Não ha duvida. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO--'- A religião ca· 
tholica é a elevada. e nítida expressão de 
nma philosophin. vcrdadeil•amente hum:tna, 
subi.lamente social; ra.zão por quo tem sido 
praticada, ha cerca. de dous senulos, c o 
s:erá, emquanto fol' o mundo regi•lo por leis 
compatíveis com a natureza do homem, ser 
physico c ~o1•al preso ás innumems nccos; 
si dado~ da v1da terrena.. 

Augusto Comte, o ingente chefe da escola, 
~ p[)sitivista, tão mal comprchcndido por un3 

\3 calumniado pot• outros, não obscureceu 
I 13ssa f~ição do c:ttholicismo, proclamando-lhe 
lu genio altamente social. Por isso mesmo 
: não póde essa religião, que é a do quasi to los 
os br<1zileiros, sel' inimig!\ do Estatln, formula i suprema da sociedade re$pecti va, qual o dou

• trina um eminente economista moderno. 
:Os seus sacerdotes não aconselharão, por 
:conseguinte. as suas amadas ovelhas a que 
i :S!o3jl.m impatrioticas o remissas no cumpri
Imanto de Cleveres ci vicos de grantle valor, 
: i nfl'ingindo, deste modo, o sabio preceito tlo 
Divino Mestre a propo~ito dos tributos do· 

i vidos a Cesar. 
! Os seminaristas, bem como todos os estu-
dantes dos cursos secundarias e Sltper•ioi' da 

; Repuhlica, . poderão, pois, de cunformidade 
:com o art. 60 dJ project'J emendado, con
)tracto.r engajamento por um ou dons annos, 
' eximindo-se·facilmente do S9rvjço activo na 
:Paz, findo esse curto espaço de tempo. Sim ; 
:cumpram primeiro essa obrigaçã.o imposta 
;por lei e voltem, depois, aos collogios, semi· 
1Uarios e academias onde se preparem 1•ara. 
•o de:.ompenho da profissão que houverem 
1 e.~colh ido. 

: 0 SR. ToSTA dá um a,partc. 
1. 0 SR. RoDOLPllO PAIXÃO- 0 nobre DepU• 
I ta.do precisa collocnr-se sob um ponto do 

vish diffeecnte da.'luelle em que orl o vejo : 
o pessoal q:.1o a lei em prJjecto forn ~ c:3t'á :.ts 
fol'ças fio terra c mar, desde que ella sejv. 
exccuti1da honesta e escrupulosn.tl1ente, ha, 
do_ ser digno,intelligente e mora.liz:1do, comr> 
é. o fornecido pclas .. actuaes leis de recruta 
mento nas mais cultas nações dos dous mun
dos. O serviço milital' obrigatorio ser<L cntilo 
prestado por todos·os cidadã.os,-dentro dos 
limites fixados no prJjec to o emendas-desde 
o filho do mrtis poderoso rcpresontt\nto da 
aristocracia de linhagem, tn.lento ou dinhei
t•o até ao humiHe oper;lrio que lucta -pol;1 
vida., hora a hora, ~i ello .reunir as condi
ções physicas e mm·acs exigidas pelo projecto 
e emendas: de tal exercito c arm·td:J. foi que 
a Com missão de ~II.ll'inha e Guerra cogitou. 

Como o dechrei, muih8, quiçá. excessh·as:, 
são as isenç~õcs c .msignar.las no capitlllo 2'\ 
todos ellas dictadas pelo intuito que cu e o~' 
meus jlluséra.dol coUt~gas alimenhmos de 
não cntorpecet• ou pertuehar o progresso, 
lento, mas verifica.vol, de industrias varias 
e imp:n·tantes do paiz, cntt•o as quaes 
occup.tm logar saliente-a agricol<1, a pasto
ril, a. manufactora e a commorcial, que pre
cisam do grantlc numero de braços robusto;r 
par<1 os respectivos trabalhos. 

O nob1•e Deput'l.do o. que om respondo, pa
ladino, e:drenu·J defensor des~a.s c outras in
dustrias, fiJntos pt•incipaes da nossa fortunl. 
publica c particulat•, tem, de ce1•to, observa
do o carinh J, o · zelo, o immonso cuhlado quo 
ellas m'3receram de nós, os membro3 du, Com· 
missão do Marinh<1 c Guerra da Camara, q WJ 
lhes cvittimos a perJa constanto d·J braço:! 
nteis o nimi:nnentc nece:;sarios aos sous pe
nosíssimos ln.bol't?B. 

O SR. Tosr.A.-Não h:J. duyida. 
0 SR. RODOLPIIO PAIXÃ.o-Rcalmontc , ;J 

projecto emendado est'.l.bclece tres classes 1b 
isenções em caso 4e guerra, pcrfeitamenttJ 
justillcavei~;~, c nada monos de oit'l classe:i 
numerosa.s, em tempo d3 paz, assim deff;!n· 
di das á p<1g. 9 do parecer : 

«Em tempo do paz, cntr·etanto, pó(le (~ 
deve sct• estabelecido um certo numero do 
isenções relativas, unicamente, <1o serviço 
militar,activo, poia que cllas constiltam, em 
tal caso, as conveniencia! do paiz, quo preci
sa d~ braços pa.r•a o desenvolvimento de sua 
lavoura o de mais industrias viaveis, fontes 
da fortuna publica e da particular, dignas 
de todo o desvelo c carinho. Si na velha Eu
ropa, militarizada até aos dentes o onde r.t 
população cresce e abunda, ao passo que a~ 
terras de cultura escasseiam, dia a dia, não é 
absoluto o principio do serviço militar obri
gatorio,dominante em quasi todos os grandes 
e pequenos estados; si na. propria. Allema.nha 
do marcial . Guilherme II, na Austria-HunM · 
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gria, Italia, Russia., etc., são admittida.s n.L- do-o, de accord.o com o seu elevado critarin 
gumas isenções, porque as havemos da negar, c sabor. 
in-totttm, no Brttzil, dotado de territorio va.s- A Commis~ão tle Mal'inha. c Guerra, nõ.o 
tissimo, população disseminada e diminuta, alimentando fôfa. vaidade, não teudo r· n-t;, 
amiga dos n.concllegos do lar, dos doces afa· p1"is, acceitará todas as iJéas pratlcJ.veis, 
gos da fa.mili~. sedentaria, por natureza, e quo facilitem a solução desse momento!'\o 

·carente do 0:3plrito militar 't >.> problema,a qual. a bom do paiz e em respeit•. 
Senhores, o projecto do Senado é â.cti- ao estatuto de 24 de fevereiro, não deve ::e!':' 

êiente e contrario, em a.lguns de seus dis- relegada ás kalendas gregas. (Apoitt.dos .) 
positivos, á Constituição Feder•al em vigol', Devemos votar uma lei de recrutamento 
que precisamos respeitàl' o defender, ardo- para. o exercito e armada:, que possa erguei' 
rosamente. E' mü;;ter que ergamos o espírito o paiz, arrancando-o a essa posição dopri.,.. 
de to.Jas as classes vivas, operosas e honradas mente c perigosa om que se acha, na quaJ 
do paiz, pm• cuja ordem, progresso, inte- elle não póde, francamente, permanecer pOJ: 
gridade completa, indepeodench e liberdade mai~ tempo. 
dentro da lei nos cumpre batalhar sempre o. 0 SR. Go:'\QALO SouTo- De accordo som-. 
sempre, sem treguas ou desfallecimentos ; pre com os nossos costumes, que não quo1·om 

Eu vos juro qu) tremo (t idéa de uma dos· padres no exercito. 
graç·ada divisão desta querida e granuo pa-
trht, torna:ndo-a presa facilima dos muis O SR. RonoLPIIO PAIXÃO- O aparte de 
fortes o ousados. Quando estala, a revolta V. Ex. não me foi, com certeza:, dirigid01, 
maldita nas.praças, ruas e viellas, como rc- porquanto só desejo que, em ca:so do gnerr:J., 
publicano que sou, desde minha infaocia, e quando a patria so Yê a pique de naufragio, 
um dos responsavcis pelos acontecimentos prestem todos os cidadãos, de qualquer modu 
politicos de 1889, procuro, logo, vor onde e na, medida das suas força:s, o serviço mili:
brilha o pavilllão estrellado da Republica! ün•activo ou de reserva, quo é, innegaveL, 

mente, um dever cívico decorrente de direita. 
Tremo á iUéa de uma partillw. imminente; político de alto valor. Desejaria ser .tão or

porquc semelhante desfecho será uma ver· thouoxo como o é v. Ex:. e tambem o illus
dadcira. desgraça e vergonha para nós, ge- tre representante da Bahia; de~ojaria. que a 
ração de fraeos e ineptos, que não soubemos gru.ça. divina me illuminusse o cerehro o1J
guardar e defender, até á morte, o patri- scurecido e transviad•J, mostrando-mo o ver
monio sagrado e valiosíssimo que, iotegl'O, dadeiro caminho a trilhar no:;te oscabro;~o 
nos legaram os nossos queridos e honrados tel'reno onde ora palmilho ! 
avós, bellos exemplares (le uma. raça. de Quem sabe, entretanto, si a scentelhn. de 
herocs ! (Apoiado.~.) luz por que anhelo e suspiro não_ me viria 

Tremo, alfim, deante do aspecto hediondo convencer de que não erro, quando affirmo 
da anarchia, u qun.l é a negação da sociedade que o sel'Viço militar, om caso de guerra.; 
constituída, do trabalho honesto (' legal- deve ser prestado por todos os brazileiro:J 
mente regulado, da honra., da família., da aptos e dignos~ 
patria, em summa, e de tudo quanto é Scnhore3, eu já o disse por vezej desta 
nobre, santo, grandioso, que o Estado mo- tribuna:-quando a força do direito não tem 
11erno synthctiza, defende e zela ! valor perante as grandes potencias é mister 

Pot•que nos embalar em fagueims illusl3:Js que o direito da força lhe venha, logo, em 
nesta época febril, quando o imperialismo auxilio. A humanidade, como os indivíduos 
insaciavel estende ás nações desprnvenidas que a compõem, é devorada. por desmedid~~ 
e fracas, sob o ponto de vista. militar, ambição de grandeza e poder. A paz uni
:más garr'as adunca.s e empolga:ntes, ameaça· nrsal é uma candida utopia : deixem passat> 
uoras da integridade e indopendc•nciu. clcssas este logar commum. Na minha. trab.tlhosrt
nações 1! Olhemos, contristados, para a mise- juventude , esse deliciosissimo sonho dos. 
randa China, o colossal imperio do Extremo poetas universaes dourou-me o cerebro in-. 
Oriente, cujas entranhas hão sido dilaceradas candecido ; mas hoje, ao descrever o ramo: 
pelas unhas penetrantes dos occidentues descendente da curva de minha. existencif.l.· 
cultos e vorace2. Leiamos, ainda uma vez, na. terra, .:.;enhuma esperança nutro do pe
a. pagina. sangrenta e dolorosa, escripta, netrar os magestosos humhraos dossa. toliz 
a fer1•o o fogo, nos rastos gloriosos das ex- e abençoada era, nem or•eio, siqnei', que 0111 

republicas sul-africanas, do heroico Trans- meus netos e bisnetos possam frulr essa. 
yaa.l e do Orange, que não mais figuram no ventura inelfavel ! O que estamos vendo, 
mappa. das nações livres e au tonomas. com impeccavel nitidez c esmagadora. tro-

Eis a razão pela qual aconselho a Camaral quencia., é o imperio absoluto da força al'·· 
a que regule o sorteio militar, a.pprova.ndo, ma.da. em todo o mundo : "a.da. pa.iz se pro· 
in-totum, o projecto emendado ou modiflcan-. pa1•a melhor•, se fortalece, dia a dia., á. custa..· 
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· de enormes sacriticios; visando sempre,a di
latação dos seus domínios, embora o sangue 
.generoso de milhares de • seres humanos corra. 
em ca.udaes; através dos centros povoados e 
cultos ou dos desertos e invios sertões. 
(Apoiados.) O :Bi·azil, que foi e é (com ener
gia) a primeira nação da America do Sul, 

·não está, senhores, no caso de se expor ao 
ataque affrontosoaté de E!itados de quarta ou 

· quinta ordem, que nunca. lhe puderam dispu
tar. a primazia. em qua.si todas as espheras 
da. actividade humana nesta formosa parte 
do nossO ·continente. Sua bandeit·a gloriosa 
não de?YO e não póde ser maculada, impu
nerue;:~•); o que ha de acontecer si, no mo
mento preciso .. não possuir elle um exercito 
e armada bem l)rganizados, de accordo com 
os princípios dt~ sciencia ou arte da guerra. 

O.SR. GoNçALo SouTo-Temos os mesmos 
desejos que v. Ex. tem. 

0 · SR.. RoDOLPHO PAIXÃo-Si assim é, e eu 
o creio piamente, fazendo completa. justiça 
aos meus honrados collegas, votemos, quanto 
antes, o serviço militar obrigntol'io e pessoal, 
que deve ser prestado por todos os cida.-

. dãos validos, excepto os isentos por lei. 
Nãc' é só o operaria desprotegido da for~una. 
e que lucta pela vida, desde os alvores da 
manhã ás trevas da noite, que tem a obri
O'ação inilludivel de verter o sangue em 
-âefesa da patria e manter a Constituição e 
leis ordinarias em vigor. 

0 SR. JosÉ BONIFACIO E OUTROS DEPUTADOS 
---Apoiado; muito bem .. 

0 SR. RODOLPHO P:UXÃO- A'quelleS que 
mais fruem os gozos e garantias que o Estado 
lhes proporciona,mêr quinhão cabe na defesa 
do mesmo Esta.do contra. os seus inimigos 

·externos e internos. (Apoiados·ge,·aes.) 
Não se improvisam oxorcitos e a1•madas; 

não é sabio e nem prudente que se aguarde 
o terrível momento · da lucta para o appello 
angustioso ao pat1•iotismo dos cidadãos vali
dos, como acontecera po1· occasião da guerra. 
do-Paraguay infeliz, a qual nos custou mais 
de cem mil vidas preciosas e seiscentos mil 

' contos . de réis, quando poderíamos vencer 
com sacrifl.cio muito menor de homens e de 

· dinheü•o: é que hontem, como hoje, despre
.zámos esta admiravel sentença :Se vis pacem, 
para beltum. 

Agora., que estamos no gozo de relativa 
pa~; preparemos. as nossas forças de . terra e 
mar para a lucta l:'rmada, si a olla formos 
impellidos amanhã. ·. Para conseguir •·· seme
lhante desideratum, não precisamos, . pois, 
f~zer . enorme sacriftcio .. pecuniario, desorga
nizar, cegamente,> o trabalho. e fortalecer o 
seeta.rismo intransigente, que tanto ma.l nos 

·tem causado nestes quinze annos de regi-

men republicano federativo. Assim, conse
guiremos, em futuro proximo, soldados e 
marinheiros instruidos, conscientes dos seus 
deveres civis e militares, dignos de todo o 
respeito, acatar..:1ento e estima da sociedade 
em que vivem. Não· veremos, com J>ezar, 
ne~sa é110ca desejada por todos nó'=!, os brazi
leiros. patrioticos e leàes, o pequeno exercito 
nacional . e armada repletos de indivíduos 
desclassificados, ignorantes e viciosos, catados 
no xadrez desta. Capital e do outeas localida
des da Republica; entidades meramente ma- · 
teriaes, sem estimulo, pudor e intelligencia; 
verdadeiras machinas que funccionam muito 
mal á acção continua de um motor qual-
quer. . 

Eis as breves considerações que me propuz 
fazer relativamente ao importantíssimo 
assumpto em debate, prestando deste modo 
judta homenagem ao operoso e illustrado 
ropresentant~ da Bahia, que me ha de re
levar a Ligeira. divergencia. em que nos 
achamos, ;_~respeito de algumas isenções. 

VoltarJi á tribuna, si for isto necessario, 
com o fim de elucidar quaesquer pontos 
obscuros do projecto, declarando, porém, 
desde já, que a Commissão de que sou o 
mais humilde dos membros (nlt'o apoiados 
gemes) acceitará, com muitíssimo prazer, 
quaesquor emendas que molhol' traduzam o 
seu pensamento, o qual se resume na decre
tação de uma lei de sorteio militar, si não 
optima, n.o menos boa, capaz de attender ás 
urgentes necessidades do exercito e da ar
mada, sem offen~a aos direitos e interesses 
das classes civ.is da Nação.(Muito bem; mttito 
bem. O o?·aclm· e vivamente ab1·açado e com
pl·imentado.) 

Ninguem mais pedinão a palavra,é encer· 
rada a discussão do art. 2° 

São successivamente e sem debate encel'
rados om 2" discussão os artigos 3. o, 4. o, 5. o, 
6o, 7°, 8'\ 9°, 10°, ll 0 , 12°, 13c, 14°, 15°, 16°, 
17o, 18°, 19°, 20.0 e 21 o do projecto n. 231, de 
1904, do Senado, regulando o sorteio militar, 
com . parecer e emendas da Commissão de 
Marinha e Guer1•a, fl.ca.ndo adiada a votação. 

O Sr. Presidente -E~gotadas as 
ma.tel'ias da ordem do dia, ·designo para 
amanhã a seguinte ordem do dia: · 

Vota~ão do projecto n. 259, de 1904, dando 
ao Ministerio da Marinha a incumbencia de 
fiscalizar e policial' a pesca nas aguas terri
toriaes da Republica, e dando outras pro'Vi· · 
dencias ( 1 a discussão) ; 

Votação · do projecto n. ,2 A, de 1904 (do 
Sena.do), autorizando o Governo a promo'Ver 
a . co1lstrucção de uma estrada de ferro entre 
as cidades de Caxias e S. Luiz, no Estado do 
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Maranhão, nas 
(2a. discussão) ; 

condições que estabelece parecer e emendas da Commissão de Marinh~ 

Votação do projecto n. 229.À., de 1904 (do 
Senado), determinando que a reforma con
cedida pelo decreto de 3 de fevereiro de 1890 
ao coronel cl.o estado-maior de Ia classe Fran
-cisco José Cardoso Junior scja considerada 
no posto de general de divisã.o o a gradua
ção de marechal (discussão unica) ; 

Votação do -projocto· n. 210 A, de l 904 
creando no Districto Federal mais dous otll~ 
cios de tabellião de notas (2a. discussão) .; 

Votação do projecto n. 79 A, de 1904, au
tor~za.ndo o. Governo a adquil·ir, para a ga
Ie·:Ia da Escola de Bellas Artes, os quadros 
do fallocido pintor Victor Meirelles, com pa
recer e emenda da. Commissão de Orça
mento (2a.. discussão) ; 

. Votação do projecto n. 269, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o credito oxtraordinario de 
103:862$180, para pagamento das despezas 
com a. acquisição de novo material e tl'ans
ferencia para outro edificio da Delegacia 
Fiscal do Thesouro Federal em Pernambuco 
(3a discussão) ; 

Votação do projecto n. 231, de 1904 (do 
Senado) regulando o sorteio militar, com 

e Guerra. (2a discussão) ; 
2a discussão do projecto n. 215, de 1904, 

·determinando que os tabelliães de notas do 
Districto Federal passem a see denominados .. 
«OQlarios publicos» e dando outras providen
cias; com parecer e sub3titutivo da maioria 
daC) n:!lissãu de Constituição, Legislação e 
Justiça e voto em separado c substitutivo do 
Sr. Germano Hasslocher ; 

2a discussão do projecto n. 234, de 1904,. 
autorizan~o o Poder Executivo a conceder, 
"a quem mais vantagens o:fferecer, privile· 
gio par<t construcção, uso e gozo de pontes. 
ou portas com serviço do transporte de mar
gem a margem, por meio de barcos movi1los 
a vapot• ou a electriciclade, nos rios de que· 
trata o art. 34, § 6°, da Constituição ; e 
dando outras providencias ; 

1 a dbcussã.o ao projecto n. 225 A, do 1904, 
determinando que as Legações do Brazil, no 
Japão e nas Republicas de Venezuela, Equa
dur e Colombia, sejam regidas por ministros
residentes, coadjuvados por 2os secretarios, 
e dando outras providencias, com pareceres 
das Com missões de Diplomacia e Tratados e · 
de Orçamento. 

Levanta-se a sessão âs 2 hot•as da tarde. 

150a SESSÃO EM 18 DE NOVEMBHO DE 1904 

Presidencia dó S1· • .Paula Gu~ma;·ães 

Ao meio.din. procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mello, Pereira Lima, Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pii'CS, Sà Peixoto, 
Luiz Domingues,Cunha Machado,Dias Vieira, 
Gonçalo Souto, Fonseca e Silva, Izidro Leite, 
Celso de Souza, Bricio Filho, Elpidio Figuei
redo, Ra.ymundo de Miranfla, Joviniano de 
Carvalho, Domingos Guimarães, Tost:1,Prisco 
Paraiso, Felix Gaspa1•, Paranhos Montene
gro, Rodrigues Saldanha, Bernardo Horta, 
Heredia de Sá, Corrêa Dutra, Mello Mattos, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, Americo 
de Albuquerque, João Baptista, Belizario de 
Souza, Silva Castro, Bezamat, Lam•indo 
P.itta, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira 
Brandão, Estevam Lobo, Bernardo Monteiro, 

Josê Bonifu.cio, Gastão do Cunha, Carlos Pei-· 
xoto Filho, Carneiro de Rezende, Bueno de 
Pai va, Bernardes de Faria, · Antonio Za.ca
ria~, Carlos Ottoui, Carvalho Britto, Olyntho · 
Ribeiro, Lindolpho Caetano, Olegario Ma .. 
ciel, Galeão carvalhal, Moreira da Silva, 
Bernardo de Campos, Valois de Castro, Ar
nolpho Azevedo, Ferreira Brag;t, Candido de 
Abreu, Carvalho Chaves, Paula Ramos, Luiz 
Gualberto, Soares dos Santos, Germano Has-. 
slocher e Cassia.na do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate appro-vada a. acta ·da, ... 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 
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·O Sr. Alencar Gui:m.arães (1° dens do dia que cita-A' Commissão de Ma 
Seaetm·io) procede á leitura do-seguinte riaha. c Gneun.. 

EXPEDIENTE 

Officio : 
Do Minis~et>io da Fazenda, del7 uo eor-

;c~n te, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Senhores membros do Congresso Nacional 
-Tendo n. Delegacia Fisc;tl do Thesouro F e· 
ueral no Estado de Pernambuco requisitado, 
em officio n. 90, de 5 de outulJro proximo 
findo, o credito de 52:652$400 para as des· 
:pezas com os reparos do predio da Alfan· 
dega do mesmo Estado, damnifie.ado pelo 
:i:ncendio que alli se deu ultimamente, e não 
comportando essa despeza o saldo da verba
Obras do Ministerio da Fazenda o actual 
orçamento ~ peço vos ·digneis de autorizar 
o Governo a abril• o credito da referida im
portancia para aquelle fim. 

ltio de Janeiro, 12 de novembro de 1904, 
16o da Republica. - Francisco de Po.ula Ro
dd!JUes Al-ves-A' Commissão de Orçamento. 

Telegrammas : 
Maceió, 15 de novembro de 1904. 
Exm. Sr. Presidente Cama1•a Deputados

Rio-Congratulo-me V. Ex. por esta gloriosa. 
data., proclamação Republica-Cordeaes sa~
-dações.-T. Malta, gpvernador.-Int~irada. 

Ceará, 15 de novembro de 1904. 
Presidente Camara Deputados- Rio- A 

V. Ex. e á Camara apresento cordeaes sau
dações grando data. anniversal'io proclamação 
.Republica. -Nogueira Accioly, p1•esidenta. 
-Inteirada. 

Therezina, 15 de novemb1•o de 1904. 
Exm. Presidente Camara Deputados-Rio 

-Congratulo-me V. Ex. pelo glorioso anni
versario da Republica I3razileira hoje com-. 
memora.- Alvaro, 1liendes governador .-In
teirada. 

.Mamtos, 15 de novembro de 1904. 
Presidente Camara Deputados-Rio-Envio 

saudações V. Ex. dia commemoração pro
clamação Republica.-0. Nery, governado1•. 
-Inteirada. 

Req ucrimentos : 
Do ex-cadete do exercito José Pinheiro de 

Lemos, pedindo que seja confirmado no posto 
de alferes, onde esteve commissionado, com
missão que não se tornou effectiva por alte
ração do seu nome que se • verifica pelas or-

De Francisco Jos~ Ca1•los, porteiro do Ar
sana.l de Guerra desta. Capital, pedindo_ con
bgem de tempo-A' Commissfto de Fazoncla 
e Industrias. · 

Sã.o Edas c ·vão a imprimir, pa1•a entrar na 
m·Jem dos tra.balhoa, as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 246 A - 19ô ~ 

Redacçao Jtnal do p;-·ojecto n. 2.J6, deste 
anno, qt'e a~ttoriza o Presidente da Reptt· 
uli.w a comptttar pam a aposentadol"ia do 
emp1·egaclo publico Antonio Rodrig~ees de 
Loureito Fra[Ja o tem.po em QHe serviu como 
p1·oj'essor publico primado na antiga pro· 
vincitt de Sc1·gipe 

O Congresse Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repu
blica autorizado a. computar para. a aposen
indoria do empregado publico Antonio Ro
firigues de Loureiro Fraga o tempo 8m que 
serviu como professo1• publico primario na 
antiga pro-vincia de Sergipe. 

Sala das Commissões, 17 de novembro de 
1904.- Domingos Gttimaí·cres.- Medeiros e 
AlbuqHe1·g:w. 

N. 251 A- 1904 

Rcdccçl~O J7nat do p;·ojecto n. 251, deste anno, 
qt'e auto1·i.:w o Presidente da RepubUca a 
conceder mais um cmno de licença, com o 
;-espectivo ordenado, a Jocio A.1.r.gusto Antunes 
de Freitas, ·1° escriptw·ario da 5o. divisão 
ela Estrada de Ferro Central do BtazU, 
em pto1·ogaçüo á que lhe foi concedida pelo 
Congre.çso Nacional, para tratar de sua 
smule onde lhe con-vie1· 

, O Cong1•esso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' autorizado o Presidente 
da Republica a conceder mais um anno de 
licença, com o respectivo ordenado, a João 
Augusto Antunes de Freitas, 4° escripturario 
da 5a. divisão da Estrada 'de Ferro Contt•al 
do B1•azil, em prorogação (L que lhe foi~ con
cedida por acto do Cong1•esso Nacional, para 
tratar de sua. saude onde lhe convier. 

Sala 1las Commissões, 17 de novembro de 
1904.- Dorwingos Gttima;·ries.- 111.ecleiros c 
.4.rvHq_uerq_toc. 
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SESSÃO -E.}.f 18 DE NOVEMBRO DJ!J§u4 

N. ~62 A.-1904 

Rcel~ccçcTo flrwZ do pro}ccto n. 262, deste 
anno, · qye . aHtol'iza o Pr_esid~nte ~a Re:pu
l!lica ,~ conceder a Jose Dwnvsw Mc·ra, 
assist11ntc etfccti.vo do Obscr·Mtorio do Rio de 
Janeiro. wn anflo de licença, em p_l'01'0[Ja
çt{o, e eom o 1·espectivo o1·denado -

o Congresso Na.cional-rosol v e: 
Artigo unico. E; o Presidente da. Repu· 

blic1 autorizallo a conceder a José Dionysio 
Meira., assistente effectivo do Obscrva.torio 
do Rio de Janeil•o, mais um anno de 
licença,-com o respecGivo ordenado, em pro
rogação á que lhe lhe . foi concedida pelo 
decreto n. 1.028, de l de setembro de·l903, 
:para continuar a tratar de sua saude onde lhe 
·&onvier ; revogada.s as disposições em con
trario. 

Sala. das Commissões, 17 de novembl'o de 
1904.- DorningtJs t;uim«1'tíes.- Jlcde·~·ros e 
Albu~ue;~!f·Ue. 

N. 265 B - 1904 

Redacçtto fina~ do projecto n. 265, deste 
cmno, que autoriza o P1·esidente da Repu
blica a prorogar po1· um o.nno, com todos os 
·vencimentos, a licenra concedida pela lei 
n. 1.1.87, de 20de junho do corrente anno, 
ao minish·o do Supremo Tribunal Federal 
Dl~. João BarbaUw Uchôa Cavalcanti 

O Congt•esso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o P1•esidente da Repuhlica 

autorizado a prorogar por um anno, com 
todos os vencimentos, na fórma da lei nu
mero 1.187, de 20 de junho deste anno, a. li
cença concedida 1)01' essa lei ao ministl'o do 
Supremo Tribunal Federal Dr. João Ba1•ba. 
1ho Uchôu. Cavalcanti. 

Sala das Comr.aissões, 17 de novcmbt•o de 
1904.- Dmningos Gttimaraes, - .Medcü·os e 
Albuqt~e r que. · 

São lidos e vão a imp,~lmir, para entrar 
na ordem dos tr lbalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 17 4 B - .1904 

Rec!acçcio pa1·a 3a discussão do substituti-vo 
o(fe1·ecido na 2a. discussiio do p1·ojeclo n. 17 4, 
deste annot {r(J;ando as idades limites para 
a reto1·ma compu~soria dos o{ficiaes do 
corpo de saude do ea:ercito e da a1•mada, 
attendiclas as designações cspeciaes inhe
rentes a cada posto e a cada classe - me
dicas e phm·maceuticos 

O. Congresso Nacional resolve : 

do exercito e da. armada, . attendida.s as .· de
signações especia.e.s inhercntes a cada pl)sto 
e a cada classe-modicos e pha"!.'maceutic.os
serão as da ta.bella seguinte· 

Genm·al do bt'igada ou contra-almi ~ 
rantc .•..••.. · .•.... • ....•......... 

Coronel ou capitão de mae e gU(~rra. .. 
Tenente-coronel ou capitão de ft·agata 
Major on ca.pitão-tenon:tc ..•..••..... 
Capitão on 1° tenente ............... . 
Tenente ou 2" tenente •.......•.....•• 
Alferes ou guarda-mal'inha,, .....•... 

Annos 

(',8 
66 
M 
(··•• J-

5'; 

Art. 2. o Revogam se as üisposições om 
contrario. 

Sala das Commissões, 18 do novembro do 
1904.-:tlves Bo.>·bosa, presidente.- OU1:ei;·(: 
Vallad!io, r~lator .-Soa1·es dos Santos. 

N. 2G4 A -1904 

Parecer .so!Ji·e as emendas offerec·idas H~ 
2a. discttssão do 2Jl'njecto n. 264, deste mmo, 
que fixa o numero, classe e veuciment•s do 
pessoal <lo Laboratorio Nacional de A~w
lyses, da Alfandega elo Rio de Janeü·~ 

A Commis3ão de Or·çamcnto, examinando as 
emendas otfe1•ecidas ao p1•ojecto n. 264, do 
corrente anno, vem sobl'C ellas dar o seu 
pa1•ocer. 

O fim especial do menêionado projecto foi, 
attendeodo á. mon3agem do Governo e ao 
augmento sonsivel do trabalho do Labora
torio Nacional do Analyses, a.ugmontar-lhc 
razoavelmente o numero dos respectivos 
empregados e do mesmo motlo os venci
mentos destes. 

Effectivamente, estes tiveram o accrescimo 
julgado conveniente depois do devido exame 
e ponderação e, pois, não pó de a . Com missão 
concordar . que so dê novo accrescimo aos 
vencimcn tos por ella propostos nas condiç~ões 
referidas. 

A 211 emenda dete1•mina que nas primeiras 
nomeações do auxiliares de escripta tenham 
prõferencia. os actuaos addidos. Não parece 
acccitavcl esta emenda. . e pa1•a justifica.r sou 
modo de pens::tr, a Commissão limita-se _ a. 
lcmbra.r que, si clla. fosse a.pprovada, as no
meações (Leque se trata deixa.t•ia.m de ser 
feitas ·pelo Poum• Executivo, sendo pelo Legis
lativo, que carece dessa attribuição. 

Art. 1. o As idades limites para a 1'ef01·ma 
<:ompulsoria dos officiaes dos corpos de saudc 

Finalmente, tambem não pôde a Com missão 
concordar com a 33 e ultima emenda, porque 
o a;;sumpto de que olla trata. está providen· 
ciado na legislação t•elativa. ao Labora_torio 
do modo conveniente r.-, não se tratando no 
p1•ojecto si não de augmentar o numero do 
seus empregados e dcs respectivos ;Ven· 
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_ ciiilentos, :unica _ cotisa que .·a administra,
Ção julga preciso, poi· _não exigi!• a. actual 
organização do -mencionado estabeleClmento 
nenhuma alteração acotselhada pelas con· 
veniencias _· do se·rviço publico. 
· Assim a Commissão ê de parecer que n.s 
emendas offerecida.s -ao projecto n. 264, _ â 
excepÇão dfl. que ella prop1·ia propoz, .não 
devem ser ucceitas. 

Sala das Commissões, 17 de novembro de 
I904.-Cassiana do Nascimento, presidente. 

R·a?lciscõ Vei·Qa, relator._.:Oornelio da Fon
seca.-Paula Ramos .-Galeão Cm·valhal. 

Emendas a que se refere o pm·ecer sup1·a 

Conside.rando que, na mensagem dirigida 
-pelo Poder Executivo, deprehonde-se q,ue ê 
intuito do Governo remunerar condigna
mente os funccionarios do Laborator•io Na
cional de Analyses; 

Considerando que o aug~ent~ ou dimi
nuição da re nda do Laboratorro nao depende 
dos seus empregados, mas sim dos serven· 
tuarios de outras repartições; 

Considerando _. ainda _1Ilais que a porcenta
gem • es1.abelecida no projecto dá aós em• 
prega.dos _do Labora.tori_o um a.ugmen_to pr_o
blema.tico: 

·Proponho que na. tabella do projecto n;264, 
de lll04, em vez de 25 °/o, diga.-se 30 °/o, e em logat• . de . 40: 000$, diga-se . 48:000$000. 

Sala das· sessões, 11 de nover.abro de 1904. 
-lrineu Machado. -

· Acm•escente-se ondo convier: 
Para as primeiras nomea.ções de auxiliares 

de es<n·ipta terão preft."rencia os actuaes ad
didos. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
...;..;.Heredia -de Sà. 

Aut;,.iz.a_ o Poder Executivo a abrir ao Minis..: 
teria da Fazenda o m·edito extm01·dinario 
de 3:930$794, para pa{;·amento de porcen
tagens ao fiscal elo imposto de kansporte,. 
dõtrante · o c:1n·ente exercício. 

O St'. Presidentê daRepublica, po1• men
sagem de 2e de outubro ~roximo findo, sol_i
citou do Congresso Nacwnal a neccssarm 
autorização para abrir ao Ministerio da Fa
zenda o ·credito extraordinario de 3:930$794 
pa"Ça occorrer ao pagame~to das porccnta
gen·s . d~vidas ao . fiscal do Imposto de trans
porte nesta, Capital durante · o segundo se~ 
mestre do co1•rente exercício. 

Ha muito tempo que se fazia sentir a ne
cessidade de uma fiscalização continua e im
mediata sobre a cobrança desse imposto, cuja 
renda tendia a diminuir sem causas sérias 
que justificassem sem~lha~te dimi~uição, 
como muito bem fez notar o 1llustre drrector 
da Recebedoria. Competentemente autorizado 
pelos arts. 14 e 15 do decreto n. 7 .565, de 
13 de dezembro de 1879 e art. lO do regula
mento que baixou com o decreto n. 2. 791, 
do 11 de janeiro de 1898, que estabeleceu 
que «a fiscalização da escriptura.ção das com· 
panhias e ·emprezas particulares, na parte 
relativa á arrecadação · do imposto, será ex~ 
ercida pelo Governo Federal sempre e pelo 
modo que elle entender convenie~te, po
dendo nomear um fiscal da percepçao deste 
imposto», o Governo, por decreton. 5.233, 
de 4 de junho do corrente anno nomeou um 
fiscal com a. retribuição de 1 o /o sobre a 
arrecadação do imposto. 

Não tendo o orçamento consignado ver~a 
para semelhante despeza, ~orna-se nec~ssa~Ia 
a concessão ·- de um OL·edlto extraordwar1o, 
conforme pede o Sr. Pre~idonte da Repu
blica.. 

A Commissão de Orçamento. attendendo ao 
pedido subm~tte á con~ider•ação da Camara o 

Na despeza do material, . accrescente-se: seguinte proJecto de le1: -
Para acquisição de mesas de _tra~a.lhos O Congresso Nacional resolve: 

_ chimicos, armarios e nova canahzaçao de Artigo unico. Fica o Poder Executivo au-
. 00$000 to1·izado a abrir ao Ministerio da Fazenda o 

gaze agua-
6

:
0 

· · credito extraordinario de 3:930$794 para pa· 
Saln. das ·Cômmissões, -· g de novembro de, gamento úe porcenta.gens ao-fiscal do imp?~to 

1904.--.Cassiano do Nascimento, presidente.- _ de transporte, durante o corrente exerciC~o,. 
Francisco Veiga, re1ator.-:-David <;a.mpista. - em virtude do decreto n. 2.791, de 4_de Jt~-
_.Cornelio da_ Fonseca•- Urbana Sontos. \ nho uo corrente anno; revogadas as dlSpOSl· 

. . ções em contrario. 
Accrescente-se onde convu~r o segumte: Si a. ·camara a;pprovar este~rojecto; t~rá 
Art. · _·Em JU.do o que _-se referir a nomea _ concedido nesta se~são . os -segmntes . credltos 

ções, demissões, posse, exerci~io, -ponto, . a.c- ; extra-orça.menta.r1os: . 
. cessos, licenças e .. aposentadorJa.t~ obs~rvar-se~ ; papel 

·hãõ:àSJeit relativas •a-o --ThesouroFed~ra.l. - ; 40 credHos 
Sal~ · da.s se.ssões 12 de novembro de 1904. ; extraordi-

-l,·ineu Machado: ! narios •••• 

Ouro 

7,261:411$834 127: 966$999' 
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bkbbió Eiti 18 DE JütLt12ll61lk 1 3 C i 

:.g credi tos es
peciaes •.. 

·:fi creditas 
supple

. mentares .• 

515:833$330 100:000$000 

2.301:970$509 4:647$533 
------- ------
10.079:215$673 232:714$532 

Sala das Coinmissões, 17 de novembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente.
Í?aula- Ramos, relator.-Francisco Veiga.
C'orneUo da lf'onseca.- Laurindo Pitta.
Urbano Santos.- Galeão Car-.,alhal.- Fran
c·isco Sã. 

Jlensagcm a que se refere o pm·ecer supm 

Ss. Membros do Congresso Nacional
.Attendendo-se á conv~niencia de exercer 
o Governo assidua e immediata fiscalização 
sollre a cobrança· do imposto de transpol'te 
por via maritima e telTestre, e tendo em 
-vista o disposto no art. 10 do regulamento 
quo baixou com o decreto n. 2. 791, de :n de 
janeiro de 1898, foi pelo decreto n. 5.233, 
de 4 de junho do cor1•cnte anno, crcado o 
logar de fiscal do imposto de transporte 
nesta Capital e determinadas as respectivas 
a, ttri buições. 

Tendo sido orçada em tres contos nove
centos e trinta mil setecentos e noventa e 
quatro· réis a despeza, até o fim do corrente 
exercício, com a ret1•ibuição ao referido fts· 
cal, cabe-me solioitar-vos a necessar!a au
torização para abrir ao Ministerlo da Fa
zenda um credito da mesma importancia, 
a:flm de occorrer á despeza de que se trata. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1904. 

FRANCISCO DE PATiLA RODRIGUES ALVES, 

N. 281-1904 

A1~toJ·iza o Pode1· Executiv'O a abri1· ao Minis
teria da Fazenda o <wedito de 10:000$, sup
pZementa;· á verba 1~. 22 do ~~;rt. 25 da 
lei n. 1.145, de 31. de dezembro de ,1903 

A lei n. 1.145, de 31 de dezembro do anno 
proximo findo, art. 25, n. 22, consianou a 
·~erba de 40:000$ :para ajudas de custo dos 
empregados do Mimsterio da Fazenda, verba. 
que se tornou insufficiente depois que entrou em execução o decreto n. 1.178, de 16 de 
janeiro do corrente anno, que creou os lo
gares de contadot•es e p1•ocuradores fiscaes 
nas Delegacias Fiscaes da Republica, au
gmentou o pessoal dessas repartições- e di
minuiu o das alfandegas. 

A nomeação, promoção e remoção do pes
soal dessas repartições determinaram um 
grande accrescimo de despeza pela referida 
rubrica., accrescimo de que não podia cogitar 
a lei orça.men taria. 

Vol VIl 

:\.chando-se esgotada a verba· orçamenta
ria, e não. podendo o Governo abrir o credito 
supplementar da tabelLa B, usando da auto~ 
rização que lhe confere o art. 2ô, n. 1, da 
citada. lei, visto estar aberto o Congl'esso, a 
Commissão d.e Orçamento, em vista da.s ra
zões expostas e atj;endendo ao pedido. con
stante da mensagem do Sr. Presidente da 
Repub!ica,de 5 <lo cor1•ente ruez, é de parecer 
que seja concedido o referido credito, e sub
mette á. consideração da Camara o seguinte 
pt•ojecto de J ei: 

O Congresso ~"le.cional decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo <.tu· 

torizado a abrir n.o ~linisterio da Fazenda o 
credito de .10:000$, supplementa.r á verba. 
n. 22 do art .. 25 da lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro de 1903; revogadas as disposições 
em con trm•io. 

Si a Camara app1•ovar este projecto ter·<i. 
concedido na :presente sessão legislativa os 
seguintes eroditos extraordinarios: 

Papel Ouro 
40 rretlit:>s ex· 

traordinarios 7.261:411$834 
8 cred i tos espe-

ciaes........ 515:833$330 
7 creditos sup-

plemen tares 2.311:970$509 

127: 966$999 

100:000$000 

4:747$533 

10.089:215$673 232:714$532 
Sala das Uommissões, 17 de novembro de 

1904-Cass·iano do Nascimento, presidente.
Paula Ramos, relatol',-H·ancisco Veiga.
CorneUo da Jionseca.-Latwindo Pitta.-Oa
letto OarvaZhaZ.-Urhano Santos .-Francisco 
Sei. 

Mensagem a q·uo se refere o pt:wect;• supra. 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Achando-se esgotado o credito de 40:000$, 
votado para a verba n. 22 da lei n, 1.145, 
de 31 de dezembro de 1903, art. 25, e tendo 
o Mini.sterio da Fazenda. necessidade de oc
correr ao pagamento d& despeza:g com aju
das de cueto com empregados já nomeados 
para se••virem em repartições distinctas das 
suas, bem como ao das que, até o fim do ex
ercício corrente, tenham de ser levadas~ 
conta da referida. ve1·ba, rogo vos digneis de 
conceder um creditosupplemental' de 10:000$, 
para pagamento das despezas de que se trata, 
por não poder o Governo usa1• da autoriza
ção contida no art. 26, n. 1, da citada lei, 
visto estar .funccíonando o Congresso Nó\· 
cional. 

Rio. de Janeiro, 5 de. novembl'O dB 1904. 
16° da Repnblica 

FRANCISCO DE PAur,A RODHIGUES ALVES. 
37 
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, ~-() 'Sr .. Am'ér:iec)de Albúqlier- Si eu estivesse aqui presente, teria võtado . 
1; que---... Si•. Presidente, usarei com bt>evi- com a maioria, guiado pelo illustre leader 
i_dád~ .. da. paiavr~,a.p~11as. para um.a expU- Sr. Cassiano _do ~ascimento, procedendo ~ 
caçao que devo ao meu palz pela, mmha auc: com a correcçao, hsura. e honestidade que 

' senci.a..na occasíão em q1,1e . se votou o estado me. ordena . a orientação republicana, nitida, _ 
de stho. .· . · ... ·. ·· .. ·. . . .. . . . fehzmentp, de que tenho dado provas. 

' ' Rep1lhlicano· de • velh:t tempera, felizmente Contrapondo ·in eu voto a esses disturbíos 
conhecidos Ofl meus servi~~os sempre em eví- l'eplto, sem norte, sam rumo, sem orien~ 
deneia, C_OID enthusi;;tSlTIO e COnJ. àrdOl' postos tação·; ~em })ase, sem principÍo alaum de . 
em prova, quand? nos tristes e desa.rrazoados I)a.t~iotísmo c de hooe~tidade polltica, teria, 
transes, passagmros sempee, por que tom mu.Is uma vez cumpnao o. meu dever satis--
passado a Repub!ica, v:í:ctima de ambiciosos fazendQ, plenam.Gnte, a . minha consciencia. 
solertes e audâzes, hei comprehendido a (li'Iuito bem; muito bem.) 
minha missão · ao lado dos Governos daRe
publica para defender a lei. E po1•que é da 
lei · que depêndem a manutenção da ordem e 

ORDEM DO DIA 

a felicidade do povo, careci'l de me pronun- O S:r. Presiden-te- Não havendo 
~iar, neste ensejo, visto como motivos de numero legalpa.ra as votaçõos das materías. 
ordem intima e dolorosa me privaram de indicadas na ordem do dia, passa-se á. ma
compa.recm· ás ultimas sessões · da Camara ~ teria em discussão. 

Embora despraoccupado dos botes · com . E' annunciada. a 2& discussão do projecta· 
1 que me possa arremetter a. maledicencía, n. 215, de 1904, determinando que os ta.bel

costumeira ·aos perversos, cumpro o honesto Iiães de notas do Districto Federal passem 
dever ·de testemunhar a minha sincera. a ser denominados «notarios publicoa» e 
adhesão ás . medidas que esta · Camal'a votou, dando outras providencias ; com parecer e· 
acudindo. ao appello,. nobre e jusWicado, 'substitutivo da maioria da Commissão de 
d() honesto e patriotico Governo da Repu- Constituição, Legislação e Justiça e voto em 
blica. separado e su.bstitutivo do Sr. Germano-· 

O · facto de haver tal tn.do ás sessões desde Hasslocher. · 
o diá 8, si 1)em me recordo, quinta-feira • Vem â Mesa. é lida, apoiada e posta con .. ; 
passada., ·foi < sci~ntiftcl.l.do · ú. illustre Mesa juntamente em discus~o a. seguinte 
que dignamente dirige os nossos trabalhos, 

! po1• um dos emprega.dos da Camara, que, 
fortuítame~te, me encont.l'OU doen.te, quando 
voltava para. nossa casa, pouco depois d~ 
ter · estado com·S. Ex. o Sr. Dr·. Presidente 
da · Republica·. ' 

EMENDA 

Ao projecto n. 2:15, de :1904 

(461 de 1902) 

Additiva ·Justificada a minha ausenciu., o que não 
me parece, ·em tanto, necessario, algo de es· 
crupulo, que me parece razoa.vel, me deter- Art. Igualmente poderão os otllciaes do 
!13.in?u a oxpender estas explicações. registro geral requerm• ao Ministerio da Jus· 
... Impõern-me 0 . patriotisP:to e os meus senti· tiça e Interior, autorização para que o sub-. 
mentos l,'epqbUcanos mamfestar nesta occa· ofilcial de sua immediata confiança com 
si~o os. mulJS vo_tos de applauso as. Ex. a, elles exerça cumulativamente o cargo, nas 
s 'D p ·d t d R bl" · mesmas condições -e com as mesmas vanta.
. r, · r· resi Oll e a e pu 10

''
1

' e aos seu~, gens qt:I.-e .os sub-notariQs creados pela. pre·· 
prqbidQ$QS e. Qsforçado~ auxílíares, aos q~aes 
i(üicito, cm_n toda effqsão de minha alma, sente lei. 
pela. . vi~_t.oria ~lcançada Gontra os an·ua-. Sala das sessões, 18 <le novembro de 1904;; 
ce~ros se~,n no!'te. e sem rumo, que andar~m _ _,...Jgnacio 'l'osta. 
a :pert.url~a.r· a. pa.z e a.tranquillidn.de das fa- En:ra. em discussão o art. 1 o. 
Iílílias desta · Capit~l., se.m piedade e sem. 
~mor. _· 

Depois, não tendo. sido poupada. a minha 
casa·· das depredações, · o que. attestam as 

1: m()ssas nas paredes e as vidl'aças que 14 
. . e·stão" par.ti<las, eu tinha necessidade de , me 

reter no JJ1eula.r, porque era a. ·unica. ga., 
. )'antia de oito ·filhos .. pequ~JnQs . ·e. d,e ~in h~ 
· Sel}h~l·a, nàquella. oecasião cQJ;IlO aSn4a. hoje 

em coJ;J.diçõQS· de inspi~ar ~uidados e d~S· 
Villq~. ..~· .. ·· . .. .. 

O Sr. Bricio. Fllho.não póde da.r.· 
o seu voto ao projec.to n. 215, de 1904, que 
de,termina qué os tabelliães de notas do Dis~ 
tricto · Federal passem a ser •· denominados, 
«notax:ios.publícos» e dá. outras providencias •. 

E~ de admirar como. a. Commissão de Con
stituição i · ~egislação e J.ustiça .· apenas · achotl· 
par~-impugna.r .. a. Pílorte .que se refere .·· .. á. -mu~.·· 
danca de nome, acceita.ndo .as outras com pe ... 
quenas . modificações. 
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Foi voto divergente o illustrado repre- norte-americano , seguido emalgilmas repu.;.:. 
sentante do Rio Gra.nde do · Sul, o Sr. Ger~ blicas da . Aroerica do Sul. Acha que bastaria 
mo.no . Hasslocher, que elal)Oi'óu um sub" que o Governo se limitasse a conceder anto
stitutivo. rização a todo e qualquer individuo que 

O orador ·está de accordo . com grande quizesse ser tabellião, mediante um termo 
parte dos -fundamentos com ç1ue o Deputado de responsabilidt~de, como se procede com 
riograndense impugnou o projecto. · os leiloeiros, com · os corretores · etc. 

Seu fim foi sem duvida permit.tir que no Dada. a. corrente de ideias que domina., é 
caso de Il!Orte· do proprietm•io do cartorio um verdadeiro contrasenso o facto de ser 
ou de vag~ proveniente de qualquer outra admittido na nossa legislação o tabellionato 
causa, sejam nomeados os tabelliães actual· como um privilegio de determinados -indi
mente em exercício, com mais de cinco viduos, em numero limitado. A cada um 
annos de serviço nos offlcios. de nós assisto procurar pessoa de sua in-

Si fosse só isso o orador nada teria a teir:.~ confiança, principalmente para en
-dizer e p9deria até acceitar a proposição, trega.r·lhe os segredos da. nossa vida eco
embora reconheça. que da sua approvação nomica, pois o tabellião é o confidente das 
resulta o cerceamentodaacção doPoderExe- condições de nossa fortuna e do destino que 
cutivo ·que, em caso de vaga, não fica com lhe pretendermos dar. 
a liberdade de nomeat•. Entre nós o tabellionato tem uma funcção 

·São os§§ 1°, 2° e 3°, do art. 1° do pro- muito primitiva, sendo limitado o numero 
jecto que levam o orador francamente a dos que o exercem, sobretudo no Districta 

· dar combate á medida. Federal, pois, :para uma população de 
Por estes dispositivos são creados os Ioga- 800.000 habitantes, existem unicamente oito 

res do sub-nota.rios, por nomeação do Mi- notarios,circumscriptos a uma zona de, talvez, 
nistro da Justiça e proposta do respectivo 200 metros, a ponto de nos suburbios não 
serventuario, que exercerão cumulativa- se poder muitas vezes ter esse funcciona.rio 
mente o ·officio substituindo os notarias em quando delle se precisa. Accresce que de 
sua. ausencia e nos impedimentos tempora- seus cartorios não otrerecem condições de. 
rios e sendo nomeados em caso de vaga. segurança para a gal'a.ntia dos importantes 

Do exposto verifique-se a . situação que se documentos confiados á ~ua guarda.. 
prepara pàra os cartorios. E' .· certo que Não se comprehende como ainda o Go
os sub-notarios são nomeados mediante pro- verno não ünpoz a . esses funccionarios a. 
postu. dos tabolliães. Uma vez, porém, no- obrigação de terem casas . fortes pat•a gua.r
meados lá ficam. Podem desmerecer da. con- darem os valiosos documentos do avulta
fiança do chefe. Podem transformar-se em dis:símas transacções, como acontece em. 
inimigos, em elementos perigosos, em mo- todos os centros civilizados. 
ti vos de desordem nos cartorios. O projecto em discussão vem tornar a si-

O logar de notario ê da maior responsu.· tuação ainda mais grave, porquanto crêa, ao 
bilidade; sendo importantes e preciosos os lado do tabellião com uma responsabiliJade 
documentos,registros e livros confiados á sua definida em lei, um funccionario que, com 
guarda. Todo o pessoal deve ser da sua elle, trabalhe cummulativamente, perceben
confiança e sobre olle deve ter a 1naior força do a qua1•ta parte do rendimento do car
moraL Imagine-se, entretanto, ap1•esonça de torio. 
um funccionario independente e na .perspe- Fica assim introduzido no cartorio um 
ctiva de uma substituição. Sm•girá· muita sub-tabellião, com fllncções cguaes e. com 
intriga, muito enredo, muitu. machinação. os mes:rn.os direitos e . attribuições· do ta~ 
Emeaso de estado de sitio póde até o sub- eellião, o que creará, .de certo, os mais 
stituto, si tiver . mâos instinctos, delatai; o sel'ios embaraços. Com os .conflictos ·que sur
seu chefe, mirando o posto. girem entre os dous, ficará o tabellião ma-

Acha, pois, que o projecto deve SOl' l'ejei- nietado de todo, sem nada poder resolver, 
tado porque elle vem crear para os ta. bel- porque o sub-tabellião não é de sua nomea· 
liães uma situação incommoda., embaraçosa ção, mas, sim, da do Ministro, · e não póde 
c ditllcil. (Mutto bem, muito bem). ser dernittido após cinco annos de exercício, 

gozando de um . direito, como o da successão, 
OSr.Germano Hasslocher.- dada a hypothese da morte ou do:im:pedi· 

Autordovot.o em Separado sobre o .·projecto menio do tabellião. ·. · 
em debate, vem occupar a . attenção . do:~ . seus creando,-desta ~orte, ao funccivnario que 
collegas, no sentido de desenvolver com exercer as funcções de sub-tabellião, uma ·. 
maior amplitude as considerações que oft'e- posição independente, -não poderá;", · em caso 
receu em seu voto em separado. de lucta pessoal com o tabellião, ser r_etirado 

E' partidario da liberdade do exercício do do cartorio,· em vista do seu direito, adquiri
Qfficio de tabellião e do regimen inglez e do, garantido por lei. 
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Procurando remediar este mal, apresentou 
U.ni substitutivo, no q ual• perniitte que o ta
bellião possa· dispor li vremcnte do seu ca.rto
rio, :podendo-o transferir, mediante retribui
ção, a quem ~em quizer. 

Ha um argumento quo deve peza.r no es
piri to da Ca.m:ara. O tabellionato. tornando-se 
um objeato venal nas mãos do seu proprieta
l'io, valerá mais ou menos, segundo a sua 
fama e reputação. Ha, pm·tanto, um~~ razão, 
um estimulo para que o tabellião, cada vez 

-mais, desenvolva as suas fLmcções, tornando 
assim o cartorio, que lho pertence, uma fon
te de renda vantajosa, porquanto o gráo de 
credito que elle possa ter perante o publico, 
não pôde _provir sinão da maneira. completa 
porque elle attendm• ás necessidades pu
blicas. 

Ficará, por esta fó1•ma, l'ealizado o que é 
uma aspiração geral de todo tabellionato: 
uma .indush•ia dependente de determinadas 
formalidades. e exercida,, como são todas as 
outras, na liv1•e concurrenci.a, em que os ele
mentos de combate são a superiorida·de de 
trabalho, a inteireza com que o funccionario 
se desempenha, a correcção, o mais rigoroso 
cumprimento dos seus deveres. 

No regimen actual, . na Capital Federal, ha 
ca.rtorios que estão accumulados de tanto 
se1•viço, que é impo5sivel dar conta do · mes
mo, ao passo que outros vejetam, apenas, 
tendo . . uma ... proporção insigniftcan tissima, 
que mal dá para pagaras suas <lespezas. 

Quizera. que, assim como se chegou. á con· 
quista da advocacia ser uma profissão acces
sivel áquelles que a quizerem exercer, me· 
diante a satisf~ção destas· ou daquella.s exi
gencias legaes, tambem o ta.bellionato se 
to1•nasse accessivel a todos, mediante tam· 
bem a satisfação das exigencias legaes. 

O tabellião inglez e o typo mais original 
que existo; ninguem procura um tabellião 
na. Inglaterra pa1•a lavrar uma escriptura 
de compra ou de venda em livros do car-

' to1•io. O vendedo1• e o comprador apresen
tam-se perante um o:fflcial publico, levam o 
documento do que celebraram entre si e esse 
ofilcial apenas· o legaliza. 

Nos Estados Unidos é inteiramente livre a 
Pl'ofissão ; procm·a-se o tabellião sómente 
pa1•a revestir de·· authenticidade os Mtos co· 
l.ebrados. Alli o tabellião publico apenas se 
limita. a dat•·lhes um caracter . definitivo, 
s.em os grandes e graves embaraços do nosso 
regimen, .tão.dispendioso e tão cheio de dif
ficul~a.des para. .. as mais simples transa.cções 
da VIda. 
; No tlnaldo Impel'io e principio da Repu

. ~Jic~ h()uytl.Urn período em que parecia• que 
nos ~amqs_ emancipar deste mundo · de·· ... for· 

-mahdades; parecia que íamos ·entrar numa 
ôra nova, em quo se facilitasse -ao· cidadão a 

permuta franca e livre de direitos e obriga
ções, sem o dispendioso cortejo de formalida
des e intervençõ9s de terceiros. Pouco tempo 
depois, porém, deu-se uma rcacção em con
tr~rio, chegando-se a crem• esta cousa in
conaebivel que se cllama ca1•torio do registro 
de documentos (apoiados), de modoque hoje, 
até um contrc1ct'J de aluguel de casa só co
meça a produzir eifeito depois de ser levado 
ao cartorio, onde se paga, uma somm:t extra
ordina.ria. 

E' bom. q uc rtos lembremJs ·que, com a 
civilização que avança, devemos ir despre
zando formalidades que eram explica v eis 
nas épocas do igno1•antismo. Estamos em 
outros tempos, e .em que a instrucção já nos 
permitte ·saber o que ê compra o venda, o 
que é hypotheca etc., já nos permitte cele
brar tola est:l. serie de actos que· dizem re
speito á vida privada, independente das exi
gencias que aj_nda. restam das velharias da 
sabedoria legislativa dos nossos antepas
sados. 

Acha queo seu sub.~titutivo deve s3r ac
ceito de preferencia, sobretudo pela circum
stancia de que elle permitte que se faça fran
camente aquillo que até hoje se tem feito 
hypocritamente, . procurando-so fa.lsea1· a lei 
e violando-a n. todo o momento. 

Ninguem ignora _que qualquer tabellião no 
Rio de Janeiro, querendo vende1• seucarto· 
rio tem sempre compradores,obtendo os des
pachos necessarios pa.ra receber seu dinheh•o, 
Por que então não pet•mittil•, de uma vez, 
em nossa legislação, que mu tabellião se.ia 
dono de seu cal·torio e tenha o direito a. 
tra.nsferil-o a quem bem lhe parecer, desde 
que a pessôa indicada reuna as condições de 
idoneidade profissional e moralidade indis
pensaveis para o exercicio do cn.rgo1 

O seusubstButivo auto1·i~a o notarioa no
mear. o suh-notario, emquanto lhe conviel', 
_podendo dispensai-o desde que não lhe me
reça confiança. Permitte, tambem ao not.ario 
transferir o seu cartorio a quem bem)he 
parecar, com a approvação do ministro, 
que só, poderá recusar si o indicado não tiver 
as condiçõ3s de idoneidade proflsaiona.l e ca· 
pacidade moral para exercer o cargo. 

LemlJra á Camara que ha um projecto, que 
deve passat• á sa. discusão, augmentando o 
numero de voluntarios · de . oitQ para . dez. 
Assim se irá gradativamente inteoduzinda 
no regimen actual os melhoramentos que tor
narão mais adequados ás circumstancias os 
notariados ora existentes. 

Não act•edito que os signatarios do parec_or 
que estúimpugnando possam offerecer a 1Di
nima objecçã.o. aos argumentos que apre
sentou, 

Aguarda, ent1•etanto, . o pronunciamento 
desses collegas o muito surp1•ezo ficará si 
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algl1m raciocínio ou argumento logico sur
gir em opposição ao que disse • . (Muito bem ; 
muito bem, ; o o1·adm· d co'ínp1·imentado.) 

Ninguem mais pe<lindo a palavra, é e!lcer-
l'a.da em 2a discussão o art. lo. · 

São successivamente sem debate encel'ra
clos em 2a. uiscussão os arts. 2" e 3() do pro
jecto n. 215, do 1904, determinando que os 
ta belliães de notn.s do Distdcto Federal pa.s
sem a sm• denominados «nota;rios publicos» 
e dando outras providencia.~, ficando adiada 
a. votação. 

São successivamente sem deb:~te enceri'a
dos em 2a discussão os art. l0

, 2° e 3° do 
projecto. n.234, de 1004, a.utorizando o Poder 
Executivo a. conceder, a quem mais vanta.
zens o1ferecer, privilegio para construcção, 
uso o goso de pontes ou port_ascom serviço 4e 
ira.nsporte de margem a margem, por meiO 
rle barcos movidos a vapor ou a electrici
dade, nos rios de que trata. o a.rt. 34, § 6°, 
da Constituição; e dando outras providencias, 
ficando adiada a. votação. 

E' annunciada a la discussão do projecto 
n. 225 A, de 1904, detel'IE-inando que as _Le
<,.ações do Brazil, no Japa.o e nas Repubhcas 
âe Venezuela, Equador e Colombia, sejam 
regidas por minis~ros residentes, coadjuYa· 
dos por 2•ls secreta.I'lo~, e dando ou~1·~s pro· 
videncias ; com parecer das Comm1ssoes do 
Diplomacia e Trat:l.dos e de Orçamento. 

O fia•. Bellaarlo de Souza (•)-
81•, Presidente, compareci hoje a ~stll. Ca: 
mara. p<Jlo rigoroso dever que SJ 1mpoz a 
minha conscicncia de p1•opor uma emenda 
supp1•essiva do art. 4° do projecto ora em 
fleba.to. Vendo, por•ém, que elle está .em 1 ~ 
discussão a que o Regimento não me per· 
mitto allresental-a., desde já. peço a V. Ex. 
que me mscreva para fallar na 2a discussão, 

. porque hei do impugnar este artigo, quo 
acho perigoso, com toda. a inspiração do meu 
patriotismo e com todos os cle111entos do 
meu f1•a.gil entendimento. · 

Na. hot•a opportuna, hei de discutil-o com 
i;oda a Jiberdo.dc, p:>rque elle esta.belec3 um 
principio pel'igosissimo. (Muit~ bem, muito 
bem.) 

O Sr. B1'icio Filho aguar.lará a. 
2a. discussão do projecto para. debatel-o mais 
demoradamente. P01; emqua,nto limita-soa 
chamar a attenção da Camara pa1•a a. faci· 
lidado com que csbanja.mos os recursos do 
Thesou1•o. Ha dias vo~ámos na Camara o cre~ 
dito extraordinario do 100:000$ (ouro) 
de stinà.dos âs despezas com uma Missão Es· 

(•) I!Mo õiscu•·.so r.ão :'oi revi:oto I)Blo Ol'tldOl'• 

pecial â. Colombia. Agora vamos Yotar um 
projecto determinando. que as legações bra~ 
zileiras no Japão, em Venezuela, Equador e 
Colombia. .seja.m .regidas por ministros resi
dentes, coadjuvados por 2°5 secretarias. Tm
tando-sH de paizes vizinhos, o orador é o 
primeiro a reconhecer a necessidade does
tabelecimento de taes legações. O que não 
comprehende é esse systema. de duas des.;;. 
pezas ao mesmo tempo. Ji estava pro
jectado o estabelecimento da.s refel'idas le-:
gaçõs; mais razoavel seria entregar ao Mi
nistro o estudo das questões qne temos com 
a R9publica. Colombianil. Não sabe para. 
que o luxo ue uma Missão Especial e uma 
legação. 

De~!lle quo já fui approvado pela Ca.mara 
o projecto providenciando sobre a. M1ssão Es
pecial, o orador apresentllrá emenda em 2" 
discussão supprimindo a Legação da Colom
bia. Terminados os trabalhos da Missão Es
pecial, facil se1•á a qualquer Deputado otfe· 
recer um projecto creando a legação. 

Observa que o Sr. Barão do Rio Branco é 
muito gastador e o nosso dinheiro não é tão 
abundante que possa ser fa.rta.mente dispen
dido. 

Desejaria que o relatorio tt•ouxes3e explL
ca.ções sobre a dupla. despeza. Mas infeliz· 
mente o rolatorio do anno passado só agora. 
é que veio; o que teria de ser apresentado 
este anno só vit•á. em 1905, de modo que o 
ultimo, a julgal' pelos precedentes, só será. 
apresentado qu:tndo S. Ex. estiver passeando 
pela Europl.. 

O Ministro do Exterior é tat•dio em seus 
movimentos, é posado e zo1·reiro. (Muito 
bem. ll:luito bem • ) 

Ninguem mais pedindo a palavra, ~ encer·· 
rada a discussão e adiada a votação. 

Comparecem mais os Srs. Carlos de 
Novaes, Rogerio de Miranda, José Euzebi'?~ 
Urbano . Santos, Christino Cruz, Beze1•ri1 
Fontenelle, Francisco Sá, Eduardo Stu.
dart, Frederico Borges, Eloy de . Souza. 
Alberto Maranhão, Paula e Silva, Abdon 
Mih1nez, Pereira de Lyt·a, Malaquias Gonçal· 
ves, Esmeraldino Bandeira, Estacio Coimbra.~ 
Pedro Pernambuco,. Angelo Neto, Epami
nondas Gracindo, R01.lriguea Daria, Qlivei~a. 
Valladão, Neiva, Bulcão Vianna, Garma. 
Pires, Satyro Dias! Augus~o de Frei~as, Al· 
ves Barbosa, Rodrigues · L1ma, Galdmo L~· 
reto, Irineu Macha~Lo, Nqlson de Vasconc.el~ 
los, Bulhões Mat•cial, Oscar Godoy, Er1co 
Coelho, Galvão Baptista, JulioSI;\ntos, ~en~ 
rique Borges, .Crurello Cavalca.nt.l, Fr.anc1sao 
Veiga, Ribeiro Junqueira, Anthero Botelhot 
Leonel Filho, Lumounier. Godofredo, Caloge· 
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l; ras. We~(l63lág lka.~. ~~dolpbo J?aix~Q. J~~ Em ~~g~ida. é pos~o a. votÓ~ e appi:óvado 
~ ~ sulno ·. Cardoso, Franetsco~ , Rome~ro, Fer- em pr1me1ra discussao o seguinte · 
, .. na.nil.o Piastes; EloyOh&ves, Candido)tildrf~ . . . . . . 
i g ues, Herrileiiêgildo .de Mora.es, Joa,quim PRO;rEcTo 

Teixeir:i. Brandão, Costa. Netto, Boned~oto · de 
·r. · Souz&, Ca.iolos Q3.vli.loanti, . Abdon Baptista, N. 259- ~904 

Eliseu Guilherme, Victoriito Monteiro •. An.- o Congresso Nacional resolye : 
gelo Pinheirq,· Diogo Fortuna. e Homem de 

•·· ~al11.o. .. , · . . . Art . 1° 

· .· · Deixil.m de compa.recér com causa pâ.r tici· Inaumbe ao Ministerio da Marinha a fisca. 

·;: · t~r~i~s~~y'!~~~r~!r~~ ~~Cl;!~~na~d~ng~ ~\~fSa.e ~~~tti~:: pesca n M ag.aas territo-
. ·Veira,"Passos·Mira.nda, Arthur Lemos, Indio 
do. Brazil, Antonio Bast!1S, Gaedelha. Mourão, Art. 2• 
Thoma.z Cava.léa.nti, Pereira Reis, Wa.lft•edo. Será. considerada como pesca. toda e qila.l-
Lea.l, Trindado, José Marcellioo, Moreira. · d t d d t 
Alves, Arthur Orlando, Euzebio da Andt•ade, qum· 10 us ria extraetiva os pro uc o.s do 

. Felisbello Freire, Leovigildo Fitgueira.s, mar · · 
j<. Castro lteb:Jllo, Eugenio Tourinho, Vergne de Art . ge 
!: Abreu, Pinto Dali.ta.s, Tolentino dos Santos, 

Eduardo·Ramos, Marcolino Moura, Fldolis A pesca ser~!. dividida: 
Alves, João Luiz, Penido Filho, David Ca.m- a) pesca livra ou no oceano ; 
·pista,Fra.ncisco Bernardino, Joã.o·Luiz Alves, . b) p3sca, costeira ou ao lonao das costas, 
·Adalberto Ferraz, Henrique Sa.lles, Mano~.>l " 
Fiilgeneio, Nogueira, Pa.dua. Rezende, Do· até o limite das aguas tel'I'itoria.es ; 
mingues de Castro, Lelte de Souza, Pa.ulino c) pesca. interior ou nos portos, rios, la.· 
Carlos, Alvaro de Carvalho, Azevedo Mar~ gôas ou, .em geral, em aguas interiores e de 

.. q ues, Rodolpho Miranda., . Bernardo Antonio, j urísdic~ão federal. · ·· 
l i Aquiuo·. Rt6eiroi Juvenal Miller, Ma.rça.l .. Art. 4o 
-; "E9cilbl\r, Barbosa. ·· Lima., Rivadavia. Corrê&, 
'f· Domingos Ma!Mla.renha.s, Vespa.sia.no de Alhu· Dividido o territorio maritimo da Repu· 
·: q uerque o Ca.mpos Ca.t' t!er • ·. · blica., fdra. os fins da ftsca.liza.çio e policia 
,. E sem callSI. oa Srs~ Aurelio Amorim, João federa do pesaa, ·o Governo t'ar~ organizar 

Ga · v· 'li B 'd J - Lo s · os regula.mentos e instrucçõoa correspoliden· 
yoso, · n•gt 0 rigl o; oa.o . pes, . erglO tes a cada. região e especie de pesca,· <IA"'IlDdo Sa.boya, · Teixeira de S~; . Medeiros e Albu- ....,. 

· qu~r9-ue, Arroxellas Galvio, Moreira. Gomes, os pt'Ocessos adoptados que !oram ma.is con· 
.Pa.uhuo de . Souza., Vil'ia.to M&sca:renha.s, venientes, estabelecendo : 
Astolpho' Dutra., Ca.mlllo Soares F'Hho,Sa.biuo a) as épocas do abertura e de encerramento 
Barroso; Costa Junior, Amaral Cesa.r , Fra.n_. pa.:t.:a cada pesca; . . 
olseo·Malta. e Alfredo Varela.. 11) as condições relativas a embarcaQães e 

esta beleolmen tos de pesca ; 
, o .Sri Preaidente-A list& da porta. c) o. fórma, dlmenSIJos e mais particular!· 
accusa. a. p~nça. de 121 s rs. Deputad. 08, . dades r elativa.& ou d11rerentes instrumentos 

ou appa.rolhos regul&menta.res pa.ra cada 
. Vae-se proceder <1 votação d'ts materia.s pesca ; 

• enç11rra.da.s~ · d) as medidas de con~et•vaQão e transporte 
· . Convido os. nobres Da. puta.dos a. · oticupa.r. em para os produetos d& pesca e · as tendent e! a. 

evitar-se a destru içio de cada ea peele ; . 
·:os seus 'loga.rljs. . · · . e) ns prescripçõea relativas á exira.cção de 

': E'a.nnuncia.dL a. vota.Çã.o do proJeilto n.259, areias, de. plant.aa mo.rinha.s, . a.o córte de 
del004, d!l.ndo ao Ministerio ·da. Marinha a mangues etc . . · ·· · 
iheumbencia de 1!.3callza.r e policiar a pesca. f ) toda.'s as ;nedida.s, emftm, de ordem, po
nas a.guas territoria.es da R?publie!l. e da.ndo licia e repressão,. tendentes a regula.rízarem 
outras· providenciás (1~ discussllo). · e desenvolverem a indastria da pesca.. 

· Art. 5• 
" . O ,:Sr; Prillideote-- A Cominlssio 
,- apresonto.u um substitutivo, que .consta do Haverá;. guardas pa.t•n. ·a · policia.: da pesca 
;.' ~l'llpresilo n; 259, de 1904,~e que só po~erá em cada. uma. das div!sões do terrltorio 
t';. ~I,'Jom~o .~m, consid.eraça.q s1 o proJecto mariclmo.dir RepubUca.; nomea.dos deritre o 
)/~~!l!lal' ' · 2&dUICuasão; · . . · · pessoal iuscriptO na.s capitanias dos portos ~ 
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Art. G• 

A pos~a costeira será eqnípare.ch á cabo· 
tagem nacional, ficando a sua policia a cargo 
dos mestres ou patl·ões, que pa.1•a. esse fim 
forem escolhidos pelas autoridades na.vaes 
para cada. divisão do tea.ritorio maritimo. 

.\rt. 7" 

As companhias ou n.ssociaçües de pesca, 
costeira ou interior, terão fi.scaes, nomeados 
pelas autoridades na.va.e.~ competentes, com 
os vencimentos que lhes forem fixados, a 
expensas da.s mesmas companhias ou associa· 
ções ; não podendo, porém, os fiscaes, om 
geral, terem interesse commcrcia.l algum, 
ilirecto ou indirecto, na pe3ca. ou oous pro
duetos. 

Art . 8° 

Os guardas de policia. da pesca serã.o isen
tai! do serviço militlr, quando sorteados. e 
terão direito â porcentagem que 1or estabe
lecida, das multas e confiscações impostas 
por infra.cções do regulamento. 

Art. 9• 

A pesca. sem o emprego de embarca.f;ão 
não obl' iga.rá o pescaclo:r a. ser inscl'ipto ou 
arrolado nas capitanias dos portos; nínguem, 
porém, poderá habitualmente oxercel-a. sem 
licença, que será. periodicamente reformada 
mediante as taxas estabelecidas, 

Art. 10 
Todos os dados o informações relativos á. 

inclustria da. pesca serão, pelas autoridades 
na.vaes competentes, annualmente reunidos 
·em documentos estatisticos apresentados ao 
~linisterio da Ma1•inha. 

Art. 11 

O exerci cio profissional da. pesca se1•áisanto 
de qualquer onus para. os indivíduos inscri
ptos ou arrolados na.s ca.pita.nias dos p01·tos, 
durante o tempo de sujeição do:s mesmos ao 
sorteio militar. 

Art. 12 

Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Sr. Brlclo Filho (pela o1·dem) 
requer verificação da. votação. 

Procedendo-se á verificaçã<J reconhece-se 
terem votado a. fa;vor 90 Srs. Deputados e 
contra. nenllUm. 

O Sr. Presidente - Não ha nu
mero . 

Vae se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada verifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Izidro Leite, 
Celso de Souza., Joviniano de Carvalho, He
redia. de Sá, Mello Mattos, Nelson de Vascon· 
cellos, Bclisario ele .Souza, Silva Castro, Ln.u
rínclo Pitta, Cruvello Cavalcanti, Josú Boni
facio, Leonel Filho, L~mouniel' Godofl'Cdo, 
Rodolpho Pcixiio o Bernardi> de Campos. 

O Sr. Presidente- Re.iponúeram 
á chamada 111 Sr. Deputados. 

Vao-se preseguir nas votações. 
Compuecem ainda os Srs. Aniziode Abreu, 

Aíl'onso Costa, João Vioira, Cornelio dít Fon
seca, .Josó Monja.rdim, Camillo Prat.e:::, Re
bout;as Je Carvalho, José Lobo, Lindolpho 
Serra e James Darcy. 

Pl·oocJendo-se a. nova votação do pt•ojecto 
n. 259, de HJ04,dando ao l\Iinisterio aa Ma
rinha a, incumbcmcia de fiscalizar e püliciar 
a pesca nas ~tguas territoriaes da. Republica. e 
dando outras providencias, reconhece-se ter 
sido o mesmo appt'ovado por 105 votos 
contra um voto. 

E' annunciada a vota.ção do pt•ojecto nu
ffiOl'O 2 A, de 1904 (do Sanado), autorizando 
o Governo a promover a construcçlio de 
uma. cstra da de ferro entre as cidttdes de 
Caxias e S. Luiz, no Estado do Mttra.nhão, 
nas condições que estabelece (2" discussão) ; 

O Sr. Jose Eusebio (peZa ordem)
Sr. Presidente, a este projecto a Commissão 
apresentou diversas emenuas, e eu tomo a 
libcH•dade de ch~ma.r a n.ttcnçã.o de V. Ex. 
pa:·a. este facto. 

O Sr. P•~esidente-Sim, senhOl'. 
Vou submetter a votos o project::>, salvo 

as emendas oll'erecidas pela Commissão aos 
arts. 1 o e 2" elo projecto n. 2 A, de 1904, do 
Senado. 

Em seguida é posto á Yotos e approvado 
em 2a discussão, salvo as emendas da Com
missão, o seguinte 

PROJECTO 

N. 2 A-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . o E' o Governo a.utoriza.do a pro

mo ver a construcção de uma estrada de 
ferro en1re as cidades de Caxias e S. Luiz, 
no Estado do Maranhão, fazendo a obra. por 
administração ou contractando a oonstrucç.ão 
por meio de títulos a.mortizaveis em 33 
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'annos, que o ·Governo emíttirJ, . vencendo E' o projeeto assim mnenda.do :rppro,·ad.o 
, juros de 5 "/• em pa.pet ou 4 "/• em ouro, e. em 2• discussão c enviado â respectiva Com· 
, , i.le-vendo a estrada, dapois de coustruida., misSão para-redigil-o para a s~ discussão, à.e-
; :ser anen!l.ada," mediante . concur~onc:a pu- :J.ooordo com o vencido. · 
· blica.. · Posto a votos ~ approvado em disonssã.o

:: •· § 1 ~o Esses titulos irão.seudo entregues ~o unica e envia.do á s!l.ncção prusidQncitll o . 
· contracta.nte, mensalmenta, á proporção qut) seguinte 
: forem sendo reoebid:ts as obra~. calculado o 
silU custo pelas medições· feit;J.~ c pelas uni

''rlade> de preços do OI'çamento approvado, 
:-•reservadoa 10 "f. p 1r<t _ garanti '-I da conser
i :vação d[l-~ mesm<l.s oln•as. 

§ 2.• A ímpo1·tancia tot<:~l dn,s obras será 
l.Jasea.da no custo médio de 40:000$ por kilo
metro. 

Art. 2. 0 A estrada poderá. ser inici:J.da. om 
;qualquer dos pontos extremos ou em ambos 

i; ao mesmo tempo ; atravessar:!. a zona que 
Ul.ca entre os vanos dos rios Itapicurú e 
. ~ Mearim a passa.r4 pela -viUa do Rosario, 
: t~ndo entre esta. villa e a cidade de S. Lulz 
.'o traçado q 11e for mais u propriado para a.t
:,: tende1• com facillda.do, a qua.lquer toropo, :i.o 
, serviço do porto de ltaquL 
, Pa.ra.grapho unico. Em Ca:da.s ligar·se·ha 
; e lia. á. linha ferre a. dEl!IBa cidado a Ca.jazeiras. 
· _ , Em seg11ida ·sã. o. successi vamento ·· postas a 
'vaias e ap~trovadas 11.!3 gcguint_cis emendas 
;da,Comml:::so.o : 
i cAo art. 1•- acllresce!lte-se : sal> O si o 
-: contracto de arrendamento ror feito coma 
:mesma pessoa ou cmproz~ que oontr:Lcta.r a 
construcção.» · 

_ < Ao.§ l• do mesmo o.rtigo, sl.lpprim~~se a. 
·, pr1lo. vra mensal?n~!\to e pht•as& ftnal : reser
)-vo.dos 10"% para garan til.1 da. cons~r var;ão da 
mesma ob1•a.,. 

«O § la• do mesmo :n•tigo rodija.-sc pQla. 
;fórma. seguinte : « A iroportanaia. tota.l dl!ll 
' Obras S<$râ. determinada ti. ~·ista. dos estudos 
~ approva.doa., 

·· «O li,rt. 2• redija·so pela fórma seguinte : 
«A estrada. so1'!1 construída pelo traçado q1te 
t for julgado mais · con veniBntc para. servir á 
-villa. do Rosario o ao porto de Ita.q ui.» 

O para.grapl!.o unico redija-se a.s&tm :.,. Em 
.. Caxia.s ligar-se-ha a. estrada ~ linha. ferrca. 
:dessa. cidade á CaJazeiras, mediante accordo 
: •)om a. respectiva em prezo..~ Sendo a estrada 
;de Caxias a ·cajacll'aspcrtoncentc á empreza. 
;particular, torna-1e ncaessaria. a. conâi~ão 
:do a.ooordo indicado.:. 

'; c _Accl'cscente-se .: «Art. 3° o Governo 
'jab_ril~cre!Hto!' Até ao .ma.xímo diJ 200:01)0$ 
_,pa.r;s; .. ~açn.o dos estudos, Que serão feitos 
··~r &dministraçlia:.. 

,.; 

PROJECTO 

N. 229 A--de 1go4 

(do Scnido) 

O Congresso NacioJ'lat decreta.: 
Artigo uni()O, A. reforma concedida Ilelo 

docreto do 3 de fevereiro de 1890 ao coronel 
do estado-maior de 1• classe Francisco Jt>sé 
ca.rdoso Juntar será considerada no posto de. 
gene1•al de divisão e a g1·adua.ção da mare· · 
chal, da data desta lei em dea.nte, ficando o 
Governo t~utoriza.do a abrir, no corrente . 
exercido, os cre!litos necessarios pam ore · 
spectivo paga.meuto, e revogadas as disposi-
ções em contrario. · 

· E' annuneiada a votação d.o projacto 
n. 210 A, de 1904, creando no Distrlcto Fe • 
dera. I m<ds d.ous otllcios de ta.belli:ies de notar.• 
(2" discussão) • · 

O Sr. P.residente_;A BSte projeot.o 
a Commilll!ão de Constituição, Legislaç•iio o 
JllStiça. apresentou um Sllbstitutivo. 

O l!ii:L•, Germano Hll.&sloeher 
{pela ordem) requer preferenelfl p~ra. a. vo-
tu.çli.o do substutivo. . · 

Consult:ula a Cama.ra., é aoncedidu a prc fil
rencl.a pedida. 

Em seguida. 6 posto a voto~ e approvado 
em 2• discussão o seguinte substitutivo da . 
Commlssão ao · · · 

PR.OJ.ECTO 

N. 210 A-1904 

O Coagresso Nacional decreta: 
Art . 1.• Sio creados no Distrieto Federtil• 

mais dollS ot!lcios do ta.bolllíies do notas, com·' 
as denominaçõoe de ·g. e 10•. 

A.rt. 2;o Revoga.m-SB as disposições em 
contrario. 

O Sr. Da-Joio Pilho (pcl rz ordem). 
requer veritlcaçíi.o da votaçio. 

Procedendo-se 11. vel'Uioaçilo, roooahecc·se 
tel'em votado n. fa.vor 99 e contra. 7 - til· 
tal 100. . 
. E' annuntiada. a votação d·1 soguint~-· 

emenda. additiva, do Sr. Hosanaah de Oli·
'l'eira. 
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:;~~----~--------~--------------------------~ 
. VotaÇão do projêcto n. ~34, de 1904, auto- 3a discussão do projecto n. 245 C, de 1004• 
! • riza.ndo o Poder Execuiivo a conceder, a redacção para 3" discussão da emenda o:ll'e· 
1 quem mais vantagens o:trerecer, privilegio r~cida ao projooton .. 245, qeste anna (~esta.· 
' Jl&ra cons\rucção, usa e gozo de pontes ou cada em virtude do a.rt. do Regimento 

:portas com serviço de transporte de margem Interno) autorizando o Pre~idente da Repu-
. a margem, por meio de barcos movidos a blica a abrir o credito necessario para veri
vapor . ou. a. elootricida.de, nos rios de qnel ficar, por experiencias adequadas, o valor do 
trata o art. 34, § 6,, da Constituição; e explosivo offerecido ao Governo pelo Dr. Al-

. dando outras providencias (2" discussão) ; varo Alberto U[l. Silva ; 
Votação do projecto n. _225 A, de.I904, JA dis~ussão do projecto n. 80 A, de 1904, 

det~rm1na.ndo que ~ Lega.çoes do Braz1l, no de~la.ra.ndo instituição de utilidade publioo a 
Ja.pao e·nas ~epubl:icas de. Venezuela! ~qua.- Academia de Commercio do Rio de Janeiro, 

·dOt: e Colombm, _seJam regidas .~or ~LDLs~ros reconhecendo os diJllomo.s por ella confGri
:resldentes, c?adJUVa~os por 2 secre.tarws, dos éomo de caracter offlcial, e dando outras 

. e dando o~tras :prov1~enmas, . com par eeeres providencias ; com parecer e emendas 
da.s comm1ssões de. Dipl~macHl. e Tratados e da Commissií:o de In·trucção e Saude Pu· 

.·. de Orçamento (1 a dlScussao) ; bli · • 
3• discussão do projecto n. 245 B, de I 904, ea • 

que fixa. a despeza do Ministerio da Marinha Levanta-se a sessão ás 2 horas e 15 mínu-
:parll. oe:z:ercioio de 1905; tos da tarde. 

151" SESSÃO EM 19 DE NOVEMBRO DE 1904 

P1·esidencia do Sr. Paula. G1timad1es 

, Ao meio-dia procede-se á chamada a que 
··respondem os Srs. Paula Guimarães, Julio 
de Mello, Pereira Li1na., Alencar Guimariies, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pire$, Bricio Fi
lho, S!l. Peixoto, Aurelio Amorim, Urbano 
Santos, Luiz Domingues, Cbristino Cruz, Dias 
Vieira, . BeZ(}rril Fon tllnelle, Virgilio Erigido, 

1 Francisco Sá., Frederico Borges, Eduardo 
Studa.rt, Sergio Saboya., Gouçalo Souto, Fon

·seaa. e .. Silva, Paula. e Silva,.Izidr o Loite, 
Teixeira. de Sá., Affonso· Costa., Celso de 

i Souza, Pereira de Lyra., Malaquias · Gonça.l· 
"Ves, · Moreira Alves, Cornelio da Fonsecs, 

; . Estaclo Coimbra, ·Pedro Pernambuco. EL
; <.pidio . Figueiredo, Angelo Neto, Epami
.· ·nondas Gracindo, Raymundo· de· Miranda, 

Rodrigues Daria., Joviniano de carvalho, 
··Oliveira Va.J.Iadão, Domingos Guimarães, 
Neiy~, Tosta, .Felix Gaspar, Eugenio Tou

: linho, Oarcla. P ires, Sa1yro Dia.s, Augusto 
· · de Freitas, ·.Alves Barbosa, Paranho;r Mon

tenegro, • Bernardo . Horta, Moreira Gomes, 
·.·Corrêa. Dutra, Mello Mattos, Sá Freire, Aine
. rico ' de .Albuquerque, · Erico Coelho; Silva. 

Castro; Bezamat, ·Julio Santos, . Henrique 
.. Borges, Cruvello Cavalcanti, :Mauricio de 

Abreu, Carlos Tei:x:eirB. Brandão, Fl'ancisco 
Veiga, Viriato Mascarenhas, Estavam Lobo, 
José Bonifacio, Gastão da Cunha, Carlos Pei· 
xoto Filho, Carneiro de Rezende, Antonio Za
carias, Carlos Ottoni, Carvalho Bl'it to, Olyn
tho Ribeiro, Lindolpho Caetano, •Nenceslào 
Braz, Rodolpho Paixão, Galeão Car1•alhal, 
Moreira da. Silva, Jesuíno Cardozo, Bernardo 
de Campos, Francisco Romeiro, Va.J.ois de 
Castro, Arnolpho Azevedo, Rebouças de Car
valho, Fernando Prestes, Ferreira Braga, 
Eloy Chaves, José Lobo, Paulino Carlos, 
Francisco Malta, Candido Rodrigues, Her me
negildo de Mot•aes, Joaquim Teixeira Bran
dão, Costa. Netto, Candido de Abreu, Car los 
Cavalcanti, Carvalho Chaves, Paula Ramos, 
Abdon B~tptista, Luiz Gualberto, Soares dos 
Santos, Germano Hasslocher; James Darcy, 
Domingos .Masco.reohas, Ca.ssianodo rfasei
mento, Vespasillllo de Albuquerque e Homem 
de Ca.rvalho, · · 

D eixa.m de comparecer . com causa. prtici
pa.da. os. Srs.,Wanderley d,e Mendonça,An
t bero Botelho, Enéas · Martins, Ra.ymundo 
Nery, Hose.nna.h . de Oliveira, Passos Mi
randa, Arthu1· Lemos, Carlos di! Novaes, R o-
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cgerio de Miranda; Jndio do BrazÜ, Antonio 
Bastos, Guedelho Mourão, ThomMl ·cava.L• 
·canti, Pereira Reis, Walfredo Leal, Trin· 
·dade, JoSé Marcellino, Esmeraldino Bandeira., 
Al'thur Orlando, Euzebio de Andra.de, Felis
bello Freire, Leovegildo Fflgueira.s, cas
tro Rebello, Vergne · de Abreu, Pinto Da.n· 

-tas, Rodrigues· Lima, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Mal'Colino Moura., lrineu 
Machado, Fidelis Alves , João Baptista, Beli
·sar io de Souza, Galvã.o Baptista, João Luiz, 
Penldo Filho, David Campista, Fra.nelsco 
Bernardino, Bueno de Pa.iva, Jeão Luiz 
Alves, Leone l Filho, Ada.lba1·to Ferraz, Hen
rique Salles, Manoel Fulgencio, Nogueira.' 

. Olegario Maciel, Padua Rezende, Doming ues 
de castro, Leite de Souza, Alvaro de Car
valho, Azevedo Marques, Rodo1pho Miranda., 
Bern:n•do Antonio, Aquino Ribeiro, Juvenal 
Miller, Marça.l Escoba.r, Angelo Pinl1eiro, 
R.ivl\davia Corrêa., Victorino Monteiro e- Cam
_pos Cartier. 

E sem causa. os Srs. José Eazebio, Cunha. 
J.Ia.chado, Anizio de Abreu, Joã.o Ga.roso, 
.JoãO Lopes, Eloy de SOuza, Alberto Mara
nhão, Abdon Milanez, Medeiros o Albuquer· 
que, João Vieil•a., Arroxellas Ga1vão, Bulcão 
Via.nna., Prisoo Pa.re.izo, Rodrigues Salda.nha., 
José Monjardim, Galdldo Loreto , .Heredia de 
Sá , Nelson de Vasconcellos, Bulhões Ma.rcial, 
{)sca.r Godoy, Augusto de Vasconcellos, Lau
r indo Pitta., Paulino de Souza, Berna.rdo 
Monteiro, Ribeiro Junqueira, Aetolpho Dtl· 
tl'&, Berna.rdes .do Faria, Lamounier Godo
:fredo, camillo Soa.rés Filho, Calogeras, S&· 
bino Barroso, Ca.millo Pra.ies, Costa. Junior, 
Ama.n.l Cesar,Benedicto de Souza., Lindolpho 
·serra, Eliseu Guilherme, B:~.rbosll. Lima., AI· 
fredo Va.re1a e Dí6go Fortuna. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate approvado a, acta. da. 
:Sessão antecedentl' , . . 

Pa.~s:J.-se ao expediente . 

O Sr. Alenco.r _Guimarães 
.(;(0 SeC?·eta.·io) procede á. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio~ 

Do Sr. secretario do s upremo Tribunal 
Federal, de 18 do corrente, · satisrhzendo a. 
l'equ isição desta Ca.mara no otrl.c io de 14 do 
·corrente, envia.ndo cópia. da roquislção pe· 
dida. quanto ~s cartas . precatarias expedidas 
em íàvor de Rosa & Carvalho e a' FeriULnde~~ 
MesquHa & Comp.- A quem fez a requi
.aíção (A' Commiss~ de Orçamento); 

S1í.o Lidos e vão a. imprimir, :para entr~r 
na. ol"J em dos tra.ba.lhos, os seguint!'s 

PROJECTOS 

N. 15\ B-1904 

Ememla elo Serutdo ao p;·ojectl> n, :151 A, deste 
a1mo, que auto~·i;a o P~·~sicletlte da Repu· 
bUca a conceder ao inspector M nilario da 
D.irectoria Geral de Saude P ublica Dr. Ar
thur de Jiiramla Pacheco um anno ele li· 
cença com todos os 1tencimentos, P<'-ra tra
tar de sua saurle anele lhe convie1· 

A' Comm:issã.o de Petições c P oderes foi 
enviada a. emenda. oft'erccida. pelo Sena.do ao 
pt•ojecto n. 15\, deste a.nno, para. que seja. 
concedida licen~a. a.o Dr. Artllur de Miranda 
Pacheco sóm ente com ordenado, em vez de 
-com iodos os vencimentOs. 

A Commissão entendo que deve ser a.do
ptada. pela.. Cn;ma.ra. a emenda do Senado . 

Sala das Commissões, 18 de novembro de 
1904.-Jose Et~•ebio, presidente.-Sd l?rei,·e, 
- Lindolpho Caetano. 

Projecto n . :151 A, de 1904, da Cama1·a dos 
Depu!ados, que auto1·üg o P.residc;~t~ d_a 
Republica a conccde1' ao .aapector aand ar•o 
da Di1·ectO?·ia Gei·al de Saude Publica 

. DY. Arlhll>' de Miranda P acheco ·u m anno 
de licença conl todos os ve~cimcneos, pq.ra· 
. ti·ata1· de s11a saude owie lhe convier 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Presidente da. Repu· 

b!ica autorlzado a. conceder ao inspectol' .m
nita.rio da. Directorla. Geral de Sa.ude Pt1blica. 
Dr. Arthur de Miranda. Pacheco um anno de licença., ·com t:Jdos os vencimentos, :para. 
t!'a.tar de s~1a saude onda lhe convie1• ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Cama.ra. dos Deputados, 19 de setembro de 
1904.-Ca,·los Augusto de Oliveira Fig'-I(Jiredo, 
Presidente interino. - Manoel de Alencar 
<Nimaráes, 1• Secretario.-J. B . ·WandedetJ 
de Mendonça, 3° Secretario, servindo de 2•. 

Em~ nela do Senad<> ao ·p>·ojecto " · 15:1 A, ck 
· 1904, da Oamara MS Deputados ·. . 

·onde se diz : « Com t odos os vencimentos » 
cllga-se : « Com ordenado ,. • 

Sena.do Federa.!, 11 de novembro de 1904, 
-Alberto José Gonpallles , P1•esidente interino, 
-Joaquim Fcm·cira ChaOJes , · 1• Soore\ll.l'iG in; 
ierino; - Thorna:: D~~ftrw, · 2' Soeretario in-
terino. · 
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N. 182 B- 1904 

Emenda do Senado ao pr~iccto 7!. 18'2, deste 
an11o, que o.utm·iza o P1·esidente da Rep•~
úlica a concerle;· ao D1·. Ji'efippe Radi'igv,es 
da .4-retledo, j!!i:: sub•Utu!o tedcri'Z ,.;a secçt!o 
do lrlaraHlu ... ra. oilo ~mczes tlc ~icet1-ça, cmn 
ordenado, zw''" tratm:tlc sua saude onrle lhe 
convier 
Sob o fundamento de que a Consolidação 

das leis refurentes á Justiça Federal não dá 
ao Governo a attribnição de conceder licença 
aos funecionarios da. mesma justiça, o Senado 
Jlropõe emenda ao projecto n. 182, de~to 
.anno, da. Cam!lm dos Dcputa.clos, que aut·J
l'iza o Presidente da Republica. a conceder ao 
Dr. Felippa Rodrigues do Azevedo, juiz 
~ubstituto federal na secção do Maranhão, 
oito mozes de licença, com ordenado, pl1.ra 
irata.r dll sua sa.ude onde lhe convier. 

Consiste a emenda do Senado em substituir 
<J.s palavr~ : Fica o Presidente da Repu
Mica autorizado a ooncedel' - pelas seguin
·,es : - São· concedidos. 

A Commissão de Petições e Poderes, com 
a devida. venia discorda. do parecer da Com
missão de Finanças do Senado, qu:~nto á. ro
~tricção que attl'ibue ao Congresso Nacional 
de. poder autorizar o Presidento da. Repu
blica a .::onceder licença. aos fnnccionarios da 
-Justiça Federal. 

A Consolidaoão citada pelo. Commissão de 
Finanças não pódo Jazer essa restricção ao 
Poder Legislativo, cuj1s attrilmiçõe.~ são de
Jimita.das uni~amento pela Constituição Fe
i!.oral, 

Si 11ma. lei não doi a.~ Poder Exeeutlvo 
attribuição p:ll'a praticar cc1·to ::~cto, outra 
lei p(lde dar-lb'a, uma vez que o Congt•esso 
Na.eiona.l, proccJendo nos limitas constitu· 
ciorJaes, assim o entenda ... 

Admittir a doutrina da hOJll'O.da. Com missão 
l!e Finanças seria. admittir que o Podor Le· 
~~isla.Livo fosse limit:mdo as suas pt•oprias 
a ttribuições á. proporção que vota3se cada 
.lei.· 

Assim, entende a. Commisi!ão que nlLo deve 
ser acceita a emenda do Senado. 

Sa.la. das Corilmissões, 18 de novemln·o de 
190-l.-Jose E«<::euio, preúdenta.-Sd H·eire , 
-·Lindolplzo Caetano . . 
P1·ojecto n. 182 A, de 190·:1, da Camm•a dos 

Deputados, autorizando o Pl·esidente da 
RepubUca a cot1cecler ao DY, Felippe Ro· 
drigues de A.:etledo, oito mczes de licença , 
com .ordenado, ptwa trc1/a1· de sua saude 
onde lhe C011'1lie1· 

R01lrigues de Azeredo oito mozos de licença 
com ordenado, para tratar de sua. saud~ 
unde lhe convier ; revogadas as dispo>il;ões 
em contrario. 

Cama.ra. dos Deputados, 21l de setembro da 
1004.-Carlos Augusto de Oli'IJei,·a Figuei · 
1·edo, Presidente interino.-Mattoel de Alen
ca•· Guimo.t·i!es, 1 n Secretario.-J. B. Wan 
derley de Mendor1ça, 3" Secretario, serviuüo 
de 2" 

Emenda do Senado ao pl·ojecto n. 182 A, ele 
1904, da · Camara dos Deputados 

Em vez de -Fica o Presidente d11 Repu.
blica. autorizado a conceder-diga-se: -São 
concedidos. 

Senado Federal, 11 do novembro de 1904. 
-Alberto Jose Go11çalves, Presidente ínt&· 
riao.-Jol'!quim Fe1·rei1·a Chave>, 1• Secreta
rio interino.-Thoma~ Del(in.o , 2" Secreta.l'Jo 
intorino. 

N. 282-190! 

Concede ao baoha1'6l Pedro P emi1·a Gli eJ'IH OU .. t 
Raíol, jui: substituto seccional na secção 
do Pa1·d, oito me;;;es de licença, sem venci· 
mentos, em pro1·ogacao da qtte lhe foi con
cedida pelo p1·esidente do Supremo Tribuna~ 
Federa I, p'wa t·ralar de sua saude onde lh~ 
.convier-

Foi presente á. Commissiio de Petições e 
Poderes o requerimento em que o bach;uel 
Pedro Pereira Cbermont Raiol,juiz substit uto 
soociona.l na secção do P<~rá, solicita oito 
mczes de licença, sem vencimentos, em 
prorogaçiío dtt quo lhe füi concedida pelo 
prosidonte do Supremo Tribunal Federal, 
para. tro.hr de sua s:~oude onde lhe cou
vier. 

Em atteitado firmado pilr dous clinicG!l 
residente:; oa. séde daquella. secção, se encon.·· 
tra a prova. de que o peticionarío solrro da 
ga.stro hopa.tite, precisa.ndo ratíra.r-se tem
porariamente pa.1·a. Europ:.., a bem do sult 
saude. 

Nada tendo a oppor, julga a. Comm issão 
que devtl ser adopto.do o seguinte projecto: 

O Congt•osso Nacional rosol v a: 
Artigo unico. E' concedida ao baehaml 

Pedro Pereira Cherm~nt Raiol , juiz substi
tuto seccional na secção do Pat·á, licença 
por oito meze;, s.em vencimentos, em proro,. 
gação da que lhe foi concedida. pelo presidente 
do Supremo. Tribunal Federa.!, para. tratar d~ 
sua saude onde lhe convier. 

O Congresso Nacional resolve : Sala da.s Commhsões, 18 de novembro de 
Artigo nnico. Fica o Presidente da Repu· 1904.-Josli Eu,.ebio, presidente ,-Sct F-,·eir-e. 

lmca autorizado a concoder ao Dr. Felippo -Li»dolpho Ca~tano . 
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OR.DE~ po DL'\. 

O SJ.•. P:~.•eslden-te-Não ltavendo 
numero legal par:J. se proceder ás votações 
;1as m:1terías encerradas, passa-se il. ma teria 
em discussão. . 

E' :1nnunciada. a 3• diseuss1í.o do projocto 
n. :245 13, de 1904, que fix:~. a despeza do Ml· 
nisterio da Marinha para o cxercicio de 
HJ03. 

Vem á :Mesa, sã.o lida.s, apoiadas e postas 
_eonjunctamcnte em díseu~são as soguint!lô 

fl~!ENDAS 

_{o pojoclo n. 245 B, de 1904 

(Or0amcnto da :Ma.rinha) 

N. 1:2-Capitanias de pot•tos-Mantenha-se 
n;~ rubrica-Pessoal-da de Seqripe, a Yerb:J. 
1l.e 3;320$, com que foi dotada :pela lei 
n, 1.145, de 31 de dezembro de l903,art. 7•, 
sendo: 2:600$ para. um machinistu e 720$ 
para um foguí::1ta. de um rebocador dcstina.do 
ao sel'viço das barras daquelle Estado. 

·Sala das s~ssõe3, 19 de novembro de 1904. 
·"-c-OlivM,-a Vallarl(io.-Joviniano de Cat'llalho. 
-Felisbello Freire.-Rodri(Jires Do,·ia, 

N. 2:~-Ma.teríal de construcção naval, 
.etc. -:\Iantenha-se a. verba de WO: 000$ con
signada. na lei n. 1.14.5, de 31 de dezembro 
de 1903, art. 7•, para. a.cquisiçã.o de uml'ebo
cador dost,inado uo serviço das bal'ras do Es
tado de Se1·gípe, sem subvenção a qualquer 
aS9ociação de praticagem. 

Sala das sessõca, W de novemb1•o de 1904. 
-Oliveira Valladão.-lo12lniarro de Cm·valho, 
-Felisbello F1·eire.-Roàrigt'e$ Doria. 

o sr_ Pre•ldente-Est!ls emendas 
não podem ser accoi tas cv;-vi do disposto no 
pa.ra.gra.pho unico do art. 185 do Regi
mento. 

O l~h.·. Brlclo Filho - Sr. Presi· 
dBnte, pedi a pa.tavra. pa.1'a otrerecer algu
mas emendas ao. projecto n. 245 B, de 1904, 
que fixa. a despeza. do Ministerio da Marinha. 
para o exercício de 1905. 

por occasião da. vota.çii:o. Existe uma rubric~ 
com n. verba de 700:000$. não só pam os 
e>tudo~ sobre o· invento de uma turbina ~~ 
va.por, como tambem paTa estudos o con
struc :;~e.s de submarinos. A Com missão tinha 
acceita.!lo a p:.rtc da min!Ja emenda., que 
versava sabre a. turbina a vü.p:Jr, p"ropondo, 
entt•ctanto, a rejeição da outra· parte; :?. 
camara,· porem, acccitou amuas as pai'tes da 
cmend:"~. 

Verificc..-se, PJTém, aqui, que, alem d::~. 
verba especial de 30:000.~ pat·a- o invento da. 
tut·biDa, :JgUl'Ol. a. de 700:000$ ]ll!,l'!l, estudo:: ll 
con;t~ucçf1o de subm:wino,~. 

Ora, para pôr as couSJS de accol'do aom o 
votado, proponho a. diminuição desta verb~t 
e, al~m desta diminuição, proponho outra. n" 
vel'ila.-Eventu:J.es-e na. vel'b::..-Fretes , pa.s. 
sagens e a.juúa.s de custo. 

Sr. Presidente, tlz isto p!'eoecupa.do com 
os ínteres1es da armad'' nacional ; em out r;;>, 
emende, mt:.tHlo que a quantia dcduzid:J. 
de.ssa.s verbas seja addicionada á verba 25-
ComlJust!vel -quo está. aqui apenas com 
1.000:000$, :isto dea.nte da necessidade ile 
roove1· as nossas unidades de comba.te, po~
q_lle ê andando que os navios não se estragam, 
e, a.nda.ndo que as tripulações se tornam prl\• 
ticas e aptas para. os serviçcs nas occasiões 
nccessa rias. 

Além destas, ll.presento outr:~.s emendas, 
mna dellas dizendo que na autorização par a 
a. rcorga.niz::~ção do Conselho Naval e respe
ctiva secretal'la, as modificações sejam feitas 
sem augmento de de.speza, e a. mesma cousa 
com relação êl. Escola Na:va.l. · 

Feitas estas considerações, deixo a tribuna, 
aguardando o parecer sobre as emendas, pa.r:t 
ness11 occMião voltar ao debate. (J1Hila bem) 

V•Jm á. MeM,, são lidas, apoiadas e po3tas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

E)!ENDAS 

A.o Jli'Ojecto n , 245 B, de 1904 

(O~çam ontn <la :Marinha} 

Na, l•Jtra. o, elo art. 2• - a.ccrescen te-se, 
depois das pala. vra. s-. e a. respectiva. secret a,. 
ria., o seguirn~: sem augmento de despeza. 
O mais fica como está. 

Sala tias se~sões, 19 de navembro de 1904. 
-Brid o Pilho . 

Não me demorarei na tribuna justificando 
ns mesmas emendas, visto como, em virtude 
da. nova disposição regimental, ellas teem de 
receber o parecer da Commis~ã.o de Orça- Na. letra c , do a,rt. 2"-depois das paln-
mento. . "Vl'a.s, -julgar convellientas-accrescente-se 

E!!tre as emendas quo submetto á C:OD;Sld~- 0 seguinte: sem augmento de de~peza-flca.n
raçao da. Casa, figura. a que roa.nda dlmmmr do 0 ma.is como está. 
de 700:000$ para 670:000$ a verba da lettra • 
D do art; 2>. Essa diminuição que proponho I Sa.la. da.s BC3sões, 10 de novembro de 1904. 
e uma. consequen~n. do qu(l se passou aqui -Bricio .Fiiho, 
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Na letra. r.l, do art. 2"-accrescente-se o 
seguinte: a. Commissão encarregad<?- de d~r 
o seu parecer sobre o submarwo de mvençao 
nacional devo apresentar o seu trabalho 
durante o anno de 1905. 

S:lla das sm;sões, 19 de novembro de 1904. 
-BI'ido Filho. 

Supprima.-sc o art. 3". 

Sala. das sessões, 10 de novembro do 1904. 
-B1·icio Filho. 

Na rubrica cl, do art. 2° - reduza-se a 
verba a 670:000$000. 

Sala das sessões, 19 de novembro de Hl04. 
-Bricio Filho. 

Reduza-se a 150:000$ a verba da rubrica 
n. 26 do art. 1". 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1904. 
-B,·icio Filho. 

Reduza-se a 150:000$ a verba da rubrica 
n. 27 do art. 1". 

Sala das sessões, lO do novembro de 1904. 
-Bricio Filho. 

Appliquo-se a differonça das verbas dimi
nuídas nos ns.26 e 27 do art. l" e letrn. d do 
art. 2", para augmento da verba da rubrica 
n. 25 do mesmo artigo. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1904. 
-Bdcio Filho. 

Ninguem mais pedindo a palu.vra. é encer
rada. u. discussão e adiada a votação, até que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre as 
emendas offerecidas. 

E' annuncia.da a 3a discussão do projecto 
.n. 245 C, de 1904, redacção para a 3a dis
cussão da emenda offerecida ao projecto 
n. 245, deste anno (de1:.tacada em virtude do 
art. do Regimonto Interno), autorizando 
o Presidente da Republica a abrir o credito 
necessario para verificar, por experiencias 
adequadas, o valot• do explosivo ofi'erecido ao 
Governo pelo Dr. Alvaro Alàerto da Silva. 

Ninguem pedindo a palavra é encarTada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a l" discussão do projecto 
n. 80 A, de 1904, declarando instituição de 
utilidade publica a Academia do commercio 
do Rio ue Janeiro, reconhecendo os diplomas 
por ella conferidos como de caracter official, 
e dando outras providencias; com pare~er e 
emendas da Commissão de Instrucção e Sau
de Publica. 

o Sr. Presidente-O projecto é 
do Sr. Mello Mattos. 

A Commissão do Instrucção c Saudc Pu
blica. deu pat•ccot' fa. vora vol ao projActo, 
apresentando algumas CJ_ncndu~ qu~ só po~e
rão ser tornadas em eonstderaçao st o prOJ3· 
c to passar á 2a discussão. 

Ningucm polindo a pala na é enecrrada a 
discussão e adilua. a votação. 

o Sr. Presidente - Não lw. nu 
mero para se pl'ocedcr _ ás votações das m~
terias encm•radas, c nao lmvendo nada ma1s 
<t tratar, designo para segunda foira, ~1 do 
corrente, a. seguinte ordem do dia: 

Continuação da vohção do projecto n.2IOA• 
do 1904, creando nu Districto J.<'ederal mais 
dous officios de tal)QUiã.o de notas (2" dis· 
cussão) ; 

Votação do projocto n. 79 A, de Hl04, au· 
torizando o Governo a. adquirir, pari1 a ga· 
leria da Escola de Bollas Al'tos, os quadros 
do fallecido pintol' Victor Meirelles, com pa.· 
recel' o emenda da Commissão do Orçamento 
(2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 269, do 1904, auto.
rizando o Poder Executivo a abrir :w Minis 
terio da Fazenda o credito cxtraordinario 
de 103: 8G2$I80, para pagamento das despe 
zas com a acquisição do novo material e 
transfercncia pam outro edificio da Delega
cia Fiscal do Th!·souro Federal em Pcrnam· 
buco (3"' discussão); 

Votação do projecto n. 231, de 1904 (do 
Senado) regulando o sorteio militar, com 
parecer e emendas da Com missão de 1'larinha 
e Guerra (2>- discussão); 

votação do projecto n. 215, de 1904, deter· 
minando que os tabelliães de notas ~o Dis· 
tricto Federal passem a ser denomtnados 
«notarias publicoS~> c dnnõo ou~ra2. provi· 
dencias · com parecer e subsLrtutivo da 
maioria' da Commissão de Coni3Litnição, Lo· 
gislação o Justiç:~ e voto em separado c s~b
sLitutivo do Sr. Germano Hasslochor (2"' dis
cussão); 

Votação-do projecto n. 234, de 1904, auto· 
rizando o Poder · E&ecutivo a conceder, a 
quem ma.is vantagens offerecer, privilegio 
para construcção, uso o gozo de pontes ou 
portos com set·viço de transporte de mar· 
gem a margem, por meio de barcos movidos 
a vapor ou (L electt>icidado, nos rios de que 
trata o art. 34, § 6°, da Constituição ; e 
dando outras providencias (2n. discussão); 

Votação do projecto n. ~5 A, de 1901, de· 
terminando que as legn.çoes do Bra.zll, no 
Jopão e nas republicas de Venezuela, Equa-
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dor e Colo tU bi11, sejam regida.s po•· ministros 
residentes, coa.djttV<\dos por 2" secretarias, e 
dando outras providenci:\s, com pareceres 
das Coromissões de Diplom:~.ciil. e Tra.ta:los e 
de Orçamento (1• discussão) ; 

Votação llo projecio n. 245 C, de 1904, l'C· 
daeçã.o para 3~ di~cussã.o da emenda offere
cida ao projecto n. 245, de3tc <1nno (destt\· 
ca.d..1. em virtude do arf. do Regimento 
Interno), aatorizall!lo o Presidente da Repu 
blica a a bdr o credito n e cessar i o i) ara v o ri· 
ficur, por experiencias adequadas, o v~lor do 
explosivo offerecido ao Governo pelo Dr. AI· 
varo AI be1•to da Silva. (3• discus~ão) ; 

Vot~ão d,o projecio n. 80 A, de 1904, dc
clarantio instituição de utilidade publica a 

Academia de Commercio do Rio de Janeiro, 
reconhecendo os diplomas por ella conferi
dos como de caracter offioial, e dando outros 
pL'Ovidencias ; com parecer e emendas da. 
Commissii.o de !nstrucção e Saude PubHca. 
( 1• dis~ussão) ; 

Díscttssão unica do part!cer n. lS9 C, de 
l!Xl4, s:1bre emendas oJfereeidas na 3• dis
cussã.·J do projecto n. 109, deste anuo, que 
orç;l a Re~~ita Geral da Republica para. o 
excrcicio de 1905 ; 

2• discussão do projecto n. 271, de !904, 
fixando a des p~•a do Mínisterio da Fazenda. 
para. o exercício de 1905. 

Loyantn-se a aessi:í.o ás 12 horas e 40 minu· · 
tos da tarde •. 

152' SESSÃO EM 21 DE NOVEMBRO DE 1904 

Presidencia dos Sr1, Paula Guimarifes (Presidente), Julio de Mello (i• Vice-Presidente),. 
Pereira Lima (.2° Vice-Presidente) e Paula Guima,·<TBs (P1·esidente). 

Ao meio-dia procede-se á chamada. a que 
respondem os Srs. Pa.ula. Guimarães, Julio de 
Mello, Pereir·a Lima, Alencal" Guimarães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Eugenio 
Tourinho, Arthur Lemos, José Eusebio, Ur· 
bano Santos, Luiz Dominguos, Dias Vieira, 
Anizio de Abreu, Frederico Borges, Eduardo 
Studa.L't, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Pe
reira Reis, Izidro Leite, Teixeira de Sá, Celso 
de Souza, Bricio Filho, M!'la.qui<~s Gonçalves, 
Aogelo Noto, Raymundo de Miranda, Rodri· 
gues Doria, Jovinia.no de Carvalho, Fclisbcllo 
Freire, Oliveira. Va.lladã.o, Noiva, Tosta, Fe
lix Guspal', Satyl'O Dias, Vergne de Abreu, 
Rodri~ues Saldanha, Bernardo Horta, Mo
reira Gomes, Galdino Loreto, Hered'a. de Sá, 
Corrêa Dutra, Americo de AlbuQ.uerr:tuo, João 
Baptbta, Galvão Baptista, Silva Castro, 
Ma.Ul'icio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
Viria toMascarenhas,Estova.m Lobo, Bernardo 
Monteiro, José Bonifa.cio, Ribeiro Junqueira, 
Carlos Peixoto Filho, Anthero Botelho, Ca.r· 
aeiro de Rezende, Bueno do Paiva., Beroar
des de Fa.l'ia, Antonio Zacarias, Carlos Ot· 
toni, Carvalho Britto, Olyntho Ribeiro, 
Wenceslá.o Bra.z. Rodolpho Paixão, Moreü·a 
da Silva, Jesuíno Cardozo, Bernardo de Cam· 
IJOS, Francisco Romeiro, Rebouças de Carva
lho, Ferreira Braga., Eloy Chaves, Paulioo 
Carlos, Francisco Malta, Candido Rodrigues, 
Hermonegildo de Moraes, Joaquim Teixeira 
Brandão, Costa Netto, Lindolpho Serra, Car
los c.,yalcanti, Peula Rumos,Abdoo Baptista, 

Luiz Gua.lberto, Germano Hasslocher, Cas.;.. 
siano do Nascimento e Vespasiano de Albu
querq_ue. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. e sem deba.b a.pprovada a a.cta da. 

sessão antecedente. 
P:J.Ssa-se ao expediente. 

O Sr. A.lenea.:~;• Guhnarães (f~ 
Secretal'io) procede á leitura do seguinte 

EXP.EDlENTE 

Otncios : 
Do Sr. 1 • Secretario do Senado, de 19 do 

correutu, communícando quo nessa. data. 
o Senado enviou á. sancção presidencial& 
resulução do Congresso Nacional, autori
zando a abertura do credito extraordin&rio 
de 72:85:~$500, para. pagar a subvenção de
vida á. Amo.zon S~eam Navigation Oompany.-
Inteirada. , 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que o Senado adoptou e nessa data. 
enviou á. sancçã.o · do Sr. Presidente da. 
Repttblica r~. resolução do Congresso Nacional 
concedendo um anno de licença, com ol'• 
denado, em proraga.ção, ao conductor de· 
3• classe da Estrada de Ferro C'..entral do· 
Brazil Antonio Toscano de Brito.-loteira.d.a. 

D() me~mo senhor, de igual dat a, commu_. 
nicando que o Senado adoptou e. nessa da.ta. .. 
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enviou .á. sanccão a resolução do Congresso on gra.Yiira., situadas no Districto Federal e 
Naciona.l conccd.enrio ao lerite ca.thedratieo nos Estados, são obrlga.dos a rometter á 
da. Faculdade de Direito do Recife D1•. José Bibliotheca Naciona.l do Rio de Janeiro u m 
Joaquim de Oliveira Fonseca. um a.nno de o:~:empla.r de cada. obt•a que executarem. 
llcença, com ordenado, l)ara tratar de sua § 1.• E~tã.o comprohcndidos no. distribuiçii.o 
saude. - Inteirad<J,. · lega. I não só li ..-ros, folhetos, revistas e jO:'· 
.. Do mesmo senhor, de igual da. ta, commu· nncs, ma> tambem obras musieaes, mappa,s, 

nicaniio que o Sena.do ac!optou e nessa da.ta plantas, plan(>s o es tampas. 
enviou â. sancção a proposição desta Ca- § 2.• Applica t•-sc-ha. a mesma dispi>sição 
mara alltoriza.ndo a abertura do c1•edito de aos sol! os, medalhas e outras especies ntt-
14:313.~0135 em execução de scntonç<'t PO.!>ada. mismatic<J.S, quando cunhadas pot• cont:l. do 
em julgado em fa.vot• de Lobo & h•ma.o.-. Governo. 
Inteirada . · § 3.• Consideram-se como obras dilferen· 

Do mesmo senhor, do igual data, cor.amu- tesas reimprassões, novas ed içõ~s. ensaios c 
nicando que o Senado adoptcu e ncs~a. tia. ta. variantes d.e qualquer ordem. 
enviou a sancção a proposição de;b Co.- § 4. o Quan•1o nos objectos não e~tiver de
mara autorizando a concessão de um anno cla.rada a sua. signitlcaç:ã.o, o seu preço de 
de licença., com ordenado, a.o 3• escriptura.rio venda. e o numero de exemplares do quo a 
da. Al!antlega. de Maná.os Erigido Augusto ediçã.o constar,todas es~a.s indicações os deve
·Grana, pam tratamento de saude.-lntci- rão acompanha1', por occasiã.o da sua rc -
.mda. me;,sa. · 

· to § 5. 0 No Districtc Fcdet•al a. remessa deve 
Roquertmon s : o!fectuar•se no dia em quo a obra. for publi-
De Gabriel Alves de Pa.in., solicitando cada. ou entregue a quem a mandou exe

p:J.ra. si ou companhia que organizar 0 ugo cutat, c no:; Esta.(los até cinco din.s depois da 
e goso, pelo prazo de 50 11nnos, de uma es- publícaçã.o ou entl'ega., de.,-endo neste prazo 
irada. de ferro de bitola. de um metro que, serem levados ao Cot'reio os exemplares a. 
pat•tlndo do ponto mais conveniente das im- tal fim destinados. 
mediações da Estação de S<J.nta. Cruz, siga na Art. 2.• No caso de inobse!'vanei<J. das dis-
direccão dos rios Guandú e Grimoneza, pas-
sando pela v illa. de Itu.guaby e terminando posições do artigo precedente, ineorrerão os 
no porto de Itacurussâ, no Estado do Rio de administradores das officina.s na pena. de 

. Janeiro, etc.-A' Commis.são de Obras Publi- multa de 50$ a200$, ficando os editores das 
-case colon1zaçio. obras nio remettidas obrigados, logo que 

Da. Companhla.Bra.zileira. Torrens, em addi- termine o prazo do art. 1•, § 5•, a e1fectuar 
ta.me11to ao a.nteriOL' requerimento que pede a. remessa. em um segundo prazo, igual ao 
ser modificado, no 'sentido de ser deferida a primeiro, sob pena. de a.pprehensão do exem
pretenção da. mesma. pela a.dopçã.o de um plo.r ou exemplares devidos. 
:projecto concedendo ao Gove1·no da União 0 Ao procurador seccional do Ioga r commu· 
credito especial para. 0 :pagamento da. in- nlcará o dil'ector da Bibliotheca. NacionnJ a. 
demnizaçã.o a que se julga com direito.-.-\.' infracçã.o occorrida, atlm de tornar-se et!e
Com.mls.são de Or ça.menw. ctiva. perante a. justiça fedor-.tl a sa.ncção 

aqui estabelecida. 
Sã.o lidas e vão a. imprimir, pat'a. entl'a.l' Art. 3.o São equiparadas ás obras nacio-

.na Ol'dem dos tra.balhos, as seguintes na.es, pa.!'a o et!'eito da. contribuição e o da. 
REDACÇ-ÕES •~P[lL'ehcnsão, as pl'ovoniontes do estrangeir o 

N. 59 e- 1904 que trom:er em indicação de edito1· ou von
d.edor domiciliado no Bmzil. 

· Redo.cçi1o final elo projecto n . 190, de 1.90$, . Al't. 4.• Os ol.Jjec&os remetti-los á Bibliu
. que obriga os adlllinistradores de officillas theca Naciooa.l, em observa.ncia. a esta l ei, 
·de typographia, lilhographia, phologl'(!pMa tra.nsita.t'ií.o pelos Cor reios da Republica com 
ou gra11ura, no Distl'icto Fedcwat e aos isenção d.e f1'a.nquia e gratuida.de de r egistro, 

· Estados, a r eme1te1· á B iblíotheca Nacional devendo o remettente declarar o titulo da 
do Rio de Janeil·o um e:cemplar ele carlrt obra, os nomes do eclHor c do autor ou o 
obYa que executa,·em; e da ot~!Yas p rovi- pseudonymo deste, o logar e a data. do. 
de,tcia.s -edição. 
(Vide proj eetos· a s·. 1913, de f901, 190, uc Pa.ragm.pho. unico. O remettente podorú. 

i 093, e ~9, de l90~} e:dgir do Correio que nos certifica.dos do r c-
gistL'O dcola.re, depois de vel'iftca.r, o titulo 

.o Congresso Nacional resol va: do impresso, os nomas do editor e do autor 
-Art. 1.• Os administradores de officinas ou o p.~eudonymo deste, o loga.r e a. data da 

·.de typogra.phi:\, lithogra.phia., p}1otographia. edição. 
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Art. 5•. A Bíhliotheca Nacional p11blicará 
Tegularmente um boletim bibliographieo que 
·terã por firo principal registrar as acquisi
ções etrectuadas em virtude desta. lei. 

Art. 6''. Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Sala. das Comroissões, 19 de novembra 
de HI04.-Domingos Guimarãc$,-Jllcdeiros e 
Albuquerque, 

N. 70 C-1904 
!]~edacção final do projecto n. 70, <leste anno, 

emendado pelo Senado, que autori::a o Pre
sidente da. Republica !t conceder um anno de 
-licença,. cam m·denado, ao chefe de secçi<o 
da Directoria Geral de Estatis!íca João Can
cio da Sa1la, para t>·a!ar de sua sa1-1de onde 
lhe eon1líer 

O Congresso Nllcional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Presidonto da Repu

"lilica autorizado a conceder um anno de li
ctmça., com ordenado, a.o chefe de secção d&. 
Directoria. Geral do Estatistica João Cancio 
da. Silva, para tratar de sua saude onde ll!.e 

·-convier. 
Sala daa Commissões, 19 de novembro de 

]9J4, "-Domingos Guimarães.-•lledeiros eAl
'1iii2Uerqtte, 

N. 217 A - 1904 
Redacção fi1'1-al do pro}eoto n. fH'l, des!e anno, 

que auloriza o Presidente da .Republica a 
ab!·ir ao iliinisterio da Justiça e Negocias 
lnteriore$ o ct"edito extraoYdinario de 
34:164$193, para o pagamentc de-vido ao 
alferes da brigada _poUcia~ Ernesto Pinto 
11lachado, em 'llit"tude de sentença 

o Congresso Na.oionarresolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Ropu

.blica autorizado a. abrir ao Ministerio da Jus
tica e Negoeios Interiores o credito extraor· 

. r!inario de 34: 164.1;193, para. pa.ga.mento de
vido a.o alferes da brigada policial Erne!lto 
_Pinto Ma.cba.do, em virtude de sentença.. 

Sala das Commissões, 19 de novembro de 
'1904.-Domingas Guimarttes, - Medei1·os e 
.;Mbt!guerque. · 

N. 218 A- 1904 
Redacção fina~ do pt'ojecto n. 218, deste anno, 

que autoriza o Pre&iden'e da RepubUca a 
abl'ir ao Ministe1"io da Gu11rra o credito e~
tr-o.oràinario de 1:600$, para <pagamento 

, dos 1.lencimentos que compelem a Manoel 
,.Oanulo do Nascimento, contin'-lo a~dide da 
Secretaria do mesmo 11-Iinisterw 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Pre&idente da. Repu

.'iilica a.utori~~d!• a abrir a~ Mini~t~r\o ·aa 
\éO[o .V.IT. 

Guerra. o credito extra.ordinario de L:600$, 
para. occorrer ao pagamento dos voneimentos 
que competem a Ma.nool Canuto do Nasci
mento, continuo addido di!. Secretal'ia do 
mesmo MinistGrio. 

Sa.la das Commissõ~s. 19 de novembPo de 
1904.-Domingos Gui mun'fcs.-Jledei>·os c Al
b t!querque. 

N, 21g .\ -1904 

Redacçl!o final do 2;rojecla n. 219 , deste 
anno, qtte autod ;;(t o P;·esidcnle da R·epH
blica a abril' ao 11Iinislel·io da ]iazetlda o 
credito ~xlraordinario necessal'io para pa
gar a D. Leapotdina Carolina Camis<to de 
A!bt<querque Figueiredo, viuva do capit«o 
do exercito I gnacio F•·<maisco de Albttquel·
que Figueiredo, a di!ferenç"' de meio-soldo 
a qua !em direito destle 11 de fe-vereiro de 
1887 a 22 de j u lTto ele 1903, d razao de 
20$ mensaes, relel)ada "presctipçc7o ~m qv.e 
p ossa tet" inca1Tido 

O Congt•csso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Presidente da. Repu· 
hlica autorizado a a.hrir ao Ministerio da 
Fa.z~nda o ormlito extraordinarío necossario 
pa.ra pagar a D. Leopoldina Ca.rolinaCamisão 
de Albuquerque Figueiredo, viuva do capi
tão do exercito Jgn:J.Cio Francisco de Albu
querque Figueiredo, a. dilferença. de meio· 
soldo a que tam direito desde 11 de feve
reiro de 1887 a. 22 de julho de 1902, á, razã.o 
de 20$ mensaes, relevada. a. prescripçã.o em 
que possa ter incorrido. 

Sala. das Commissões, 19 de novembro de 
-Domingas Guima;·,7es .- Jledeiros e Albu
quergue. 

N. 237 A- 1904 

R edacç{io finaL do substituli~Jo offerecido na 
8• rliscussa'o do projecta n, 205, d a 1899, 
autorüando o P1·e~idente da Republiaa a 
contar áquelles militm·es que, por accasiao 
da. t'euolta de 6 de setem~ro do 1893, s~ 
acha11am in1.lestidos de f!Jn açlJes publicas 
eZecti-vcis o lempo que ~hes tenha sido des· 
conta<lo em 1lirtude de copa.rticipaç<TO co:o~ 
a mesma revolta 

(Vide projectos u s , H 7, de i898, 205, do i 899 
e 2371 de i90j ) 

O Congresso Na.cional resolve : 
Art. 1.0 E' o Presidente da Repuulica 

autorizado a contar áquelles milita.res que, 
po1' occasião da revolta de 6 -de setembro de 
1893, se achavam investidos de funcções pu· 

a~ 
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blicas electivas o tempo que lhe~ tenha sido 
déscon ta do cni virtude d~ cop:u•ticipa<)ão 
com a mesma revoHa. 

Art. 2. o Rovogam-s.e as displ>siçães em 
contrario. 

Sttla das CGmmissõcs, 19 de novembro de 
1904.-Domingos Gt~íma;·,7es.- jfedei;·os e 
.JI/bu~VO?''/t!e, 

· São lidos c vão ~imprimir, pur:~. cn'trar 
na ordem elos tr<.~ballto~, os seguin tes 

PF.OJECTOS 

N. 8.2 C -1904 

Pm·ecercs das Commissões de Pensões e Contas 
e de 01·çamento sobfe a emenda ~ {fe1·ecida 
na 2• d<scussao do proJ"clo n. 82, desle 
anHo, qt'e devolve a D. iliw·ia Carolina Na· 
bMco de Araujo a pensr7o de 3:600$ annuaes, 
concedida à sua finada mt7e D, Arma Be· 
nig11a Ban·eto Nabuco de Al'a~io, viuva do 
8e11ado?· Jose Thomaz Nabu<'O de A1·aujo 

Ao projecio que faz revOl·~cr em favor de 
D. Maria Carolina Nabuco de Araujo a pen
são concedida a. D. Anna Banigna Barreto 
Nabuco de Araujo, viuva do conselheiro José 
Thomaz Nabuco de Araujo, D.presentou o 
S1•. Germano Hasslocher,digno representante 
do Rio Grnnde do Sut, uma emenda conce· 
dandn a pensão !l.nnual de 3 : 600$ a D. Mar ia 
Iz9.bel de Azevedo, viuva do consul geral 
.Tos~> da Silva Azevedo. 

Sem entrar na. a.preci<1ção da emenda, uma 
vez que veiu desacompanhatlu. de qualquer 
documento que possa servir de base o.o es
tudo do. Commis~ão, mas attendendo a que os 
casos ~ão differentes, pois o projecto trata. da 
reversão de favor hct annos concedido, que 
não trnz, pm•tanto, onus novo ao Thesouro, 
ao passo que a. emenda. estabelece despcza. 
nova, somos de :parecor que a mesmo. emenda 
não seja acceita, ficando salvo ao sr:u illustre 
autor o direito de transformal·a. em pro· 
jacto. 

montepio civil de 2:000$000 annuaes, repar-· 
tidamente. 

A' vista. da infoi'rnacão, a Commis!!ão é de 
parecer que não sej:1 a ement!a. a cceita., visto 
como acha.m·ae beneficiados a referida viuv<L 
e seus filhos. · 

Sala. da.s Commissões, 19 de novembro da 
1904.-Cassiano do Nascimmto, presidente . ..,
Comelio da Fonseca, relator .-Paula R amos. 
- Jii·ancisco Sd.- Urbano Santos. 

Emendã a que se re{ere o pat·ecel· supra:· 

A c cresceu te· se: 
Art. 2.° Concedida pensão igual de 3:600$ 

annuaes á. -viuva do eonsul gera.! José da 
Silva. Azevedo, D. Maria Izabcl de Azevedo, 

Ondesfl diz art. 2•, diga·se:-Art . 3°. 
Sal<~. das sessões, 31 de agosto de 1904.

Germano Hasslocher. 

N. 263 A - 1904 

Pa1·ecer Mbre emenda3 offerecirJas na 2 ° di s- · 
cus;·,;o do projecto n. 263, deste anno, que 
fixa a despe~a do Minis!e1·io da Ifidusl1·ia, 
Viaçao e Obt·as Publicas para o exer cicio 
de 1905 

Sobre as 95 omendas apresentadas na 
2& discussão do projecto do Orçamento do 
Ministerio da. Industria, vem inierpol' o seu 
parecer a Comroissão de 01•ça.mento. 

l~ 

Ao art. 1° n. 2 (Estatística): 
Recenseamento de 1900- como na pl'Oposta, 

do Governo. 
Officina Typographioo.- Matoria.l- como 

na proposta. 
Sala das sessões, 11 do novembro de 1904 •. 

-111edeiros e Albu~ue;·que. 

Sala das Corornissões, lG Llo setGrobro de A reducção feita pelo projecto na vorbn. 
1904.-Gonça!o Soulo, presidente.- Morei1·a do roecnsea.mento de 1900 teve por fim 1:0· 
Allles, relator.- E/ysett Guill,~~·me.- Car- stringir a despeza ás necessidades reaes do 
fieira de Rezende,- Joao Baplis!a.-lliorcira, serviço, evit,ndo os desperdicios resultantes 
Gomes . · de d istribuiç:ão de gra tiflcações illegaes a 

empregados já. remunorados. 
A Commissão de.Orçnmento, tendo reee- O serviço dovera ficar concluído noeor-· 

b1do o projecto n. 82 B, de 1904, relativo á rente exerci cio, segundo toi · declal'ado á 
pensão de 3:600$ a D. Maria- Carolina Na·. Garoara, quando a esta se propoz a verb~ 
buco de Araujo, bem corno a emenda. con· constante.da lei vigente. Não tlcou; mas p9.ra. 
cedendo iguu.l pensão á viuva do ·consul ge.: o que resta. fazer·se não é evidentemente 
ral José da. Silva .Azevedo,· D. Maria. Isabet necessaria quantia igua;l áquella. que então . 
de Azevedo, pediu ao Governo informações. se julgára. sufficiente para tal resultado. 
a respeito, sendo estas dadas da seguinte~ E' preciso corrigir a a.otual organização 
fOrma. : . que D. Maria Isabel de Azevedo, do se1·viço. Quando tudo já está feito ou. 
viun c filhos do mesmo consul, percebem o quasi feito, segundo publicas declaracões do . 



camara dos Deputados -Impresso em 25/05/201 5 14:39- Página 5 de 46 

SESSÃO EM 21 DE KOVEMBRO DE 1904 307 

5"' funccionurio q~le o dirige, ra~ão não ha 
para manter-se a mesma verba que se esta· 
belecera quando tudo estan por fazer. 

Quanto ao reaterial da ofllcina typogra
pbica, a diminuição proposta. no projocto 
resultou da consideração de não ser agora 
necessario o mesmo que o fôra quando o 
recenseamento exigia massa enorme de pu
blica~~ões. 

No n. 3 eleve-se de 300:000$ a sub-consi
gnação- agentes, etc.-de accordo com a. ta
bella proposta para. o biennio corrente pela. 
Directoria Geral dos Correios. ' 

A verba e a distribuição propostas corre· 
spondem ás necessidades reacs do serviço e 
})oupam gastos inuteis. 

A emenda não deve, pois, ser a.ccoita. 

2" 

Na rubrica n. 2,do art. 1•, mantenham·se 
as gratificações do orçamento vigente. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Bricio Filho. 

Identica á anterior, esta emenda está 
prejudicada pelo parecer dado e pelo voto 
que fôr proferido sobre aquella. 

3"' 

A' verba 2a. (Estatística) Pessoa.l: 
Em vez de-15 auxiliares,l8:000$-diga-se: 

25 auxiliares, 30:000$. 
Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 

-Eliseu Guilherme. 

Desde muitos annos, o orçamento consi
gna verba. para 15 auxiliares empregados 
no serviço do registro civil. Este não teve 
desenvolvimento que aconselhe augrnentar 
o numero daquelles e a despeza respectiva. 
Pelo que, o parecer da Commissã.o e con· 
traria á emenda. 

4a 

A' rubrica-Agentes, ajudantes, etc. da 
verba-Correios-accrescen te· se: 

Do accordo com a tabella org:mizada pela 
Directoria Geral dos Correios para o biennio 
de 1904-1905. 

Sala das sessões, ll de novembro de, 1904. 
-Gastão da Cunha. 

Em virtude de lei, deve ser de dous em 
dous annos, proposta pela Directoria Geral 
dos Correios e approvaaa pelo Ministerio da 
Industria a tabella de classificação das 
a~encias. A que se propuzera para 1904-1905 
so agora poude ser approvadllt, visto que 
era antes insufficiente a verba para o 
serviço. De accordo com eUe, pois, se1•á este 
feito, o que a emenda. to1•na bem claro, de
vendo, pois, ser approvada. 

Sala. das sessões, 12 do novembro de 1904. 
-Gastcío da Cunha. 

A tabella. de classific:~ção de agencias, 
a que a emenda se refere, requer uma. des
P.eza. de 1.826:180$000. Não ha, pois, neces
Sldade de elevar a verba, para que aquella. 
seja posta. em execu<;ão. A emenda é assim 
desnecessaria. 

6" 

Considerando que a verba de 20 contos 
consignada em o n . 2 do art. 26 da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, não 
teve applicação por julgar o Governo iocon. 
veniente ~ funccionamento da Administração 
dos Corr<nos de Alagôas no mesmo ediftcio 
em que se acham a Delegacia Fiscal e Caiu 
Economica; 

Considerando que o desenvolvimento do 
serviço dos correios no alludido Estado impõe 
a mudança da respectiva administração para. 
um predio proprio ; 

Considerando que com a despeza de 60 
contos póde ser adquirido em Maceió um 
predio adaptavel a semelhante mister; pro
pomos: 

A' verba 3a - Correios- accrescente-se: 
para acquisição e adaptação de um predio 
destinado á administração dos Correios em 
Alagôas: 60:000$0000. 

Sala das sessões, em 11 de novembro de 
1904.-Euzebio de Andrade.-Raymundo de 
1vfira11da. -An·oxellas Galvcio. -EpamiHOndas 
Gl·acindo. 

Resentem-se todas as administrações de 
Correios da falta de editicios em que possam 
regularmente funccionar. Muito conviria 
dispuzessem de predios, construidos ou ad
aptados de accordo com as necessidades do 
serviço. Isto, por~m. ~>6 pode ser feito aos 
poucos, attendendJ-se cada anuo ao mais 
urgente, nos limites dos recursos do The
souro. 

Actualmente já está, ·neste particular, o 
orçamento sobrecarregado com uma verba 
de 230:000$000 para o edificio do Correio em 
Bello Horizonte. Não acceitou a Commissão 
a proposta que nesse sentido lhe foi feita, 
sinão por se tratar de concluir obra para 
cuja construcção já se realizou concurrencia 
publica e para a qual já fôra concedido 
credito, attendendo-se a estar a adminis
tração dos Correios de Minas funccionando, 
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contra as disposições legaes e as coove
·niencias do serviço, fóra. da capital, por não 
havo:• alli ca.sa onde pudesse installar·so. 

Pa\'ece, pois, que a providencia. de que 
trata a. emenda. deve aguardar outra. oppor
tunida.de. 
- Tornando-se, entretanto, necessario ad
aptar o predio e!'? quo poss~m funccio_no.,! os 
Corroias de Al:tgo~s. p1·opoe a. Comm1SS!LO o 
seguinte substitutivo: _ _ 

«Eleve-se de 10:000$ a. coos1gnaçao pars. 
aluguel de prcdios para as repa.rtlCQCS 
·posta.es, afim de occor·~·et· ao alu![uel c a!l
a.ptaçlio do em que funcc10nar a admmis tra.çao 
dos Cor1•eios de Alagõas.» 

7a 

Fica o Governo autorizado a despender a 
quantia. precisa. para adquil•ir um Jlredio 
onde funccionem na capital do Estado da. 
Babia <LS repartições dos Correios o dos Tele
graphos. 

Sala. das sessõe~, 12 de novembro de 1904. 
-A. Nei'Ua , 

Está a :t~resente emenda nos mesmos casos 
da anter1or e não deve, pois, ser appro
vada. 

s· 
Onde eonvier: 
FicJ. o Governo autorizado a. installar luz 

c força. electrieas no ed.ificio dos Correios 
desta. Capital, abrindo para. esse ftm o neoes· 
sario crédito. 

Sala das se~. 11 de novembro do 1904. 
-Hel•tdia de Sá.-Oscar Godoy. 

·· J' o projocio collsigna & vorb& de 
100:000$ para a illumina.ção do odiflclo dos 
Correios nosta capitnl. Ao Govorno deve 
competir a. escolha. do melhor meio de rea
lizar ~ serviço e da op~rtunida.de de t't.· 
zer installaçõcs novu em édiftcio que, noces· 
sa.riamente, deverá. ser 8ubslituldo, ou modi· 
1lca.do. 

Ni.o pe.rece, pois, que a; emonda; deva sor 
app1•ovada.. 

ga 

A' verba. 3• (Correios) : 
Elevada de '7•:800$, ficando por osta 1'6rma 

e<[ulpa.rados os vencimentos doi praticantes 
da. Directoria. Geral e Administração do Di· 
etricto Federal. 

Sala das l!(lst!Õas, 12 de novembro de 1904, 
-loaguim Pires . 

·o disposto na preseníe emenda importaria 
elevaçi.õ de voncimentos, o quo nio eo.b~ em 

lei orça.mentaria. Aliás, autorizado como 
está. o Governo a reformar o serviço dos 
Coneios , será entii.o opportuno consultar as 
necessidades do pessoal, 

lO• 
Accrescente-se onde convier : 
Art. Ficao Governo autorizado a man

dar construir uma linha telegraphiea. que, · 
partindo da. cidade de Itabira tle Ma.tto 
Dentro, v<l á cidade de S. Domingos do Prata, 
e outra. qne, da chbde de Santa Barbara de 
Matto Dentro, vil. a São Miguel de Piraci
caba. 

Sala das sessões, l i de novembro de 1904. 
-Ca.rmtlho Britto. 

Nã.o menos de l9·emendas foram apresen
tadas ao projecto determin&ndo a oonstruCQão 
de divarsas linhas telegraphicas. E' tenta
tiva quo todos os anoos se renova e á qual 
todos os annos tem opposto a Commissão o 
seu parecer e e. Camara o sou voto. 

Subsistem os mesmos motivos para fa~el-o 
agora. 

Emquanto se não houver a.ttendi<lo a ne· 
cessidade capital de fechar a rêde interior do 
palz, não será opportuno consultar somente 
a lnteres!es loca.es, embora os mais legi
timos . A' satisfação destes não ha:veriu. sys
tema de construcçio nem orga.nizaçã.o orça. · 
montaria. q'lO resistissem. 

Ac tllalmcnte, está. o Governo a.utorizoJ.do a 
construir as linhas que satisfaçam àquella 
condição ; e muita.s eat.ii.o sendo constrtiidas. 

Parece que não devo s&r a bandonada essa 
norma ; e por isto a. Commiasão, tendo ma.n • 
tido no projooto a 11168111& dispoaiQio da lei 
v igente, })tnsa. que esta emenda nl.o deve 
ser approvado.. 

EstiO no mesmo caso e merecem o meSlllo 
voto o.s emendas seguintes, de na. 11 a. ll8 : 

l!• 

Ao art. 1°, n. 4-ConatruCQio de línhu te· 
Jographicas : 

Augmentem-se 10:000$deatlnados à llg~o 
da fortaleza. da barra. de Paranagu' d. cidada 
do mesmo nome. 

Sala das sass1Jes, 11 de novembro de 1904-
oa,.loa Oa11alcanli. - Alencar Gu~marae1. -
Oa,·vqJho (Jhaves, 

I !'o 
Onde convier: 
Para. cono111são da construcQio da linha. te· 

legraphica. cntl'a Vigia, S. Caeta.no e CuruQ<t, 
no El!tado do Pará, 30:000$()00. 

Sala. dM sessões, 11 do novembro de !004. 
-Host:nnah de Olilleira.- Arthur Lomos.
Indio do B1'aziL.- Pa~&08 .Miranda.- Ro
gei'W dcl!Iiranda- Carla$ Novae1. · 
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13• 

Ondê convier: 
Fie:\ o Governo atttoriza.do a concluir a li· 

gação telegra.phica interior dos Estados do 
Ceará,Para.hyba. e Pernambuco, construindo 
para tal fim o pequeno trecho restante do 
Pombal a. Triumpho, passando por Piancó. 

Sala da.s sessões, ll de novemuro de l!l04. 
- Paula e Silva.- Abdon Mila)lez,- A.ffonso 
Costa .-I=idro Leite.- Trindade . 

14 .. 
Onde cÕnvier, o seguinte: 
Art. Fica o Governo autorizado a. ab;•ir o 

credito neoessa.rio para. uHima·~ a constru
cção do ramal telegraphico de Pio de Assu
c:lr a Sant'Anna. de Ipanema. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1004. 
- Eu.;ebio tk Andrade.- Raymundo tk M•
l'anda. -Epaminondas G1·acindo. -.1l'i"oxello.s 
Galvão. 

15• 

Accresccnte-se onde convier: 
Fie:\ o Governo autorizado a. pt•olong3.r 

a linha. telegraphiea., do ponto que melhor 
convier. á. cid:lde de Bomllm, no Estado de 
Minas Oera.es. 

Sal" dassessõos, 11 de novembro dn lOOL 
Estevmn Loúo. 

011de convier: 
FiCliL o GoTerno autorizado a. iig<tt' :~. villa 

do ltapipoca li. linha geral dos tclegraphos. 
Sala das ses'~Õea, 11 do novembro do HlO(, 

-Thoma.JCavtJlconti.-OonçaloSoulo.-SBrgio 
Saboia,-Bc:;•:n·il Fo11teneUs,-E. Studari.-
1'Jt.oma.: Ac:ci(}/y, - Joifo Lopes,- F1·c·lsrico 
BIYI'!JO:f. 

11~ 

011de convier: . 
Fica. o Governo a.utorlza.do a. despender a 

quantia do 30:000$ com a construcção de 
um:1 linha telegraphlca da cidade do Mac:lhé 
a Santa. Mat·ia Magdalona. 

· St~la. da.s ses~ilos, 11 da norembro de 1904, 
-Sil1la Castr-o, 

Onde convier: 
Para prolongamento dil Unha. telegraph!ea. 

circular de Graj~hll, Estado do Mara.nlião, a 
Boa. Vistn., Estado de Goyaz-50:000$000. 

S~la. das se~sõos, : l de novembro de 100.. 
-Hermonegüdo do Moraes.-Ct~nha Maohado, 
- José Bu.;ebio, - Dias Vieira. - Chrislino 
Ct·us • . 

19• t 
Fica o Governo autotizado a. mn.ndar pro-:f 

longar a linha. telegrn.p)lica de Poços da,;.· 
Caldas á cidade do Ouro Fino. ·, 

Sala. das sessões, 11 de no-vem~ro de 1904:\ 
-Antero IJotelho.-B"Ue110 de Pawa. 't 

Fic:J. o Governo :J.utorizado a. maudar pro- : 
longa.r a linha talegraphica da estação da. 
Solcdade, no Estado de Minas, a.tê .. a cidade:; 
de Ouro I-'ioo e da. cida.de do lt:J.JUM á. de · 
Bragança, no' Esta.•lo S. Paulo, paSS.:l.ndo· por ~· 
S. Joio do Pa.roizo, Cambuy e Jagu:J.ry. 

Igualmente autorizado a. prolong:~r a. li
nha. ~elegra.phica. da. cst(l.çii:o da. Solcd;ule á. 
Villa. de Ca.xalílbú. 

Estn. medida, que importa em dimio.uta · 
despeza, completa o pla.no _ tle oommun~ca
ções rapidas com as osta.çoes hydro·miDe· , 
raes. . 

Sala das sessões, 11 de novembro do 1904. ·: 
-Antero Botelho.-B.teno de Paiva. ! 

~l· 

Fica o Governo autoriz~dl) a. ma.~dar pr~ · . 
longar a. linha. tolcgra.phtca da e1dade a.e . 
Arassuaby, no Esta.do de Minas, p_assando 
pelas de Salin1u, Rio Pardo . e Bon. V tsta., do , 
Tremedal a.t6 Santo Antonto da. Barra., no · 
Estado tla. Bahia. 

S:1la. das sessões, 12 de novembro do 1004. · 
-Oly,tho Ribei.-o.- Limlolpho Caetana.-p. 
Prares.-Oa.-los 0/toni.-Bernardes de Ji'ar1a. 
- R ibairo Junqueiro, • - Pr;r.ranhos ~fonte• 
nogro.-Ewormi~ TO"U1·inho. - J<'cli:c Gaspar·-;
p,•isco Parai:o . -R. Saldanha_. - Ie'!acw 
'l'olla.-PtJrsiTII Lima.- C. Prm.;oto J•il!lo. : 
-E. Lobo.-Bueno de Pai11a. 

~ 

Oude convier: 
Fica. manticl:1 a autorização para .a contl· ' 

nuação da linha telegraphica da etda.de ue 
.Ferros a S. Miguel de GuanhãeB, Serro e 
Pooll!lha. 

A linh:J. é de circuito. 
Sala dag se~sões, 12 de novembro de 1904. 

-Carlo1 Oltoni. 

23• 

Fica o Governo autorizado a mandar pro· . 
[Ong&l' a, linha telegraphiBa da eSQoãO de 
Contendas, no Estado do Mlnaa á cidade do 
s. l'raaeisco, a.provelta.nlo-se pa.ra este fim 
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o matorial que se acha na mesma. ci
dade. 

Sala. das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Lindolpho Çaetano.-C. Prates. - Olyntho 
Ribeiro.- Carlos Ottoni.-Bue~to de Paiva. 
- Olegario Maciel. -Jose Boni{acio. - E. 

· Loba. 

Onde convier: 

28"' 

Ao n. 4 (Telegrapbos): 

Para construcção dos ramaes de Picos a 
Valença, Floriano a. Jorumenha, Periperi a 
Ita.roara\y, no Estado do Piauhy,75:000$000. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Joaquim Pires.- lt:-cío Gayoso.- Anizio de 
Abreu. 

Fica. o Governo auto1·izado a prolonga.r a 
linha telegrapbica. de perfuração do Esta.do Fica mantida a parcella. de 26:666$666 
do Parahyha, construindo o trecho de Cam- ouro, da rubrica.-Construcções e reconstru-

. pina. Grande a. Batalhão. cçôes dos tolegra.phos-e elevada a. 240:000$ 

Sala das sessões, 12de novembro de 1904.- a de l40:000$, papel. 
J:;idra Leite.-Paula e Silva.- Abdon Mi· Sala das sessões, li de novembro de 1904. 
lanez.-T1·indade. -A. Saldanha-Ferreira Braga.-Augusto de 

Freitas. ~Domingos Guimarães. - Bulc11o 
Vianna.- Satyro Dias.- E. Tow·inho.

Accrescente-se onde convier: 
·- ·- ;-~ -~ 

Fica o Governo autorizado a. pl'olongâ;·· a, 
linha telegraphica da. cidade de Naza.reth á. 
cidade de Areia., Estado da Bahia., estabele
cendo estações nas cidtLdes de Santo Antonio 
de Jesus e Amargosa e em S. Miguel, Nova. 
Lage e Jequiriçá. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Felix Gaspar.-Eugenio Toul'inho.-Garcia 
Pires.- Prisco Paraizo.- Pa1·anhos Monte
negro.-Alves Barbosa.- Augusto de Freitas. 
-.Bulcão Via~na.- Ipnacio Tosta.- Satyro 
Dtas.- Rodr~gues Ltma. -Domingos G-ui
mm·aes 

26 

Ao art. lG, n. 14: 

Construcção de linhas telegra.phicas-au
g:mcnte-se: 25:000$ para prolongamento da. 
lmha de Porto Calvo até o município de 
Leopoldina, em Alagoas. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904 
-Euzebio de Andrade.-Epaminandas Grd. 
cinda.- A1·roxeUas GaZoão. - Raymunào de 
JIIi1·and~ • 

27"' 

. Onde convier; 

Art. Fiaa o Governo autorizado a man
dar . concluir os s~rviços do prolongamento 
da hnha. telegraphtca. de Oeiraa até Pa.rana
guá, passando por S. João, S. Raymundo e 
Gurgueya, tudo no EstadQ do Pia.uhy. 

Sala. das sessões, 12 de novemb1•o de 1904. 
- Joaquim Pires.-Jotto Gayoso.-Anizio de 
Abreu, 

Felix Gaspa,•. - Paranhos Montenegro. -
Alves Barbosa.- Rodrigues Lima.- Castro 
RebeUo.- Prisco Parai::o, - G. Pires.
Vergne de Abreu.-J. A. Neioa. 

Embora subordinada a.o principio que a 
Commissão se referiu em parecer anterior, 
a construcção de novas linhas reclamará. des
peza. muito superior á que o projecto con
signa. Estamos mesmo informados de que 
a. verba já. proposta não permittirá concluir 
as já iniciadas. 

Pensa, pois, a Commissã.o que a. emenda 
deve ser acceita., elevando-se a consignação 
a 400: 000$000. 

Onde convier: 

Para. reconstrucçã.o do proprio federal 
onde funcciona. o telegrapho em Campos e 
adaptai-o ao correio, 40:000$000. 

Sala das sessões, li de novembro de 1904. 
-GaZI)ão Baptista.- Silva Castro. 

A providencia indicada na emenda. já 
consta da lei vigente, assim como da de 
n. 652, de 23 de novembro de 1899) n. VI do 
art. 22.) Não poude até agora ser realizada, 
por não incluírem as citadas disposições o 
credito necessa.rio. 

Está. a Commissão informada de que se 
trata de medida urgente; porquanto o pro
prio nacional de que se trata, nem siquer 
satisfa,z ás exigencias impostas pela. antori
da.tle municipal •. 

E', pois, de parecer que a emenda seja. 
approvada, accrescentando-se-lhe: cou acqui
sição de outro predio para. o mesmo ftm •• 
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31~ 

A' verba. 4a, accrescante-so na. sub-co"nsi
. gnação "Gratificações e ajudas de custo• : 

Idem de 20 •t. nos terrno3 da lei n. L 191, 
.de 28 de junho de 1904, aos empregados 
com 20 a.nnos de elfectivo serviço na repar
tição, 250:000$000. 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 190-1. 
--Francisw Sd . 

A lei n. 1.191; de 28 de junllo de 1904 
·dispõe que áos empregados do telegrapho 
com 20 annos de serviço se a.bone, como a.os 
da Estrada de Ferro Central , a gra\ifioação 
correspondente a um quinto dos venci-
mentos. . 

Ficou, portanto, rcconllecido aos funccio
narios que satisfaçam a condição alli estabe" 

.locida, direito á gratificação, O que a omen" 
da dispõe não é mais do que o meio de ser 
dada execução á lei. 

·Onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado a abrir 

-o credito necessario para. o pagamento das 
gratificações deoretadas pela. lei n. 1. 191 , 
do 28 de junho de 1904, correspondentes ao 
exercício de 1904, aos empregados com 20 
ao nos de errecti v o serviço o a. repartição. 

Sala. das sessões, 12 de novembro do 1904. 
--Francisco Sd. 

Pela mesma. r azão que a precedente, deve 
· esta emenda ser a.pprovada.. 

33• -

Aocrescente-se onde convier a seguinte 
·verba: 

DUtribuíção de plantil.ll e aemcntos, na 
fórma do art. 17 § 39 da.lol n. l. 145, de 31 
de ·dezembro de 1003-150:000$000. · 

Por esta verba o Governo auxiliará, no 
. exercício vigente, a Sociedad~ Nacional de 
Agricultura. para a. fundação da um horto, 
no D!atricto Federal; que· sirva de viveiro 

. de plantas fractiferas e· apropriadas á orna
mentação de cida.des-seleccionadas e de va
riedades autbenticaclas e ao mesmo tempo 
seja. destinado a. campo de· experimentaçao 

. para aprendizagem dos f.ructlcultores. 
As remessas de· plantas e sementes serão 

acompanhadas de escriptos resumidos ê cla
ros com as necesaaria!l indicações sobre o 
emprego, cultura, tratamento e valor das 
mesmas, devendo os proftsstonaes do Horto 

_,prestar-seus serviços· aos fructicu1tores, J:!. 

respondendo a consultas, já. fazendo o ensino 
pratico. 

Sala dns sessões, 1 I de novembro de 1904 . 
-Ignacio Tosla , pr·es1dente.-Christino Cruz . 
-J. 8. Teixeira B randlfa .-Domingos M'as· 
caretthas. -Estacio Caimbra.-Bu!câo ·v:anna. 
- Jovi11icmo cl~ Carvalho. - F''l'ancisco Ro-' 
meiro. 

De poucos <J.onos a e~ta parte, o.léançou 
abrir leito no espirito do Cqngresso Nacional 
uma correo te úe i<léas destinada, sinã.o a 
rc&tituir.• ao Ministorio da Indtis\ria as furic
ções, que outr'ora lhe couberam, do Miois-' 
terio da Agricultura.,a.o menos a. impedir que 
lhe fique estranho o desenvolvimento a.gri-· 
cola. do palz. Resultado dessa propaganda é 
a introdueção nn orçJ.mcuto daqueno minis
teria de uma verba. para. auxílios á agricul
tura, de quo j<i. a.lli figura sómente uma vã. 
epigraphe. 

Na. lei Yigeote ha. u o.utoríza.ção ao Governo 
pa.ra despender a.M 100:000$ com a distri· 
buição de aementes o transporte de animaes · 
de raça. 

A pr03ente emenda o a. seguinte transfe'
rem as autorizações para o corpo do orça
mento, elevando a. !lespeza para o primeiro 
serviço a 150:000$, para o segundo a 
100: 000$000 . 

A Commissão acceila. a idé~ da. emenda. 
Mas considerando que tambem aos Estados 
compete desempetl bar-se dessa. tarefa. e já. 
alguns o fazem, pensa. que a. verba póilc ser 
reduzida a. 100:000$, o propõe que a emenda. 
seja substituída pelo seguinte texto, que lhe 
simpliftc:~ a reda.ccão: 

«A' verba. 5'' (Auxilies á. agricuHurn.) ac
crescente-so: Distribuição de pla.ntas e se· 
mentes aos agricultores o a.uxilto á Sociedade 
Nacional de Agt•icultura para a fundação de 
um horto(vivoiro de planta.s rructirorasl e 
ornamentael! e campo de experíencia.s de fru
cticul\ura.), I00:000$000.JO> 

34• 

Accrescon ~e-se, onde convier; ~. seguinte 
verba: 

A u:r.il!o aos agricuitores e criadores. para o 
tra. nsporte de animt~es reproductores de raça, 
adquiridos no estrangeil'o ou no pa.iz · nos 
termos do art. 17,§30, da1ei n. l·.l45,de 3l . 
de dezembro de 1903: 100:000$000. 

Desta verba. sa.blrá. a quantia necessaria. 
para o estudo das epízoo{ias e molcsti~ iri·· 
fecciosas dos anima.es p"or prollssioliàes, for· 
no cimento e applic&ção dos meios l)ropoyla· 
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; ticos e curativos om beneficio da lavoUl'a e 
da criação de gado. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Ignacio Tosta, presldeote.-Jo11ittiano de 
Carvalho. -Domingos ]J[ascarenltas ,-Clwis
tiM Cruz.-Be;;;e1-ri~ Y~nteneUc.-J. Tci 
~;ei1·a Brandeto.-Estacio Oo im7m:l ,-Bul.cc7o 

• Vianna.-l'nmcisco Rom.ciro. 

Com os mesmos fundamentos com que o 
foz em relação ã precedente, a. Commissão 
acceita esta emenda, assim redigidA: 

<~:A ' verba s• accresoente-se: Auxílios aos 
! agric)lltores e criadores, aos governos dos 
c Estatios e municipios, para o transporte de 
i all.ÍIIla.es roproductol'es de raça, tulqulrldos 

no estrangeiro ou no paiz, .estudo o trata
mento de epizootias e molestias infecciosas 
dos ;J.nimaes, 50:00Q$000. 

35a 

Accrescen~-se onde convier: 
Auxilio a.os governos dos Estados e muni

cípios para. o transporte do animaes repro· 

37• 

.Accrescente-se onde convier: 
Art . Fica em Tigor o n. 5 do art. 17\ 

da lei orçaroenta.ria n. 1.145, de 31 de de· 
zembro de 1ÇJ03,a.utoriza.ndo o Governo a. des
pender até a qua.ntia de 250:000$, para auxi··· 
H ar nos Estados e no Districto Federal a fun
dação de estaçõeõ agronomicas o cenologicas, 
campos de experi<Jncia o d!3monstração e 
postos zootechnicos quo a. inicia.ti\'a. pa.l'ti: 
cular se propuzel' croar com intuito de 
a.perfeiçoà.r as diversas culturas o a. cria.çio 
do ga.do, Uão excedendo de 100:000$ o auxilio· 
pa.ra cada urna da.s esta.ções agronomicas. 

Sala das sOSS15es. 11 de novembro de 1904 •. 
-Ignacio Tosta, presidente.- JooiniattO de: 
Ca1·oaf.ho . - Bezerril Fontenelk. - Estacio 
Coimbra.-Domingos ·Mascarenhas .-Christino 
Cnc;;.-1. Tei~ira. BrandcT<J.-B14kaa Vianna~ 

Reproduz esta. emenda disposição já in. 
cluida na lei vigP.nta e cujo fim é faZer co-· 
operar a iniciativa particular e a acçlio do 
Governo na fundação dos mais simples e 
mais uteis instituto do educação agrícola. o· 
de transformação da. industria pastor11. 

· ductores de raça, adquiridos no estrangeiro 
i ou no pa.iz, nos termos do art. 17, § 39, da 

lei n. 1, 145, do 31 do dazembro de 1903-
1 100:000$000. Pois q.ue snbsistem os mesmos motivos qu~ 

Sala. da.s sessões, 12 de novembro de 1904_ determmaram a. auctorização, deve esta ser 
-Jose E\4zebio.-Dias Vieira.-Onnlla Ma· mantida. 

· Chl!dO, 
' 
• A disposição proposta nosh emenda., salvo 
· o augmenw da verba., j<i. está incluída. no 
' subs~itu\ivo otferecido pela. Commissão á 
1 anterior. 

Dllve, pois, considera.r-sJ prejudicada . 

3&-

Accrescente·SO onde convier: 
, P<J.ra. a propaganda das a.pplioa.çõoa indu~
. triaes do alcool, conforme as conclusões de 
· Congresso da!! Applicaçõos Industrlaes do 
' Alcool, realizado na Capital da Republlea em 

1903, 30:000$000. 
. sala da.s sea9ões, ll do novembro de 1904. 
; lynacio Toda, presldente . ....- Ch.ridifW Cru.:. 
-J. L. Teixeira BJ•anclaa.- Domingos lolas
ca,·er~has .-Bulcüo Víanna.-Bererril Fonte~ 
nelle,-Estacio Coimbra.- Jo'IJiniano lle Cat
'tlalho.-JiYancisco Romeiro, 

l Consigna. ta.mbem esta emenda medido. 
1 c11ji!. con't'eniencia. já. o Poder Le~islntivo re· 
, conheceu, pois importa. a.n:rillo 1od!recto ao 
l dllleuvolvlmento de Ulll& industrla cUja ma· 
toria. prima é um dos principaes proouctos 
da agricultura. nacional. 

• Deve, pois, ser a.pprovada. 

Onde convim• : 
O Governo é autoriz:~do a. de~pende1• atá · 

!lo importancia. de 100:000$ pa.ra. auxiliar a 
Socíeilade Nacional de Agricultura na manu-· 
tençi\o lb fazenda. Santa. Monica, podendO' 
transformai-a. em um crunpo de eltperimen
bção ou esta.ção a.gronomíca. . 

Por alta. verba. JlOllerá. o Governo autorizar 
a. SociGdade Na.c1onal da Agricultura a lm·· 
portar rna.obinas agrarias, para o fim de 
fazer propaganda da cultura. entre O! agri·· 
cultores, cedendo-as pelo ouato aos que qui
zerem adq ui l'il-as. . 

Sala da.s sessões, em li de novombro dO< 
1904.- R. Satdanha.- Attgu~to li'l•ei!a.t.
Domingos Guimarães. - Br4ci1o Vit~nna . -
Satyro Dias.- E. Tourinho.-F6U~ Gaspar.
Po.ranhos Mot~lenegro. - Alves Ba,·l!osa.
Castro Rebel1o. - Ga'Y'<Jia Pires. - Vergna de· 
Abl'eu.-Prisco ParQi~o.- J. A. Neiva. 

E' a. fazenda. de Santa. Monica um propr!o 
nMiona.l confta.do á. Soeied.J.de Nacional 
do Agricultura. que faz della. um es
tabelecimento modelo, onde so verificam as 
va.nta.geos das boas pratica. culturaes, A. 
su• trauetormac;iio em um campo de e:rperi~-
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<meias é o melhor destino que se lhe possa 
dar. 

Parece, porém, que a emenda. anteriojâr 
ha. bili ta o governo a. rea.lizar essa providen
cia, sendo, portanto, dcsnecessa.ria a u.ppro
vação do presente emenda. 

39~ 

Continuam em vigor os ns. VII, Vl!I, IX e 
X do art. 17 da. lei de 31 da dezembro de 
1903. 

Sa.b. das sessões, 11 de novembro de 1904. 
- lgnaci() Tosta, presidente.- Jo"l)iniano de 
Car~alho .- Do•mingos .Mascarenl1as.- Ch.ds
tino Cruz~ Beze1·r-il Ftmtenelle.-J. Tei.>;eira 
Br'andlfo .-Bulcao Viamla .-Estacio Coimbra. 
F1·ancisco Romei1·o. 

As disposições que a emenda manda. vi· 
gora.r são as seguintes : 

«VII. A a.u:dlia.r com 30 :080$ a Sociedade 
Nacional de Agricultura p'l.ra a montagem 
de um laboratorio onde sejam preparados os 
fermentos alcoolicos selecciona.dos pa.ra. dis· 
tribuiç.'ío gratuita. entre os agricultores e 
distilladores.,.. 

c VIU. A entrar em accordo, na. vígencia 
desta lei, com os ~rrendatarios das estradas 
tle torro fodora.es para o fim de ser substl· 
tuda. nellas a illuminação a petroleo pelas 
lampa.das a alcool. 

P;rl\ facilitar e3so acoordo, poderá o Go~ 
vemo admittir que figure a compra dessas 
lampa.da.s nas contas do custeio,,. 

c IX. A ontrar em .accordo, na. vigencia. 
desta lei, com ali em prezas do estradas do 
:ferro concedidas pela. Uniiio e que gozem de 
favores pecuniarios, para o fim de promover 
a aubstituição do petroleo pelo alcool na illu
minac;ã.o das cstaçiies, deposltos, officinas o 
dependencias. · 

Para. facilitar esse accordo, poder~ o go7 
verno a.dmittir que figure a compra. das Iam· 
pa.das nas contas de custeio. • 

c X. A mandar proceder, na. vigencia desta 
lei, <L sub.stituiçã.o nas estradas de fllrro re
deraes dos motores a. gazolina ou p~troleo 
por motores a alcool,,. 

O governo já iniciou a. execuçã.o dessas me
didas, tendentes a promover, por meios in
directos e ponco custosos, o desenvolvimento 
da producção e do consumo industrial do 
alcool. Para. que possa. continuar a. fa.~:el-o, 
conTem manter as disposições a qu" a emenda 
aa t.efero. 

Ytl. VII 

40' 

A' ve1·ua.-Auxilíos â. Agriculturil.: 
Elenda d~ 20:000$ a. importanc ia desti

nada a publicações scientitl.ca.s e technicas. 
S. R. Sala das sessões 11 de novembro 

de 1904.-lgnacio Tosta, presidento.-Est.acio 
Coimbra.-Joaquim L. TeixeiYa Br~tld!To.
Christino Cru:~.-Bczerri~ Fantenel!e.- Do~ 
mingos .~1asca1·enhas,-Bulc,ro Vianna,-Fru,n., 
cisco Romeiro. · 

E' actualmente de 40:000$ a verba. consi~ 
gnada no orçamento para. publicações scien~ 
tificas e technicas. 

Tem sido snflbiente para o serviço a qua 
se d.estintL, não h a razão pa.ra. elevai-a. 

41• 

Onde convier: 

E' o Poder Executivo autorizado a. conce
der á. viuva do professor F. M. Draenert o 
a.mrilio de 15:000$ pa.l.'a. a impressão do ma.
nual de W. A. Ht.mry cFoeds and Feeding:~
(FDrragem o nutrição), traduzido pelo citado 
professor Draencrt, obrigando-se a mesma 
viuva. a. entregar a metade dos exemplares 
das ediçõos que fizer ao Ministerio da Indus
tria, Viação· e Obras PulJlica.s, afim da serem 
distribuid:ls por elle do modo que julgar· 
mnis conveniente. 

Sala. das sessões, li de novembro de 1904 ~ 
-Rodolpho Paixão. 

Já. o projecto consigna verba. pctra. subven-. 
cionar publicaçiies scientitlcas o technica.s. 
O Govemo dispõe dos meios de a. valia r o me
recimento das obras e de escolher a a.ppli·· 
eacão a dar-se á. despeza autorizada: 

PareCle, pois, qM a. emenda nõ:o deve ser 
a.pprovada. 

42~ 

Onde convier : 
E' o G1>vorno autol'izado a despender, por· 

este Ministerio, uM a. quantia. de 20:000$ 
11ara. auxiliar a.s e~içõ~s em Hngua. estra.n· 
geira. da obra de propaganda O Bm1i! Actual. 

Sa.la. das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Frederioo B07'ges, - Joaquim Pires.-R~ 
Salclanha.-Eduardo Ramos.- E, Totwinl10. 
-Uastro Rabello.- Bulcao Via·Mia.- R Cty· 
mundo Miranda. 

Além da verba. a. que o parecer anterior 
se refere, es'á o Governo, na. lei vigente,, 
autorizado a. occorrer as despezo.s rocl~ 

~~ 
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------~------~----------~------------~--------~--~--- '~ 
, madas pelos t1•abalhos de propaganda 
:fa. vor das riquezas do Bra.zil. 

Não é, pois, necessa.rin. a. emenda quo 
· temos sob as nossas vistas. 

43& 

em 

ora. 

E' o Poder Executivo autorizado a des· 
_pender até a quantia. de 10:000$, em pre.mios 

·. de 1:0()()$, que serão concedidos aos serici· 
: cultores que apresentarem maior numero do 

kilos de casulos produzidos no pa.iz, não 
sendo esse numero inferior a l. 000 :Kflos. 

Sala das sessões, 12.de novembro de 1904. 
·Carvalho Britto.- Jose Boni(acio. -Carlos 
cOttmli. 

Esta emP.nda. tem por fim animar o dcson· 
· -yolvimento de uma cultura a que se p1•ostam 

admiravelmente certas regiões do palz. A 
instituição do premios é dos meios mais 
-efficazes, já. Bll:periment[l.dos mesmo entre 
. nós, para estimular a ta.rda inicia ti v a dos 
nossos lavradores. 

Pensa, pois; a Commissã.o que deve a 
.-emenda. ser a.ppro:ada.. 

4(• 

:A.core8o~ilte-se onde convier: 
Art.. E' o Poder· Executivo autorlza.do a 

despender até a qu&ntia de 60:000$ para a. 
animação da industria da. seda, sendo 15:000$ 
em premias, cujo maximo não exceda o. 
5:000$ aos . sel'icicultores que provarem, o. 
jaizo do Govemo, ter pelo menos 500 pés de 
amoreira, regularmente tratados, devendo 

. :ler os J>remios proporaionaes á impol'ta.ncia 
das culturas; e 45:000$ para auxiliar as 
duas primeiras fabricas que empregarem na 
fiação unicamente casulos de producção na
-cional. 

s. R.- Sala das sessões, 12 de novembro 
-de 1004.-Carva~o Brltto.-Jost! Bonifacio. 
·-Bernardo Horta. - Oarlos Ol!oni. 

· Ilispil•ada pelo mesmo intuito da. emenda 
·:Precedente, deve esta, como a.quella, ser 
acceita. . pela Camara. 

45& 

Onde convier : 
E' o Governo auto1·izado a dllBpender a.té 

300:000$ no exercicio dessa lei, para a in' 
stu.llaçã.o nesta. Capital do pavilhão brazileiro 
da Exposição de São Luiz. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
- Franciaco Sd. · 

O pavilhão em que estão expostos os pro
duetos do Brazil na Exposição de S. Luiz 
destaca. se entre os mais bellos que al!i teem 
provocado <t admil'ação do mundo. 
_ E' pensamento do Governo aproveita.r a 

avultada despeza. que elle custou, installan· 
do-o na capital da Repub1ica, pa.ra. nelle se 
l'estabolocer uma exposic;io permanente das 
riquezas do nosso paiz. 

Para esse fim a emenda o ln bilita. com o 
necessa~•io credito. 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a. subvencionar 

com a. quantia de 30:000$, a.nnuaes, a compa
nhia. de navegação que estabelecer linhas 
regulares de vapores entre os portos do sul 
do Estado do Rio de Janeiro e o Districto 
Federal, abrindo para esse fim o necessa.rio 
credito. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-J. (J, Tcia;cira Brandão. 

Já o Poder Legislativo reconheceu a. neces
sidade do auxiliar um serviço que fa.cilite o 
commercio entre o sul do Rio de Janeiro e a. 
capital da. Republica.. E' o que a emenda 
mantém, pelo que deve ser a.pprovada. . 

48>-

Onde convier : 
Fica o Govc1•no autorizado a subvencionar 

com a. quantia de 30:000$ annua.es a compa.· 
nhia de navega.Qã.o que estabeleaer línllas ·re
gulares de vapores entre os portos do sul do · 
Estado do Rio de Janeiro e o Distriato-Fe
deral . 

Ao art. 2" accrescente-se: c e 0 n. XLU Rio, 11 de novembro de 1904.-Carlos Tsi· 
· do art. 17 da lel·o .1.145, de 31 de dezembro roeira Brandt!o • 
de 1903. ,. Est.a emenda, que l'epete a a.nte1•io1', está. 

Sala. das sessões, 12 de novembro de 1904. prejudicada. 
-.Franciaco Sd, . 

A Comm!llão, por sue. maioria, não aooeita. 
a emend~ quo 18m por 11m autorizar as doa· 

. :pez~. até 200:00()$; oom a prop&.ganda. dos 
._produotos br~Uotros. 

Augmente-se á. rubrica 7• o seguinte: 
Ma.ntidil. a. verba de 36 contos para o ser

viço de na.vega.çã.o que se propõe a. fazer a. 
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·companhia No-vo Lloyd Bremen entre o porto 
·de Macoió e os portos da. Europa.. 

Sala. das sessões, lL de novembro del904. 
-Eu.zebio de Andrade.- Raymunáo de Mi
randa.- Ar1·oxeUas Galv«o,- Epaminondas 
·Gracindo. 

A subvenção de que tmta a emenda., tem 
·sido por tres vezes ineluida na lei da despeza, 
·sem haver conseguido attrãhir empreza. que 
se dispuzesse a rea.liz:ar o serviço. Niio ha 
razão pa1·a mantel-a., tanto mais quanto o 
porto de Maceió, por sua. proximidade do- de 
PernambuM, tem faailitadas a.s communica
.ções com a Europa, mais do que muitos 
outro!. Além disso, já aqnelle porto é visi
tado, sem subvencã.o, por vapores trans
atlanticos. 

50• 

Accresccnte-se ã. rubrica 7 .. o seguin\o: 

Mantida. igualmente a. subvonçã.o de 30 
·contos constante de n. 7 do art. 16 da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, deeti
·nada á. Companhia Pilaronse, em Alagoas. 

Sala üas sessões, 11 de novembro de 1904. 
- E!/.sebio de Andrade. 

A subvenção proposta destina-se a remu
nerar Sel·viço de eMlusi v o interesse local, e 
ao qual basta o oommercio a que aproveita. 
Não está no caso daquellas que visam facili
tai' communicações entre Estados da União 
e desen v o! ver o commercio em regiões que o 
não tenham sutHcicnte, para attrahir a na· 
vegação. 

Eis por que lhe não dá.a Commissão o seu 
voto. 

51& 

Verba 7•: 
Subvenção a. Companhias de Navegação 

(N. XV tio art. 17 § , da lei n. L 145, 
de 3! de dezembro de 1903): 

Deduza-se da. subvenção do Lloyd Brazi: 
I eira a quantla de 104:625$, da. linha Sergi· 
pe-Alagoas, e supprlma-se a verba 24:000$ 
para a Associação Sergipense, subvenaiona.n
do o Governo com a quantia de 120:000$, 
·a. Empreza. de Navegação do Rio de Janeiro, 
<)U outra que melhore~ condições. oft'ereça., 
para fazer duas ou tres via~ens mensaes 
entre os portos do Rio de Janell'O .e Penedo, 
passando por Victoria, Bahia, Estancia·, São 
Christovã.o (uma vez) , Araca.ju.e Villa. Nova. 

Sala das saesões, I! de novembro de 1904. 
-Rodrigues Doria,-Joviniano de Carvalho. 

--OU11síra ValladcZQ, · 

Na autorização dada ao Governo para rc
organizt:~r os serviços a cargo do Novo Lloyd 
Brazilciro se inclue a de conaeder a sub
venção a uma ou mais emprezas que se pro
ponham a,;fa.zer aquelle serviço. Poderá. elle, 
pois, si .tanto convier, applicar eSSil. autori
zação quanto á. navegação de Sergipe e Ala
goas. 

Ao· demais, está a Commissão informada 
do que está prestes a etrectua.r-se a roorga
nização do Lloyd, de modo a appa.relhal-o 
para bem desempenhar-se dos seus encargos, 
A emenda, pois, não deve ser approvada. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a promover os 

melhoramentos que forem nccessarios a bom 
do. navegaçã.o do Rio Paraguassú, no Estado 
da Bahia. 

Sala das sessões, 11 de no-v~mbro de 1904. 
-Prisco Paraizo.- Ignacio Tosta .- Bu!cão 
Vianna.-J. A. Nei"Va. 

Tres emendas fumm apresentadas pro
pondo melhoramentos de rios : esta sobre o 
Paraguassu, as duas seguintes sobro o Ita.pi
curú e o Cuyabi. Sio obras de interesse fe
deral. E, pois, a Commissão propõe que as 
tres emendas sejam substituídas pelo se
guinte: 

E' o govc .-no autorizado a promover os 
melhoramentos que f"cilitem a navegação 
dos rios Paraguassú, no Estado da. Bahia, 
Itapicurú, no Estado do Maranhão, e Cuyabà, 
no Esta.d.o do Matto Grosso, podendo despen
der nessas obras at~ 300:000$000. 

53& 

Ao art. I o, onde convier: 
Para execução dos melhoramentos que 

foram necesJSarios a facilitar a,. navegação a 
vapor do l'io Ita.picurú, no Estado do Mara
nhão, \lesda a sua foz até a. cidade de Ca
:xias, 150:000~00. 

Sala das sessões, 12 do novembro de 1904. 
,..... Jose Euzebio.-Cunha Machado.- Dias 
Vieil'a. - Chris!ino Cruz; 

Prejudicada pelo substitutivo proposto á 
emenda. anterior . 

. Onde convier : 
· Fica o Governo autorizado a, conceder a. 
importancia de I 00: 000$ para. canalização do 
rio Cuyabá.. 
! Sala das sessões, 11 de novembro de l 904;-· 
:Lindolpho Serl'a, 
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Prejudicada, como a antecedente. 

53• 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Fica o Governo a.utorizllodo a sub• 

venciona1• a Companhia. Perna.mbucana de 
Navegação a Vapot• com & quantia de 
40:000$, pelas vlagem que fizer mensalmente 
ao porto da Amarração. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Ani.zio de Aweu.- Joaquim Pires.- João 
Gayoso. 

O serviço de que tra.ta a emenda. já. estâ 
contraclado com a. Companhia Pernam
bucana, nos termos do decreto n. 4.594, de 13 
de outubro de lOü-~ . Por clle e peloa demais 
constantes do seu contracto recebe ella a 
subvenção annual de 164.:000$000. Si com este 
auxlllo já est.á sendo reallzadoo serviço, que 
comprehende 24 viagens annuaes até Amar· 
ração, si não so h'~\ ta de serviço novo, mo
tivo não ha pa.ra accrescimo de subvenção. 

56-

A' verba. 9S (Estrada. de Ferro Central do 
Bl'azil) : 

Eleve-se a sub·consignaç1io ~Material ro
dante de 300:000$ para. acqui.llição da ma· 
terial de grande tonelagem e apropriado ao 
tr:msporie de manga.nez e outros mine
rios. 

S. R.-Sala. das sessões~ 12 de novembro de 
1904 ;-José Bonifacio . -CaZogln"as 

' 
Para. o exerclclo vigente havia. a. proposta 

do Governo pedido a verba 1le 1::!00:000$ 
para a a.equisição de material do transportu 
e de tracção; na. lei foi clla elevada 4 
1.650:000$, destinando-se o augmento a 
aequisição de vagões especia.ea de minerios. 
Para o ~turo exereicio, a proposta pediu 
!. 750:000$, q.ue o projecto mantGve. 

Foi, posteriormente, informada a. Commis· 
são de que, · em offido de 4 deste mez, a. d!· 
rectoria da Estrada demonstrou ao Ministe
rio da. Industria a insutliciencia daquelle oro· 
dito. · . «Estamos, disso ella, justamente atra
vessando a apoca. em quo grande parte do 
ma.tet·ial rodànte esiá. a.ttingindo o limite 
do Mrviço, de onde resulta. a neces~~idade de 
reoolhel·o ás otllcinn.a para as devidas repa
l'8.ç3os. Dahi o. necessidade 1le maior verba. 
para acquisiçlo do n_ovo material.• 

Tendo isto om vista., e SD.bendo que os mi· 
nerlos coasUtuem hoje. na. principal linha. 
da. Estrada. de J?erro Central, um dos maiores 
volumes de tx·anaporte, a Corumis~o acceita 
a emen~~ reduzida. a. verba que esta propõe, 
a. 200:0~. . 

57• 

i'l•t rubrica I do n. 9 do :~rt. I •, maote
nham-8() a. mesma. verba e a mesma. distri
buição do orçamento vigen~e. 

. Sala das sessõe3, 12 de novembro de 1904. 
- B,-icio Filho • 

A verba. a que a emenda se refere é a da. 
Estradl\ de Ferro Contrai do Bra.zil. Na lei 
vigente 6 ella de S2.478:96S$503; e no pro
jecte é do 32.611 :263$5()3. O quo aqui 
S() propõe é que ftque no q_ue era.. Mas ba.sta. 
nocsidera.r quo aquella. vn1.·ferrea. foi, este 
anno, a.ugmentada de 148 kilometros, sondo 
94 dos ra.ma.es da. Oeste de Mina.s, que lbe to· 
ram incorporados, e 5( do prolongamento 
entre Cordisburgo e Curvello, para se reco
nhecer que a despeza. f<\Ílllmente cresceu; o 
não ha, pois, razão pv,ra. o que a emend<J. 
propõe. 

Onde convier: 
Ao Hospital de Santa Iza.bcl da. cidade de 

Taubaté, Estado de S. Pa.ulo, 12:000$, pelos 
serviç03 !lue este presta. ao pessoal empre
gado na. Estrada. de Fer1•o Central do Brazil. 

Sala das sessões, 12 do novembro do 1904.. 
-Rebouças de Cal'tJalho.- Valois de Caslro. 

Si se tra.ta de subvenção a um hospital. 
não pa.roco co.bcr·no Orçamento da Industria. 
Si de pagar o tratamento do empregados da. 
estrada, ter·se·ia. de vota r verba. para todo 
ollc, inclusive o que houvasso de ser tratado 
em outros pontos da. linha. Só para os que 
trabalham em logares insalubres se t em coo· 
cedido uma. gra~illcnção de 25 •;., atlm de· 
occo1·re1• á despcza ·exces~iva e ao grande sa.
crificio a que se arriscam. 

Pensa, pois, a. Commissií.o quo a emenda 
não estll no caso de ser approvada. 

59• 

Onde convier: 
Fica o Governo nutorizado a despender. 

dentro do exercicio, até 800:000$, com a elG· 
vação da. linha da. Estrada de Fel'ro Ceotra.l 
do Brazil entres. Dlogo e S. Chris~vão. 

Sa.la das sessões, 12 de novembro de 1004 . 
-l'rcmcisco Sá. 

A obra. a quo a emenda se refere é de ur
gento necessidade, imposta pela travessia. do 
ca.oal do Mangue e avenidas lateraes. 

A exeeuçã.o desses trabalhos, ora. em anda· · 
monto, exige a constl'IICÇã.o de um grande 
viaducto sobre o canal, de pontes sobre o.s.. 
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rua.s Figueira de Mello c S. Ch!'istovão e 
sobro os rio3 Ma.raoa.nã ~ Joa.nna. e a sust«m
taçã.o da. linha por muros la.tera.es. Isso evi
iará. a.inda. os ftequentes desastres que occor·· 
rem oa.s travessias da Praia Formosa., Fi
~ueira de Mello e S. Christovão. 

Estão esso.s obro.s orçadas em 1.691: 13í$.375; 
. e a emenda propõe o ne~essario p:~.ra. o quo 
tenha. de realizar-se no futuro exm·cioio-

60• 

A' rubrica 0' - Estrada do Ferro Cen\l'al 
do Brazil : Elevo-se a. sub-consignação-Con
servação da linha c edificio- da 5• divisão 
a 2.350:000$000. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
- I•'ra>tç~ca ,<Jú. 

Pensa a Commissão que, já estando muito 
sobrecarroga.do o orçamento da Estrada. de 
Forro Centra.I do Brazíl, convem adiar para 
outra opportunidadc a despeza. a.qui pr·o
post a. E por isto nã.o acceita a emenda. 

61& 

Onde eonvier : 
DesiJbstrucção do leito do rio Sant'Anna, 

na parte que in te1•essa á conservação da 
linha auxiliar, 20:000$000. 

Sala. das sessões, 11 de novembro da 1904, 
- Ilem·ique Borges. - Teüe~ra Brandao. 

A ve1•ba. de conservaç2:o dtl. linha. da. Es
tl•ada. de Ferro Central do Brazil, maior no 
projecto do que na lei vigente, consigna. os 
. recursos que aquelle serviço possa. recla.ma.l'. 
O Governo, :flca, portante, habilitado a. rea
lizar, sem que lh'os detalhe o Congt•esso, os 
trabalhos necessario'3, e cn~re estes o de que 
trata. a. emenda.. 

Esta, plis, não precisa. de ser a.pprova.da.. 

62• 

Ao a.1•t, I•, 9•. Accrescente-se, in flne : 
Devendo a a.dminí.$tracão da. estrada. ma.n· 

ila.r orçar e construir um plltBsa.diço entre a 
estação de La.fayette e o terrcao tronieiro 
-da. cidade do Qucluz, no ponto mais elevado 
deste. 

63• 

A' verba 9~: Eleva·se a l!lub-conslgnacão 
-Estrada. de Ferro Therez'il. Christioa-e de 
75: 000$, para a. conclusão das o bras do 
trecho interrompido entre os kilometros 98 
e 105 e estudos da. linha. de Massiambú e 
Ara.ranguâ. • 

Sala das sessões, 12 ele novembro de 1904. 
-l'•·ancisco Sd. 

A emonda ·habilita o Governo a concluir 
serviço já iniciado e que tem por fim fechar 
uma solução de continuillade na Estrada 
do Ferro Thereza Chrlstina. Eis por que foi 
proposta. e deve ser approvada.. 

64• 

Onde convier: 
Fica o Govemo a.u1orizado a mandat' Mn

struil• um ramal que ligue a esta.cão de Ca
cboeiriuha da < Centra.l Ba.hia. Ra.ilway :t á. 
povoação da Muritiba, no município de Silo 
Felix, do Estado da. Ba.hia., podendo exigir 
semelho.ntc melhoramento como condição 
para o a.rrenda.men to da mesma. estrada. 

Saladas !essões, ll de novembro de 190•1. 
-Prisco Parai::o . ...,.. lgnacio Tosta.- Bulclfo 
Vianna-J. A. Neivu., 

Em disposições da lei vigente, mantidas no 
projecto, está. o Governo autorizado a. eon
struir os prolongamentos e ramaes das es
tra.da.s de ferro federaes e a rever 01 con· 
traotos de arrendamento para o tiro de· 
realizar essa.s construcções . 

O uso desaas autorizações tem pe1•mittido 
ao Governo e:xecutal' obras em diversas es
t radas ; e pela. rescis&o do contracto feito 
com a companhia Great Weslcrn vil& ser 
f e! ta. o. const1·ucçiio dos proloBgamentol da.a 
estradas federaes de Pernambuco e Po.ra.-
hyba. · 

Si tal é o resultado obiido com o regimcn 
em vigor, razão nã.o ha para. subsíltuil·o, 
detalhando a. construcçã:o de linhas de valor 
mais ou menos secundaria. 

Pelo que, a Commis.slo não a.cceita. a 
emonda.. . 

Sala. das sessões, I 1 de novembro de 1004- 65• 
Rodolpho Pai~ao, Onde convier, accreseente-se : 

Substituir-se-hia. o Congresso Na.cional â Art. I. Fica o Governo nutorizado a. en· 
administração si estivesse a determinar-lhe, globa.r em um só contracto os arrenda
por· norma, até as mínimas obras a executar mentes definitivos das Estradas de Ferro 
na.s vias rerroas geridiU! polo Estado. V a.· Central da. Bahia e da' Bahia. a. s. Franeisoo, 
lerá como autorizado con~elho a. a.presen. para, do a.ccordo com as ·disposições dOs 
tn.çã.o da. emenda. Não deve e.~ta, porém, ser · numeros XXIV 9 XXVI do art. 17 . da 
mcluidà. na. lei. lo! 1.145, de 31 de dezembro de 1903, fazer 
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execut:J.l' o prolongamento da primeira da·' 
quelln.s estradas, a partir d<t estação .Ban
dcü•a de Mello, por An:tat•ahy, Lençoes, 
Brotas, Gamelleira do Assuru(~. proximi· 
da.des da cidade da Ba!'ra, Santa ·Rita do 
Rio Preto,·Formosn., at6 a Gxtl•emidadc dos 
seringaes existentes nos limites da Bahia, 
Goyaz e Piauhy .. ; podendo promover a colo· 
n izaçãú das terras devolutas marginaes que 
forem cedidas pelos trcs Estados interes
sados. 

.Art. IL o Governo empregará tOdos os 
· meioa para que ·o .trecho· entre Bandeira. de 
Mello e Lençoes seja. iniciado em 1905. 

Sala da~! sessões, 11 de novembro de 
1904:-R. Saldánha. -Augusto de Freitas-.
Domingos 014imarães.- 11u&cao Vianna.
Salyro Dias. - E. Tourinho. - Felia; Gas· 
par . - Paratlllos Mo111enegro. - Alues Bar· 
bosa. - Oa$/ro Rebello, ......: Garcia Pires. -
Vergne de Abreu, -Prisco Pami.Jo.- J .A. 
Nei'l!a. 

Para justificar o seu pa1·ecer rontrario :l 
presente emenda, La.sta1•Ia ã. Commissão in
vocar as razões que contra. a preceuente for· 
mulou. . 

Nest:t ha ainda. o inconveniente de atar 
a acção do goyerno na r~lização do arren
damento definitivo das estrada.s Centrn.l da 
Bahia e Bahia a S. Francisco, impondo-lhe 
condições novas quo poderiam diiflculta.r a 
·operação ou diminuir-lhe as vantagens. 

66• 

Ao n. 20 do art. 2•: 

Accrescente-se : incluído o prolongameuto 
··a.iê a cidade de Diamantina,!a.zendo-soa liga· 
·ção das duas grandes redes Estrada de Ferro 
Cent r a.l do Brazil e Estrad., de Ferro Victoria. 
a. Diamantina.. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904. 
-Oarlos Ottoni.-Oarwlho Brito.-Lindolpho 
Cattano.- Ribeiro Jt~nqueira.-Carlos Peirooto 
.Filllo. - Anlero Botelho.-Bueno de Pai1la . 
- Olegu.rio Maciel.- Olynlho Ribeiro. - C. 
Prates .-Este~am .·Lobo. - Dauirl Campista,
Gastao da c~nha. 

Como jlt se disse ·em relação á emenda 
anterior, o Governo jlt estú. autorizado a 
reali zat• os prolongamentos e ramaes das 
vias-ferreas federa.es. O de .que a emenda. 
trata ó de certo um dos quo mais imperiosa· 
mente se hão do impor, na dev ida oppol'ttt
nidade, á attençã.o do Poder Ex.ecut1vo, .ao 
usar daquella autori2ação. · 

A emenda :p&rece, .pois, ao·menos por em· 
quanto, desnecessaria.. · 

67• 

Accrescente-se onde convier : 
1.000:000$ para continuar o prolonga· · 

mento da Estrada. de Ferro do Baturité ao· 
Cro.to, e de 500:000$ para a de Sobral a ·The· 
rezina. 

Sala das sessões, ll de novembro de 1904.
Thomaz Cavalcaflti ,.:;_E. St"dat't .- Be::e•·,·il ' 
For.te'llelle.-Se•·gio Saõoia .-Joao L opes.
Thomaz Accioly. ·- Francisco &!.-Gonçalo· 
Souto:-F,·ede,·ico Borges .-Jooquirn P ires • 

A Commissã.o não accei·ta a e.menda., por 
jã. esta. r o Governo a.u toriza.do a. executa r 
aquellas obras. 

Accrescente-sa: 
No contracto de arrendamento definitivo 

da Eslrada de Ferro Central da. Bahia ser;t 
Incluída. a condiçilo de passagem or dinaria 
pela. villa. de S. Gonçalo dos Campos do trem 
que faz o serviço entre a cidade de Ca.chooir:t 
e a da Feira de Sant'Anoa. 

S . R. Em 11 de novembro de 1904.
- Ignacio Tosta.- Prisco Parai.:o . - Bule/lO· 
Vianna. 

A organização dos bora.rios das estradas de· 
ferro e a regula.ment!lção du." mareha dos· 
trens toem de obedecer a condições de occa
sião que só a. a.dministrMão publica. está ba· 
btlitada. a conhecer. · 

Comquanto informada d3 que a. medida. 
proposta na emenda. é razoa.vel e conve· 
niente, pensa. a Commissão que oã.o deve clla 
caber na a.cção legislativa.. 

69" 

Acc:rcscente-116 ondo convier: 
O pro<lucto resultante da applícação das 

multas regulamentares aos empregados da 
E'!tra.da do Ferro Ooste do Minas continuará 
a. ser recolhido á. Caixa de Soccorros Oeste de 
Minas, para constituir o patl'imonio da 
mesma. associação be.neftcente. 

Sala das sessões, ll de novembro do I 904.. 
- Gaslão da Cunha. 

A Commis!ão acceita. a emenda. quo os· 
tende a uma. eatrada de ferro federa.! o quo · 
já em outras está. estabelecido, sem prejuízo 
do Thesouro e com vantagem para. os eru.~
pregados. 

70• 

Continua em vigor a ultima. p:~.rte da ru .. 
brica 10; letra. q. Estud,,.; e construcçio de· 
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açudes, poços até. o final (pBssoal e material) 
1.000:000$000. 

Sala das sessões, ll de novembro ele 1904. 
-Thomaz Cavnlcanti.-E. StudcwL-BezeJ'· 
ril Fontenclle.-Sergio Saboia. - FraHcisco 
Sd.-ThomaJ Accioly.- Joao Lop.:s.-Gon· 
çalo Souto.-Jii·edatico Bo,·gJs.-.1lbm·to Ma· 
ranMio. -Eloy ele Sow;a .-lioJlsew e Silva.
Pereim Reis .-Paula e Sil'Oa .--Izid1·o Lále. 
-Abdon Milcmez. · 

A verba que a emenda. proplíe é a. mesma 
da lei vigente. Por conta dolla, jil o Governo 
iniciou, no Estado do Rio Grande do Not·te, 
obras de incontestavcl utilidade, que ·teriam 
de ser interrompid<IS si o credito fosoe dimi
nuido. 

A emenda deve, pois , se[' approvada. 

7la 

Porto do Natal. 
Accrescente-se: 35:000$ para acquisiç:ão de 

material íl.uctuante necessario á draga.gem. 
Sala d<J.S sessõos, I! de novemlJro de 1904. 

-Alberto 11tascarenhas • - Elo !f de Souza.
Fonseca e Silva. -Perei!·a Reis. 

No orçamento do actnal exercício accres
centou-se á verba destinada aos melhora
mentos !lo porto elo Natal a consignação de 
120:000$ para a acquisicão de uma d['aga. 
Esta exige, como indispenso.vcl complemen· 
to, o material dos-tina.do ao tmnsporte dos 
productos d11. draga.gem. Este ~ o fim d<\ emen
da, que estit, pois, no caso üe ser approvada. 

72• 

A.ccrcscente-se <!.·rubrica lOa: e 100:000$ 
pa.ra trabalhos de· dragagem ao porto de 
Pannaguá, Estado do Paraná. 

Sala. das sessões, 11 do novemb1'o de 1904. 
-Carlos Cavalcanli. - Alenca'' Guimm•aes. 
- Ca!·va!lw Chaves. 

Grande é o numero de portos da Republica, 
cujos melhoramentos estão sendo executados 
pela União; e :1 elevada importancia monta 
a. despezll aom que oneram o orçamento. 

J<l. não é pequeno o inconveniente, que 
todos reconhecem, de se dispersarem os re
aursos do ·Thesouro por obras diversas, ata
cada.s simulta.neamcnte , e por isto mesmo 
dotadas de .pequenos· creditas, que não per· 
mitte dar-lhes o neoo2sario impulso. 

Esse inconveniente cr<lscerá, si o numero 
dellas for augmontado. Parece mais razoa
ver iLCtiYII.I' OS meJhoramontos iniciados para, 
concluídos estes, se encetarem outros. 

'Não é, pois, opportune o que propõe a 
emenda.. 

73a 

Verba IO•- Obras fcderaas nos Estados
acarescen"te-se: Pnr:1 melhoramentos das 
banas da Estancia e de A1·acajú, no Estado 
de Sergipe- 100:000$000 . 

Sala d:.\s sessões, 12 de novembro de HJ04. 
- Otiveim Yarladão. - Uodrig~<es Do,.ia. -
Joviniano de Can;alho. 

Está esta emenda. nas mesmas condições 
do. precedente; pelo que, lhe não dá a Com-
missão o seu voto. · 

. 74• 

Accrescente-sc onde tiver cahimento: 
Fica. concedida a quantia de 100:000$, para 

melhorar o ancoradouro do Cabo Frio, ao 
entrar da Lagôa Araruama, isto é, estudos 13 
execução das obras neccssarias. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1904. 
-Erico Coelho.-Cru'Oello Cc:waluanti, - Pe
reira Lima. -Albedo Be~amat.- J. C. Tei· 
a:eira Branclito.- Ma«ricio de Alweu.-Hen
rique B01'ges.-Jocro Baplista.-BeUsario Au· 
gusto.-Pidelis Alves.-Silva Gash·o. - Julio 
dos &mtos. - Paulino Junior . - Ga!vc:To Ba· 
ptista. 

Dosde o tempo do imperio se reconhe
cera a necessidade de melhorar o aneou r u.
douro do Ca,bo Frio e para esta ftm a.lli se 
rea.liza['am obras. Estas, porém, produ
ziram elfe\to negativo: as condições do porto 
se tornaram peiores que dantes. No regimen 
republicano, a lei n. 191 B, do 30 de se
tembro do IB93,eoncedeu a. verba de 100:000$ 
para alargar a. ba.r1•a, não sendo o credito 
applicado. 

O Mlulstorio da Fazenda t em asslgnalado 
as dítftculdades que as condições do porto 
oppoom á llsclllização da renda. do sal. 

Essas cunsiderações collocam u.s obras de 
que trata a emenda. em condições cspocia.es 
qttejustificam a sua appt•ovação . 

75~ 

Accrescente-se onde convier: 
Fica m~ntido o n. XXXI do art. ~2 da lei 

n. 597, d•J -1902 . 
Sala das scs~ões, 11 de novembro de Hl04. 

- Het·edia de Sà, 

A disposição que a emenda. manda manter 
é a seguinte, inllluida na. lei por proposta. 
da Commissão de Orçamento: 

E' o Poder Executivo autorizado: 
«XXXI, a fa.zer, conjunta. ou .sepat•ado.i 

mente, as oporaçõcs de credito que mas 
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convenham, para realizar as acqulSIÇoes e 
obras que tenham por fim melhorar e uu
gmcntar o serviço de abastecimento de agua 
á. Capital Federal, podendo reservar, para o 
serviço de juros e amortização do capital que 
levantar ou dos títulos que emittil•, a renda 
de todo o serviço.»· 

Tem por fim IJabilitar o Governo a J.'Ca· 
!izar o serviço que mais iutemssa ao sanea
. manto des~a cidade. 

76• 

:Sub-emenda a emenda do Sl·. Ilel·edia de Sà, 
q11e mcmda con finuar em 'l!li[JOl' o n. XXXI 
do. m·t. 22, da lei n. 597, de 1902 

Decretadas as obras, a contribuição de 
:penn11a de agua seró. arrecadade. pela te.bella 
!>eguinte: 

Por prcdio de aluguel annual o.té 1:200$, 
36$000; 

Por predio de mais de I :200$ até 2:400$, 
.64$000 i 

Por prcdio de mais de 2:400$, 84$000. 
§ 1.' No8 estabelecimentos induatri.aes ou 

.casas de grande consumo taxadamente enu
meradas no art. 7•, § 1°, da lei n. 489, de 15 
de dezembro de 1897, o consumo ser(!. regu
lado pCir hydrometros e cobrado na razão de 
36$ para. cada 1.200 litros em 24 110l'as. 

§ 2.' Para a taxa superior a 36$, será. fã. 
cultado o pagamento por semestre. 

Sala, das sessões, 12 de novembro de 1904, 
- Onmello Ca'!Jalcanti , 

A presente emenda, relativa á. alteração de 
taxas, caberia. eo;1lei da receita e não na da 
despezu,. 

77• 

Verba 11•- 5" divislio- Pessoal: 
Onde se diz - dous mestres de linha a. 8$ 

e~ 365 dias, 5.840$- diga-se: 10$ em 365 
<has, 7:340$000. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1904. 
- lrineu Machado. 

O augmonto proposto não manteria. a pro
;porção entre os vencimentos e as funcções 
das divex'Sils classes de fllnccione.rios, Não 
ba., pois, raziio para. ser approvado. 

N. 78• 

Verba. 11•-5• divisão-Materia.l: 
Accresoente-se: 600$ para o aluguel de casa 

dos mestres de linha, sendo 300$ para cada 
mest1•e. 

Sala das SGssões, 11 de novembro de 1904, 
- b•incll ·Machado, 

A emenda está. no caso da anterior , impor
tando augmento não justificado dos venci
mentos dos mesmos empregados de que 
aquella. trata.. 

Não deve, pois, ser approva.da. 

N. 79• 

Na verba 1!•, 5& divisão: 
Equipamndo os vencimentos dos mostres 

de linha aos do encarregado gorai da loco
moção, 

Sala das sessõ:ts, 12 de novembro de 1904. 
-I1·ín ~n Machado. 

Esta. emenda ê idontica á. de n, 77, pois 
importaria dar aos mestres de linha a diaria. 
de lO$, que tanto percebe o encarregado 
geral do. locomoção, Está. prejudicada. 

N. so• 
Inspecção Geral das Obras Publicas -

Verba llA, accrescente-se: dia1•ia de 3$ aos 
praticantes. 

Sala das sessões, 12 da novemb1'o de 1904 • 
-Iri11et~ Machado. 

As dia.rias constantes do projecto são as. da. 
lei vigente. Desde que se ampliem a qual
quer classe de funcciona.rios, ter-se-ha. de am
pliai-as a todas as outras, ele v ando assim 
consideravelmente a despeza do pessoal da. 
Inspecção Geral do Obras Publicas . 

Esta razão dc~a.conselha a. approvacão da. 
emenda. 

Sl~ 

Onde convier : 
E' o Govemo autol'izado a. despender a 

somma nccussaria para abastecer de a.gua a~ 
ilhas do Governador· e Pa.quetá., abrindo para 
este fim os creditos precisos. 

Sala das sessões, 12 de novembro do 1904. 
-Jlfello Mattos. 

Approvada a. emenda n. 75, que autoi'íza. 
todas as obras necessarias pa.ra. melhorar e 
augmentar o abastecimento de aguada cidade 
do Rio de Janeiro, fica comprehendido uelln. 
o 'de que trata. a emenda. E, para. que isto 
se torne mais claro, p ropõe a. commissão 
que áquella emenda. se accrescente, depois 
das palavras cCat~ital Federal"' o seguinte : 
«inclusive o abastecimento de aguadas ilhas 
do Governador e Paquetâ.,,. 

82~ 

Eleve-se de 1'.:0:000$ a verba 650:000$ pan 
abastecimento de a.gua da rua. Yiuva Garcia. 
(lnha.úmn,). ·· · 
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Accresoente~se onàe convier : 
80:000$ para abastecimentó da povoação 

·de Sepetiba . 
Sala rl ' s sessões, 12 de novembro de 1904. 

· - Sà F1·~irc. 

Como em relação á a.nterlol', propõe ::~. Com· 
missão que esta seja substituída pelo accre~
cimo das seguintes palavras á. de n. depo1s 
de «Capital Federal» : «inclusive o abasteci· 
mento da rua. Vluva. Garcia (Inha.Uma) e de 
sepeti&a. ~> 

Rubrica 11• : 

Destaque-se a quantia úe 40:000$ para C:\' 
·nalização de agua. para ,Vigario Geral, em 
Irajá, 

Sala. das sessões, 11 de novembro de 1904. 
Heredia de Sá. 

Propõe a Commissão que aos substitutivos 
propostos para as emendas anter iores se 
aceresecnte : « inclusive o abastecimento do 
Vigario Gera.!, em Irajá.,,. 

84" 

A ' verba 14"- Sub·l'ubrica - Estrada. de 
·Fon'O do N·orte e TijuClá. : 

Accresoente-se: e Gram-Pa1•â até a esta· 
-ção de Ligação, nos termos do art. 1' , § 1° 
e art. 21 , § 4• do dooreto n. 5.561, de 1874 
- em vez de 8:600$, diga·se : «10: 800$000~. 

Sala. das sessões, 12'de novembro de 1904. 
· -h·ir~eu Machado.- J. A. Neiva. 

.A Commissão acceít..1. a emenda. 

85" 

·Na verba 14• - Fiscalização - supprima·sc 
a. sub·consigne.ção referente á. listrada de 
Ferro Central <le Pe1•nambuco (10:650$000) e 
eleve·SO a. sub· consignação relu ti ~ll á Com· 
panhia. Grectt W cstern ch:r 9:650$ sendo : um 
engenheiro fiscal , 9:000$ ; ajuda de custo ao 
empregado pa.ra tomada de contas, BOO$ 
expediente, 50$000. 

sa.ra. das sessões; 12 de novembro da 1904. 
·-F1·ancisco Sá , 

Resulta a emr~lida áo facto de haver . sido 
a Estrada. dlil Ferro Centra.l de Pernambuco 
·inoorpoitada á. rede arrendada. á Great
Wsstsrn , ftea.ndo a sua. ftsc(l;lizaçã.o sob o 

,mesmo regimen. 
Vol, VII 

R8• 

Na rubrica 16•; do art . 1•, supprirna-se o 
augmento de um porteiro archivista. da In· 
spoctoria ele Terras e Colonização. 

Sala das sessões. 12 de novembro de Hl04. 
-Bl"icio F;zlw . · 

Os serveotuu.rios de Jogar extinoto, com 
mais de I O a unos <le set·v'lco, são nddidos a.o 
miuisterío e pagos pela verba que a esse 
fim se destina., atü serem collocados em 
outros ~rgos . · 

Eis porque o Go,·erno propoz, em commu· 
oicaç.'o dirigida. ao relator da Commissão, n 
inclusão do que se tt·ata. 

Não ha, pois, razão para a.pprovar-sc a .. 
emenda . 

Si • 

Onde convier : 
Fica o Governo a utorizado a entrar em 

a.ccordo com a Companhia do Gaz para sub-.. 
stituir desde jfL a. actua! illuminaçã.o dos 
ediftcíos publicos por illuminação electl'ica., 
aproveitando a mesma energia para. o ser~ 
viço de elevadores e outros a.uxili:nes. 

S. R. Sala. das sessões, 1.2 de nolembro de 
1904.-Pereú·a de Ly1·a. 

Em vistn da a,utoriznção já. conticht no 
projccto e que abrange o serviço visa.do por 
est:~. emenda., a medida proposta. é desneces· 
saria, mot ivo pelo qua a Commissão lhe 
recusa seu apoio. 

Onúe convier : 
Fica o Governador a.uto1•izado a reforma.t' o 

sorviço de tl.çcalização das estradas da ferro 
e v!ns fluviaes, ficando os res!)Gctivos fun· 
cciona.rios equiparados aos demais emprega-
dos puhlicos federaes. · 

S. R. Sala. das sessões, 12 de novembro 
de HI04.-Pe!·ei!·a de Lyra. 

O governo já estt\ r. elo projecto a.utorizndo 
a. reformar os serviços subordinados ao 
Ministerio da Industrla, e entre esses se 
comprehende o de ;fiscalisação •. 4- _emenda 
discrimina. para este a autorJll:a.çao, lem
brando provi!leneia justa, qual a _de dar 
ácjuelles Cun ccionar1os as garan has dos 
outros empregados feuerat3s. Em vista da· 
q)lell& autorização, parece esta. desnecessa
ria.. Mas to Cs.me.ra. L'csolvera como- en·· 
tender. 
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89' 

A' rubrica l4a. Fiscalização : 
Onde se diz 470:650$- digs.-se: 477:300$, 

sendo destinada a importancia de 3:G50$000 
para diaria ao engenheiro tis~al das obras do 
caes de Santos. 

Sala. das sessõJs, ll de novembro de J(}04. 
-Galeao CarÜalhal. -A. Co;;;dirlu F.od,·õg:1es. 

A commissão não acceita a erueud3, tal 
qual e~tá; pois as diarias tem por ffm indc· 
mnizar despezos de via.gom, ::que niio estão 
oLrigados fiscaes 1le obras do porto. 

:Ma~, considerando que o fiscal do cães de 
Santos percebe renumeração que U.1.e não per· 
mitte pagar o aluguel de casa para escripto
rio, propõe :l. emenda. este substitutivo: «A' 
rubrica !4• accrescente-se : :?:000$ para. 
aluguel de casa para o escriptorio da fisca
lização das obras do caes d~ S<tn tos>>. 

90• 

Accrescentc-so ao art . li, n. 4~. :•!{iwJ: 
inclusive 50:000$ destinados o. um prenlio no 
industrial brazileiro que apresentar melho
res productos de louça branca, de cõr e deco
rada.. 

Sala das s~ssões, li de novembro de 1904. 
-Carlos Gaur.lcanl.i.-AlerscC1.r Ou!mm·ães. -
Canmlho Ch~ves. 

Jt\ foi votado pela. C<\ID<l.t'<~ e pende de doli· 
bera.çíio do SonaiJo mn projeoto de lei que 
institue pl'emios do a.nima.ção a diversas in· 
dustria.s. Entre' estes ha. os de 100:000$ e 
GO:OOO$ para. as duas primeiras installações 
ceramicas que apresentarem os melhoras pro· 
duetos de louça e porcelluna. 

Parece que na.q ualla. lo i, que creu. a insti. 
tuição systema.tíca. de premioB fndustriae~, 
cabe melhor do que em orço.m~nto o. disposi
Qão de que cogita a. emenda. 

91> 

Art. Fica o Poder Executivo r.utoriza.· 
do a. abrir ao Ministerio da Industiia, Viação 
e Obras Publicas o credito de 250:000$ para 
ser paga. á Companhia Brazileir:J. Torres a 
indemnização a que o Govemo Federal se 
obrigou no termo da resci~ão do contracto, 
lavrado em 19 de dezembro de UlOl o effe
ctua.d a. em 'l'irtude da. a.u torização do art. 20 
da. _lei -n. 746, do 29 de dezembro de 1000 
(Lm do Orçamento, artigo remissivo ao 
art. 22, n. XVI 11 da lei n. 1:152, de 23 de 
novembro de 1899). 

Sala. d11s sessões. 11 de novemõro de 11104. 
-Alberto Be•amat.-Matwioia cl~ Abreu -
Pe,·ei~a Lima.-Si!ua CCJ.$I,·o, ' 

Em 1901 celebrou o Governo din)rsos ac
córdos rescisl}rios de contractos de aonces~ão 
de burgos agrieolas, importando o tot.al d:J.s 
indemnizações ajustadas em 5. 250:000$. 

Assim, pJr termo$ de 17 de dezembro da.
quelle·a.nno !oram rescindidos o contracto. 
da Companhia Metropolitana, sendo a in de· 
mnização convencionada do 2. 000: 000$, em 
imcl•ipções do Banco da Republic:>., Jlelo seu 
yalor nominal, e os da Companhia Sul Bra
zlleim Territorial e Colonizad01•a, il.o Dr. 
Alfredo de Barros Madureira, do Banci> Evo
lucionista, d<J. Companhia Mogy Limeira, do 
M. Bauman, Honold & Comp., da. Companhifl 
Centru Industrial N acionai, de Gaudeacio 
Ferreira de Quadros, de Luiz de Carvalho e 
Mllllo e de Cu!ltodio. Justiniano das Cha· 
gas, meài<1nte a indemnizacão global de 
3.000;1)00$, c por termo de 19 do mesmo mez 
da Companhia Brazileira Torrens fixada 
a indemniz:~ção em 250: 000$. 

Como naquelle e:tercicio não se houveram 
etfectu:dos os p1gamentos,cadncou a autori· 
zação que para rescindir contra.ctos daquella 
especie c paga1· as indemnizações fõra dado 
ao Governo pelo art. 22, u • lB, da lei n. 652, 
de 23 de novembro de 1899. 

Por isto, o Sr. Presidente da Republ ioa., 
em mensagem de 27 de setembro do 1902, 
trouxeo facto ao conhecimento do Congresso 
Nacional, «afim de delibera!' como entende!." 
conveniente». 

Essa deliberação até hoje não foi toma.da. . 
E a emenda propõe que o seja. para um dos 
casos de que tra.tan a m ensagem, man
dando pagar ã Companhia Brazileira. Torrens 
a indemnizaçã.o que com esta. fôra. conven· 
cionn.da. 

Não parece que seja uma. disposição da lei 
de orçamento o lagar mais proprio para 
a solução do asmmpto, pelo.s seguintes 
razões : · 

1~, elle foi tratado peloGoverno em conjun· 
cto,e em conjuncto fo1 oiforocidoá deliberação 
do Congresso, naturalmente !Jela identidade 
das condições em que se achavam os diver
sos casos. : razão não ha, poi.a, para que se 
delibere sobre um destes, dei~ando de parte 
os outros ; 

2"', a qurstão está submettida ao exame 
do Congresso, por outra fórma, e ê o rotulo 
da. mensagem do Poder Executivo e dos 
documentos que a instruem que deverá. 
guia.l-o ; 

3•, alguns dos i nteressados dirigiram-se ao 
Poder Judiciario, e convém aguardar a deS·' 
cisão deste, antes de precipitar qualquer ra
soluçiio legislativa ; 

4•, a despeza para. que se pede credito, re. 
presentaria a sa.tisracã.o do um compromisso 
do oxorcicio de 1901, o pois não cabe em lei 
reguladora aa despezlto de 1905. . . 
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A einen·la. uão d•JVe, portanto, ser appro· 
vad:~.. 

Onde convier : 
Art. Fica v.pprovado o oont;t•acLo ceie· 

brado com a Companhia. Geral do Melhora
mentos no Maranhão, em 31 de dezembro 
de 1003, em virtude da autot'ização constante 
do art. 22, n. XX !li, da I !li n. 057. de 30 de 
dezembro de l!J02, para. o serviço de conscr
-vr.ç.ã.o do do porto do Maranl!ão e prolonga· 
menta do respectívo cá.cs, devendo contar:se 
de 1 de ,janeiro de Hl05 o prazo de dnco 
annos nel!G estipulado. 

Sala das sessões, 11 de novemb1•o de !904. 
-Clwis!Lno C1'u:::,-Dias Yiei1'a. 

O contracto de que ~o tra.t:'l, foi celebrado 
em virtude de autorização l(lgislntlva e com 
o f\m do dar maior desenvolvimento ás obras 
de melhoramento do porto do Maranhão. 

Deve, pois, ser approvado, como propõe a 
emenda.. 

03~ 

Ao art. 2• nccrescente-~e: ia.mbem o nu
mero .XXIII do art. 22 da lei n. 957, de 30 
de dezembro de 1902, com a seguinte docl:t
raçã.o : « não ficando o contra.cto rcsult.ante 
deste accordo a.dstricto ao limito do tempo 
estabelecido pelo art. H! dn lei n. 3.018, de 
5 de novembro de 1880.» 

Sala. das sessões, 11 de novembro do 1004. 
-Jose Eusebio.-Cunha ;liachczdo, 

Visa esta emenda. o mpsmo ftm da emenda 
anterior. Está, pois, prejudlc:ub. 

N. !l4" 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a despender 

até a. quantia. do 300:000$ com a~ [ICS~ltizas 
de minas no tcrritorio na.cional. 

Sala. das sessões, li do novembro de 1904. 
-Prisco Parai::o.-R. 8ttldanha.-Tosla, 

As pCSr!tliza.s de que trata. a emendn, teem 
sido e continuam a ser feitas pela iniciativa 
particular. Sómente para as que se referem 
ás jazidas de ca.rviio, por sua eltcepciona I 
importancía para o progresso do paíz e pelos 
azares a que exporiam o co.pital pnrtícular, 
foram concedidos auxilias otficiaes. 

Não parece conveniente ir além dahl. 
Ao dema-Is, em projecto pendente da. deli

boraçã.o da Camara, cogita-o de providencias 
que facilitem aquellns pesquizas. 

Pelo que não damos o nos~o voto a eafa 
emenda. 

N. 95• 

At;crescente-se onde convier: 
Aos portei1•os e contínuos dQ. Carr.ara, que 

rmídirern nos suburbios da Capital Fecieral, 
quando em serviço será foita a concessão de 
as~ignaturas nominaes e intransferiveis nos 
trens dos sub1.u·bioo com aba.timeuto do í5 "/o 
$Obr() o preço das passagens. 

Sala da~ scssõ~s. 11 tle novembt•o de 1004. 
-J. A. Neiv<<.-Epc!minondo.s GJ·w;i;Jdo .
Os''"'' Go~lay. - .1ttrclio Amorim. - Abdo, .·. 
Mi!ane;. - G. Pires.--Dias YiaiJ·a, - Rcr.y
nwado de Jlli>·anda,-Bulhües 111m·cial,-8<l 
F't·ei>·e.-Vergnc de Alil'eu.-Nelson de Va.~
c01lceUos.-Btl&cao Vianna.-Jos~ EuzeiJio.
F. Machado. - T1'indade. - Oo~ta Net/o . 
-Felio; GaspaJ•,-Ja,to Ba11li~t(/.,- 1'vi:•;eiN 
Brandão .-Hen,·ique Borges.-Cw·los d e N o· 
vaes.-Passos Jii>'m1lla Filho. 

J~ são muito reduzidas as passagens no:! 
trens dos suburbios, e novas diminuiçi3e3 
viriam prejudicar n. venda, j<i, por ta.n tos mo. 
ti vos desfu.lca.da da Es lrad~ de Ferro Cen
tral do Br:tzil. Demais, o favor aqui pro
posto seria uma. excepçã.o injusta .em fa ' 'o r 
de determinada. classe de empregados. 

!}6• 

Na execução de serviço.> deste Ministerh, 
a prestação de contas do I' adean tamen to 
não impede a realização do 2• niio podendo, 
cntratttnto, realizar-se o 3'' adeantamcàt\) 
sem quo a prestação do contas do 1• se aclw 
liquitJada,seguirHlo·so a mesma. disposição em 
relação aus adeantamentos subsoquontes. 

Si o serviço contlnu<tr no anno seguinte, 
o 2• a.ndoantamcnto do novo oxcrcicio nio 
po~erá realizar-se som que a prustação de. 
contas do ultimo do exorcicio anterior se :lclW 
liquidada. 

Sala das sessões, li de novombro de 191)4. 
-M. PeJ·eira Reis. 

A emenda tem por ftm removel' um en:
baraço que a execução dos serviços publicc-a 
enconti"a. na necessidade de. não ser feib 
um adeantamento, antes de realizada. a li
quidação, por vezes demorada, do anterior. 

Deve, pois, ser approvad:t. 
Sala da~ Commissões, 19 de novembeo 

do 1904.-Cassíano elo Ncrscimen!o,presidonte. 
-li;·ancisco Sá, rolator.-Cia locro C't:wvallw l. 
Corne!io rla Fonseca, com rostrícções quanto 
á emenda n, 45.-I•í·ancisco Veig(!. .-U,·úrmo 
Santos, de accordo com o Toto do Sr. Cot•. 
nelio da. Fonscca,-Pa!.!la Ramos. 

E 
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O Sr. Preslden:te- N~o have~do 
numero legal para. se pt·oceJer as votaço~s 
das ma terias encerradas, pass ~ - se <\ m at cna 
em discussão. 

E' a.nnunciada a discussão unica do pu
recer n. 199 c, de 19J4, sobr~ emendaS 
oll'~recidas m. 3• discussiio !lo proJecto n .199, 
deste anno, que orça. n Receita. Ger al da. 
Republica. para. o o xercicio de 1005 . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o Sr . Galdino Lo reto. 

osr. Galdino Loreto-Sr. P ro
sicleate, t ive a honra de olferecer a.o pro
jccto em dehate uma emenda que. ma.oda. 
suppri!lli.I' a rubrica. referente ao troposto 
de tra.usmissão de apolices e cmlJa.rcaçõos. 
E-ssa. emenda teve parecer contrario d a Com· 
missão de Orçamento, baseado em a.Ilege.ções 
feitas ante1•iormente. 

ProcurandO" essa.l!l allega.ções, encontro o 
parecer apresentn.d.Q :pelo meu nobre amigo, 
illustre t•olator do OL'çamento da Receita. 

Pordiversas nzcs, em aonos anteriores, 
se tem contestado a. constitucionalidade 
dessa ·imposto, incluido em projectos de or· 
çamento ; :por vozes a. Commissii.o de Orça· 
monto deu parecer contrario, mas nunca. o 
pretenso direito da. União pa.r1.1. cstn.belecer o 
1m posto de transmissão sobre apoUcas e em· 
barcações, segundo creio, foi t ão desenvol
vido como pelo illustre relator da Receita 
este anoo. 

M'l.S, Sr. Presidente, por maior que seja. o 
talento do nobre Deputa<lo pelo Mar anhão' 
:por ~ais vasto que sejn. o seu sa.ber e compc· 
tene1a.... . 

0 Sn. UR.B A.NO SANTOS- Obrigad o. 

·--~~----~~--~----------~~ 
O Sa. GALDINO LonETo-... eji\ que faço 

da; sua CJI.pacidade mor~L o juizo . IJ.uG S. E~. 
merece. S. Ex., porém, Sr. PresHlen te, nao 
tem a iafa!Iibilicla.de, não a pretendo mesmo ; 
tão pouco ou a pretendo, m a.s quer me pa.· 
recer que não é S. Ex. queiU esta acer tado 
.neste momento. -

São tantas as proposições feitas por S. Ex., 
tantos os argumentos, ora de direito const i· 
tucionnl,ora. de cUrei to iuternacion:J.l privad o, 
que cu realmen te sinto a.lgmnil.s diffl.culdades 
pa.ra saber por onde devo começar. Tod<~ovia, 
S . Ex . t'esumiu toda. .a sua. argumonta.ção 
em um syllogismo que cpnclue por um di
lemma.. Assim, disse S·. Ex. 

<~Em conclusã.u, •~ {li visão da reada entre a 
União e os Estados só pôde ter applicação em 
tcrritorio onde existilm essas duas entidade s 
politica.s e não na.queUcs ponto~ em quo a. 
a utor idade ela. União se fa.z sent1r c que se 
acham fóra da. jm·isdicção fiscal dos Estados.:. 

E' a. pdmeil'"- propl!Sição. Va.mos ao 
resto : 

.«As apolices. e as embarcações estão neste 
segundo caso, e, consequentemente, du c.luas 
uma : ou eUas ficam isentas dos impostos 
enumerados no at't. 9• da Constituição, com 
ofi'ensa. ao principio consagrado no a1•t, 72, 
§ 2•,. da. mesma. Constituição, ou compete á 
União ~ facultlade de lançar sobre ollas osscs 
impostos.I> . .. 

Acceitando, S1•. Presidente, par a a.t•gu. 
menta.r, a primeil•a. proposição, não posso 
deixar de contestar desdo l ogo a. segunda : 
~As a.:polices e ombarcaoões cst.'io neste se· 
gundo casol>, <1uer dizer, 0.'3 'úo situadas em 
pontos em que só a. autoridade da União se 
faz sentir e se acham fór n. da. jm•isdioQão fis
cal elos Estados, por isto mesmo que ostão 
situadas em pontos em que só a autol'idade 
da. União so faz sent ir . . 
. Si S. Ex. dissesse (!UO ns a.}lolicos e as om

bM·caçõcs estão fóra. da jurisdicção Jlscal dos 
O Sn. GAr,mNo LORETO ,;_ . .. por mais Estados, eu pediria licençu. a. S. ~~x:. pa.ra. 

aprecia.vel que seja o trabalho de S. Ex. , distinguir as <i.polices das embM'Cações. Não 
nem por isso me conv~nci de que a razão "t;or ia. duvida. a lguma em concordar com 
está. do seu lado. Ao contrario, o merito do S. Ex. em quo as apolices estão fór a. da j u
nobrc Deputado só f<\Z pôr em cvldencla a risd.iccão ftsca;l dos Estados ; não poderia, 
sctn·razão de S. Ex. . porém,. de modo a.lgu.m c oncordar com. a. 

A cansa evidentemente era. má e, ~or afftrmativ(1 om relação ás e mba.1'cações. 
maiores que fossem os seus esforços, S . Ex. Mas s. Ex. não se limita a afflrina.r que . 
Dão con.se3'uiu si11ão turvar, baralhar, escu· as a.polioes estão fóra. da. jurisdicçã.o fiscal 
recer a. questão; e nis~o est<l a. grande habili·· dos Estados ; va.e mais longe e diz que ellas 
dadeJ•evelada por S. Ex. esião situadas em pontos em quo ~ó a auto-

O Sa. URBANo SANTOS - Mas acredite t•idade da União se faz sentir. 
ao menos que i~~o foi de bo(l. !e. Si S. E:a:. quizesse ree~ringir u. sua. a.rgu· 
o SR. GALDlNO Lo:aETo _ ::>~ão pore i em menta.ção as apolices, nada. mais simples do 

que a.ppellar :pt\ra. o ar\, 10 da.Cons\itulção ; 
duvida., já que V. Ex. o alllrma · •• ma.s a argumentação de s. Ex. não se 

O SR. ·URBANO SANTos ·- Não devia, em baseia. nó art. lO· da. COns tituição, que só in-
qualquer hypothese; p ôr em d,uvida. . , eidentemen te ~ I em br:Wo. · 
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Desde já, Sr. Pre9idente, ett l'ejeito a a.f
firmatív:J. de que as apolices e emba.rçações 
estão fõra. da jurísdicçõ.o fisco.l dos Estn.dos, 
pelo facto de estarem situadas em pontos 
onde só a autoridade da. União se faz 
sentir. 

S. Ex. concluiu com o seguinte dilemma.: 
que a não serem sujeitas as apolices e em
barcnçõcs â. jurisdicção fiscal do. União, no 
que diz respeito aos impostos conferidos aos 
Estados pelo art. D• da CoJlstituição. essa.s 
apolices e essas embaJ•cações :ficariam isen
tas desses impostos, com oll:ensl1. <lo art. i2, 
~ 2•, da. me~ma Constituição. 

Si S. Ex:. dissesse ~implesmente que as 
apolices ficariam isent!I.S do imposto de 
transmissão de propriedade, isto é, de .im
posto conferido pelo art. 9' aog Estll.dos, 
eu não teria duvida alguma em acceitar 
esta 11onta do dilemma., no que diz respeito 
âs apolices. 

Mas é que S. Ex. entende que a isenção 
do imposto de transmissão de propriedade 

. pat~.t as apolíces importa em uma violação 
do art. i.2, § 2", 

Não, St•. Presidente; oart. i2, § 2•, esta· 
belecc a. igualdade de todos perante a lei, 
mas a. igualdade tlo toàas as pess:.>as c não 
a. igualdade de todas as cousa.s. 

O Sn. URBANO SANTos-Mas quem paga o 
imposto é a oousa ou o cidadão ~ 

O SI\, GALDINo Lon.ETo-E' sem duvida o 
cidadão, Mas todos os cidadãos poderão 
possuir apolicos, si as suas oconomias p<.!.l'!t. 
Isso chogarom. 

Desta f6rma., o Congresso Nacional não po· 
deria iaentnr de impostos determina.das cou• 
sas; nã.o polleria isentar dos impostos, por 
exemplo, a importaoão de machinas, de in· 
strumentos ag-rarios; não poderia esta.bele
cer e.~ta isenção. E até dh'ei mais a s. Ex. 
c1ue, si os seus-escrupulos vão tão longo, não 
sei como S. Ex. concordo. na isenção' de fm
postos para os instrumentos a"'rarios Quando 
forem importados, pol' agricultores, pot' uma 
classe de cidadãos, e não (l.Cceitu. em virtude 
do art. 7.2, § 2°, esta mesma isenção pilra. os 
machini~mos iuteiramente identicos impor
tados por commerciantes .. 

0 SR. URBANO SAt'\TOS-V. Ex. teoila. pil.
oiencia.. V. Ex. não ClOffilJrehendeu a minha 
argumon tação, 

0 SR. GALDINO LORET0-0 pt•incípio da 
igualdade do todos p!!ranto a let estallelocida 
pelo art. 72, § 2•, lovin•ln. S. Ex. a nito dis
tinguir entre negooiu.ntes e a.grioultores, 
quando se trata de lsonoito de impostos para. 
ma.chínismos destinadl)r. ao mesmo fim - a 
a.gi'ieultura. 

O Sa. URBANo SA.i'iTos-V. Ex. não com· 
Pl'ehendeu u. minlm argumentação. Eu não 
me refel'ÍU. a certas e determinadas cousas; 
eu disse que, si em loga.res onde nõ.o se poils(l._ 
fazer sentir a auto r idade do Estado, os c i
dadãos desses logares não teem de pagar o 
imposto· de transmissão de propriedade em 
virtude -do principio de que só o Estado deve 
tributar o imposto de ~ra.nsmissã.o de pro
priedade, esses cidadãos gosam de isenção,em 
olfensa do a.~·t. 7_2, § 2", da Constituição. 

Como V. Ex. vê, não me referi a. co usas. 

0 SR. GALDIXO LORETO -Então não es• 
tari<1m isentas ns a.polic es e embarcações. 

0 Sr.. UR.n.A.NO SAISTOS - Perdão ; eu me 
referi ;~.o imposto de transmissão· de pt·o
prieda.de 9m ter ri torio onde não se faça sen • 
tír a. autoridade d'l Estado. 

0 SR. 0ALDINO LORETO - V. Ex. está. 
deslocando o. QUestão. A questão versa sobre 
a transmissão de apoliccs e de embarcações. 

0 SR. URBANO SANTOS - Perdão; a argu
mentação que fi1•mei fl)i sobre a transmissão 
do pl'opried:adc em torritorio ondo não se faz 
sentit• a. autoridade do Estado. 

0 SR. GALDINO LORI~~·o (te-ndo)-« AS apo~ 
lices o as embttrca.ções estão nest e segundo 
caso, e, consequentemente, de duas uma: ou 
ollll.'l fica.m isentas dos impostos enumerados 
no art. 9° dt\ Constituição, com olfensa do 
principio conso.grado no art. 72, § 2" , •. ~ 

0 SR. URBAISO SA.N TOS -V. Ex. estii. for· 
mu.ntlo verd,\deiros m oinllos de vento . Tenha. 
paciancia. 

0 SR. Gi>LDINO Lo RETO - 0 nobre Depu· 
tado diz que <1 isençi:í o da.a apolices ... 

O Sn.. Uan . .\.N o SA!'iTos - Não, senhor;· 
Eu me l'etl.l'O ao imposto de transmissão de 
propriedade em territo l'ÍO onde não se faça. 
sentir a autoridade .do Estado; fallo em ge
ral, e então applico e.ste argumento com 
relação li.s apolicos e embarcações. 

0 Sft.. GALDlNO LORETo-Não, sonllor, 

0 SR. U-RBANO SANTOS-Tenha pa.ciencia.. 
Quam melltor inter }Jrota ·o meu pensamento 
sou eu mel!mO • 

0 S&, GALDINO LoR!TO-V, Ex. não póde 
fugit· : é quo si o art. 72, § 2•, da. Consti
tuiQiio •.• 

O SR. UROA.NO SANTOs-Niio apoiado, Não 
estou p,•oeul'a.ndo fugtr do cousa. nenhuma. 

0 Sn.. GALDINO LORETO- V. Ex. atllrmoll 
que a. isençã o de imposto de ira.nsmissio de 
apolices e embarcações era olfenaiva do 
:J.rt. 72, § 2°, da. Cons~tuição. 
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O S.tt. UnuANo SJ\.NT03 dá um r:,p11rte. 
OS:;.:. G,o,r..niNO LoR~:To-Qua.ndo disse a 

Y. EJ:.,oom relaçã.o ao imposto de transmis
~ão deapolices, que o a.t•t. 72, § 2•, se rcfdre 
a pessoa.s e não a co usas .. , 

0 SR., URBANO SANTOS-Eu me l'Ofil'O a 
pessoas e tligo que todas as pessoas-que esti· 
Yercm om cet•to o llct.oJ•minado Jogar, onde 
nlio se faça senti!• a autoridade do Estado, 
estão iser1tas de p1.gar o imposto de tra.ns· 
missão de proprieda.,Ja. Agora. pt•uve que é 
isenç-ão de nau;: as c não de passo as. 

0 Sn. GALDINO LORETO-Pais bem, ire 

() SR. URBANO SANTOS-V. E:.;:. chegue 
:J.I.t:\ ahi, que é o uoieo pout.o da questão. 
Agora, a.hi, p!'ave que é isenção de cousa. e 
nlio de pessmt . 

O Sn. GM,DINO L0RETO-Pt•ovarci, irei 
;J.Íl1la ; vamos vel'. 

Disso S. Ex.: «Não basta. afllt•mar put•a.
men1e r1uo a Constituição al.tribuiu aos &I· 
tados o imposto de tt•a.nsmis~ão d!l propi'io 
dado para. ile~sa unicu. premisia chegar á. 
canclusã.o de rtue tudo qll:lnto é imposlo 
dessaespecie pertence aos Estados e nenhum 
ele qualque1' cspccic que sejl1. pólo competir 
à União.» 

Aqui ha. cxuctamentc um equivoco do 
nobre Dcput~vlo,porque nam eu nem a.clueUes 
guc conl.eshm 1i. U11ião o direito do ü•ihntar 
a transmissão de apJ!iccs e omba.rcaçõcs, 
niogaom chega. u. o;tc absurdo de llizer que 
I]_Ualquel' c~peci\) do imp~sto uão póde com· 
petir á União. Se1•iu. uma amrmação con· 
tra.I'ia ao &l't. 7° da Constituiç.ií.o, emllm, 
uma ~!!lt•maçi'io de t<\1 ordem absilrcla que 
S. E~. mesmo nã.o se dat•ia ao t1•ab!l.lho 
tle contcst~r. 

O quo se contesta ê cxa.cta.mcn to que o 
jmposto desf.a especie, qual o d,J transmissão 
de propriedade, sej;\ da. competenaia da 
União. 

O SR,, URBANo s .... Nros- Eu me rereri ao 
p areeer do Senado que disse que o imposto 
sobre transmissão de propriedades pertence 
a.os Estados, e dabi th·ei a conclusão quo em 
h:rpothese nenhumn. a União podia cobrar. 
Na o mo t•ofer•i a. V. Ex., q uc até hoje não 
me oonst:J. que tenha apre~entado argumen· 
tos a. esto :respeito ; apenas combati o pa.· 
recor uo Senado. 

O Sn.. GALDINO LonEcro- Não é possivel 
'Lue algnetn diga. isto: quo nonlmm imposto, 
do g_u"lquer ospocio que SPja., compita. á 
Unlao! 

O SR. Unn.u:o SANTO~ - V. Ex. leu o 
·pat·oocr do Senado ?- Sitivcsse lido, não dirh 
1sto. 

os~. GAr;or:--o LoaETO - Senhores, Yamo~ 
n, saber· ~i h~t ponto do t crri.torio ua.ciona.l. 
em que só se ntça. sentir a a.utoricla.lle da 
UniiLo, corno disse o nobre Deputado. 

S. Ex. affirrnou C[ Ue «ta.es são o Districto 
Fcdcl'al, os terl'itorios que a Constituição não 
tirou á Urlião, os i!ilqutridos po~ ella, o mar 
territo1·ial)) e, como ~. Ex. a in da nã.o achass<l 
sufficionte e3sa ontunm'ação, accrascentou : 
«etc. ». 

Sr. Presidente, quanto ao Districto !<'e
dera!, o art. 67 da Const ituição é claríssimo: 
hll. no Districto Federal urnl ovtra· autori
chtde que não é a federal. O ar t. 67 assim 
dispõe: "'Salvas as l'estr icçõcs especificadas 
na Constituição c nas leis fedm•ae~ ... » · · 

0 SR. Ul~DANO SANTOS- «E nas leis fe· 
deracs.» 

0 Sn. GALDINO L ORETO- «.,. O Dist1'iOtú 
Federal é arlministra.do pela s autorida.rle~ 
municipn.os. » 

O Sn. UlUJANO SANTos -~Ias as leia fe
dcNes podem estab~tccer toda a o.>_pecie da 
restriccõo; : o Podet• Logisla.ti v o Fcdct•al é o 
vm•dltdoiro Poder Consti\uin to do Districto 
Federal. 

O SR. G.u,nmo LORlll'O - Por esse diSllO· 
sitivo da. Conatituiçã.o clat•amente se vG <~,ue 
no Districto Fcdet·al, alêm da autoridade 
federu.l, ha. outra corn quem par tilhar os im
postos, tanto ma.is quanto o pa.rag1•apho unico 
tlCS3o a1•tigo acct'escenta. : «As dospe:>:as de 
ca.ra.ctcr loc'\l da ca.pi~tl da Republica. in
Ciunbcrn cxclusi vament o á a.utor íuade muni
cipal». Com qu(} J'onda a autoridade muni· 
cipal poJer•~ provel' âs despez&.s de ca.l'a.ctcJ• 
local 1 

O SR. URBANO· SA.NTOS- Com aquellas 
que o Congresso Nacional lho del', s·1gundo a 
liteu!Jade, que lhe conrero a Constituição, rlc 
organizar o Districto Federal. 

O S:a. G.u.olNO LoRETo - A r osposh de 
V. Ex. não ~sm na. Constituição. 

0 S:a. URBA-NO SANTOS - Está na. Consti
tuição, está. 0scripto. 

0 SR. GALDINO Loiu:TO - Então a Con· 
stituiçii.o estabelece que ineumbem exclu~i
vamcnte á. autoridade mun icipal a.s despezas 
de ca.racter local, e vem o nobro Deputado 
dizer quo ess!l deve:r: esl(L subordinado a u ma 
lei do Congresso Nacional, a uma lei ordi
muio,'11 

0 SR, UttBANO SANTOS-Mas é o. que a pro
pria. Constituição diz. 

0 Sn, GAL DINO LoRETO - Então, q ua.eg são 
as de3pe~as de caL'acter local 7 E~tú, cul ~ i!Ji
tuln do Congresso N<~cionll enumerai-as ? 
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0 Srt. URBANO SANTvS- NiLO h3. duvida. 
O SR. GALDINO LoRETO - Si estas desptl

-zas de caracter local devem ser dettlrmlna· 
das pelas leis o t•dinarias, si o nobre Deputado 
acha que as Contes do receita tambem devem 
ser determinadas pel~s leis ordina.rias, e, 
consJguintomcnte,si uma. lei ordinaria deter· 
mina umas e outras, devia estar na Consti
tuição a disposição do para.grapho unico do 
art. 67 ? 

~J. 
perguntar, c m relação a .renJa., cu lhe affi r- '.!i 

m~~R:~N~;~~·DE AllREU dú. um aparte. Wi 

0 SR. URBANO SANTOS dá um aparte. 
0 SR. GALDINO LORETO- Quaes sã.o as 

despezas de caracter local ? 
Quererá. o nobt·e Deputado, por exemplo, 

dizer que ajustiça.local do DistrictoFeder[J.J, 
!leve ser mantida pela receita da. União~ 

0 SR. URilANÓ SANTO> - Y. Ex. é quem O 
está. di~endo. Eu não. 

O Sr:.. GALDINO LoR&To - Querer(~ dizor 
·fJ. ue não é uma. d~gpeza de ca.racter loca.l ! 

0 SR. URBA:SO SA:-!'NS-Pela Constituição, 
o Poàer Legislativo Nacional organizara o 
Dist1•ícto Fede1·a.l como entender conve
niente. 

0 Sn.. GALDINO LOI\E'I:'O-V. Ex. vac ver; 
o que eu digo é isto: que são despezas de 
cara.eter local~ 

Por exemplo: a. justiçn. local do Distl'icto é 
'Um serviçJ de caructet· local ! 

0 Sa. ANIZIO DE ÁDREU -'- I\Ias quem O 
i.letioc? 

0 Sn.. GALDINO LoRllro-A propria Cons~i
.tuiç.ã.o quo estabelece muitas vezes o a.dje
ctivo-«local»-como opposto a- «federal». 

0 8n.. ANIZIO DB :\BREU- A ConstitUição 
nií.o dofine. 

0 SR, GALDINO LORETO-Basta. que Y, Ex. 
yeja o art. 59, § 2', em que ha-«loc11.l»-
opposto [1.,.-«feder•al». . 

«§ 2. 0 Nos casos em que se tivor d.e appli· 
Cal' as leis dos Estados, a justiça fed.eral 
consultar<L a jurispr11dencia dós tribunaes 
locaes •.. » 

0 SR. ANIZIO ·DE ABREU-Leis dos Estados . 
0 SR. GA!~DINO LORETO-Y, Ex. quer ex· 

\lluil· a justiçu. local !lo Dist1·icto Federal ! 

0 SR. GALDJNO LORETO- V. gx:. Vej'1 que<~ 1 
Constituição trata de Eshdol c' em ralaçã.o, ;~ 
por exemplo, il p.:tla.vrn. « local ~> o que ~:··.·~,.í:.·,'·: . • ·l'·; 

eu quero é QUO m~ dig<t. si neste :u•t. M, § 2•, 
em q_uB se ra.ll~ de tribunae3 loeaes, e3tá. 
ou tinão nessa expt·essã.o comprellendida. a ; .. • .. !.·!' 
jus · ça locll do Di-~ tricto FederaL 

0 SR. ANIZIO DE- ABREU-Y. Ex . est<i. tm.- i: i 
tando de impostos, e, não encontrando na 
Constituição as dispasi~'õas que lho servem, ::},l 
vae se :.1.pegar a, e~ta que f.i·ata da Justiça. .FI 

0 SR. GAWINO LORETO-Dírei. a Y. Ex. :fi 
que <Btou procurJ.nuo intet•pt•eta.r r1 Consti- ··H 
tuiçã.o e que quem della sa.hiu para pro- ,:: 
curar o Direito InternMional P1•iva.do, pOL'· •. i 
que n3.o aehou nella um só artigo para fil'- .. 
mar s~a jnutrina, ~oi o ~onrado .relator da : 1! 
Connms~ao, c por tsso nao admtra que cu ' 
tenha sa.hirlo de um artigo da Constituição :·i 
para. outl'O, ! .: 

• .;I 
0 SR. URBANO SANTOS-O que é que tem i:;: 

a Constituição com o Dü•cíto Internacional [:>J' 
Privado. ~i 

0 S!t. GALiolNO LORETO-Disse que Y. Ex. ·Í\J 
im'ocou o>se direito, porque não se achou :n 
suffi~ientemcnte garantido nn. Constituição. ( '! 

Nao é para censurar V. Ex. , . 
Estou dizendo isto simplesmente para op- '.': 

pol' uma. contradicta ao nobre Deputado polo !::l· 
Piauhy, que me intC!'rompo desta fõ1•ma. :.·,r 

Outra. dieposi ç5.o em <1uc se póde ver qull.Li 
o seotiuo em quo a Constituição emprega. :.1. ','/r 
pala v r a. loci!l ;J o. que se veritlca no 0.1•t. 60,: 
§~ • 
N; disposir;ão elo paragrapho unico do : h 

a1·~. 67 a p:.lavra tocat está em opposiçlio a>.r 
federal. t .; 

Que o Districto Federal (agora respondo ao}.ii 
nobre Deputado pelo Pia.uhy), q_ue o Distri-T!i 
cto Federr~l-dizb. eu-é equiparado a um ;;: 
Estado se deprehende claramente de di \fel'~!'! I 
sos artigo~ da Constituição. ~i:!! 

Assim, diz o art. ;•, § 2•, que os imposto!)ill 
dcCl'etados pel<c União devem ser uniformc~Dí1 

para todos os Estados. [~t: 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Não estll, fóra. 
dos termos do artigo 1 

Haverá. íJ:Iguem <1ue sustente pod~r o Contii:;; 
gresso Naclonal esGa.belecer uma ta.l'tfa. espeJ .ü 
cial para. o Diatricto Federal ? Certamonttl~ii 
não. . . ~\.'] · Y. Ex. é capaz de provar qne, perante a 

Constituição, o Districto Fa.!eral é equipa
:rado a um Estado~ 

0 SR. GALDlNO LORETO-Sim, senhor, 
0 SR. ÁNIZIO DE ABREU-:-Dou-me por Sa· 

tisteito. · 
0 SR. GALDINO LORE'l'o-Acabo ue ler o 

.art. 67 da Constituição; mas 3gora, si S.Ex:. 

Entl·etunto. a Constituição diz clar·a e posiH~l .. 
tivamente; sem referencia alguma especia(Jill 
ao Dlst.l'icto Federal : «Os impos~os decreta:rifii 
dos pela União devem ser ulliformes.parl)ill 
todos os Estados.» . ·· tí\!1 

O o.rt. !J•, § 2'>, dispõe: CE' isenta de im'(UI 
posto, ug Estado, por onde se exportar, Âl/; 
producçao de outros Estados.» a:i" 

. . . 1_;;-:fj 
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Ora, a producção do Dis~rido Fedoral fica 
011 não isenb do imposto de exportação, si 
se exportar-dign.mos-pelo Estado do Rio 
de Janeiro? 

O Estado do Rio de Janeü·o poderá crear 
um imposto do exportação sobre o producto 
do Districto Federal, que se destine a.o Espi~ 
rito Santo, ainda mesmo que esse producto 
esteja 1ncorpor<l.do ú. riqueza. do Estado tlo 
Rio? Aindo. assim, não o poderia fazer, om 
virtude dl.lssa dlsposiçao, que isenta de im
posto, no Estado por onde se cxpot·ta.r, a. 
:producção de outros E~tados. 

Aqui não se fa.Ua em Dlst1•icto Fodo1•al, 
mas ninguem dirá quo os to Di<;;trictJ se ache 
desamparado pela. Constituição. 

O SR. URBA~o nos SA:'I'Tos-V. Ex. quor 
chegar il conclusã.o ue quo, toda:-> as vezes que 
a Constittlii,:ão falia em Estado. reCem·sll ao 
Districto Federal tambam. 

O SR.. GALDlt';O LonEro-Nãv, senhor, não 
é isso. l\Ias o que não 6 vel"dado bmbcm ó a 
invel'B~, ó a, a.lllrma~,·ão contraria de que a. 
Constituiç?Lo só se l'Cfore n.o Districto Foclo~ 
ral q ua.ndo dr.clal'O. cxprcss3.mcnte o Dis!l'i· 
cto Fedeml. 

Aqui está, por exemplo, o a1·t. ll, n. l, em 
quo não se falla ue Distl'iCto Fodeml. 

ministros do Supramo Tribmnl. Federal, e 
est11.belece outra. regra p~1·a. nomeação de 
magistrados fedcrae3, A nomeação dGstes 
deve~se fazer por propo3ta do Supremo T1•i. 
bunal Federal. 

Ora, a justiça. local do Distl'icto Federal 
não está nestas condições. 

0 SR., URBANO SA.NTOS - Então o Pll· 
dar Executivo não póde nomeai-os ? 

0 SR.. GALDINO LDRETO-Já disse que prD· 
v~m a competencia. de nomeai-os do. l üi que 
organizou o Diatrlcto Federal, o não da. 
Constituição. Si a lei que organizou o Di· 
stricto Federal concedesse essa. attL·ibuiçã.o a.o 
Prefeito, seria o P refoito quem nomearia. 

O Sn., URBANO SANTos- E~se argumento 
é em meu ftJ..VOl'. 

O Sn.. GALDINO Lo RE TO - Estou mos
tra nu o a dilferença que ha. ent1•o justiQa lo· 
cal o justiça federal 

o SR. UR.UANO SA:'il'OS uá um aparte. 
O Sa. GAr.mxo Lortl'.:TO- Ninguem cou~ 

testa, isso ; o que se contesta ~ r1ue o fisco do 
Districto Fe(Leral não soja distincto <lo fisco 
feder o. L 

O fisco úo Districto F ederal é umo. causa; o 
fisco federal é outra. 

Entr~tunto, o principio nã.o póde dei-
Xíl.l' tle lhe snr <LPl)licado, pela rue~ma 1·az1io O Sa. URBANO SANTOS -Não ha. duvida.; 
po1• que 11 npplicado ::r.os Esl.a.dos. estamos de accordo. 

O al't. 3..1, n. 32, diz : O Sn. GALDrNo LonEro- Ao fisco do Di-
« Compete privativamente ::w Con;;rcsso stricto Federal 1nmpetem umas tantas ren~ 

Nacional regular os casos ue exteadicçã.o en- tln.s, pola Constituição, por isso m esmo qu Q 

tre os Estado~.» lhe competem umas tantas obrigações. 
Estaró., porventura, excluído uahi o Distri- E mesmo a. respeito de direitos, diz Pille t 

cto Federal~ que « é inadmissivel que a. lei que concede 
Certo que não, t:~ntu mai.~ qLtanto no ar- um dil'eito a uma pessoa nã.o llle forneça ao 

t1go 13B, n. 4, se rlíz : mesmo tempo os meios de exercel·o. » 
«E' defeso aos Estados denegar ext1•adicçio Ora, si isto se diz a respeito da concessão 

de criminosos, reclamados pelas justiças de um direito, como não so p oderia dizer a 
de outros Estados, 011 do DístPicto Federal, respeito de uma ob;:-igação? 
.segundo as leis da União por q.ue esta ma· Pois si a Constituição incumbe ao Distl'i· 
teria se reger. » ctoFedera.l uma obrigação, Como não lhe dá 

Entretanto, no aL·t. 34, n. 32, não se ao mesmo t empo os meios de cumprir essa 
falla em Di~tricto Federal, e essa lei .:lo obrigação ? 
Congresso Nacional é inteiramente applica- o SR.. URBANo SANTos-Como não dá os 
vel ao Districto Federal, meios de sa.tisfazer es~a. obrigação 1 

O art. 48, ns. 11 e 12, dá ao Presidente 
da Republica competcncia para. : O SR. GALDINo LORETo-0 que a.ffirmo é 

« Nomear os magistrados foderaes me· que, de a.ccordo com o pensamento da. Con
dia.nte. proposta do Supremo Tribunal Fo· stituicão, cabo ao Districto Federal tributar 
d 1 as fontes d~ renda. que não são exclusiYas da 
era .» U ·- d d' . - d h " Nomoar os funcciona.rios do Supremo n.mo, sen o que a. ts:postça_o .0 _pa,ra.gra.p o 

Tribunal, sujeitando a nomeação á appro· untco do a.rt. 67 d: Conshtmçao é seme
vação do Sena.lo.» ·!hante á ~o art. 5 que dá. aos Estados. a. 

A competencia. do Poder IJ;xecutivo para ~ncumbe~cm de prover a. e:tpensa.s pro~r1.a.s 
nomear magistrados da justiça local provém ê!.s n~cessldades de seu governo e admlmB· 
da. lei que organizou o Districto Federal traçao. 
bnão da Constituição ; a Constituição esta.· O SR. URBANO SANTos-Aqui não tem go~. 
aeloca uma regra para a nomeação dos verno. O Distriato Federal não tem govrerno .. 
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O Sa. G.nnu.;e LORETv-As obrigações que 
a Constituição incumbe tl.D fisco do Districto 
Feúera.l não são ana.logas ás que incumba 
aos Estados ? 

0 SR, URDAIXO SANTOS-Todas a3 despezas 
de caracter local são de obriga.çlío do Di
stricto Federal. 

0 SR, GALDINO LOR.ETO-Eu pergunto n.o 
uobrc Deputado si as ohrigações do Districto 
Feder:J..l não são idontlcas ás que a Consti
tuição incumbe aos fiscos dos Estados ~ Per
gunto si o regimen fiscal que a Constituição 
estabeleceu 11ara os Estados e para. o Dis
tricto Federal, que é equipa!·ado a um Es
tado, nã.o é o mesmo~ Este é que é o 
pensamento della e o contrario dis~o é que
rer collocar a soberania antes da 1·enda, 
quando esta deve estar antes daquella. 

Sr. Presidonte, poderialembt'al' o art. 59, 
n. I, Iettras d) e e), o§ l•, lettra.s t~) e b) e o 
§ 2> do mesmo a.r-t. 5fJ; o art. 60, lettra d), 
o§ 1• do ar-t. 60 que diz: 

« § 1. • E' vedado ao Congresso commGttei' 
qu<~.lq uer jurisdicção federal ás justiças dos 
Estados.» 

Poderia ainda citar os arts. 61 e 52 o mais 
o art. 66 e não seria de mais insistir sob~e o 
que dispõem o art. 67 e seu pu.ragrapho. 

O SR. URDANO SA"!TOS - Não se esqueça 
dessas restl'icções. 

O SR. GALlHl\'O LoRETO-Quando a Consti
tuiç.ã.o isso e:,tabJlec~, fa.Lla. debaixo üa. epi
graphe «dos Estauos». 

Jorgo Pascha.ll, pot• exemplo, diz: 
«O Congresso não póde impor ou ct•ear im

postos para qualquer cousa ou objecto que se 
lb.e antolhe; sinão sómente p:11'a pago;t• as 
divirJas ou para prover ao bam geral da. 
União». 

Os impos to.~ que o Congl'esso Na.cion'td póde 
ct•ea.r são para osses fins, motivo pelo qual 
devoro ser extensivos a toda. União, não sondo 
justo que se colJl'B de uma. só circumscripção 
imposto destin:J.do ao bem estar geral da 
União. 

O Sa. Un.nA:r;o SA.N'TOS- Y. Ex. com esta 
citação tira a seguinte conclusã.o: desde que 
haja grandes necessidades, poder-se. h ia. lan
çarimpostos indefinidamente. Ora, istoé con
i;rario ao senso, uma vez que nã;o h a um li
mite , pois dessas necessidades não cogita a. 
Constituição. 

0 SR . GALDI!\0 LoRETO-Como ~ 

O Sa, Un.BA.NO SANTos-Quero dizer que 
esse pensamento é muito va.go, niio exprime 
c ousa. alguma. · 

O Sa . GALDINo Lom:ro-Não insisto sobre 
este ponto. 

Yol• Vli 

0 Sn.. URBANO SANTOS~ V. Ex. não est á.! 
tratando de justificar a isençã.o do imposto de i 
transtnissã.o de propriedade sobre . apolices i 
o embarcações ; está simplesmente ira ~ando 1 
de criticar o meu parecer. .. 

0 Sa. GA.LDINO LORETO-Semduv\da, pois : 
V.· Ex. se referiu a elle. V. Ex. affirmou i 
quo as ~;polices são sltuadas n o Districto ·, 
Federal ; eu digo que, por esse argumento, I 
sl as apolices são si-iuadas n o Districto Fe· ! 
dera! e o imposto sobre transmissão de pro, · 
priodado compoto ao territorio em · que · 
estão situadas, a competencia., si não exis-·' 
tisse a. prohibiç.ã.o do artigo constit ucional, 
set•ht do Dlstricto Fmle1·al e uil.o dv. União . 

0 Sn. URBANO SANTOS-Bem. 

0 SR. GALDINO LORETO-Não estou <t dizer 
cousa sem proposito. Est,ou a compa.uhando o . 
pal•ecer de V. Ex. : 

Vê V. Ex. qua tem proposito o que eu : 
digo. 

0 Sn. URBANO SANTOS-Perfeitttmonto. 
0 SR. GALD!NO LOP..ETO - Quero mostr:J-1' ! 

que o Distl'icto Fedar·:J.l não está. collocado, i 
quanto :ls fontl~ij de renda, em conJ.ições in~· ; 
feriores <ts dos Esta.do3, sem o que não se · 
comprollcndel'Ía. que a Constituição Federal 
estabolecesse para () Districto Federal a. o bri • 
gação d!l prover ás despeza.s de caracter lo
oa.l. Seria. uma. exorescencia. da Constituição, 
não se justificaria esse paragra.pho u níco do 
al't. 67. (Apartes.) , 

O qu!lresulta do pa.t•ecet• do nobre Depu
tado, das tlteoria.s que S. Ex. sustenta, é 
que, além dos impostos que são exclusivos dE!. 
U11iü.o e que estão especifico-dos n o :n·t. 7•, 
ha outros que tambom são exclusivos da 
União e são aquelles que a. Unilio qu izor co: 
brar no Distric to Fcdm'al. 

O Sn. URBANO SAN'!'os ...,... Não ha duvida, 
V. Ex, ti~ a todas as conseq uenBias do rneu 
pensamento, que é fundado no art. 34, 

0 SR. GAr..DrNO LORETO- 0 nobre Depu•
tt~do q uiz collocar o Districto Federal em 
condições inferiore3 ás 11m que se acha a.. 
Alsacia-LorJna, :paiz cooquista.d.o, onde o im- ;: 
perio allemão não tem outra. r eceita que n ão· (: 
as que tem nos Estados a.llemães. )\ 

a 
0C:n~-tit~i~~~o ~~u~~:u~~ · !~ma;~é qd: · Íi 

igualdade os E~ta.dos e o Districto Federal.''l ~-
0 Sa. GALDINO LOREl'O-No toca.nte á re- : ~ 

ooita e despaza , sim. · 
0 SR. URBANO SANTOS - Eu me fundo i 

é no art. 34, n. 30, d~ Constituiçã.o. ~ 

0 SR. GALlliNO LORETO-Está. O nobre De-. 1\ 

putado a falla.r em organização, mas essa :j 
lei ila o!'ganização munlcipal é para. o Di- :'• 

42 
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:.·strieto Federal o que são a.s Constituiç,õeg es. 
t:uluaes pa,ra os Estados. · 

O Su.. UllDANO SANTos-.,.. Entã.o, osLd. 
de acccii'Jo commigó. 

O Sn. G~u.m~o LmtETo-Niio ~1ío as con· 
. stíiuições eôtadua.es que limitam ·a compe

.tencitl. dos Estn.dos para N'CU" impostos em 

t•a.l-o,uo flue diz respeitoa fin :tnças,na mesma 
situ;~ção em que o nobre Deputado o quer co l
locar, que 6 ainda. inferlor, ou pelo monos 
igual, á d,'l. Alsa.cia-Lo!'eua., segundo o di· 
t·elto publico aLlomão ; e, entretanto, de 
fa.cto, segundo .a.s leis do Imperio, a. Alsacia
Lorena e, no que diz re;:poito a finanças, 
tratada como os di versos E~tados ~~Hemães. 

fa.ce da União. · 
Agora. veja v. E:ll:. em que c0ndiçues quer 

collocar o Districto Federal, comparado 

· Mais ainda. : 

· .com a Als:J.cia-Loren:l, Depois de demons
trat• quo a. Alsacía.·Lorona. n;to está a cort.o;; 
1'<::9 peitos nas condições dos Esta.U.os alle
mães, P:;.ul Laband diz : 

e Dema.i~. oss:t scpa.r:~.ção do fisco da. Al
;;acia-Lot•ena do fisco do lmperio não existe 
-sinão pela 'CDnta({e <lo Imperio. O Imp~ril> 
tem a raculdatle, usa.ndo de seu direito da 
lcgi~1a.ção, de dispor dos bens pcrteneentes 

1,.lm propdedatlc â Al~acia-Lorenu., do à.a.r ou 
"iírar ao fisco da Alsaoia.-Loronil. fontes de 
reeeito.s, do lhe impor despez:~.s, de fixar seu 
btrd!Jel inteiro. 

No pooto de vista do direito financei
ro publico, a situação da Al~acia.-Lorena, 
vis-<l-vis do Imper1o, 6 entfi.o inteiramente 

·differente da situt~ção dos Esta(los confede
·ra.dos. » (Tomo 2•, pag. 597.) 

Esta é que é a. situaçiio da. Alsaeiu.-Lorena, 
·no ponto de vista do diraho publico. 

E1n relação á nossa Constituição, não se 
·poderá. dizel' isto do Distl'icto Federal; e de 
facto niio é <mim. 
· Diz ainda Paul Lo.band: «Temos constatado 
mna. profunda. àitfereoça entre a. terra do 
Imporia e os Estados confederados nos 
}lontos que vimos de tratat• ; no ponto da 
·vista. finan cei,·o, ao contrario, a terra do lm· 
perio gos'l do mesmo tratamsnto que os Es
ta.dos confederados. 

Isso vem de que não se trata. a.qui de di
reitos políticos soberanos, do funcções pu
blicas, mas de dil'Oitos e obrigações do uo· 

.minio do di1·eüo ele propriedade. Si todo 
Estado é necessa.ria.mente investido do di
rei to de propriedade, a invers~~o não é ver• 
dadcit·a e nã.o se pó de dizer que toda. com
rnunhão de direito publico revestida· da per
~onalidade juridica, no ponto de vista do 
direito privado, tenha. o caractm• de um Es
"til.do. E' precisamoute . porqus toda. a pro
.viocia, toda. a circumscripçã.o póde ser, com 
o mesmo titulo que o Estado, detentor do 
direito independente de l?ropriedade, que é 
possi vai tratar, a proposlto de todos o s ne
gocies a ue interessa.m as financa.s, a terra do 
Im pe1·io-exactamente como um Estado confe· 
deraito.• {Tomo 2'>, pa.g. 593,) . 

O fu.cto do estar o Districto Fede1•al subor· 
üina.do a restrioções esta.belell!dtiS por lei~ fo. 
·dera.es não induz do modo. algum a con~ide· 

«As despeza.s da gesUlO aàministral-i~a em 
Al!!acia.-Lorena são supportadas pela cn.ixa · 
desse paiz ; sob osse ponto de v ista, a. a.dmi
nlstmção :provincial é inteirament~ separa· 
ru.da da administração do Imperio . Em 
coaser1ucncia , o Imperio não tem, em Al
sacia-Lore.oa, outras fontes de rendas que 
ru;; c1ue el!e tem nas ouh•as partes do Imper io , 
abstracção feita dos caminhos de ferro que 
são il. proprie!lo.de do Imperio ; dou tra pa.l'te, 
é a c.a.i.l:o. u.lsa.ciana-lorena. quo fa:z; race ;i$ 
despez~ts que nos Esta.dos canfedcl'ados a a.u· 
tonomia administrativa põe aJ ca,rgo desses 
Eshdos. » { La.band, tomo 2•, pa.g . 595. ) 

Ora., e isto exactu.mente o quo ou quero 
para o Districto Federal. Todas essas des
pezas com a. justiça locn.l, com a. p olicia 
etc. , todas essas despezas, que nos EstailOs 
incumbem ás respectivas administraçõ~s, 
devem ser supportadas pelas rondas do Di
stricto Fodeml,comprehenclendo-se como t :les 
todas a.s que provierem dos imposto~ enume
rado! no D.rt. 9", e outros QUe porventur:~. o 
Districto Federal entenda dever crear n·; 
fot•ma. do art. 12. 

Sr. Presidente, em relaçã.o ao Distrido 
Federal, quil é justamente o primeiro ponto 
do territo1•io enumerado p elo nobr e Depu
tado em seu pn.rece\', já. tenho assigna.lado~::~os 
minhas divergellCiat~. 

S. Ex:. a.aoreacentou : «Os . tet•ritorios q uQ 
a Constituição não tirou ú. União». Quaos 
são esdes terJ•itorios ? (Pausa • ) 

Procuro e vejo que o art. 6-! diz qur.: 
"cab~ (I União a porção do torrlGorio que 
fot• ind1spensa.vol pa.ru. a deCc3a da.s frou
teh•as, fortiftc:~.Çõos,. coostrucçõcs rnilitiJ.L'CB 
e estrad:l.s de fet·ro t'ederaes ». 

0 SR. URBANO SANTOS-Ao menos, esses. 
O Sn. G . .ttDlNO LoltE1'9 -:-Ora, Sr. Presi

dente, nesses territoríos, que são de proprie
dade da. Uni;to, os Estados oada. .teem que 
ver. sal v o si as pes.~oa.s que a lli residirem 
tiverem algumas rela.çõas juridicas que in
cumba aos Estados prover. 

Não me consta, por exemplo, que nessee 
terrHohos haja um juiz de casamento,~. fe
dora.l, não me consta. qull haj:~. uma. autori
dad 3 espllcia.l onca.rl'0ga:da. de dirimir as 
questões d!i! pt•opriedade que, porve ntura., 
possam surglr. . 
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Esses territorios são estabelecimentos fe· 
del'a.es ap:mas. 

Não se comprcbemle, por exemplo, que a. 
União Yá. se envolver em negocias dos tho
;':louros estaduu,es ou lle outra. c1ualqucr repar· 
tição de caractet• local ; são propricdaded ••• 

O SR. Ua.n,\NO SAN'l'os- ?vfas V. Ex. não 
-negará. que a Constituição reservou esses 
tel'l'itOl'ios á. compotoneia da. União. 

O Sa.. GALDI:XO Lon.r·:To--Rcservou cs3cs 
territo1•ios po.ra. a Uniii.o, como rcset•vou 
outros p1ra. os Estados. 

Ninguom dirá. porquo o. Constituição re· 
8ct·vou esses t(3rrHorios para. os l~st11dos, ctue 
u. União não teoha. jurisdicçiio sobre cllcs. 

Agora., o que cu soi é isto: a. Cons~ituiçã.o 
Feder·al, tt•a.tantlo da.Jus~iça Fcdera.I, os~abe· 
lcceu o. discrimina.ção d:ts compctcncio.s díl.S 
duas justiças; e~ta.belcceLl l'alione ma!critc de 
modo absoluto; nã.o ha. e:;sa. relatividade quo 
!:ie pretende. Não est;~belocou quo a. .Justiça 
Feuornl tenha. cornpotGncia. cru tor1•itorios 
uuc são reservados li. Uniãl). 

Não !ta. isto. Poio contrario: o proprio 
Distrieto Federal nó.':! j;l vilDos (lUa precisa do 
::: u:t justiça local, pm·que n.s outt•as quostuos 
que tlca.ram fóro. da competencia da. jugtiça. 
!'cde:·al precisavam ser l'csolvidas por uma. 
jUSLÍC<-1.. 

Agora a.s questões quo são da. compe~oncia 
Õ.<.\ ,justiça local e que porventura. tenha.ru 
Ol'Jgcm nessGs tcrl'itorios que (1, Constituição 
não tirou ;i União, to.es como as questões de 
pl'opricdadc, as questões de família, e outras 
do direito civil. etc. ; e3sas questões por 
uucm são r esolvidas ? Ha. na. Constituição 
u.Igum artigo que confira. essa. compet<mcia. .~ 
justiça federal ? Eu nã.o v~jo. 

Em relação aos crimes militares, ou vejo 
que no art. 77 ha. uma. disposição cspt!Cial, 
que é o. seguinte: 

.c Al't. i 7. os militares de torra e mar 
t erão fôt•o espccia.l nos delictos milito.res . » 

Mas em relar;ão ao direito civil não vejo 
nad't na Constituição que I'etiro aos Estados 
a compe~oncin. que ellos teem para resolVCl' 
as questões, que não sei quacs sejo.m, mas 
que possa.rn porventura suegir nes:;cs (,Sto.
balecimentos fedoram1. 

Portanto, Sr, Presideo to, não n.ompt•c-
ltendu bem até quo pont.o esses terri to1•ios 
fede1•a.es se acham fóra da jurisdicçã.o dos 
·Estu.do;; no eu.so tra.ta.·se de· rendas ou de 
:impostos. 

Esses estabelecimentos fcderacs estão isen
i os de imposto3 estaduaes por um :ntigo da 
Constituição que determina exprassa.monte 
c1ue é vedado n.os Est::t.dos crear impostos 
sobre bons, rendas o serviços federaes. 

Ora, si este artigo oão ê inutil, si este ar
tigo nií.o é desnecessario, nem l(evemos suP:-

pol.' assim-segue-se que dos seus rigorosos 
tel'mos decorro que os Estado.-> poderiam 
croo.r estes impostos. O facto de t:er t~rri
torio fodera.l não exclue a. jurisdicção do:; 
poderes loco.cs no.grtiiJo C].UC 1: da. sua. M m· 
petencia . 

Ha. S1· , Pr~'ihlr;nte, um outro tm•rito1·io 
<t~e ~·vl designado :pa.ra a União pela Con
stltu!ç<..o, ~wt . 3"': ê actuclle que estabelece 
aséJe futut•a. para. a Cavital dil Rapublíca. 
:\Ia.s e >se direito da União foi conferido paTa 
um deter minallo fim; qu:1ndo n. União onten· 
dr:Jl' tlcma.rco:r () seu terrftorio, nhl o;tabe
lccerá a Ca.pita.l. .. 

O Sn .. JiJLIO SA:"IiTJs-Dcmat•cad'.l. já está. 
O SR. (1:\.LDINO Lo nETO- ••• e então, fcih 

9o t rn.nsfct'cnoi:t da C;~,pital, n.pplloar-so-lut o 
dit·eito cs~a l>olccitlo po.ra o Districto Fe
deral; então, ncJse logon.r lla.YCI' (t autoridade 
munit:ipl l c passJtr <i. o actua.l Districto Fo· 
del'al a &~ado. 

Em<1uanto a União não tt•ansf~rir a Ca· 
pital da Repuhlica pu.ra a.hi. é conte3tav~l 
que compitam ;i me;ma União, nesse tC'l't'i
torio, os dlreito;: que devem competil' aos 
Esbdos. 
OS;~ .• TULlO SA:vro,;-E' conf.astavcl, não: 

é liquido que nff.o competem. 
O SR. GALtHNO LoREl'O-Estimo o ap~u·te 

elo nobt•e Deputado. 
Sanho1•es, do mesmo m odo (j UC, quanJo 

uma. c.lsl ú desa.p:ropria.d;\ para. certo fim e 
não se Ih~ tlá. u. il.pplicação a que era. desti
nao~. tem o cxp:·opdatlo o direito do rel>in
dicn.r n propt•bdatle o ue annullu.r o a.cto da 
desap>·opriaçlio, . . 

O Sn. Ho~;AN~A.II DE OttvEmA - Mas veja. 
V. Ex:. que a hypothosn não é a mesma. ... 

O SR. GALDlxo LoaEro - Estou fa.llan..to 
l'elativamento ao tl1l't'itol'io em quo vae 
ser a Capita.l. 

O SR. HO!)ANNAJJ DE Or,rYEJRA-• •• porque 
não está determinado qual sGja. o local 
cxa.do. 

O SR. GALor:-:o LonEl'o - Sim, aind:l se 
pódo dotcrmina.r outro, mas, emqua.nto não 
oo eata.boleoer a.hi a Capital dn. Rcpuhlica, a. 
compctencia sorã do Estado quanto :ws ne
gocios de natureza local. 

Assim, com o art. 3 • não se pOde argu
mentar ; mesmo, porque amanhã ou depois, 
o Congeesso podert1 resolver quo a zona. do 
art. 3• seja demarcada em outro terl'itoriu 
que não aquclle : até agora. é cousa feita. 
provisol•iamen~o e que não tem caracter 
definitivo. 

D;Jpois S. Ex. SI) t•efCI'O aos « adquil'!dos 
por ella. », jsto é. aos terriGorios adquiridos 
pela União. . 
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Quaes são esses territorios adquiridos pela 
União ~ A isto me responderia S. Ex . 
-o Acre- porque aos adquiridos dentro 
dos limitas da União eu n.pplicarla o mesmo 
raciocínio que appliqueí <lOS territorios que 
a Constituição não tirou tL União, aos terri
torios comprehendidos no art. G4. 

Assim, quanto aos « adquiridos po1• ella », 
o que se :póde citar é o Acre. 

0 SR. CARLOS DE NOVAES- Sômente uma 
parte do Acre. 

0 SR. GALDINO LORETO- Não trato do 
Amapá e de Missõos: é outr-1 questão qne 
não tem <Lue ver aqui; o que "digo é que a 
argumentação em relação a.o Acre poderá. 
servir para qualquer outro /ei'l'itol"io como 
ello. 

Em relação ao Acre, eu perguntava ao 
nob1•e· Deputado si na. Constituiçiio se cogita 
de círcumscripções chamadas te>·>·itorios. 
Por ma.is que se procure, na Constituição 
não se encontra uma disposi~ão a respeito. 

0 SR. URBANO SANTOS-Então nada SO póde 
fazel', e a solução é entregar de noyo o terri
torio á Bolívia. 

O SR. GALDINO LoRETo-V. Ex. está. ti
rando uma conclusão quo não se acha con
tida nas premissas. 

O que estou dizendo 6 quo aquella é uma 
situação provisorin., não normal, não defini. 
tiva, que ahi, pelas circumstancias mesmo 
em que se encontra o ten·ito1·io, a União 
exet•ce, não só as funcções de caracter fe
del'al como as de caracter loca.l, e desde, que 
sobre clla rocahem as dcspezas de caracter 
fcleral e as de caracter local, não ha. razão 
para se lhe negar o direito de cobrar os 
impostos que a Constituição destinou ás des
pezas de caracter local. Attenda o nobre 
Deputado, toda sua argumentação quanto a 
:pontos do territorio nacional, onde só existe 
a autoridade da União, teria toda a proce
dencia em rolação ao territorio do Acre ; 
mas não se trata disto: justamente para o 
Acre não vejo quaes estes impostos aqui 
creados, a não ser o de exportação, que 
ninguem combateu. Não contestei á União o 
direito de cren.r este imposto, porque alli 
não ha autoridade encarregada de fazet' as 
despezas de caracter local, e, devendo ellas 
ser feitas pela. União, isto ll\e dá, incontes
tavelmente, o direito de cobrar os im· 
postos que pela Con.>tituição são destinados 
a esse fim. · 

O Sa. JuLro SANT0.3 - A administra.:. 
ção do Acre ê similar á da Capital Federal, 
com prefeito, etc. 

0 SR. GALDINO LORETO-Pela mesma ra
zão por que quando o fiador paga uma di vi-

da. fica subrogado no direito do credor contra 
o devedor. 

Mas, jusbmonte . com o Acre, não p~de_!'á. 
S. Ex. justificar os 1mpostos d~ transm1~sao 
de propriedade sobre emb::wcaçoes e apohces. 

Scaue Sr. Presidente, «o mar territorüll, 
etc.»"Este-«etc.»-é porque não houve mais 
nada; realmente a enumeração está mais que 
completa. 

Coro relação :l.O ma.1• territorial, S. Ex. 
affirmou : « o mar territorial faz parte do 
domínio publico nacional, as;:;im como todas 
as relações jurídicas quo no mn.r S?_podoTI?- e~
tabelecer são reguladas pula U01ao e JDC1· 
dem soba sua. jurisuicção(Const., at·ts. 34,n.5, 
e 60, lottras !f e h). Os Estados, pois, nada 
ahi podem estatuir quo se compadeça com o 
nosso regimen constitucional ; o mar está. 
fóra ua. jurisdícção delles ,)) 

Deixando do ln.tlo o art. 13, o no1n·e Depu
tado citou o art. 34, n. 5, que se refere á 
compatencia do Congresso Nacional,eo art. 6?, 
lettras g c h, que so refere á competencH1 
da justiça federal. 

Quanto :to dir~ito de legisln.l', o nobre De· 
pntado citou o art. 34, n. 5: qu~ dá. ao 
Conn-rosso Nacional a competonc1a pr1vat1Vt1 
par~ «regular o commercio interna.cional, 
bem como o dos Esta.tlos entre si e com o Di· 
stricto Fodern.l, alfandoga.r po1•tos, crca.r ou 
supprimir ontrop?stos». _ . 

Desde logo se ve que escapa n. essa disposi
ção o commercio intel'Do dos Estados, que 
se póde fa.zor tn.mbem por via marítima e 
por via. fluviaL . . . 

Ora, leio no a.rt. 13 o segumto : «0 d1re1to 
da União e dos Esti1dos do legisla1•em sobre 
viação ferrca c navegação interior será re· 
guiado por lei federal». 

Eis ahi, Sr. Presidente, a.inda que depen · 
dente de uma discriminação feita pot• leis 
ordinarias do Congresso Nacional, os Estados 
teem uma competencia qualquer,pJr peq_uena 
que seja, pa.ra legislar sobre navegaçao mte-· 
riot•. 

O SR. URBANO SANTOS -E' no mar· terri
torial? 

0 SR. GALDINO LORETO - 0 nobre Depu· 
tallo entende que a navegação de S. Luiz. 
para Caxias não seja. uma navegação in te-· 
rior 1 

o SR. URBANo SANTOS - Ma~ é mar 
territorial 1 o rio Ita.picurú é mar tel'
ritoria.l1 

0 SR. GALDINO LO RETO - Não Se trata 
desse rio. v. Ex. disse que as embarcações 
estão situadas no mar territorial. 

Pergunto: a quem compete re~ular o com· 
mercio interno do Maranhão e s1 a. navega
ção de S. Luiz, que é porto marítimo •.• · . . 
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O SR. URBANO SANTos- A respeito dos 1 O direito marítimo está. no Codígo Com-
mares interiores, direi o seguinte: «Com- mercial; acontece muita cousa no mar, que 

pote aos juizes ou tribunaes federaes pro- não é regulada pelo direito marítimo, CJne é 
cessar e julgar as questões de direito mari- apenas uma parte do direito commercial. 
timo e navegação, assim no oceano, como nos Ora, s. Ex. citou a lettra g, que so rc-
rios e lagos do paiz ». fere a questões de direito marltimo e nave-

O Sn.. GALDINo LoRETO _ Sim, é a dispo- gaçiio, e citou a lettra h, que diz: 
slçã.o constante do art. 60, lcttra g. «QuestõGs de dil·eito criminal ou civil in-

Mas eu me refiro... ternaclonal.i> 
Creio que actui não se dá a compctencia. á 

justiça feder(Ü de julgal' as questões do dl· 
reito criminal em geral, e slm as de diroii;o 
cl'iminal internacional ; pot· consequcncia, 
o que não for direito criminal interna
cional compete á justiça locaL 

O Sn. UrtDANO SAt-~Tos dá outro aparte. 
O SR. GALDil'IO LoRETo-V. Ex. quer ti

tal' da.hi uma concLusão em relaçlio ao puder 
de legislar; V. Ex.. quer dizer que, si isto é 
da competencia da justiça federal, tambem 
incide na compotcnciadoCongresso da União 1 

Tratr~·se ahi de justiça federal e não con
testarei que aquillo que a Constituição 
atfirma expressamente ser da competencia 
da. justiça federaL o seja. 

. O que contesto ê que dessa disposição da 
Constituição Federal se possa concluir, para 
o direito de legislar, que é regulado, em vir
tude do art. 13 da Constituição, por uma lei 
lederal. 

Por mais que se restrinja a competoncia 
do Estado para legislar sobro navegação in
terior, elle ha do ter alguma. 

0 SR. URBANO SANTOS-Em todo ca.so, ahi 
se taz sentir a acção da justiça federal. 

O SR. GALDINO LoRETo-Em relação á 
competencia. das justiças estaduaes sobre as 
questões de direito maritimo eu poderia 
citar o Sr, João Barbalho que, nos seus Com
mentarios, diz quo ha alguma cousa que não 
compete ti. justiça fedel'al. 

O SR. URBA:\"o SANTOS- E' uma opinião 
muito respeitavel. ma.s não está de accordo 
com a lettra da Constituição. 

0 SR. GALDINO LORETO-Não estou fazendo 
obra com os Commental'ios do Sr. João Bar
balho. 

Citei o a1·t. 13 para o nm crue tenho em 
:vista. 

Em relação á justiça, posso dizer a V. Ex:. 
que com as duas lettras do art. 60, que 
V. Ex. citou, não so tem arrancado aos Es
tados, ti justiça estadual, a competencia quo 
ella tem para resolver muitas questões, iul
ga.r mesmo crimes que se :pratiquem no mar. 

Que é que se diz nas lettras g) e h) deste 
a1•tigo? 

«Compete aos juizes ou Tl'ibunaes Fe
deraes processar e julgar as questões de 
direito marítimo e navegação, assim no 
oceano como nos rios e lagos do paiz.l> 

Isto é o que diz a Iettra. g) do art. 60. 
A lettra h) accrescenta : « As questões 

de direito criminal ou civil-internacional.» 

Om, no mar é possivol commettercm-sc 
crimes sem que esses crimes entrem na. es
phera do direito criminal internacional; por 
consequoncia, tem a justiça local competen· 
cia para julgal·os. 

O SR. ELrsEu GcrLIIERME- 1\'ão tem sido 
assim; do Santa Catllarína teom vindo accor
dãos julgados pela justiça fedel'al. 

0 SR. GALDINO LORETO-Póde ser, mas 
vamos ver em que condições. 

Em geral entendo-se que o direito privado 
internacional é aquelle que trata de resolver 
os confiictos de leis. 

O SR. DRDAXO 8Ar\1'0s-Mas o mcn pare
cer não se refere a crimes, refere-se a ques
tões de navegação. 

0 SR. GALDI::>~OLORETO-V. EX. afflrmou 
que os Estados não teem jurisdicção no mar; 
eu e~tou demonst.rando que tcem. Si V. Ex. 
pudesse conseguir demonstrar quo não teem, 
eu estaria. convencido; mas estou provando 
que elles teem jurísdicção no mar. 

0 SR. URBANO SANTOS-Elt ainda não vi 
V. Ex. provar isso. 

0 SR. GALDINO LORETO-V. Ex. affirmou 
que compete à justiça. federal julgar as 
questões de direito criminal intet•nacional. 

0 SR. URBA:\"0 SANTOS-Não senhor, todas 
as questões de navegação, que é do que se 
trata. 

O Sa. GALD!NO LoaETo-V. Ex. disse que 
os Estados não teem jurisdícção no mar por 
qualquer dos seus poderes, e eu quero de· 
monstrar que teem. 

0 SR. URBANO SANTOS - V. Ex. deve 
entender isto em termos, 11jurisdicção é sobre 
as embarcações e não sobre as pessoas que 
estão dentro dellas. 

Eu não disse semelhante cousa ; isto é 
querer torcer o meu pensamento, para pro
curar argumentos, não sei como. 

O SR. GALDINO LoRETO- Então, para que 
V. Ex. citou o direito criminal internacional 
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sinão para demonstrar que no mar não havia 
competencia dos Estados em ma ter i,\ de jus· 
tiça. ! · O crime não se commette por emiJlr· 
cac:ôes, commette-se por pessoas. 

0 Sn. U R DANO SANTOS - V. Ex.. dê OS 
quináus que quizer. 

O Sa. GALJJINO LoRETO - Nü.o apoiado, só 
posso recebei' quináos do V. Ex. Fui o pri
rocil•o a rJconhecet• a competencir.. do Y. Ex., 
com q_uem só posso aprender. 

O Sa. UanANo SANTOI'!- Nã:o a.poiado. 
O SR. GALI.>INO LonETO - Neste mesmo 

parecer que se discute, ~ó vejJ a gt'D,nde com· 
pctencia, o grande talento de V. Ex. 

O Sa. URBANO SANTos-Muito agra1ecido. 
0 Sa, GALDil'iO LORETO- Segundo Pillot, 

« o direito internacional possue um triplo 
objecto ; elle deve: primeiro, reguh.tl' em 
cada paiz a condição dos estrangeiros». 

Essn.s condições já estão reguladas entre 
nós pela Constit'tl.ição, não havendo paiz al
gum no mundo que tenha. sido tão liberal na 
concessão de regaliasaos estrangeiros quanto 
o nosso paiz. 

Portanto, este ponto não tem interesse. 
Vamos aos outros: « segundo, resolver os 
contlictos entre legislações üifferentes ; ter
ceiro, detorniinar para um paiz qualquer 
o etfeito dos actos jurídicos passados no es
trangeiro». 

Desde que não se trata. de contlictos de le
gislação, nem de determinar qual o effoito do 
acto jm•idico passado no estrangeiro, não se 
tra.ta de direito internacional. 

Nos crimes commettidos por cidadãos bra
zileiros contra. cidadãos brazileiros em em
barcações brazíleiras situadas no mr terri
torial do Brazil, estã.o reunidos em uma 
mesma. nacionalidade todos os elementos 
dessas relações jurídicas; estas são puramente 
nacionaes. 

Não ha, portanto, logar nesses casos para 
applicação do direito internacional. 
~ão ha um unico elemento de caracter in

ternacional, pois que ie trata de cidadãos 
brazileiros, de embarcações brazileiras si
tuadas no mar territorial do Brazil. 

Não ha, portanto, nenhuma razão de con
flicto com as legislações estrangeiras. 

Por conslquencia, a compotencia pa.ra jul· 
gar esses crimes escapa da justiça federal. 

Além disso, Sr. Presidente, a. proposito 
mesmo de regular o comme1·cio com as na
ções estrangeiras, surge a questão de saber 
a quem pertencem os terrenos de marinha, 
questão na qual não entro neste m?me~t?. 

A este respeito, commentando a. d1spos1çao 
da Constituição Americam, que dá ao Con
gresso competencia. pa.ra regular o com-

mercio com as nações estrangeiras entre os 
varios Estados e com as tribus indigenas,diz: 
Pascha.U: 

«Quando a revolução tove loga.r, o povo de· 
cada Estado se foz soberano, e neste caracter 
tem direito absoluto a todas as suas aguaB' 
navegaveis, e ao solo que ,jaz debaixo delln.s, 
para o uso commum lle seus proprios habi
tantes, com suJeição sómonto aos direitos 
então cedidos pela Constituição ao go.-erno 
gel'al. (Martin v. Waddell, etc.) 

O direito de domínio eminente sobre as 
costas o o solo Jacente debaixo das aguas na
ve.~avois, para todos o.; objectos municipaes. 
pertence e cclusivame11te aos Astados dentro do 
suajurisdicçao te1·1·itorial, e só elles tecm o 
poder de exercei-o. (Id.-Paschall, trad. 
Quiroga,pag. 144.) 

Não se pôde negar aos Estados o direito 
de fiscalizar as embarcações que sahem de 
seus portos, para impedir o contrabando. 

Ora, o nobre Deputado baseou a compe
tencia da União para tributar o imposto 
sobre transmissão de embarcações no facto 
de estarem estas situadas no mar territorial. 
onde os Estados não tinham jurisdicção de 
especio alguma. 

Dado mesmo que assim fosse, encontt•a
riamos na. legislação do Impcrio razões para. 
oiJ,icctar ao nobro Deputado. Assim,no regu
lamento das alfandegas, publicado polo de
creto n. 2647, de 19 de setembro de 1860, 
encontra-se no art. 671 o seguinte: 

« De toda transferencia de domínio de em
barcação, qualquer que seja a sua origem, 
nacionalidade, denominação, lotação ou em
prego, arrecadar-se-ha o imposto de 5 o f o 
sobre o preço da compra e vonda. » 

Atê aqui trata-se, ao que parece, de em
barcações situadas no mar territorial. Mas 
temos o art. 67.2, que assim dispõe : 

« Quando a embarcação nacional for ven
dida om paiz estrangeiro, a. meia siza ser:t 
paga ao agente consula1• brazileiro ahi resi
dente e remettida por elle ao Thesouro Na
cional.» 

Aliás, est:>. disposição não distingue si a 
embarcação está situada no mar tm·ritorial 
ou no estrangeiro. Devo suppor que, por isso 
mesmo que se effectua a venda no estran
geiro, a embarcação deve estar situada no 
estrangeiro. 

Assim, a venda. de embarcações está. su
jeita a. disposições em regra. ditrerentes das 
que regulam a transmis~ão dos immoveis. 
Mas o art. 673 estabelece nullidade do con
tracto, si não constar da escriptura o paga
mento do imposto. 

Encontra-se ainda no Reg. de 17 de 
abril de 1869 um artigo relativo ao imposto 
de venda de embarcações na.cionaes e estran~ 
geil'as. 
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Disse eu que não teria. dtlvida. em a.cceitar 
a a.J111·mativa do nob1·e Deputado, de que as 
a.policcs esta vu.m fó I' a. dct jurisdicç5.o fiscn.l 
dos E$1.ados, si S. Ex. se baseasse n:J. Consti· 
tuição e não no direito itlternacional .Pri
vado. 

Aliág, em falta de disposição idontica á do 
art. 10 di.\ nossa Coostitllição, vejo que nos 
Estados Uoi!los os E~tDdos entsnd():·~.m de 
tr:hutn.r o emprcstimo federal. 

/\.inda. são de Jorge Pascho.U a~· :;~gaintes 
po.la.vras: 

" Os &~tarlo.> não teem poder par::~. t:ixar 
ou tributa1• o emprestimo dos Estados Unidos. 
Westou 1>, City Council of Cllarle.~ton Banli:. 
ofCommerce v, New-York. 

fazia sentir no logar onda existi:t a j uris· 
dição do E>tado, o tudo isto pa.ssou indi!re·· 
rente a. V. Ex.· 

0 Sn. GALDINO LOREro- Verá. que não .. 
Vou tratar do direito in:ernaoional privad,_o. 

0 SR. URDANO SAKTOS- Estit questão· 
jú. fui suscltad>\ p~r gente ua r~.utorid<~odo de .. 
Rio Branco, -Sallos Torres Homem o outros . . · 
qu(J a trataram sob o aspecto do direit o iu
terna<liomll IJri YD.do. 

O SR. G.~LDI:oio LoR.ETO- V. Ex. está a 
cita1· gente do autoridade, quando Jlic re
conheço a ~llfllciontc para firmor uma opi· 
ni:io <l>ffi conscien~io.. Não !Jl'ecisu.vu. citar 
esses nomes. 

0 SR. URDANO SANTOS - Elles trat a.
l'i~ill da. questão sob este aspecto. 

A Corte Constitucional de CarolinrL do Sul 
d~cidiu em maio de !823 em f;wor do 1}ode~ 
para tributar o emprcstimo. O juiz Huger c 
dous juizes mais contt•a qu~tro deram sua. O SR. GALDI~o LORE.To-No assumpto , o· 
()pinião oontra. a constitucionalidade da. lei. qne elles escreveram, escreveram; e, por· 

A sobe1•ania de um Estado alcança a todas tanto, o mais díillcil para mim seria enft·on
as co usas que existem por sua propri:\ r~.uto- tar com V. E:l:. quo acceitou a opinião delle~. 
rid...tde, ou que são iott-oduzidas com sua per- está á minha frente, e em quem reconheço 
mis>ão, porém não aos meiog empregados c?mpetencia pllra. rednz~·me .c~m a ha.bi
pelo Congresso para. pôr em execução os po- ltda.de que tem a proporçoes mtmmas. 
deres conferidos a essa corporação pelo povo O SR. URBA.r.:o SANTOS- Nã:o apoiado, 
dos Estados Unidos. (V{eston 11. The City of V. Ex. está demon.~trttndo o contrario. 
Ollarloston.- .. ) Bani~ o f Commcrce v. Kow 
York ... 

Este poder é supremo em seu objecto e seus 
efl'citos, e póde exercer-se livremente e sem 
o bstaculos procedentes dalogislação ou ::m to
rídade do Estado. » (Jorge P11schaU, trad. 
Quiroga, pag. 139.) 

Mas aqui não se trata da incompetencia 
dos Estados para teibutar as apolices; trata· 
se d(l. competencia da União para estt1beleeer 
o imposto. 

Quando nos Estados.Unidos so quiz contes
tai' aos Estados o direito de crear impostos 
sobre as apo!ices, não se procurou o direito 
internacional privado, mas baseou·se a con
testação justamente no dít•eito constitucional; 
entretanto, o nobre Deputado prqcut•a basear 
a ineompetencia dos Estados principalmente 
no direito internacional privado. 

0 SR. URBANO SANTOS- Por que priu· 
cipa.lmente ? 

0 SR. GALDINO LOR'&To-Porque, como já, 
disse. V. Ex. só se referiu ao ar t. I o, in c i. 
dentemeute. 

0 SR. URBANO SANTOS- Fírmei.roe no 
Pl'eceíto ~ onsti tucionaL 

0 ~R. _GALDINO LORETO- 0 que f;. Elt. 
querm nao era negar aos Estados a compe
tencia para tributar as· apolíces, mas sus
tcnta.l' o direito da União pu.m. tributal-as. 

O Sn. UnBAN"O SAKTOS ~ EBcrevi tanto 
para mostrai' que r1. divisão das rendas só se 

O SR. G-~.Lmro.:o LoaETo -O nobre Depu
tado affirmou que. t.oilo o imposto é terri' 
torial, como territorial é tt soberania em 
que assentá o rodar de tl'ibutar. &te princi· 
pio é definido assim por André Weiss ; 

«Este principio importa em dizer que a . : 
«lei dG imposto não tem imperio senão sobre 
o territorio ; » que a.s unica.s pessoas, que os 
unicos bens que cuhFm sob sua appli<lacão 
são os que se acham sobre esse tol'ritorio ; 
que os unicos actos que ella pode ~ttingir 
são os que nelle são praticados. Desde que o .· 
imposto tom sua origem c sua justillco.çao n<> : 
st>rviço prestado, na protecçã o concedida I 
pelo Estado áquelle que o paga, é naturar 
que não soja. devido senã:o nos casos e no. ',. 
medid~ em que ess<t protccção se exerce com ~ 
offic:leta ... » 1 

Aq_ui o autor cita Albert Vvabl a quem 1 
aliás Pillct responde vantll.josamente, como r: 
veremos. :1 

( Contin1.umdo a ler:) 4 ... as pessoas que ,,: 
vivem no estra.ngeiro, os bens que ahi são 'i; 
siiua.dos, os actos juridicos que abi sã o pas- 1 
sados nio recebem nada da. França e. pol.' 'l 
conseq uencia não lhe devem nada.» ~ 

Attendam a que aqui n1to se trata. sú de { 
pe.>soa.s e bens. ~ 

Os Sns. UnB.\1\'o SANTOS E TEilrEIRA DE Sk il 
dão apa1-tos. :\ 

0 SP .. GALDI~O LORETO - Agora "Vae V •. "·l 
Ex. ver... \ 
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· Diz esse mesmo escriptor, referindo- se â 
França: 

« 0:; principias <lpplicavcis nessa ma.teria 
resumem-se assim. As transmissões entro 
vivos, u titulo gratuito ou a titulo oneroso, 
de immoveis situados em paiz estrangeiro 
são isentas de direito proporcional de registro 
ainda mesmo que resultem de um aeto pas-

. sado em França ou elo um acto passado no 
estrangeiro de quo se faz uso em França. 

Todo diifcrento é o rcgimon fiscal ao qual 
são submottiuas a.s mutações de valores mobi· 
liarios estrangeiros. E a differença provém 
de quo, em mataria de mutações immobilia· 
rias, é á .tz·ansmissão mesmo que o imposto 
quiz atti~gir, ell?-ctuanto que, quando se trata 
do movms, ê ao mstrumcnto da transmissão 
c ao uso que é foito desse ins~rumento em 
França que o imposto se ttpplica..» 

Eis aqui ; fa.lla·se de pessoas, bens e actos. 
Si o acto, em virtude do qual se faz a 

transmissão da. propriedade, é passado em 
um paiz, J.lorque razão ellc não póde sor tl'i· 
butaôo nesse paiz 1 

Referindo-se ao imposto do registro em 
França, André Wciss explica a di.fferença de 
tratamento entre os immoveis e os valor'es 
tnobilial'ios, dizendo quo o imposto, em um 
caso, vistL a transmissão o, no outro, o instru
mento da transmissão. 

Vê-se, por consequcncia, que <lSSe princi
pio elo territor·ialidade do imposto, que 
Alberi Wahl affirma. que é um dos pr·inci
plos do dh'cito internacionn1 que a contro· 
vorsb não tem procurado abalar, não tem 
sido bom comprehondido. 

E' assim ctue diz Pillet á. pag. 241 dos seus 
Principias de ])irei lo Internacional P1·i,ado: 

«Póde-se dizer quo, no ponto de vista. fiscal, 
a condição do estrangeiro l'epousa sobre um 
principio que, eutendido como é geralmente, 
constitue um verdadeiro erro, Esse prin· 
cipio é a territorialidade fiscal, dando .se 
deduz univel'salmente que o estrn.ngeiro 
deve ser, em um p<tiz, submcttido t'ts mes· 
mas cargas que o nacional. Ha a.hi uma 
confusão manifesta entre duas questões 
muito differontes, entretanto, uma de outra. 

A territ_orialidade das leis de imposto é 
uma qualldade que diz respeito ao exercicio 
do. direi~o de arre.ca~ar o imposto e não á. 
ex1stenc1a desse d1rerto. Ella significa que 
suppondo, por exemplo, um estrangeiro 
sufimettido em França a um imposto, são 
as leis francezas que determinarão a 
quantidade desse imposto, seu modo de 
cobrança, as excepções que pôde so.ffrer 
o direito :i. percepção. Nesta medida a 
territorialidade das leis fiscaes se justifi
ca o se comprehende ; ella é a expressão 
desta id~a, c1ue um Estado não pódo ter 

dous systcm:.1.s tlo org:~nização fiscttl um 
para seus na.ciunaes, outro para os estran
geiros. Ella. não se comprohende mais si se 
entende neste sPntldo, que o (jstran,.eiro é 
submettido em Ft·anç:t, }10L' sna pessoa, seus 
bens e seus actus, ás mosma.s taxa.s que os 
francezes. Ta.l nrto ttllll .iaumis sido o sentido 
da expressão !ltl lul toL'l'ltOI'i<Ll : tu.nto vale· 
riu. dizer quo a Lm·t•l Lol'l:Lildndo das leis })Oli
tica.s tom esta co nf!(J•fii!Jnein, quo o::; mtran· 
geirus gosam em Ft •a.nt;-~ do~ mesmos direitoR 
politicos que os clrliL!liio~ .. \ q nos tão do sabe1• 
si um estrangciJ•o t'• u11 IIÍÍ.•' 6 .~ubmot1,ldo ao 
imposto ê intoir<tmon to lwlop13ndunte dtt ter· 
ritorialidade da. !oi fisc1~l. oii:L nii:u é mesmo 
de natureza. a sor nt•l.lll.t•n,·lnmonto resolvida 
por essa lei, pol'qno or:!Hit qrw.<Jt,iio diz l'espeito 
aos interesses concut•J•cntos tln muit.os Esta
dos o sua soluçii.o tlovo :•.o llll!JIOS l'CS})Cítn.r o 
principio d1 dit•t•i to ao t:ommoPcio i ntcrna
cional». 

Ainda é de Pillul. a Sl'l-(lilnto nota : 
«Nosso cullega, I\1, \Vuhl. diz ( cl. 18 O 1 

p. 1.065) que :t tl~l·rltut•lalldlldo das leis do 
imposto é um t.lo~ t•aroK pt•lnclpios do dü•eito 
in ternacional 'tu o a co11 Lt•uvnrsia não tem 
procurado ah:d<Ll'. P1idn-su ajuntar a isso 
que esse principio~·~ tio nnmot•o tios que são 
geralmente mais uml nomJll'ehcndidos.» 

O SR. URDA!'\" SA:-i'l'OH - l:iú p!",do sor resol
vido por uma lei, put•tplo si o hcrdeit·o não 
quizm· não pttg~t u lmpo~t.o do mn.nutençii.o. 
Basta-lhe fu.zet• ll trttnRfm•oncüt lá no lagar 
onde o bem e.;tü ~ltuwiiJ, 

O SR. GAT.D I:oio Luttt-:ro- St•. Presidente, 
em relação au lmpoMt<l do tt·ansm1ssão de 
proprieuade aillll:.L t.onho um ponto do divcr
gencia. com o nobt·o Doputaúo relator : é 
quando S. Ex. aíllrma quo- «no antigo re
gimen como actuulmonte~ o imposto de trans
~i~s~o de propl'lr.tla<lu competia ú.s pt·o· 
VlDCl<\S», 

Sr. Presidontu, u ~tdu lrtltlicioi!al não fez a 
discriruinaçiio dM; l'lt nda~. H a no nr.lo addi
cional uma disposiçitu (tu•t,, 12) que prchibin. 
ás assemblóas pruvlnei:u J~ !Pgislar sobro im
postos do impnl'l.at;iío; llu. o m·t. 1 O, § 5•, que 
U:IVU. ás provinda~ O di!'nlto do Cl'CD.L' iffi· 
postos comLanlo quo <!t;tcfl uii.o prejudicassem 
as imposiçõos gcl'llel:l, o Jlln.is o ar t. 20 que 
dispunhtL quo o~ pt·osidontos enviassem ao 
governo gert~l o 11. :tij!:llllllbléa. gnral cópias das 
leis feitas pda:-~ assmn bl6as provinciao~ para 
se cx:1minar si nnll:~s havia alguma dispo· 
siçã.o .que pmjulllca~so as rendas gcracs. 

Portanto. a situa~iio das províncias não 
pódc sot• comparaua <Lhsoluta.men le á. si· 
tuação aetual dos E~tados no tocn.nte á. dis
criminação <los lmpostos ; essa uiscriminação 
não existia como lll'ocr!i to constitucional. 
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·--~~------------_.~~-·~···~-~-~--~----·-·-~"~-~~~~~--· · ~-- ~·-~--· ~- ~--~--~----------~--. ~ 
o 'SR. ·URBANO s • .i.NTOS- .Nem . eu disse . o Sn. URJH.NO s .'-NTOS- Só ahi. ~ 

· isto. Todo o 'fllUDdo sabe quo a disct'lmi- o SR. GALDINO LoaETo-Bero; ieoho aqui '.:: 
nação d.e rendas entre o \iov:erno ge~a.l c ~ 0 ror~ulameoto, mas para o caso não tem i' 
p1·óvincias ~emprc foi fe1ta.. ))Or le1s Ol'dl- hu:po~tancia, c até conccdo-.o que V . E:oc . ~ 
narias no tempo da monarch1a. . quet• . · · l' 

O sn .. TT::lXt:mA DE SÃ - A.goea, a trans· O S R. U RAAM S.~o.N-ro!> - Naquel.le toJU'l)O 1 

missão de propriedade mm·tis causa ern. que s,) trL<ttwa <lo intcrpl'etução _de . .l~i , coJUO i 
competi:~: (ls p~·ovíncias; fó•·a deste caso a llOjC de inter•pretaç.ão dtl Const1tutçao. ' 
a.ttribut~ão era do governo gemi. · 0 sn . GAL'CIXO LoHE'fO - o governo (lo · 

o SR. Un.r:ANo SANTos- Sim, pelo menos Imperio podin. cobrar o imp~s~o _llC transm!s- : 
a m o1•tis cattsa Cl'tt das pt•ovincias, com em·· são do propriedade 110 :iiuntmp!o Netnro •.. 
teza; quanto· (~ iransroíssão intc1·1li"os, tlão o St\ . UP.JJA:-\O SM\~·os-Como l!ajo a. União 
me lembro. (Ha outl·os upat·tos · ) est:L cohran!lo no Oistricr.o Foderal . 

O SR.. G.U;_D!NO ~ORBTO -:- Sl' .. !'l'eside~te. o sn. GAWI!'\O LoREl'O - ..• ·porqnc tinha. 
d!"sdc que na.o ha.v1n. um_a. d~sp~s1ça.:_o Const~tu- competenda con~titucional , q apen:.t.~ oro cer
clOnal estabelecendo a. dtscrnmnaç.ao d os IIJ?-· . tos casos ab t·iu mão tlesstL competenom., cou3a. 
:postos e desde quo o governo gct~al _podu~ que ~• ConstiLuiçil.o lhe não prohil>ia . 
croa.t• todos os impostos. c . M pt•ovtnclll.S so l~mfim, vamos l'ar\ttzit• a questão a seus 
aqucllos qtte não preJndJcassam ;l.s ren~:>s' krrnos: o rmucrio colH'lLVtt impo~to de trans
g~raes. -..:ol'ifica-se qnc a sitn~ção ?as prov_w. missão de propriedade no Municlp iu Nou· 
01as el'O.lncontestavelmcnte. tn1'onor. Ao tn~· tro .. • 
perio comp()t ía, sem duv1da, pola Constt· . -· . _ . C 1 ·, 

· tu:içã.o, o dirdto de estabelecer impa$tO sobre . O _Srt . Ut•BANO ::.A:sTo~ - orno 10JI! se 
a tN~nsmi:;sã.o de proprieda.de,n~a., :J.bsoluta· colJr,~o .. , ·-
mente, lh'o vedava; portanto, amda que hcu· O Sa . G.-~.r.otso LoRE'!\1- Em;ao V. Ex. tlo~ 
v esse uma lei ordinaria fazendo a discri mí- via supprirnir· o u . 37, por esl.al'. compre-
naQt\o de impostos, nada impedi[]. quo se dC· henllido no n. 65 \lo projccto·<tue se refe;·c a;~ 
terminasse que o imposto de transmissão M imposto de t t•ansmissã.o arrecadado n<J Dtslrl· 
prop1•icdade pert<!ncésse (Cs províncias e que cto Fedet·al. 
este 1n es~~ imrsto comp~~isse .ao lmperi~' 0 sn. UmlAN0 SA:STos - Perdão, não é 
n~ Mu~i~r~no Noutro; n~d~ 1~ped1a que. uma. ;•.ssiro, porque <tqui __ sc ~l'tLt<1 de todo o ~err!· 
Im ordto,ula estabelecesse 1sso. ·tor io nacional 0 a;llt só se tt•o.ta. do· Dt$trl· 
· 0 Stt. Unn,\NO SANTos- ·Mas V. Ex; não· cto Federal; oii.o se podí.a f:tzet' somelhaotr:~ 
está bem ao pa.t• da ~ituação de facto. A lei cotlsa. 
rla 1825; qtte oreou as r.pollccs ch1 tlivlda pu~ o sn . GALDINo Lon~::Ta-,E' po1•qne tdli Í<l. l· 
blica., isento\Hi.s do imposto de traosmissiio' ttiria ao Dist1·icto Fei.l.cl'al o meio de a.r.recl).· 
uc propriedade. d:tr o imposto sob:·e as <1polices federt\es . 

o Sn. GAJ,DlNO Lom:To- Pcr-1'oit<tmeuto: o sa. Uun .... No SAN'ros-Não se póào con-
art. 37; V. Ex. cita aqui. ftt:ndir uma cotisa. com ontru,. 
· 0 SR. URDANO S4NTOS - A Joide 1857 ac.'l.· 0 Sn; GALDI:l<O LoRBTO'-Si se trata.s~é do 

bou com essa isenção, mas absolu tamente Di,·cilo Inte,·~tadouat Pl'i·oado; sl, corno diz o 
som ct•car imposto·: tratou-~.c do sab:.l~'· li tl\lhl'O Dermta.clo,\1 estatuto rc:tlroge o impos· 
vista da lll'UYllloncJ~ Rcabando com.u. 1sen-· to de tmnsmüsão do propriedade c. sl. as 
çii.o, a qu<lm compoha o imposto, st a.o fm·. a.volico,q fcdet•acs c.stão sitUlt<las no DIStl'Jcto 
porio, si tis prov!ocias . Pot•lo:l.nto, tra.tu.va.-sa Federal tudo r;stárit~ resc lv ido polo >ri . 65 
de i ntm·pretaQlW do lei ttnterior, a. pJ•oposi to: · d·o pl'ojecto. 
disto fól que so dou a consulta. ao C~nsol~o. A situar;ão , portanto, é tli!fer Gntc . A União 
do ~stado; <l~solutarr;cn_1:e a . ~?l gontl ~1"?.· . nã.o tem compotooaia. con~Gituc\onu.l pu_ra 
oog1t?u. do 1m posto. Sl cog1tuese, loz.t, ,u, cobra.r 0 imposto de trt\nsnnssã.o do pl·opr1e· 
guesho, d'ade, . 
. o S_R .. GAWlNO Lon.ET.o~Por~lão, mas a.?l· Si cobra aqni no Dfst-ricto Fe'del'<ü llara. 
Já. ex1s~ut <t com}leten~H~ . d~ Jru~erl~ . P~.~ a,o occorrer a despezas d'e. caJ·a.ctei' local, fu.~-o 
cobrar imposto· de' tl'a·nstntssao· de pxorme· .como subrogadt~ no direrto CJ.t~e t em o· D.L~· 
dado. . .tricto-Fedei'a.l dé oobrar esse 1mposto:. ' 

o SR •. UJ.$:A:·No· SA·I\'TOs-'Nã:O',. sen'hOr.· o sn. un.13,\No SAr>Tos.;.;..:A consúltii· rio 
O SR; G,.;Lnri.io· LO!ú~'ro;_,.Ao men'os· V. E:t. tempo do imperio deu"se . eín. UJ:là. . sítuàção 

hlli dé :h\"cOiihebel' qúé qüú'nt<i uó' N!unfcipio i$ual <1 ilt:tunl . Nésse· .. t~O}PO tl'a.t~va. S~ ~,o 
.Neut ro' haivi'a.. interprcttw um aeto prJv'lttvo dos Estudos'-

Vol • . Vll ~& 
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a COillpetencia na C01Jrnnç:;, ílO imposto de 
transmissão-e hoje trrtlr.-.'>a de interpretar 
a Constituiçi o. 

O Sa. G.unr~o LonETo-Digo que não C'ra 
a. mesma. 

O SR. Ur.DANO SA:\Tos-Eu acho. 
O SR. GAJ,DINO LonETo-Tanto a'sim que 

a disposição constitucio·nal não era.11o mc.~ma. 
Não vale a pena insistir neste pl>nto. 

Mas, va~os ver a consulta do Conselho de 
Estado de l6 de dezombro de l8ô7. 

Diz o nobre Deputado que nNsa consulta 
«o ussumpto era antl'sdc tudo ventH&do sob 
o ponto de vista <!o Di;·cito Intemaciona~ 1'2'i· 
vado:~> c que, sob osso o.spocto,«o llStil.tuto a se
guir é o rca.l o nunca o pessoal>.'. 

Já. demonstrei que a situação constitucio
nal não era a mesma ; agora vamos ver si 
os signa.tarios da consulta tinham razão; pelo 
facto de ter sido decidida assim, não se 
segue que a questão fosse bem decidida. 

0 SR. URBANO SANTOS- 0 nobre Deputado 
deve ba.ter a consulta. Em todo c<l.So, estou 
bem apadrinhado neste ponto. 

O SR. G,~LDINO Loru,"fo-V. EK. não pre
cisa. de padrinhos. Eu não queria emprega.r 
a expressão-apadrinhal'-i mas, desae q_ne 
V. Ex. emprega., eu direi que um dos pa· 
drinhos do nobre Deputado era o visconde 
do Rio Branoo, um dos sigo.ataríos da. con
sulta. 

O nobre Deputado fez obra com uma con
sulta;entretanto,eu poderia oppôr a essa con· 
sulta a propria legislação do Iruporio, 

Assim, o regulamento n. 4..355, de 17 de 
a.bril de I8t9, diepõe, no art. 5• , n. 3, o 
seguinte: 

«Art. 5. , São sujoitos lo imposto do 
tm.nsmissão: 

Os titulas da divida publica estrangeira; 
as ncções do comJianhias nacionaes ou os· 
trangeiras o os Cl'Cditos e dividas a.ctins, 
que seguirão o domicílio ou .;. pe,ssca do 
trAnsmissor ou credor.>' 

Aqui está. A consulta diz quo o estatuto 
a. seguir é o real, que a. a.police, sendo-um 
ruovel incorporeo, suppõe-se situada na. 
Caiu de Amortização; presuma-se que seja 
situada Jln. Caiu de Amortização, 

Filia-se, pci'tanto, ~o l?;l'upo doa que en
tendem que o titulo de d!.viaa é situado no 
domicilio do devedor. 

SuppoDdo quo o titulo de divida publica. 
é situado na repartição que o emittiu, 
affirmo. a consulta. que não podia ser tribu· 
tado pelas províncias e só podia ser tribu
tado ]!elo Imperio. 

Ass1m conclula a consulta. 
Agora, o regulamento _de 1889, posterior 

á· consulta, que era de 16 d<! dezembro de 

1867, determina que aão. sujeitos ao imposto 
de transmissão os titulas de divida publico, 
estrangeiros, as acções de companhil1s n3.
cionaes e os trangeil•as o os era di tos e di vt• 
das activas que seguirão o domicilio ou a 
pe~soa. do transmis~or ou credor. 

Esta.bclaceu, por conseq_uoncia., o principio· 
opposto ao que esta.bolece a consultct- e esse 
decreto era assignado pelo Sl' . >isconde de 
lt1Lbora1ly. 

Isto em 1869 ; nã.o chegou a dou3 <.wnul!, 
depois de fci ta os ta consulta.. 

O Sr.. UrtJJA~o S~::-<Tos - Croio mesmo 
qúe o decreto foi oxpedilCJ em vil•tude do 
consulta. 

O Sa. G.\.LorNo LoRETu-0 expotlitlo em 
virtude de coll.Su1 ta 6 o de 1868, que deter .. 
minava que o imposto compelia. ao Imperio 
e não ãs proYlnoias. Um anno depois expe
diu-se este outro decreto, no qual se affirmn, 
um principio inteiramente opposto ao que 
serviu do base ao decreto de 1868 , 

0 Sn., URBANO SANTOS dá um aparte . 
o 'sR. GA.LDINo LoRe;To-Estou por em· 

quanto objectando a ·uma consulta do tempo· 
do Imporia. · · 

O que ss seguia daqui era o soguint e : tl. 
a.cceitar o principo da consulta, não era pos
sivel cobrar o imposto de kansmissão de 
propriedade sobre t ítulos de di \'id::.. publica 
estrangeira. 

Vamos ver o principio que o nobre DepT.l-· 
tado sustenta. 

O nobro Deputado sus ~onta um principio 
que é verdadeiro aqui ü que não é verd~
deiro a.lli. 

Mas o proprio Sr. Rio Bran~o, si~natario 
desta consulta, foi .tambom signa~ario do 
regulamento n. 5.581. d.e 31 de março do 
187 4, que dispunha o seguinte : <<Art. 2'. 
O imposto de transmi.Sslio de p ropriedade 
por titulo de succossão legi timu. ou testrt. 
mcntarfa. é deYido : 

De titulos de divida. publiea. estrangeira., 
ncções de companhias nacionaes ou · estran .. 
geh•as, creditos e· dividas activas, cujo t rans
missoi' ou credor tiver domicilio no muni .. 
ciplo da Côrte. » 

'Por oonsequencia, o mesmo p1•incipio esta
belecido n > decreto de 1869, ~egundo o qu<l.t 
os titulos, as aeções, os creditos e as di vi··· 
das aotivas seguiriam o domicilio u11 o. pessoa. 
do transmilll!or ou do credor. 

0 SR, URBA!'\0 SANTOS-O que eu quera 
saber é si V. Ex. contesta o principio. 

0 SR.. GALDrNO LORETO-Por conseguin ta, 
um dos padrinhos do nobre Deput~do já. nõ:o. 
serve; é o Si!. visconde do Rio Branco. 
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O Sn . U.RBA~o SAr;Tos-Eu agora. tomo França com 011 sem :~.utorização. Scrd do 
v . EX. por · meu padrinho; quero saber si mesmo modo com ~s tra.nsrnissõc; ontro 
V. Ex. cont~sta. o principio. vh'os a titulo gra.tuito ou a titulo oneroso 

o Sa. GALlll!'io Loi~ETo-Chegarel lá . desses mesmos valores, quando ellas se ope
rarem em França. • • ,. -

{) Sn. UnnA('(o s ... NTOS- Mas é tão facil Es tou demonstrando como o principio nlio 
respon. :c r. . . ll verda.llelro. -

O Sn . GAL'Dlr;o LonETO- Chogarei a esse .Agora va.mos ao ponto para.. o qual o 
ponto, mas posao dizer desde· já. ao nobre nobre Deputado me tem chamad·> in,istente
Deputa.tlu quo nesta. ma teria. nib ht\ prin- monte. Refc rindo-se á objecção b1scada na. 
cipios. regra que· diz que os moveis seguem a pos-

O SR. URDAM SAi':Tos _ v. Ex. cite um soíl'.S. Ex. respondeu a. es.!a objecção, dizendo 
t 'd quo os e~Cl'iptorcs que sustentam a'luella. 

c:>criptor de au ori ade que diga que o os· regra fazem a distincç~o t'ntro pai~es em que 
tatu to !lc imposto de tran~mbsão de pro- domina. o principio de t radição e paizoa em 
vriedado não () torrÍtOl'Ía.!. que domio<~ O pl'lncip\0 da. l\Ut >nomia d.a.VOn-

0 Sa. G.i.LlllNO LORET<>-V. Ex. não tenha ta.de, para reconhecerem qt1o nos primeiros 
muita. pres~a., já. mostrei qurl no nosso pro- domina o estatuto l'íllll. Dahl infere que, 
prio pai;~;, onde umn consulta do Conselllo como no B1'azil, domina. o principio da. tra
de E:>ta.do estabelecia esse principio na lei, uiç~o ... 
foi olle meno~prczado em decretos, um d(l . . • ,. . 
18(19, outro do 1874, sendo este a•signo.do por O ~R. UP~~Ar;o S.\!IITO"-:P~rd,to , cu_ ape-
um dos signa.tarios dessa. consulta n~ d~~e po. um~ eonccssao , ou a.drru.tto o 

. ' Pl'lnClPlO de Sav1gm·. 
0 SR. URBAr;O SANTOS- Nlio se segue . • . . 

que não seja verdadeira. ; "' pro>a. é que . O SR. G.-I.LDINO Loat:::o)-Mas que pr~n~:-
V Ex. não quer responder, pto é este q\10 não é a.bso~uto ~ Que ,Pl'IOClPl'-' 

• ó este que pren1leca aqut e nao alli ? 
OSa. GALDINO LORETO 7 M~s q~e pressa v. Ex. já cita S1.1viguy, reeonbecendo por

t?m o no~re Deputado 1 Eu Já. na.o diS$e o que tanto que lla autores que não estão com v. Ex. 
tmha. a. d1zcr ~ . . Eu porta.uto me dispenso de-citar autores que 
. Encontro,_ Sr. Prcstdent~, quo no. Austrm. sust(lnta.m pt·incipio contrario, como V. Ex. 

eobl'&•se . o rmposto sobre Juros dos _va.lo1•es ha. pouco queria, visto como V. ElC. é o .pri
estrangeu•os ; cobra.-se tambem um 1mpoato meiro a reconhecer que existem taes a.utores. 
p~ssoal sobr~ a renda. ~ _os tl-atamentos, ap- Estou,portanto,diapen.qado de citar autoro~ 
plica.vel a.os JUros e drv!liendos dos valores que não estão de accordo com o nobre col .. 
de toda. D!l-tureza dos caprtacs collocados no lega. pois, como ha pouco disse, não lw. 
estrangmro. a.ccordo entre os autores sobre o assumpto, 

o Sa. URBANO SANTOS - São disposi- sust entt\ndo uns que os moveis scgu~m a pes
ções que nuo teem valor, porque o indi-viduo soa, entendendo outros de m?do dJ..!fcrcnte. 
paga o imposto si quer. Esta.bolcoo--se . por O nobre collcga.. fe1; o. . d~tincçao ont~o 
exemplo,. aqui uma disposição legal, co· pa}zes em que domma o ~rino1_plo da t~adt· 
brando o 1m posto sobt•e a. transmissão de tltu· cçao e pa.!zes em q_ue dom ~na a :mtouomm dn. 
los da lnglater•·a. ; catá claro quo paga quem vontade. 
que1•, po1·que quem não quizer pagar v-ao O SP.. UnnAr;o SAr;Tos-Pet•dão; a que~-
tazer a. tran•acçi'to lá. tão ~inteiramente dlYersa. V .Ex. oetd con-

E', portanto, uma disposiçiío Cl)inpleta.- fund indo uma cotl!!a com outra. 
mente anodina.; são extnva~ancias · lega.es 
que não teem significação nenb.uma. 

0 SR . 0ALniNO LORETO- Hei de chegai' 
a.o meu fim, apozar dos apar te:; . 

N:1. Inglaterra os fundos publicos nn.cionaes, 
colonia.es e estrangeiros, pagave!s om Ingla· 
tena,estão sujeitos :.1.0 income-laa; (codula C). 

Na. França a. lei de 23 do o.gosto de 1871, 
art. 4•, dispõe: 

« São sujeitos aos direitos de mut~o por 
morte os fu~dos publicas, acO(jes, obl'igações, 
pa.rtos de lucros, croditos,c geralmente todos 
os valores mobillarios e.s_tracngeiros de qual· 

. quer natureza. que ;soja.m, dependen~s da 
succcssJ,o de um estrangeiro do~ici!iado em 

0 SR, GALDIJSO LO RETO-Que é que eu 
estou confundindo ? 

0 SR . URBAr;O SANTOS- V. Ex. confunde 
o principio do estatuto pessoal do imposto 
com o Pl'lnciplo do estatuto do. transmisoão 
de bens. E' cousa diversa.. 

0 SR. GAr.DlNO LORETO- Eu confundo o 
estatuto pessoal do imposto com o •. , 

0 SR . URBANO SANTOS-Com O estatuto 
da tradiçlo d& propriedade. Esta questão ~ 
materia dJ dil'oito internacional pl'ivado. 

0 SR. 0ALDINO L<lRETO- Si eu quizesso 
tratar do estatuto do imposto poderia cit.~t 
di nr~as definições de imposto , , , 
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o SR. URBA.No SA~Tos - Não vem ao 
caso ..• 

O SR. GA.LDJ;o.;o LoRETO- ... nas quaes se 
verifica. que o imposto nada mais ó que uma 
obrigaç~ão; e Giorgio-Giorgi á pag. 8 do 6° 
vol. d'-~ «Teoria. delle Obbligazioni» diz que 
sempre será igualmente ve1·dade que o Estado, 
a província, a communo. não exeJ·citam ttm di· 
1·cito real sobl'e a rendo. taxada, mas wn di-
1·eito pessoal de olJI'igaç,To contra o possuidor 
ou consumido/' que se vale do sel'viço pl'estado 
pelo Estado, ou contra qwmt adquire ou t1·ans· 
mitle os bens. 

o nobre Deputado, para. sustentar quo a 
objecção não. ti~ha valor entre n6s por· 
que os movms nu.o seguem sempre a pessoa, 
diz: 

c Antes de mais na.•.Lo,, r•oieva ponderar que 
a ro{J'ra citada roi combatida vantajosa
ment~ por Savigny, cuja opin1ão está hoje 
acceita pela. maioria dos escriptores mo
dernos. Depois, cumpre notar que us pro
prios e~criptores que a sustentam, distinguem 
o caso de sabe!.' si no paiz em que o movei 
está situado domina. o principio da. necessi
dade da tradição para ser perfeito o con
tracto da. transmissão, ou si ahi, para tal fim, 
se requer a. simples vontade das parte~. Neste 
caso dominará. o estatuto pessoal; mas no 
pl'imeiro regerá o real. Neste ca~o, como ó 
sa.bido, estamos nós.» 

Não venho faltar ao nobre Deputado das 
excepções, não ven!lo dizer que a tra.nsmissiío 
de propriedade póde se fazer causa mortis 
sem tl'a.1ição, não venho allega.r o art. UH 
do Codigo Commercial, nem lembrar o 
n. VIII do art. 874. Mas, mesmo som me 
referir á.s el{copções, vou tl'atar dos princí
pios. Que principio de direito internacional 
ê este que prevalece aqui e não prevalece 
alli 1 

A este raspei to citarei pali.l.vra,s de Pil!et, 
que não sei em que conta o nobre Deputado 
tem, mas que tenho na melhor conta, porque 
não conheçJ actutJ.lmente nenhum tra.Ladista 
de direito internacional pl'i vado, com mai~ 
autoridade que elle: 

«As diversa-; fórmas nacionacs do direito 
internacional privado podem tomar toda a 
extensão imaginavel; não resultará. dahi um 
direito _internacional ; para que este exista, 
é preciso suppor preceitos que so appliquom 
em todo paiz ; só mediante essa condição ha
verá. uma lei internacional e uma verdadeira 
communhão de direito. 

Quando se diz que os preceitos do diJ;"eito 
internamonal não toem outra autoridade que 
a que lhes empresta a vontade do legislador 
que os tem acolhido, nega-se toda exístencia 
independente ao direito -internacional pri
vado e faz-se reviver sob ·uma outra fórma o 

systema muitar.; vezes condemnado da. corto· 
zia internacional.» 

0 SR. URDAXO SANTOS-Não sei o que faz 
a grande autoridade desse escriptor quando 
clle mesmo diz quo não cxh;te autorid:1do 
em direito internacional. 

0 SR. GALDI:\0 LORET0-0 nobre Depu· 
ta.do tem fallado em pr;ncipios de dieeito in· 
tei·nacional privado r1ue provtLlecem U.'JUÍ e 
nã.o prevv.Incem alli. 

O SR. UR!lANO SA~Tos-V. Ex:. ajuste 
suas contas com o direito internacional pri
vado e não commigo. 

O SR. GALDzxo LoJtETo-0 nobre Deputado 
citou La.uront, cujo valor e espírito casuístico 
conheço po.-feit!tmentc e que reconhece ex
istirem muitas questões insoluveis. 

O Sn. UR.BAXO SANTos-Citei Laurent ci
tando Story. 

O Sa. GA.LDINO LoRETo-Eu cito um pro· 
fessor da Faculdade de Direito do Pariz, não 
pela circumstancia de ser professor dessa 
faculdade, mas porque recc.nheço se1• de 
muito valor o seu trabalho. 

0 SR. UHDANO SANTOS-Quo diz que O di
reito internacional privado nã.o existe ..• 

0 SR. GALDJ;-{0 LORETO-Elle nã.o diz isso. 
Pelo contrario, o livro que citei intitula-se 

P1·incipios de Di1·eito Internacional Privado. 

0 SR. URBA:>W SANTOS-'Sã.o está de accol'
do com o conteúdo. 

0 SR. GALDINO LORF.TO -Mas, Vê O nobre 
Deputado que, pl:'lo seu pl'incipio, se chega á. 
situação de que em certos casos o individuo 
fica isento de impostos, e om outros fica one
l'ado em dous paizes ; por exemplo, ficaria 
isento si o acto fosse lo.vro.do em um paiz 
onde domina o pl'incipio da tradição e o bem 
estivesse em paiz onde domina o principio 
úa autonomia da vontade ; pagaria impostos 
aos dous paizes si o contrario se déssc. 

Ora, E:ste principio não 6 justo o falha 
applicado assim como entende o nobre Depu
tado, que o imposto só é devido quando a 
transmissão se opera. 
E~te principio assim induz a injustioas 

desta ordem: á isenção de impostos om um 
ca~o e a.o pagamento de impostos em dous 
paizes ditrerontos, em outro ca.so. 

0 SR. URBANO SA:o-;TOS- Não comprohendo 
o que V. Ex:. diz, mas a.ffirmo que V. Ex. 
não me comprehondeu. 

0 Sa.. GALDINO LORETO- 0 que disso 
V. Ex. fui que o imposto só é devido quando 
a transmissão se o pé r a. ... 

0 SR. URBANO SANTOS-Não disse isto. 
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O SR. GA.LDINO LoRr,:To -Então, é no paiz 
owlc o (teto é lavL·ado c a sitwwKo do bem 
nada tem C[Ue ver ac[ui. 

Tem raz:to de ser uq ui a iflllagação dos 
principias do direito internacional pt•ivado 
em que se JJasca a transmissão de pi'Dpl'iO· 
dado~ Só tem r::~zão de sor P<LJ.'<t justífic<'.l' 
isto: que o imposto 1lü transmissão ele pl'O · 
priedade ~ó é devi:lo onde a tr:1nsmi~são se 
opéra. 

E sinã,1, n Qttc Yinha a allega.ção U\) quo a 
t1'a.nsmissiio da propricrln.de não s0 op~rt~ em 
certas c:~so> I!OS paizes onde domina a noces
sicbde d<t tradí,~:to, S(}m <I tradição; ao 
passo qut• nog prJ.izes onde unminn. a auto· 
nomia da Yont..1.tlc simplesmente, ctl'cctuo.-se 
eom o contrncto ?-

«As diversas fórmas nacíonaes do direito 
internacional privado podem toma.r toda a. 
el>tcusão imagin ave! ; não resu ltará dahi uni 
di['e\to intel'!Ja.cional; para que esse exista , 
6 preciso suppor_prcceitos,_quc se a)Jpliqnem 
em todo :palz, ew.» 

O Sn. UnnANC. SANTos- Mas, isto ó uma 
conteseação á exiotenc.ia uo direito interna· 
cional privado. 

O Sn. (JALOJNO Loam·u-Não, senhor. Ha 
principias de direito iutemacional que po· 
dom ser applicaclos em todos os paizes e 
V. gx:. trouxo um principio que não 6 :.tp· 
plic:J.vcl em todos o> p•üze~. 

o Sn. llRIL\i\0 s.~NTOS - Jsto é outra 
questão. 

Eu disso ao nobre Deputado quo ora capaz 
du citar a OJJiniKo lle um aut,or, de.'conhe· . O SR. GA.Lm.:·;o Lo~tmo- V. E:~: . cst:i a 
cenrlo e~so principio a quo s. E~. so ref\Jrr). mtar um pt'uHlipto (jl!\J não (; applicavel em 

Vou lct' o qll(; diz Pillr~t ;t p,1g. :'242 ilo. pl'trto alguma. 
livro já. citado: Eu já. demonstrei quo GJn diversos pai7.cs, e 

«Uma th(•oría l'acioll<ll do direito fiscal in· no Br .tzil mesmo, não ae ro~peitr~ o~so ])l'in-
ternacion:.t cshi n,indn po1· t1•zor·. e;ipio. E V. Ex. vem dizel' que é um prin-

E' Ull'U ncccs:;idttdt5 i nF:rata., quasi doscspe· tlipio lle dil'Oíto iotm·n;rciont:l ! 
I?dtl. Si se p:1~to dostttid~~-quc o imposto Qr1e llrincipio 1i este do uireito in i.erna~ 
IJ n romuncr1u;ao dos sul'Vlço.~ qm1 n. com- cion<ll que não com Vt\lidadc um par te ·tl-
munhão pror;b aos ].mrtioularc.> qnc fttz.;m gt.\Hl<1 ~ ' 
po.rtc delln; o Jwnto de ptwtidu. ra.cio!l:J.l do 
toda theoria sorit• fa.zm• pag;n• aos ostL•a.n
goiros os imposLos corr·cspondtmtcs aos sm·· 
viço~ tlo 1]111: ullcs bnnetlci<.~m. di~punsa[-os do 
todos os oub·u~. Soria preciso pa.r11 isso lJ.Il· 
no imJ10sto appa.recesse ~um1wu sar1 r·aziio d· 
~c1•: o snt'I'Í<;o pttblico qnn ü (lestin<tdo l1. rc
munor~tr . E' o CitW n:'io aconl.ucc qu:v;i nuncn.e 
e mosmo to•h" cla.ssi ficaçüo. rla.s imposíçõ(~c 
m·:;t!l JlOnto UO V[,·ta é completamente im· 
]Jossi vt!l. Só em ca.S.JS muito ra1·os some. 
lhan t t: mdlwrlo JlUdorá. sor omprr;g-atlo. Dirs 
Sll·ha. assim qu~ é justo quu os cstra.ogeiros 
paguem as custas de justiça ou os direitos 
1!0 niO.LllilOga, por<ltw oHso pagamento ó ;iqui 
a r omunar:Jç:ão do servíç.tl '{lrcstauo o.ll.i. o 
IWO~o da autoriz11ção d11do. elo vender no in· 
toriOL' mer.:n,rlo t'i<:~.S vindllS do o'trangoit·o. 
Mas estas a lgumas applica.çõos isolad<ts c 
fortuitas carecem do toda signi!1o~çfto séri:1, 

0 . S l.t. URBANO SANTUS - SiLo disposições 
:lnodyna.s ,1ue nil.o temn valor nenhum . O in
dlvilluo pag<ti'<i. o imposto si quizor . 

O S!t. GA.LDHío Lomn'o-Vou dcmonstru• 
quo o imposto se póue cobrr~r sollrc -valores 
ntobiliarios csteangeirus. 

O Srt. UrtnANa S,\N'l'OS ll<i. um aparte; 
O Srt, G.u.J,l:->o LaR<:1'o-V. Ex . onter1íle 

<\S3im. Por certo qne nínguem pretendia. qt1e 
fo~3e coln•ado o imposto em paiz es ~t·an
gcn"o. 

O Sn. UJUJANO SAr>'l'OS- Mas (.\ exactu· 
monto o principio <JUO V. EK. está pro~ 
cumndo contu~ta.r. 

0 Sn., GAWINO LOR!~~·o-Pcl'dâo; o i mposto 
oobri.lo·so dos iudividuos ([UC estã.o na' sacio· 
dade. 

dosúe o momento quo cllas não poderiam f;Gl' O SR. Ul<JlANo SAN1'os-Isto ê um truismo 
bastante mnltiplicadas para fornecer tL 1J11sc quo v. Ex. e~tá. contostn.ndo. 
de uma construcção mothodic:L cl<t.~ impo· 
siçõe3 quo devo supportar o estt•a.ngeiro.» 

O SR. UanA:-\o SANTos-Não vejo em que 
ahi se contesta. em ~bsoluto, nem vejo r e ro
l'encia ao principio de que o imposto de 
tiansmissão de propr iedadc é terri to t•in.l. 

0 Sn. GALDINO LORETO-Pois si sa diz que 
ó uma necessidade ingrata, que :oã.o 1Ht u.mu. 
tbcoria. racional de uireito. fiscal in terna
cíonall.,. Si cu ainda lw. pouoo li, desse 
mesmo Pillet, isto : 
~~~~...t.Otb~~:.:.:~...:.i(~---~·- · ·-· 4' •••' .. ....... . . 

0 Sn. GALDINO LORE'ro - P or exomplo, 
tratando de~to a.ssumpt o, disse Wuhl que 
«o Estado, não protegendo sinão os bens ai· 
tuados em França, não póde a.pplie~1r sinão a 
osteo unicos bens os d irel tos de registro que 
es tabelece~>. A isso respondeu Pillet : « Este 
~a.ciocinio não é muito eJ~:a.cto. O Esta.do 
protege iguo.lmcn to seus na.cionaes no es
tra.ngeiro e os interesses que elles podem ahi 
possuir. Os pa.ízes ue finanças avariadas 
o sabem bem.» '·. -··" 

. ·-___ . __ .,. ___ . --.... -~-·----~··- ~~--- .... ·---- --.. :~ .: ... ....... -....-.,;..:.i 
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Pór aqui vê-se que o Estado protege os in-
teresses que seus n:wionaes tcem nos paizes 
éstraugeiros. · 

Pol" (lonsequencia., a questií.o dos Sct'Yiços 
pre:~tados pelos Estados ... 

O Sa.. Un.s..o.11:o SAX'l:JS-Al.J.i não se trata. 
di.~to ; do que se tt·ata é da necessidacle q11C! 
l,8m o Estado •le cobra1• o.impósto fdt'a do seu 
t~rritOl'Í<J. 

O SR. G..o.LDINo LOREro-Perdão; a questão 
e c,st;\: não são as cousa.S que se pt'etend ~ tri
buta.t• ; são o! donos. 

O nobl'e Deputado disse isb aqui em co
meço do meu di.~curso. 

Assim, por exemplo, tenho ttqui a definição 
de Mant.ellmi sobre o que Sl'j:t tributJ: 

~ O tribuí;o é a quota. com que do proprio 
haver deve ca.ila. um contl'ilmir, segundo a 
lei, para. prover aos encargos do Est<J.do. » 

A questão n[o ê de pel'Cepçã.o da impo>to 
ou si o bem est.t .!!ituado ac1ui ou alli. E~ta 
é uma. questão accessorlu.. 

O principal ó Eaber• si as pas.soae e;tão 
ou não sujo i tas a. o imposto. · 

O SR. URDA:\0 SA:-<TOS dii. um :tparte. 
O SR, GALnr:-.o LonETO- Ninguem está 

~ustentando que s. Ex. affirmou. 
S. Ex:. dlzaq_rli: 
« Seria estulta a preten•;ão de um Estado 

que se abalançasse a. rcguhr e tl'i1Juhr as 
propriedades ex:i>tented fór·a. do s~u tcrritorio 
e, portan t.o, alheia.~ á suu. jnrisdicção. ~ 

0 SR. UrtnAXO' SA:\Tog -Mas ti exa.cta 
meato o fumlamento e a conseguencia. do 
principio que o imposto é terl'itoriaL 

0 SR, GA.LDI:\0 LORETO - 0 que está om 
questão não ó isto; o q no est~t em q ucgtão ... 

O SR. UHnAxo S.\:'\Tos- F;' oi o irnposLo 
ê tonitorial ou nã.o, 

O SR. G,u,mxo LortE'ro-..• são os va
lores mobi!i:wios, o, sob~et11do, esses c1ue não 
tcem situação ginão presumida., porque 
assim como S. Ex. esGá. sus~enta.ndo que a 
c1ivida. ê situad~ no domicilio do devedor, 
houve tambom quem Slrsten&asse que era 
ella. situada no domicilio do c1·edo;.o .•• 

O Sn. URnA:-;o SA:.;Tos-~fas quem susten
tou estas causas ~ ! 
. 0 SR. GALDI.:'\0 LORBTo- .,, e o proprio 
:regulamento de 1869 su~tenta. que a. divida. 
era situada. no domicilio do ct•edor. 
· Senhores, um Jll'iocipio de direito inter-

Il&eional, em !'alta. de outra autoridade, deve, 
ao menos, s~r· justo, não é a~sim 1 . (Pausa.) 

Um precmto qualquer de d1reito nacional, 
de direito do Estado, póde ser imposto pela. 
f~rça; mas um principio de direito interna
c<onal,que n•Hn pcl;~justiç:L L1e reoommenda, 

não sei quo principio soj 1 ou como possa. se1· 
sustentado. 

O S~t. UnnA~0 SA:->Tos-Qual o principil) 
que é iujusto 1 

0 SR. GALDINO LortETO- 0 nobre De}l U
tad.o sustenta. que o dil.'eito iotarna.cional.não 
permitte, não acha. .justo que o Estado t r i
bute os va.lot'es molliliarios c.1trangeir os. _ . 

0 SR. URDANO SANTOS-Ma.~ onde V. Ex, 
leu !si.o 1 ! 

0 SR. GALDINO LORETo-E' o que l'CSUHa. 
de toda. a sua argumenta ção. 

0 SR. URilA.NO SAN1'0S-Faça. ob~equio de 
lêr isto, da citar; nunca. eu 1lisse semelhante 
coosn.l V, Ex., desde o principio, ostá, a!ü a 
me empres tar phrases que nã.o me lembro 
de tor dito, om toda a. minha. viJa., q uanto 
ma.is ne;so paraccr, que é um producto uc 
reflexão! 

O Stt. GALDINO LottETo-Já. ago1·a, sou eu 
!tlle c~tou a.ttrilminclo phrasos a/J nobra 
Deputado! 

0 SR. URDANO S.\NTOs-:~Ias não tenl Ul! 
Vida a.Iguma: de~de o principio que o faz. 

O Stt. GALDINO LmtETO - E' muito fc~cH 
dizer, quando se ost!Í comba.t cndo: «Não er11. 
isso, era aq uillo." 

0 Srt. URDANO SANTO~-Poi'Jbam, V. Ex. 
vá dizondo o que quizer ••• 

0 Sa. GALDINO LORETO - Nã.o sei o qtw 
attribui a~ nobre Deputo.do que não esteja. no 
seu pal'O~r. · 

O SR. UttEANo SA.NTO$-V. Ex. d isse que 
ou atfirmei a.lti que um prin.ciplo ol'a. ou nã.o 
c1·o, jnsto; qual o p r incipio de que se trat[l, '! 

0 SR. GALDINO LORETJ - 0 nobre Oepll
tado sus~entou que o imposto de tril.nsmissfio 
de propriedade era regido pelo estatuto real; 
pergunto: que se entende por isso~ Sl estou 
interpt·etíl.ndo mal, o nÍlb1·c Deputado re
sponda á. minh" pergunta para que eu possa 
con tínua.1• o meu diseur>so. 

0 SR.. URDANO SANTOS-V. Ex. leia. O que 
está a.hi. 

()SR., GALDINO L ORETO-V . Ex. disSe flUO 
o estat11to de imposto de transrnissã.o de pro
priedade era o real. Que se enten·le por isso~ 
Entendi que o nobre Deputado sustentava 
que o imi)osto era applieavel no lagar on•le 
a transmissão se oper:1va • .• 

O Sn. U RIJA. NO SANTOS- V. EJ>:. di!llle (J ue 
011, •• 

O Sa. GA.LDINO. LoR!lTo- ... e o nDlJre 
Deputo.do declarou: <tNil.o é is~); agora., cu 
digo que então o Imposto 6 appllca.vel no 
loga.r em que está situado o bem, e o nobr\1 
Deputado cont~stou. 
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------------'------------------------- i.:1M 
«Em principio, actua.lmento nada. justifiea. fl i!l 0 SR. URJ.U::-<0 S_t,.~Tos-V. Ex. me attrl

'buiu ••. 
O SR. GuorKo LoR!lTo-Então,que é isso?! 

a. immunidado de quo gosa.m o.; rundos de ·YI.I 
~st~do estrangeiros o pare~c de tod~ justiça iJ:1<. 

submettol-os ao imp )Sto sobre a l'enda..• ·l?:'\1•1 Si dizel' q uc o estatuto rea.l é que rege o 
imposto de transmissão de propriedade não 
>.~igniflca quo este é devido no logar ondo se 
l'a.z a transmissão, D()m que elle é devido no 
togar onde ost(~ situado o bam, não sei o 9.uo 
.o Dobre Deputado quer dizer! Então, V. Hx. 
<lt>ve decl1.u-ar o que entende por esta. phrase: 
o esta.~uto rea.l é o que rege o imposto dc 
transmissão de propdeda.de. 

Estou attribuiodo isto ao nobre Deputado : 
pois que s. Ex. disse que o estatuto roo.l 6 
•1ue t•ege o imposto de tt•aosmissiio de pt•o
prieda.dc, õó por isso disse que o imposto ó 
J.evido no loga.r em quo se fa.z a. tra.nsmissã~. 

O Sn. UR.Bhl'iO SANTOs-:Não disso isto. 
0 SR. GALDINO LoRETO- Eu a.ftil•mei que 

·.si o principio era. voriladeil•o em um p~iz, 
era falso em outro. Podia resulta.r dalu quo 
Bm um caso a transmissão th·esse do ser 
sujeita a. m<tis de um imposto, e no ou~1·o 
caso não tlvcsse de pa.ga.r couso. alguma. 
Porto.nto, isto não aro. um principio uo di
reito internacional privarlo. 

Vou ao outt'o ponto de vista., ao imposto 
,J.e transmissão de propt•iedade, devido no 
logar onde esiâ si tuado o bem. 

Y. Ex. di:ise que em pl'iocipio do direito 
internacional privado e, portanto, disse que 
era justo. 

0 Sa, U RDA::'\0 SA.NTOS- Não disse seme• 
lbante causa. 

0 Sa, GALPINO LoRETO - Mas eu pen3Ci 
que isto esta.va entendido. Quem disse fu i 
cu, potoque não podia comprehender um prin· 
cipi•> do direito int~rna.cíona.l privado que 
nã.o t'o.;se justo ; mas agora, j.1. sei que ha. 
princípios quo não sã.o justos. 

0 Sa. URBANO SANTOS- Mas quem disse 
ieto 1 Estou reclamando contra. a. interpro
tacã.o que V. Ex. está dando ao meu pensa
mento. Eu afflrmci um facto que V.Ex . clas
l!iftcou. 

A' pa.g, 348, o ssguiotc: iJnrJ 
~Em resumo, a s t ricta. jwtiça. e:s:igil•ia. q11é 1~ f1~ ' 

se 1erlssem os fundos_ de I~:;tado e3tl·a.nge}t·o~ i(:' 
e os valoreo; estra.ngetros com tau.s eqmva- : 1··· 
lentes i\s que pesam sJbre no;3os valores 'p· 
moilili .. r ios.» .:i:< 

Char ton, porhn~o, ooteode quo os valores , ;,·' 
estrang•>iros que se podem presumir situa.dos ;~I"; 
no ostre.ngeiro, pela mosm:J. razão po~ q~e :'y .' 
a.s nOilsa.~ a.poliees ~c podem pre;umu· s1- : '1 
t u<l.dll.S na. Ca.ix~\ <le Am01•tiz:u;ã(), por stricta. '·~) 
justiça. devem e.st.a.r sujeita..~ a. taxa.s equiva- , :.,., 
!cotes <ls que p~zam sobre os vu.lor.Js nacio- : ~ •. 
cJ.es. , '· 

A' pagi ta 34S ,üuda en<}ont ~~.~ o seguinte : : ~ -· 
~P;tra. vult::l.l' a.o lmpO:lh sobl'C funl os de . . :·, 

E;tado estl'ang liro~. a equh·o.lencia. fiscal ·1• 
cutr.) esses valores e o~ ti&ttlos tlas em prezas i' li : 
fraacezas t eria i\O menos a vanto.aem de se1

1 ;,;· ~i-J 
conforme ao principio da. igualdade perante :'i' 
" lei de imposto.» ·q•! 
"' !} J 

. Vamos n.goi'll. ..-~ QllJSt[o da. possibilida,le ua. '"IC 
ar.•recadaçiio: ;! 1, 

(/. Uma. vez arlmimdo o prlnclpio, (dlz :l 
Charton, pag , 34.i), ~~ difficultla.dc consiste : ,; 
em a.chu,1• os meios Pl'<l.ticos de esbl,elccer l' 
·e.9ta. e11_uivalencía. ') 

Dos diverso.\~ processos prop:>sto~ o mais · ·.( 
sbnplcs consiste em tt'ibutat• esses valores :, !: 
no mo:nento de sua. admissão ;\. cota da :·11 

Bolst\, pois que é por assa ad1nissão que -~ 
clles oiíteem o nos>o et'edito. Haveria on\ão 
lagar para. a tl'ipla. percepção do imposto · 1: 
uo sello, dos direitos de tran~miSllão e da .: 
taxa. sobre a rend<~.. E lia. se faria. de ~ntemão .. , 
e a cota nã:o seria. conccdid:.~. sinlio por um :'li 
a.nno, de sorte que a manutenção dos títulos 1 !1 

no. cota seria sempre precedjda. da peree- :: 
poão do imposto. :(!' 

O Sa. GALDINo LoaETo-Contento-me com 
·isto : V. Ex. já. tem duvida sobl'e si o pt•in
cipio ó justo ou iujusto. 

O Sn, Ua.llANO SA.Nros-Estou dizendo que 
não fiz l'eforencia a isto. 

O SR. G4Ll>INO Lo.RETo-V. Ex. 
um facto que cu qualifiquei. 

No que tliz rc.spolto aos ruo dos de Estado ·ri. 
não cotados, seja por consequoncia. de tran· [b 
ca.mento, seja porque sua admissão nõ.o {1! 
tenha. sido pedida., os impos~os lhes serl~~;m ;; 
a.pplica.Yeis a.o tempo das negocia.cões de ~'.\ 
que fossem o objecto, na ocoasiã.o dG im- (;j 
posto sobre as opera.cões de bolsa, e não í,) 
pode1•iu. tn sel' negooiado!l sem o pagamento ~; 
dos diverso! direitos de sello e sotirc a. renda. f i 

a.tftrmou determína.da. pelas leis de 30 de ma.rço e [j 
24 de ma.io de 1872, mais um dh•eito de rc- ~j 

0 SR. URBANO SANTúS-V. Ex. 
sua. conta. 

11 11 gistro a detel•mina.r.. ri 
a. c por Está. aqui o meio pratico de se fazer a .Sj 

O SR. GALDINo Loano ;_Sou ou 9.ucm 
-o d~. Sr. Presidente, encontro em P1crre 
Charton «La. 1oeJbrme fuJcale en Fra.ooe et i~ 
1'Etraager., pag. 345í o seguiaío . ~ 

aorrccada·;ão. ~ 
o Sa. Uaná:-;O s .... ~TOS dá. um ap:u·tc. I' 
O SR.. GAT,DI:-10 LoRt:To-A cobra.nça, do :

impolto de trantJmissi.o de propried&do 110bro : 
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liiul.o ' estrangeü·os CJ;iste na uossa legis
ação. 

Nad:J. impede que um .lM:Jllo o>tt~baleça 
o que o im}Jerio fez-o imposto de tl';~nsmis· 
são sob r e ti t ulcs estran gei !'os . 

Nada impede; si o iroporio pôde estalJe
lccer .o imposto de ka.osmisBào de titulas 
estrangeiras, c si este imposto foi il'<l.Dslel'ido 
pela Conotituição Fclleral aos Estados, nada 
impede que os J~stados cruem os impostos <le 
tl'ansmissão subt•e esses títulos. 

. Par consequencia, ~i elles podem Cl'ear os 
impos tos de transmissão ele tHulos c~tr:tn
geiros, poderiam poefeit.amento, ~i não füssem 
os princip i os cons~itucionacs, si não fosse o 
art. 10, Cl'e:~r impostos de t :·ansmissi'io de 
:.tpolices f0deracs. 

As ruzõos do Jirelttl io~ernacionulnão im
pedirn-m o imperio ele gl'uvar com esso im
posto os títulos cstl'll.llgcirvs; as razões ll1J 
llírcito intel'nacional nf•o teom pl'ivado a 
Ingla.tcrea. de cobt·ar impostos .;;ob1·e i.HL!los 
eotn~ngeiro~; as ra~õus de oireito i!lte1•na· 

' cionr\l nãu priVM'il.l\1 <L Ar:stria, a F1•a.nça t!o 
' cobrat• imposto soiJl'o Yalores cstr<tngell·os; <~5 

mzões drl üíreit'l intorn.~ciooal, Sr. Presi· 
dente, aind::~. nKo justificam a iscn~:ãv dos 
illlpostG:> no terreno mc~>mo doutrinaria, jà 
al,andan:mdo o tcrren·> p1•:.ttico, po,iti \'o, d<t 
legisl açãa . 

O Que é vcnlado é qne o nohr~ Deputatto 
apogou-so a um priacipio, justa.merrte quo.udo 
nesw. ma.terit~ de dire!to intcrnacion:tl fi~c,~l 
os principias racion~ws ostiio "iil(1a, por fazer; 
a theoria, diz um eminente profcs~or do di· 
l'Oito intct•nacinn:J,l, a thoori:J. llc diroito in· 
tcrnaeion:ü fiscaJ cskL })or fazer. 

. Por consequcacia., Sr. Presidonto, tenho 
dado as razões polas [1uaes o luminoso paro· 

: cer do nobt•e De1mtadü, relato!' dc~tc Ol'l:a
' mcnt.o, nKo me convunceu tl:.L cons~iLucionali-

da.de do imposto de tra,nsmissão sobt·o apo· 
1 líces , bu~eaclo no dit·eíto intm•nacinnal c de 
1 emhil.rcações, baSO(I.dO em dispo~iç\ics de di-
1 reito coustituoiona.l que, como JlS nobrus 
1 Dopnhdus Ü!' 'Lm, não ,ju~tificu.m lt afirmação 
1 que o nobre Deputado fez, de que o Estado 
. não temjurisdicção no mar. 
I SL'- P~·esiden trJ, estou visivolmon to doente 
1 e fatigado, o poL' isso sento-me, convencido elo 
{ q_ue justifiquei a minha. emend<t; cumpre ã 
1 Cama.ra u.ceelta.l-a. ou rejoital-a, eu tenho 
I cumprido o mcm dever . pi"'Uo bem; ln'L<ito 
'bem.) 
I 

Compareceram mo.is os Srs. Sá. Peixoto, 
i Enéas Mar-tins, Aurelio Amorim, Hosannah 
1 de Oli-veira, P11Ssos Mii:anda,, Ca.rlos de No· 
: vaes, Rogorío de Miranda, Cunha. Machn.do, 
·~ Christino Cruz, Bezerril Fontenelle, Thomaz 
' (JavaJcanti, Francisco Sá., João Lopes, Sergio 

Sa.boya, Fonseca. e Silva, Alberto .Maranhã!>, 

Paula e Silva, All'onso Costa, ~fedciros e 
Albuquerque, Pereira de Lyra , João Vieira, 
Moreira AlYes, Co1'nclio da Fonsec~, Estil.cio 
Coimbra, Pedro Pm•na.mbuco, Domingos 
Gu.imarães, Coelho Rehello, Balcão Vianna, 
Alves Barbosa, Eduardo Ramos, Para.nhos 
Montcnogro, José MonjarJim, McHo Ma.tto~, 
Bulbõe.~ Mc>rcial, Nelson de Va.~coocellos, 
Augusto de Vasconcellos, Sft Freire, El'ico 
Coelho, Beza.m:~.t, La.urindo Pitt'1, J ulio S::m
tos, Crnvollo Ca;va!G:>nti, Frr.ncisc;} Veiga, 
Gastã:> lia Cltnba., Leonel Filllo, Arb lberto 
Ferraz, La.mounier Godofrod(), G<t!ogeras, 
Lindo!pho C:.whneo, Camillo Prn.tes, Ga.!eã.o 
Onrvu.lhal. Arnolpho Azevedo, FeroandJ 
Prestes, J,Jsé Lobo, EGnedicto de Souza, 
Candillo do Ah1·cu, Cal·valllo Chaves, Elis(m 
Guilherme, Soar•e; dos S•tntos, Ang8lo Pi
nheiro , Victo1•ino Monteiro, J t\y1ne Da1•cy, 
Domingos Ma.sc:twmhas, Dio:d·o Fol' tLtn ~~ e Ho· 
mcm uo C<trvalho_ · 

Doixo.m 1lc cotup:trec~r com caustL pa-rti· 
cipa.da os St•s. >Vandcrloy de ~Vlcn1lonça, Ray. 
mundo Nm·y, Indio do BL•.tzil, .\ntoaio Bastos, 
Gueilelh~ Mourão, W<üfre lo Leitl , Tri ndade, 
Josú Mtu·cellino, D~smera!dino Bandeira, Ar· 
thut• Orhnúo, 1\uscbio de Andra.de, L~ove
gildo FilgueirJs, Garci .• > Pires, Augusto de 
Freitas, Pin to Dantas, l~odriguea Lima, To· 
lcotio:J do.'; Santos, Maecellino Motli·a., IrltJ.eu 
i~-litelHtdo, Fiddis Alves, Hc!iz~J,rio do Souza , 
Henrique Bo!'ges, Joí'io Luiz, Poni(lo Filho, 
Da.vid C>impísta, Fr<tncísco Bernn.t•dino, .Joã.o 
Luiz .l.tv·es, He nrique Salles, Manoel Ful
gcncio, Nogueil•a, Olegario i'rlu.ciol, P<tdu:t 
RclBn,le, Dvmingnes de Oasko, Valois da 
Cl.l~tt'o, Leite de Souza, Alvaro de Carvalho , 
Azevcdu Marques, Roil.ol:pho Mit·anda, Ber
aar.lo Antonio, Aquino Ribeiro, Jtlveoa.l 
:díller, Marçal Escoba.r, Rivai].a.vL.t Correia e 
Campos Gartier. 

g s<?m co.nsa par~icipada os St•s. Joila 
Gn,yoso, Vil'gilio Br ígida, Abdon Mil<\nez, 
Elpídío Figu:Jiredo, Epaminond<J.S Gr;;cindo, 
Arroxcllas G<~olviio, Prisco P ara.ízo, Oscar 
Godoy, Paulino de Souzf.l., 1\.stolpho Dutra, 
C(Lmillo Soares Filho, Sabino Barroso, Costa 
Juni(Jr, Amaral Cesar, Barbost1 Lima e Al
freclo. V areia. 

O Sr. P.1:e!!!idente- CoLÍtinua a 
discmsão unica.do parecer n . 199 C, de 1904, 
sobre emendas offcrocidas na 3' discussão do 
pl'ajecto n. 199, des te annD, que ot•ç:a. a Re· 
eeita Geral da Republíca para o exerCJicio 
de 1905. 

Tema pala.vra o 81·. Ericu Cueiho. 

O Sr. Erico Coelho-Sr. Presi
dente, não é minha intenção impugn:i.r o 
parecer que aeiliscute, II1as, quizera merecer -
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ao digno relu.tol', aqul presente, explicações 
a respeito do pensamento da Commis>ão, de 
q_ue S. Ex. é o OJ.'gam competente, sinão ... 

0 SR. UP.BA);O DOS SANTOS-.\inlto Obl'Í· 

salre(inado- que a. Commissão niio podia. 
altel'ar porque taes emond<~s <1 ella não se 
rereriam. 

Pensa ior respondido ú interpellaçiío feita. 
pelo n.obre Deputa.d9 Sr. E rico Coelho . 

gado • Quanto ao bl'ilhantc discurso proforido pelo 
O Sa. garco CoELHo-... relativamente á noht•e Deputado Sr. Galdino Lorot a .• ~nsten

~ua emenda offerecida em sulJs&ituiçã:o as tando a emcodv. que pro!JÕC <t suppre:;si\:o do 
emenLlas a.llresentadas sob os ns. 54, 55 e 56. imposto ele tc'<tnsmíssão so bre Ull J!iccs c 

como S: Ex. sa.be, SI'. Presidente, a lei cmnC\.rcaçõc~, mula tem a accrescental' ao 
n. ô4.l, de 4 de novembro do 1899, no <1l·t. 3", que já di3.lC na discu~siío antoriol'-. 
taxa.nd.o .ímpos.tos, pelo co~ sumo, varias ~:>S··I A Cornmi>sio Je o1•çamcnto, pela,; razões 

- pcc_JCs, rhr: ~~_§ 4o, tL rc:pmto do ~al- su.lllc já ap1;cs:mt<trlas, oni;cncle I[ I E) <I cm::ncl<.~ do 
cosmlia., .\,>1lll vulgannen_te cluma.d.o 0 hotü·aüo Doputaclo deve set· rc' eitnd~ .. 
c1ü~t·urot~ dc.sodto o ~.'?gu;nte: «~~~t ?~!"?: i•:ra. 0 que tinh<J. ,1 dizr.1•• 

1(;lh•ito oo;;•; 
mttti1 etn , rooso, p~l:' kllo.,rn.mn1a 30 Iet~, -,1wito bem.) 
1dem refinado por 2o0 grammas ou fracçao 
2õ réiS>>. • . . _ O ·sr. Aurelio Atnorhn (') -

CIJrno ve_ ;c C<I~U<J:ra, a lo1 das tt'lbu1~tç~.~s I S:·. Prc.~ídcn r.o, signa~itl'io rlo uma e mPada 
pdo c~n~urno_, rhstmgue o § 4u, do at·t. ') • . da banc<tda do Am:J.~onas, tendo assist ido <~ 
em ~l•neas iltJforentc:;, o. sal grosso do sal i cliscu~são 110 seLo (lt\ Oammissr\.0, SHb:'lnJo,llor 
refinado, taJU\n'!_o-os ütv~~.;amon~c. o sal conseqlloncia , qual o rosnlt;t:lo dell<', fiquoi 
eom:n11111 ~a l'azao do 3~. rms o lologra.mma. um tanGo stu•pr•ellendülo (lllD,tlffo 1í no Dial'io 
e o s~lroh:·ado a 100 r~IS. .· .• _I· _ do O'mvr~ . .so uma rcsiJluçiío divet'Sl\ ih que 
.. \~,!:" lJ~r"; a ,emen~a o~erc~ll"' .~'l;·1 . ca,m, ol'~L cspul'<L'la, isto <1, contrm'l<t ;l que (t Com

l,Llb&to d1z • <~l,cduztda para. ~O w1s .. \ tax ..•. mis~ii:o tinh<.t. tlccidülo. 
ti:xada pela Ic1 n. 64!, •le 14 de novomhro do 
1-"9\i ]lM'<~ o .ial commum ou grus>o». A crf!end;t diz o sogtdnto: 

Cl(io se referindo a emenda alJsoluhmonto ·<A bop~·,tch~~ proveniente rlu tct·ri~urio d o 
à va.t·icd ... d~ do S<Ü refinado, porgunb <lO Acro pa.ga.t·i td .-.;., a.d ucc/a1'Cm com~ direito 
i llmtl'o DGpmado pelo M[trctnhlío : o pen8:t· do wqwrt;t(:Üo, fisrJ:J.Ii zando todo css~ Sllrviço 
mm;to da Oommíssao, cujo p<.t.recor S. E~. a. Alhn log<J. <le Mumlos .» 
relat'-1., pretentio i:i flllLil.l' o s.a.l t•ofinado d e\ A CommiH::~iío, clíscntindo esta cmcnrl<> e 
t-~xa. [t que estú sujeito nos termos da lei dividí.ndo·a em duas p:n·tc.>, <tccoított tanto 
que ac.1bo ,:e citi:n•? Ou o p ensamento ílu umi\ como Ottti·u. pat·te: <I pl'imoü·u., por una 
Commiss~ío ê ma.u~el' o imp:J$to de 100 rói' nimidade e '~ sogundt\ lliJr mv.ior•ia do 
pot· Jdlogramma de m:ll l'Cfinu.uo, de coa/ol'- votos. 
mida.dc com u. lei n. 61!, de J:11lc Dovembro M:lis t.ar,(o vejo no .Dial·io elo Coag,·esso 
de t89\l, som alte1'a.ção. publicado o soguiute pat•ecor : · 

Ha. uma l~i pci>manontc quo l'cgula as tri- «A Comrnis"ão ontonJc quo a pr;meit·a 
iJu l.u.çõe~ ~Ob!'C o sal de cosinha... pctrto da mnouila, ole\·ando a. lS "/o o im-

A emonrh~ fom1nlaJn. pela. Commh;silo do posto <lo o:<portaçã.o do Aoi•() devo ser appro~ 
Orçamento nU:o alterél. a.bsolutam,mt(J a taxa valia. 
J'efc t·ente u.o so.lccfinado; só!uont c modifica Quanto, porém, á 2" paeto, concentrando 
;t taxa que diz respeito 1J.O sal gro5~o . : em M ... nêlos o sc.-viço de fi~callza.çã.o do 

[ ;~o posto, cspel'o que S. Ex., o d1gno rc- imposto, <I maiorh~ da Com rnissã.o entende 
lawr, me honro com a sua r~sp__9st<1 pondo quo deve sc1· rejeltada., po~quo essa provi
claro o. pensamento ela Comm1ssao : s1.· para I uencia desoro·arrizaria. o serviço jtí instituído 
o fut.tu·o exct•cicio o sal reflrmdo ficarii isento pelo decreto" n. 5 . 201i, ilc 31 de a bl'il deste 
do imposto rie.consum.o, ou si , pelo contrario , anno, o quo.l estli. funccionando com rcgula-
pa.gurá 100 réiS por kilograruma.. l' idade. 

Silo estas o.ureflcxões t{tte ou tinhi1 v, f<t~cr·. Co:no consequoncia. da a.pprovacão du. lll'Í· 
(JfuUo bem; muito bem.) rneira pa.rte d~~emcnda., a Cornmissã o propõe 

O Sr. Ua·b~Lno Santo.!§, em 
t•ospusútll porgunttt quo lhe a.c:~.ba. de ser 
feiLa pulu nul~t•o Dllplltllilo fluminons~ . de 
clar.t quo o PI'OPl'lO Pl.ll'oarJl' resolve a duvida 
susclta.lla pot' S, l':x. 

As ernoncl11~ ns. 5-!, 55 c 56 t'<lf(Jrem-so ll 
classo ostu.bolooldt~ n1~ Jul sob ~ ileslguaçã.o : 

sa~ commum ou f/1'0 ~SQ- o nU.o 11. outra
Vai. YJ! 

a seguinte sub-emenda: 
Art. Jo, n. 10. Direitos de exportação· 

do Acre - em vez do 5.000:000$ - diga- se 
6.000:000$000.» 

Sr. Presidente, como sou pouco a.ffeito á .. 
tdbuna, peço licença. a V. El(. pa.1·a. ler o· 

~ . . 
(•.) E~lo dlseurao oíio foi •·ov ieto ~elo or~>odor, 

4i 
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. !1 ue tenho a. di2i4oll' com relação a esta 
emenda: 

" All('ga-se contra os direitos do Amazonas 
;í. iiscalizaçã.o : 

- que, sendo gencro }Jrovenionte de 
ter~i;m·io nacional e, assim bem da. União 
ele um cer~o ponto do vist:1, o Estado 
não tem que vnr com clle. 

Fa.Ha-lhe capaairi<J.de para fisua.liza.z.o, 
porque: lhe fulta. para taxar. 

O absurdo do augmento é evidente. 
O Estado não onera. em cousa. alguma 

:a genero; quer sómente quo se vol'Ífique 
em boa ordem si .r;enm·o set1 -similar da
•1Uelle que vem do te:•rítorio não e desviado. 

Si se póde impeilil-o, essa tiscalizacão não 
póde ser feita nem na fronteira determinada. 
pela linha. Cunha. Gomes. O direito de fi~ca
Jiza.r em Manáos niio é menos valioso que o 
U.e faze I o nil. fronte ira.. Si existe nesta., 
nada impede que exista na. eapUal. 

Ou, si não pôde mr reconhecido em :Ma
.náo~. não se comprehende que o Govcmo 
Federal o reconheça., como o tem feito, fóra 
dellil., appellando para postos fisca.ca do Eet11do 
como garantidores do seu diroí.to perto do 
_,cre. 

:'IIu.s, <liz-se tamlmm: 

- o'brigar os navios que descem do 
Territorio a ir a Ma.náog dal' á. verifica
ção o seu carregamento é desviai-os do 
rumo para. subir o Rio Negro. o que não 
ú justo. · 

O argumentfil ~especioso. 

Entl'e a justa reclamação de um Estaao â. 
Yel'itlca.ç:io daquillo que póde f1•auda.r os seus 
·direitos do exportação, 1·espeitarlos nos pro
. prios co;L~el1ios ilt!ernacionaes, e a. convenien· 
cia de um ou dous proprietaríos do vapol·es, 
não póue ou não deve haver duvidas. 

Entretanto, nP rumo dos vapores que u(JS
ccm do Torrito1'io pelo Purt1s o pelo Jumá, 
d~ entrada do Rio Negro no Amazonas
commnrnmente chamada. Bocca. do Solimões 
- ao ancoradouro do llfa.uáos não viio nem 
duas horas de subida.. 

No peior hypotho.~e, chegando mesmo tarde 
a. esse .ancoradouro, a ftscalisação deman
daria_ o maximo de 24 boras, para. que o va.
·pot• tivesse o seu -corrente - da Reeebedo· 
ria Estauue.l ou da. Alt'e.ndega, digamos, para 

· eon tinuar sua viagem. Isso na. hypothese de 
larga tlscalisaçli.o a fazer. 

Vinte e quatro horas de demora em uma. 
viagem de cerca. de 23 dias na média não são 

'-O vexame que se allega. 
. Além de que, no conjuncto U.o círcumst&n· 

c1as que se verificam, e~sa. consideração de 
demo1•a ou dcs\"i.) não púdc valer para ftr-

ma.r a9 justas garantias do uireito do Es· 
t::~.do. 

Entre os pontos do in ter secção da oJJlir1 ua. 
Beni-Javary com os r ios do Amazona.s e Ma; 
náos não é possivel que qualque1· ,apo1· des<;:J. 
~em tocar em portos do l~stado do Amazonas 
para abastecer-se do lenha-, pelo menos. 

N5.o é passivo! a nenhum subi1· de Beltim 
com as carvoeiras attestada~ de combusti vcl 
para icla c ~Jolta om viagem redonda de cerc::~. 
de 60 dias. 

H a falta ma.teriu.l de espaço. 
Assim sendo, no receber a lonlta, e são 

tantos os portos que a fOl'nccem que não é 
possivol a tisca.lização nellcs, estabelece-se ;;, 
possibilidade de recel.J~rem esses vapores ge· 
nel'OS do Esüdo ele q n:tlquor natureza <t ue 
sejam. 

PcrmHtir que taes vapores passem por 
Ma.n<tos ;~menos de duas horas de subida 1la 
foz do Rio Ncgt·o, sem que a repartição com
pntento verifique ao menos isso, é á conve
nienci:l. de um ou dou.~ proprietarios de Ya.· 
pores sacrificar o legitimo in teresse de um 
Esti.Luo. 

Seria., ai ri da., a ]?1'6 toxto d!l liberdade 1ie 
navegação, Cl'Cal' a li bm•dade de su btrah Íl' 
~cneros ~c um Estado á sua. fiscalização. 

Consideração mais seria, si a possível, 
oceorre a.inda., entretanto. 

Com a a.ctual permissão de export.a,r 
por Manâos ou por BaMm, a Uniã.o deix::t. 
do perceber cerca de 5()0 contos dos r,eus 
direitos de exportação. 

Quem quer que conheça. o mercado do 
borracha sabe quo lm uma grande dilforeaça 
do qualidade entre-b.,rracba. do sortão, lJi)r· 
racha das ilhas e borracha de Camctá. 

A p1·imcira dessas qualidades é a supe1·~m~ 
o que nos morcados consumidores chama-s6 
Pard Fine. 

O acorre, entretanto, quo o E:Jta.do do P:tl'ã 
não produz essa esp cie- bon·arha da se,·f,<Q , 
que desce dos altos rios do Amazonas. 

A subordinação· do Amazonas ao Pará no 
tempo em que o genero appareceu e tt;z-se 
conhecido dou-lhe a. (lesigna.çlio de f' o.;·á, 
com que ainda hoje é ehama.do. 

O mesmo so dá com a castanha pa.ráensc, 
que nos mercados consnmldoros cont inúa a. 
charmar-se (Jo stanlia do Mara111tao, como 
occorreu chamal·a. ao tempo que ao M~ra· 
nhõ.o el'& por seu t nruo subOrJimtdo o P 1.wá.. 

Assim sendo, goncro superior, a, borracha 
Sert<rc tom preço especial, omquanto o fJC· 
ne1·o fraco, sogumlo a tocbnfca, a boL·raclla. 
lUtas e Cametcl producoão exclusiva. do Pu.rá., 
6 cotad<J. com preço menol'. 

!<~' assim que ua semana de 3 a. 8 de ou· 
tubro ( tomada. ess:J. por aerem os jor naes ~ 
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ella referentes os ultimos aqui recebidos ) 
( Bibliothecn. lia, Ca.ma.ra ) a. differonça das 
pautas entro Ma.náos e Pa.r<L ora a se
guinte: 

PARA 
ilorracha. fina 7$:310 norra.::ha fina 6:-:;no 
Sernamby . • • 4$810 Set·namby . . • 3$440 

A difforonça prov~Jm de que, menos co
tado pela qualidade fraca o genero 1lo Pará. 
•(Ilhas ou Camctd) a. sua pauta é organizada. 
eom osso preço menor, legal c legitimamen
te pellt Recebedoria do Estado, que é a com
potente para. fazol-o. 

Desde qne pelo decreto do ot•ganiza.ção 
t}scal do terl'itot•io do .\.cro n. borracll:1 
pt•ovonionto deste é dospa.cha.da pelo valor 
ofllcial nas praças do i\Ianáos o BJlém, a 
Alfandega recebo como pauta. official d,~ 
praça. aquolla que a. Roce bedoria organiza. 

Assim sendo, a pauta oillcial da pr<Lça. 
para a bot•mcha é a que a Recebodoria osta
·beleco o estabelece muito legitim<\monto 
para. o genoro que o Estado produz pelo 
pJ:aço 'Jlle cllo 1hL O genero superiot• despa. 
chado por tal pauta. entrar<t a, ser cotado 
assim pelo preço do inferior. 

Si essa transacção for leal, perdem pl'o
·llu<:tor e União ; si o genero fot•, como é, 
venrlido pelo preço proprio, que nrio figura 
na pauta, porque nessa pauh somento po
ücm fignrn.1• os pl'ccos do genero do Estado, 

·.perde sd a Unia:o. 
Ora, essa perda não é somono3. 
Na comparação acima, a ditferença. ent.re 

a borracba. fina é de 5to l'l~is ; mas <~ diffo
rcnça entl'e Sernamby é de 1$370. 

Para. o total das transacçõcs tome-se a 
media. de 700 réis, (mMia baixa) de dílfo~ 
rença. 

Nos 6.000.000 kilogrammas que pód.e dar 
o terrltorio, (o consul norte-americano Aymê 
ern communicação ao lTuJia Rubbe1· World, 
calcula em 7.000.000 a producção) admittido 
uuo 75 •/o (accoítemos esse calculo do consul 
Ayiné) sigam para o Pará, teremos quo a 
União perde 15 °/o S<Jbre a dilferença do 
prero do 700 ri!is por kilo em 4,500.000 
kilogrammas do borracha do sertão, cotada 
na pauta. otllcial como fraca.. 

Seja e.:~sa perda 470:000$ maiE~ ou meuog, 
/1. diffo1·ença., entretanto, deve ser maiol'. 
Ainda. ha poucos dias o Jornat do Com-

'-llCI'cio publica telogramma da. sua parte 
commercial com as seguintes cotações : 

MA;It~OS PARÁ 

Fina........ 7$650 Fina........ 6$750 
A ditferença. a.cceita de 700 r~is é aquem 

·àa realidade. 

Deve continuar tudo assim mesmo ~ 
Faz-se descer a lnrracha dv Acre par:~ 

Belém, pôde-1n vendei-a pelo preço de Ma
mí.os, ma"l como a. pauta ofHcial do E~ta!lo c'· 
menor- e não póJe ser melhor p:>rqua etlc 
não tem o genero melhor- paaa-se direito 
de 15 "/o como de }o[;máoi:l, mas ~om prcjuizo 
da União, JlOl' causadll preço official do Pare.(. 

Et•am estes os argumentos que tinha :t 
apresentar oro deftlS<L tla. emenda por mim 
assign:1da. Tenho dito. (Maito bem.) 

O Sr . ..Neiva., surprebendido com :~ 
marcha eloatrica da discussão rlo importante 
projecto da receita, vPm á. tl'ibuna. sem tet• 
trazido as notas e da.dos que havia colligido 
para. tom:lr parto no debate. 

Antes do entrar p1•opriamente no exame 
do pare~m· }Jrecistt declarar 11110 niio repro
duziu a cmenrla rolt1tiva a. dtvidendos, pol'
que não queria da1· m•o·1·os em faca de ponte,, 
corto de antemão que a omonda set•ia. re,jei
tada nova.monto. 

Accr.:Jsce quo o novo Regimento não pet·
mitto, no ultimo tm·no do debate, a a.prt:
sentação de emendas que importem em dimi
nuição da recoittt. 

Está confiante, porém, na promes::;a de 
rJUO o importante assnmpto sel'á. resolvido 
no proximo anuo, caso, como espera., agorn. 
mesmo o Senado não sane essa falta da. Ca.· 
mara. 

Não é ~eu intuito íhzor o estulo geral das 
emendas, con!'l·onta.ndo-a.s com o parecer re
specf.ivo. Poderiam os malevolos espíritos 
:~cha.r o 11110 mal dizo1• dessa analysl), como 
mal disseram do discut•so quo pronuncion 
sobre o }ll'vjecto relativo á pesca, ocm.LSiiilj 
em que, tratando de assumpto importante. 
teve tambom oc.3asiilo do pre;ta.r ú. Camara 
serviço impu1•ta.nte, com a devida -venia 
pelos trocadilhos. Naqu~lla occasião não fez 
mais do que confrontar os dous projectos. 
misturando n desafinação do seu }erer-ê :.ís 
melodias do harmonioso collega Sr. Abdon 
Mllanez. 

No p~recer em debate o illust1•e rela.tot· 
não 3,ppa.rece eom a. sua t1•adicional bondade. 
bebida na terra poetica de Gonçalves Dias, 
onde sua alma se infiltrou no bem o na do· 
çura. No parecer que discute o illustre rela
tor a.ppareco ás veze.3 mavortico: restos 
talvez dos dias guerreiros por que acaba de 
passar a cidade. 

O orador divide as emendas em quat1•o 
grupos - as acceitas, as rejeitadas, as sub
stituídas e as meio-acceitas-e começa pela,; 
rejeitarias. A entrada é, pois, em pé de 
guerra.. O que ha, sim, é que S. Ex. tem a 
delicadeza do 11cTo. Dil-o como nioguem. 
pedindo desculpas e quasi promettendo qun.l
quer cousa. para o futuro, um futuro inde-
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1inido c platonico-o anno proximo, como o
Hoje não se fia ; amanh,;,, sim. Mas já isto 
contenta. E' uma. delicadeza. e ê uma malicia. 
Para . que as creanças se não zanguem, os 
velhos avô.~ fazem promessas iguaes. 

Pensa que mais coherente talvez foi a 
Commíssão de Orçamento de 1898, que deu 
parecer contrario a todas as emendas refe
rentes a tarifas que lhe foram apresentadas. 
Só uma escapou, então, a que protegia a 
industria dos chapêos de feltro, mas contra a 
vontade da Commissão e com a assignatura 
do orador. A Commissão de agora viu razõe~. 
porêm, para acceitar umas e recusar outras 
emendas sobre tarifas. O orador se conforma, 
mesmo porque não póde .~or de outro modo. 

A primeira emenda acceita é a. de n. 14, 
que protege o plantio das batatas e das ce
bolas. E' talvez um conselho, embo:·a indi • 
recto e protector, para que se vllplantar 
batatns. 

O orador analysa detidamente quasi todas 
as emendas, principalmentn a de n. G, cuja 
jusWlcação lê, commonta o appla.ude, e prin
cipalmente as que so referem a isençõe~ de 
direito, não o fazendo mais demoradamente, 
por so ter exgottado a hora e não querer 
sobrecarregar os dignos collegas que lhe dãú 
a. honra de o escutar <>oro uma proroga.çã.o 
de hora. · 

Terminará, poi.!, dizendo que da~ duas 
emendas sobro beneficios de loterias, que 
apparecem subscriptas pJl' si, confessa que 
pa.rece ter razão o parecer do illustre rela
tor, e lastima. a propria inadvertencia, pois 
não póde ir em desaccordo a um contracto. 

Sobre este assumpto pensou e chegou a 
realizar uma emenda, que, por doente nesse 
dia., enviou á Mesa por intermedio do 
digno serventuario da Secretaria, o Sr. 
Mocho, que não rncebcu a tompo a sua 
carta, emenda que determinava que -
pelu desapparecimento em qualquer Estado 
de uma ou mais instiiuições beneficia
das pelas loterias -a quota correspondente 
fosse distribuída pelas demais instituições 
beneficiadas no mesmo Estado. Para o c:tso 
de iião poder ser acceita esta emenda, pro
punha outra providenciando para que,quando 
o desapparecimento de instituições benefi
ciadas fosse na Bahia, revertesse u. quota res
pectiva. ao Instituto úos Salesia.nos, tanto 
mais quanto os outros dous institutos de que 
trata a emenda a que se referiu estão aqui
nhoados na emenda relativa ás loterias mu
nicipaes . 

Suas ultimas palavras são de desculpa., 
que pede. ao nobre relator, por não ter 
achado no pa1•ecer, que :pensa ter discutido, 
aquella sua proverbial e fidalga benevolen
cia para com os collegas que se dão ao luxo 
de ter idéas econQmico-flnanceiras do lado de 

fóra da Com missão de Orçamento, e a . fa·· 
tuidade de as proporem. . 

S. Ex. dará agora prova cabal dessa dis
tincta banevolencia, desculpando a orador 
por o haver levado a dar um aparte em tom .. 
menos amavel de que aquelle com que sóe 
se externar. 

E disse. (Muito bem; m~1ito bem. O orador 
e muito felicitado.) 

O Sr. Presiden.te-Continúa a. dis
cussão unica do parecer n. 199 C, de 1904, 
sobre emendas o!ferecidas na 3• discussão do 
pl'ojccto n. 199, deste anno, que orça a Re
cci ta Got'al da Republica para o exerci cio 
de 1905. 

O Sr. Tho1n.az Oavaleant.I
Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE-A discussão fica adiada 
pela hora. 

Fica a discussão adiacla pela hora. 

o s, ... Presiden'te - Estando ade· 
antada a. hora, designo pa.ra amanhã c.\ se
guinte ordem do dia: 

Continuação da votaçãoduprojocto n.2lOA, 
de 1904, crea.ndo no Districto Federal mais 
dous offlcios de tabellíão de notas (2a dis
cussão); 

Votação do projecto n. 79 A, de 1904, au
torizando o Governo a. adquirir, plra a ga
leria da Escola de Bollas Artes. os quadros 
do f,~llecido pintor Victor Meirelles, com pa-· 
recer e emenda da Commissão de Orçamento 
(2a discussão} ; 

Votação do projecto n. 269, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a a.brir ao Minis
teria da Fazenda. o credito extraordinario 
de 103:862$180, para pagamento das despe
zãs com a acquisição de novo material e 
transferencia par:J. outro ediflcio da. Delega,:. 
cia Fiscal do Thosouro Federal em Pernam
buco (3& discussão) ; 

Votação do projecto n. 231, de Hl04, (do 
Senado) regulanll.o o sorteio militar, com 
parecer o emendas da Commissão de Ma.ri-· 
uha. e Guerra (2~' discussão) ; 

Votação do projecto n. 215, de i904, deter
minando que os tabelliães de notas do Dis
tricto Federal passem a ser denominados 
«notario3 publicosl), e dando outras provi
dencias, com parecer e substitutivo da 
maioria da Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça e voto em separado e 
substitutivo do Sr. Germano Hasslocher 
(2& discussão) ; 
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&k.J.JJLS 2.11 L L _ 21 Li12L 22 L .. Jd, 
Votação do projncto n. 234, ele 1004, a.uto

l'izando o Podor Executivo a. conceder, a 
{jUem mo,is vantagens oll'el.'ccer, lll'i vilcgio 
])rtl'<1 constl'ltcçTI.o uso e gozo de ponte;; ou 
IJIJrtm com ~erviço de transt}orte 1lo margem 
<L mitrgom, por meio de ba,rcos movtdos r~ 
'mpor ou ~. electriciuadc, nos rio;; de ([ue 
wata o <tr·~. 34, § u'', da, Constiiuiçô:o, o 
d<Lntlo oHI,rrLS provirlencia8 (2'· discussão) ; 

Voto.çii.o üo pr(•jecto 11. 2~5 A, de I 004, 
dctormintwdo que i\S lugttçücs (to Bmúl no 
j<~pão o nus republicas de Vcnct.uola, Eqmt· 
dor e Colombí<L sejam rcgidils por min[,t,ros 
rc~idcntcs, coadjuv<J.dos por 2··• sucrol;ctl'ioB, 
e dttudo outras providencias, com parcce·:·cs 
das Commi.,sõcs J0 JJipluracLcia o Tratados c 
de Ül'Çamento ( I• d iiiCllSSãO} j 

Votuçã.o elo Pl'Ojecto n. ~4::> C, de_ lGO,l, 
rerl<.Leção ]lar:~ 3• dí~ímssão da ornonú<l orrc
recid<t ao · projecto n. ;~,!5, dool.c u,nno (des
tacada em virtude do art. do Regimento 
lnt•Jroo), ~:,utorizt~ndo o Prosiden te tl.u. R(!pu
!,líca. a. tdl:'ir o Cl'edito necc:;saJ·io paru. ver i· 

ficar, por cxpcrioncias adcquad<J.S, o valor 
do explosivo oll'cr(}cido ao Governo pelo 
Dt·. Alv<HO'Albel'b UI), Silva (3' disc tl5S'io); 

Votação do projccto 11. 80 A, de lfJ04, de
clarando insti.tuiçao de utilidudc publJCaa 
Ac:ti.l.erni<J. de Conunercio do R io de Ju.nciro, 
rccoohGcen•lo os diploma~ pot' elht confct'i
do.~ como <lo e<tracLGr official, e dando nu
tra~ pr<Jvidencicl.S, com parecOJ' e emendas 
dn. r:ommissfio d.c Inott·ucçi\o c Saurlc Pu-
lJ!i·~ ·~ ( [" iliSC u:~::!ãO) ; . 

Continuaçfio d<~ rliscuss[o :m ka do p:.trccel' 
n. I!!!J C, de lÜ1'4, subrc emendas oifo rccirlas 
n<~ ;p disenssã.o do prvjccto n. 10:1, deste 
u.nno, quo ot·r;ll. :~ Receita Gol'td dt1 Rcp11hlica 
p:W<I o uxei'dci., d<~ l \105 ; 

2a rll.<r:nssiio <lo pro,jr!cto n. 2ô I, <!e 1()04, 
fix<11HJ•> <L ilcspi)h:l do Ministerlo ilil. F<twndtt 
par<\ o cxer<~icio 1le HJ05. 

Lovantu.-gc a ~c~;ão {L~ i'J hol·as e 5 min utos 
da t~rde. 

I 'í3" SESSÃO E.\[ 22 E :\'OVEMBHO DE 100-1· 

l'>·cstílencia ,l-J, :-;,-s. l'auta r ;uima>·rre" (l'>·esiílenla), .helio de Jfdto (1• l'icc·Pr~.,irle,1 to) 
e Pauta Dt,Í?ll(l!'âes (Presidcnlc.) 

c\0 ))1CÍO-di:L Jll'GCCI]C·Se <~ r;hn.madu; ~~qUO 
J·espondcm os Srs. PM<i<~ Guimarães, .fulio 
do ~!cllo, Pcl'cirtl Lima, A!cnca.t· Guirm~r:í.o~. 
Thomaz Accic~ly, .Jouquim Pires, Eugenio 
T·mrinho, Anf;IJC!'O Botelliu. Bn!!as Mctt·tius, 
Hosannall de OlivoiL·u, Artlt111' Lemos, Passos 
:Mirandu., U1·ha.no SanLDS, Loiz Domiagues, 
Di:\s Vicir:~. Tlwma.z CavalcanLí, l;rancisco 
Sú, Gouç:1l0 SauLo, Eloy de Suu~a, lzitlro 
I .cito, Teixeira, de Sá, Bricio l.•'illlo, Malaquias 
Oonç:.i.l ves, !vlot·eira All•cs, Ournclio da Fon
seca, Pedro PernamiJuco, l~lpidio Fi;.(UCiredo, 
Epaminondas G~·u,ciado, H.ayrnundo do Mi
l'<.mda, lludtigu~s Daria, .roviniano !lo Car
valho, Garcia Piro t, Paranhos Montoncgro, 
Bcrnttrilo Horta, Galdino Loroto, Hcl'edia de 
S<l, Corrêa Dutra, Mello Mattos, João Ba
·ptista, G<J.IvU.o Baptí!Jta, Silva Castro, Mau
ricio do AlJrcu, Carlos Toix~ra. Bru.ndão, 
Virla.to Masca!'urihas; Esteva.m Lobo, Bor
na1•do Monteiro, Joao Luiz, Ribell'O Junqueira, 
Carlo~ Peixoto Filho , · Ca1•nclro 1Ie Rezendo, 
Bneno lle Paiva, Leonel Filho, Arlalberto 
Ferraz, Bernardes de Faria, Antonio Z!l.cha' 

I'ias, C:~rlos Ottoni, Cal'Vulho Br ito, Lindol
p!to C:teGitrlO, vVIHlCOsl:io Hrar., ltodolplro 
P:tixão, .f1~suino C;Hdo;u, Bcrn<J,l'<lo de Cam
rws, l•'t~ltnci:-;cu RomOÍl'Q, Amolpho Azevedo, 
Fern:tndo Pt·o,;tes, Fot•t•nir:• Hrag<l., P<.Lulino 
Ca.dos, ~·mnciseo Malt:t, Hm·me ncg il ilo tlo 
Mo1·:1es, ,Jo:Lr[tli.Jn Toi~llli':L Hr·nnda.o, Canrlido 
do Abreu, G<trlos Cav;tl•·anti, Carvu.llt r.> Cha.
-res, Paula lt:unus, Allll.on fla.pti~ ta. , Luiz 
Gllal.bcrto, Germano Hasslochcl', Angelo Pi
nlwiro,Jamcs Darcy, Cassía.no do Nascimento 
c Vespasia.nrJ rlo Allmqucl'C]UO. 

Abre-se a sessão, 
11' lida c som dohato app1·ov~da ~L actt\ rb 

se~silo ;wteeodcntrl. • 
Passa· se u.o expcdieul;o. 

O Sr. Alenc:~r Guimarães 
(i" Secreli<rio) procedo á leitura do segtiiri l.c 

EXPED!ENTg 

CAJtTA: 
Da naroneza do Ladíú·lo, agradecendo as 

tlcmonstrações de' pez:1r tomadas por esta 
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'camara, por ot:casião do pnssa~ento ~e seu delibt r.1ção da Cam:~ra das Deputados o se
marido, o 8enu.dor Federal v1cc-alrnmmte guinte pi·ojecto : 
•Jo;:é da Costa Azevedo- lnteír.t(.l!t. 

REQUEP.IMEt'íTO ; 

De A. Aveniar & Moreiro, c Correia. Cha. 
YC~ & Pinto, em addJt,tmento ao seu anterior 
roJr.uerirneuto, ,juntando a precataria eJtpe· 
•.li a pelo juízo federal cootra a U OJão, para. 
o pagamento n qnJ SP, julgl>m com direioo.
.\.' Commi~~ão de Orçamento, Juntantto se os 

·'cus anteriores }Xt pc is. 

o Cvngresso !'>aciona! raso! \ 'e : 

Artigo unieo. Fica o Poder Execut[l·o :m• 
torizado a. conceder ao baclw.rcl João de Si
quoira Ctl.Vt~lcanti, juiz de comarca. do Tert'l· 
torio do Acre, um anno de licença com o 
respectivo ordenado, par.•. tratar de su:t 
s:IU·' e onde llw cGnYier ; rm·ogatlas as dispo
sições em contrario. 

Sa.la. das Comrnissõcs, 21 de novemht'O d;. 
I São lidos e vão 1.1 imprimi!•, para entrar l<J04. -Josdl;'o •:sc/.>io, prcsltlentc.-Li;;do!p~o 
jiH1. ordem dos trabalhos, os seguinte:; Caelano.-Z:i:li.;; Gi'-')'l'<;·, 
.I 

I 
I 

rna.JEOTO~ 

K. 283- W04 

i .lHtoriza o ~oder . !~xe~utiv? a conr;edur _ao 
lwcharc! Jouo de 8•que•1·a Crwalcrmt:, 11117JQr 
hotw;·a;·io do e~·c1·dto e _iui~ de comarca da 
Territo1·io do Acre, licertça po1· um anno, 
~om o respecti~o o~denado, para t<·atcw de 
sua saude onde lhe cont)iCl' 

; Foi enviado á Commissão do Petições c 
· Poderes o requerimento em que o bacha.t·cl 
~-.João do Siqaeira Cavalcanti, major houorario 
· do eJtel'CÍ to ll juiz de comarca do Territorio 
1 
do Acre, solicita licença por um anno, com 

. 8cus vencimentos, oo.ra trr.uamento de sua. 
; saude. • 
. .-\.llega o peUcíonario que, contando mais 
i de Yinte annos de serviço publico, alguns dos 

quaes em se1•vioos rnílita.rcs e de campanha, 
; a.penas tem ~osado, dumnte tão largo espaço 
l de tempo, 01to mezes de licençfl. ; e quo a 
i molestla. que o obrigou a retlrar-se da súdo 
:- daquell:.t comarca, aggravando outros pa.rle· 
L cimentos já estacionarias, foi. ad•Iuirida no 
l oxorcicio do cargo que occupa. 

Encontra-se, anne:.:a 11.0 requerimento, 
uma publica·fórma. passadn pelo 1° tu.belli.ão 

1 
de notas da. cidade de Man:los, em que está 
transcripto attestado medico, por moio do 
qtml pl-ova o peticionaria ter tido necessi· 
di1de, a bem de sua. sa.udo, de ausentar-se 
dn.quella zona, em procura de ruelhor clima 
]:l.l'& submetter-se a. tratam<mto medico con
voniente. 

Segumlo nffil'ma o respectivo clinico, sof. 
1 Cl'ia. o peticionai•io de arteriu-sclerose, :1ggra· 

'\'i1da. pelo a:ppo.recimento de symptomas da 
poly-neYríte peripherica, os quaes exigiam 
mudança immediata de clima e tratamento 
pol' um anno. 

Cilcstas condições, a Commissão propõe q_ue 
;;cja deferido o roq uerimcn to c subme"tte â. 

N 284- [j)Q4 

Emendas do Se11odo ao J;;·ojec!o H . 348 ;1, 
de 1903, to;·nando C;'>:temivo aos p;·ofesso;·es 
do Inslitldo Ben iamin Constant o c<CCJ·e~ 
cimo de ve;rcimci1tos que tiveram os lentes 
do Gym11aSio Nacional por decretar de 1890 
ai892 

Foram remettidas ;:t Cammissão de Orça· 
menta duas emendas oifemcidas pelo Senado 
ao projecto da. Ca.mara dos Deputados, n. 2,. 
de 1904, que torna cJttensiva aos professores
e ropotidores do Instituto Benjamin Constc'l.nt. 
o 11.cérescimo de ''encimentos que t iveram o;; 
lentes do Gyrnnasio Nacional. 

A primeira. dessas emendas. manda accres
centar depois das palavras-Benjamln Con· 
stant-«o aos professores do Institato Nacio
nal de Surdos-Mudos.:. 

A segunda emenda, que ao dictantt' 
copista do Instituto Benjamin Constant, seja 
dado o mesmo accrescimo do nmcimento8 
que tiverem os repetidores . 

A Commissão, acceitando as razões e:otpos
tas no parecer du.do a essas emendas na.quella 
Casa do Congt•esst), ontonde que podem elltl>' 
ser appl'ovadas. 

Sala das Commissõa.~, 12 de novembro de 
1904 .-<:assiano do 1'\"~sdmcato pmsidente.
VorneHo dG Fonseca, relator.-Paula RC~mos. 
-U1·ban o Santo,,. -Galeão Oart:~alh ai. - l"l·cm
cisco Sd.-1-i·(mdsco Volga . 

Projecto H , 348 A, de 1903, da Cama ;-a dOi' 
Deputados, to1·rza1ulo extensivo CI OS p1·o{es· 
sm·es do Instifgto B enjamin C'onst al1t ·o ac 
crescimo de t)encimentos que ti verMn o;< 
lentes do GymnCisio Nacio11al po;- dec;·etos 
de 1890 a 1892. 

O Congl'e;;so Nacional decreta: 
Art. 1. • Fica extensivo, da data, desta lei 

em deante, aos prof~ssores o repetidores do 
Instituto Benja.min Constant, o acci'cscimo de 
ve11cimentos que ti verP.m os lentes do Gr-
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moo.sio Nacional pelos doct·ctos ns. 1.075, de 
22 de novemb-ro de !390 c n. l. Ul4, de 28 
de rtezembl'() de lo92, de accordo com o dis
posto no art . 210 do regul&mcnto annexo ao 
decreto do 17 de maio de 1890, e art. i• da 
lei n. 957, de 30 de dezembro tlo 1902: 
fazendo o Governo para esse fim a nccessaria. 
o p.3!.'açã.o dll crudi to. 

Art . 2 .• Revogam-se <ts disposiçõ~s em 
C)ntrario. 

Camara. !los Deputados, 30 uc dozembro 
de 1903.-1-'. de l·'<•ttla O. (;uimarl'les, Pre· 
sidente.-Jlanoel de Alcnccu- (;uinun·.r~s, l• Se
·~retario.-.T. B . W ande?:lcy de Mendon~a, 
s··, servindo de 2". 

E,;1cndas da S811c<do aôprojecto >!. 348 A, ele 
1903, cU.t C<tm.m·a das ne.pul:ldos 

A o art. 1° acerescentem· se, depoia da.s pa.
hvras- Bcnjamin Constant- u.e seguintea, •e 
aos professores e repetidores do Instituto 
Nacional de Surdos-Mudo~.» 

Ao mesmo artigo accrescente-se o se
gninto: 

Pal"U.gl'apllo un;co. O dictante copista do 
Inatituto Benjamin Constant terá o mesmo 
accrescimo de vencimentos quo tiverem os 
r epetidores. 

Senado Federal, 3 de novemllro de 1904.
A(fonso Augusto Moreira Peruw, Presidente. 
-.4.lberto lo1ri Gonr.v.l11es, 1• Secretario inte· 
rioo .- Joaguim Fen·ei,·a Chaves, 2• socre
tari.o interino. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não ha.vcndo 
numero legal para se proceder ás votações 
de.s matarias eoccrra.da.s, })U.s:!ln-se á ma.t et·!a 
em discussão. 

E' annunciada. a continua~ão !lo. discuss.'ío 
nnina do parece1• n. 199 C, de t!l04, 3obre 
emenda~ oJfcrecidll.9 na 3• discussão do pro
jacto n . 199, deste anoo, que orca: a Receita. 
<.iera.l da. Republica p<u·a o excreic:o de 1905. 

0 SR.. PRESIDENTF:-Tem <1. pa.ta.vra o Sr•. 
Thomaz Cavalcanti. 

O Sr. Thomaz C<~Yalca.nti {') 
- Sr . P1•esidente, em 3' discussã:> do Orça
mento da Receita, tive a. honl'a de offerecer 11 
considerncão da Camara. duas emendas, e, 
de acco1•do com os collegas dcb ancada, a.ssl
gnei uma ~rceira. 

A Commissão de Orça.mBnto houvo por bem 
acceit_a.r a. .primeil'a. emenda quo ofi'ercci, e 
reduziu-a., bem como outras emendas que 

C·) Este dl•curso n:i•> foi revi• I~ !••lo orador. 
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foram nprosontadu.s no mesmo sontido .da. 
minha a. uma. só, redigindo-a de modo a. 
comprebeudcl' todas :u id~as contidas nessas· 
emend 1S . 

Ficou assim a emonda. sulJstitutiva da Com-· 
missão em condições de ser a.ccei ta por todo~ 
os signo.tarios da.s diver:ms emendas, c, como 
ta.l, venho decla.rat• quo estou de pleno a.ccor· 
tio com a. cmcnd.a.substltutim da Commis~ão. 

O mo~mo oão succedw com :<s outras·· 
emendas a respcit,o das quaes v.ot1 razet· ::~ 1-
guma.s con~irlerações p:tra ''cr si a CommiE
s:i.o, tomando-as em devida conta., opporttt· 
namcutc reconsidera. o setL parecer. 

Uma. dclla.s não (: mais do que a. reprodu· 
cção da. que o anno pas>ado foi votada. po!a:. 
Ca.mara o pelo Senado c faz parte lla lel
orçamentaria. vigente . 

Não vejo, portanto, inconYcniente no. :v.-.
cei~.ão dessa. emenda. 

Esta, emenda., Sr . Presidente, não foi com- · 
prehendidn. na. emenda substitutiva da Com
missão, e me par ece que, dada a uoc~ss:.t. r ia 
explicação, o illostre reJa to r não porá. du· 
vida. em a.cccital -a, maxime qua.ndo o que 
ella dispõe já faz parte da. legislação actua.l •. 
A razão desta emenda. ou o seu intuito ert\ 
ra.cllitar a. todos os i o di viduos que quizassem 
coMorrer para. minol'o:r o mais 11ossivel a&· 
calamidades ua. sccca. no norte do paiz, facili
tando bmbem os meios de aiquirü· esses ele· 
mantos, e isto porque nem todos os iadh·i
duos estão de o.ccôrdo com as administrações 
munielpaos e podem muito bem, om virtude 
desse desaoco1•do pesso:~.l ou político, não 
querer padir ás municipaliU.a.tles taes favo
res. Foies•.a. a l'azão quo determinou a. aprc-· 
senta.ção desta. emenda, fa.cultando, a todos 
os individuas que queiram concorrer p:.ra. di· 
mino ir os~a calamidade . 

Passarei adia.nte. 
A outt'a emenda parece-me quo não foi. 

tambBm tomada na der ida consideração peta 
il!ustre Commif.são de Orçamento, porque 
houve um equivoco da. parte do illustre re
lator. A omenda diz assim: 

c Modillque-se o n. 4 do art. 2• elo modo se
guinte : a. cobrar para. o funJo destinado ás 
obras de molhot·amento dos porlos, cons
trucçlLo de açudes e outras obras fcdcraes 
executadas por conta. da. União. 

O ma.i;, como astá. no projecto. >~ . 
Eu lerei como está. : 
IV. A cobrar para o fundo destinado tí ~ 

obras de melhor<~.mentos dos portos exocu-· 
ta dos :1. ct1sta. da U niã.o : 

1. • A taxa a. til 2 •/,. ouro, sobre o valor 
official da importn~lio do porto do P.io dn Ja. 
noíro, exceptua.das a~ mercadorilt3 de trata; 
on. 2doart.l.• 
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2. • A taxa de um a cineo réis por lülo~ do Stil est.'to consignadas em verb:~,s espe· 
.aram ma do me1•cadoria que lo r car regada ou ciaes. 
dcscaregada, segundo seu valor, destino ou o SR. URllAl'I'O SANTOS -A Jitler cnca eo-
procedcncia dos outros portos. t re a cubranç:a no Rio de ,Janeiro e no.> di-
Par<~gr<.Lpho unico. Para accclcrar a. exc- versos Est.ndos devo ser appl!cado. aos pal'tos 

cuç?io dos obras r·oferidas poderá o Governo em gor:~l. 
acceital' donativos, ou mesmo ~nxilio.<; a t i· 
tn!o oneroso, olferecidos pelos Esta<los, mtt- O Sn. Tl!O~IA% C:~..v.-.LCANn - Porém. o 
nlciplos ou a..~soc iaçõos interessadas no me- Estado do Ccarü não tem m·:;Jhoramontos <lo! 
lhoramento, comta.nt o que os enca.rgos r esul- por tos n. fazer. 
ta.ntcs de tacs awdlios u1io r:xcoda.m ao 11ro- O SR. URB ANO SANTos· - :.\fas " "o to1·. 
dueto da taxa indica(t;l. de;;dc que se t rate de lazer J.S o luas do poL·~,, 

V. A concod01· isenção de direitos, a l'C- do Ccn.rd. 
q_nisição dcs governos elos Est ados, das mu- v. Ex. ganwte que o Jlorto do Ce~r[t nào 
nicipalidacles o do Distl'ict<:l Feder·al, ao ma- precisu. de obras !le ospeclc alguma? . 
tm•ial impo1'talio P<\1':~ SCl' llJ?plicado l\ fins 0 SR . TriO)IAZ CAVALCANTI - Por em-
do sane<nnento , P.bastecimcnto de agua, rodos 
de esgoto, illumin;tçã.o 0 embeltoza.mont o, c1ua.nto não precisa... (J\'cro ''l;oi,tdos ,, 

d. • t , , . o t aJ;m·te.<.) 
respcira.do o ll'lptJs;;o no ar . t;o ,,o uccrc o P or eSSIL rnzão li que cu desejo quo este 
n. g4 1 A, de -1 do novembro do' 1890 imposto sr;ja col;rado 0 uespendido de l!.ccordo 

Esta disposição, sendo conserv<J.do como com as ncccssiclades hJc~1es . 
está, em narla vom alterar o plano. 

Por emquanto, os melhoramentos que o 
O Sr. UHBA:'-IO SAI'i1'0S - Como nã.o? Govo1'no Fcder<J.! está t:1zando no Coa.r<i são 
Desvia o fuodo ucstiuudo a melhoramento concernentes. ao arrastamento eomptoto da 

de portos. · calamidade da seccn.. 
O Sn . THoMAz OAvM.cANTI-Vou ler A emenda, pois, pOdo set• acceitu., ficando 
Diz o n. 2 do art. 1•, a quo se refe1•o ao Go-verno o critorio necess<n'io llill"<~ a.ppll· 

o n. IV do a.\"t. 2": <t:20/o, ouro, somente sobre car no quo ju lgar conveniente. 
os ns . 93 e g;s (cevada em grão) 96, 98 e o SR. URBANO SANTOS - Ha esse fundo 
100 da. classe 7• das tal'if".t~ (cereaes) cobra- dcstina.do i.ls obras dos por tos, o serviço está 
dos em toda Rcpublica soore o valor otfl-" organizado, e si v. Ex. principia desde jti. a 
cia.l da mercadoria, como presentemente na desvi~r quan\ias des &ioadas a· essas obras. 
v igeacia da l ei n. I. 144 lle 30 do dezembro ella.s jà.mai~ se podePão realizar . 
do 1003. 

De modo c1uo ess•~ ucspoza. importa. em O SR. TI!OMAZ CAvAr.oANTl- .. . os uuicos 
250 contos, ouro, ,(si 6 que o ca.lcnlo está tra.balhoo dGcla.rados são desses p:)rtos, cujos 
feito com cxaotidlí.o} quo devem ser ompre· e:m.mes ou estudos estão coosigili~ílos oo 01'-
gados (Hn mellwramon:os dos portos... ça.rncnto : 

Assim pergunto a S . Ex. : o que he~ St.>brc 
0 Sn . Un.BMiO SAN1'0S-Com l'Olação a CC· o pOl·to do CotLr;l ~ 

reacs, só o quo fm• colm1<lo no poJ•to do Rio 
da Janeiro . O SR. Un.JJA!'\0 SAXTOs-Ainda nada. 

O Sn.. Tno:M.Ar. CAVALCANTI- .Jusb m o n t c O Sn. . THOMAZ CAVAJ.CAI'il"I- Enlão aind <~ 
como diz o at·t . 3•: «Os 2"/ 0 , ouro, do quo não k; nada com t•clac,:ão <J.O porto tlo Ce;U'<l~ 
t rata o n. 2 doart. I• qutJ l'orom cobt•::tdas .oo o Sn, URBANO SAN'l'os-Não e.~tâ. no plano. 
Jlurtodo itio d.o .JanGiro, serão appilcados ao Este 1'anuo destina- se ll rctll izacilo de ob1'0.~ 
fundo constituinte JlCla taxa. de que trata o de todos o.; p,,l•tos da Repnblica. : ;(. ])t'O\lOl'· 
n. 1 V parte ra ào a.rt. p recedente)) . çii.o quo o Governo for pr-ovidenciando sobre 

Portanto, a parto c~rrcspondontc a: co- eada nrn d!lllcs ó que h•á. a.pplica.ndo. 
roo.es Eó se emprega em obras dos portos. 0 SR. TllO~rAz CAVA:LCANTI-Perdão; at!Hi 

O Sa. llanANO SAI'\'l'OS- 0 mais faz p o.rte ost;t : 

da receita gct'al. 72. Fundo dcs.tina.do üs óbrU.s de tüclliora-: 
O Sn.. Tno:~crAz CAvALCA~1'1-E)(actamente, montos (los pot·tos, cxoctt"tatlos .<1. Qusta. dil. 

não tem applicução. • . uni1ic:i : 
O Sa. U~tnANo SA!\Tos- Pordão; tem a p- Rio de Jn.neiro ........ 8·. 000:000$ 500 000$ 

plicação... . Ma.ranhã:o ... .. ... .. .. ..... .. ....... . 150 00~ 
0 ' Sli. THOMAZ CJ\VALCA?\TI-Dá licença., Fortaleza ... , .. • ,, .... - , ., .. , , .,. 200 000 

cu voa explicar. Nã.ó tem appllcaçã.o, por- :;!a tal.. ...... . ........... . ...... 130 00 
que as iínportanoiM para os nielhot•amento!~ Parahyba ••. . , . . . . . • . , .. ... , . • . 100 000~ 
dos portos do Rio de Janeiro e lti1r Gra.ódá Paranagu;l, .... ·...•. . • . .•.. • , • . . 100 000., 



·Recife .. ..... ... . ............... 800:000$ 
·Mac~ió (Jara.guã.)..... .. . . ...... 100:000$ 
F~ortanopolis ... . .. .............. 150:000.~ 
ltto Granae do Sul. .... · ....... .. 800:000$ 

0 SR. URBANO SANTOS-"\inda. não Se cobra 
-essa ta.:.:a de pa.pel. 

0 SR. T HOMAZ C AVALCANTI-POiS é O que 
peço, ê que se cobre essa taxa e SB dê appli· 

-cação de accordo com as necessidade:> locacs. 
0 Sa. rxnANO SANTOS - Pet•dão, ol'ando 

ê sõ_destiaado a obras de pOJ.•tos. As nccJS.~i
llades locaes devem ser attendidas pot• outro5 
·meios o não por este, que afinal de contas 
rvem desorganizar a exeeuçãó do plano da.$ 
obras dos portos no Brazil. · 

0 Sa; THOMAZ CAVALCANTI - Por uma lei 
mçamentn.ria distribuiu-se e.~ti!. verba, de 
modo que so por uma lei orçamenta.l'ia é 
.que põde se modificar. 

0 SR. URBANO SANTOS- A questão não é 
de poder, é de convir. 

O Sa. THoMAz C,w ,\LCANTI- Não vejo 
ínconvcuiente al;am em que se faça a co
'brança. deste imposto, que se acha. ba t11.nto 
·~empo constgna.do no Orçamento da. Receita 
e que no Tbesouro se vá fazendo a dlscrimi
.nação para s~ saber a quem deve pertencer, 
a.ftm de que o Governo possa contar com 
essa l'Odorva para acudir ás necessidades 
loca.ea. Não vejo qua.l seja o inconveniente. 

Diz o illusti'G relator que vem desorganizar 
<l plano diiS obras do porto. Eu nã.o acho, prr· 
que o plano ainda vae ser pla.nejado, si assim 
1lle posso exJ>rimir, e executado pelo proprio 
Governo. , 

Si a. disposioão orca.mentaria autoriza o 
Govorno a t'<A.zor a appl!ca.ção dessa verba, si 
o Governo entender IJ.ue a deveapplicar sim· 
·p\i$mcnta ils obras do porto, a a.pplicará ou 
guaJ'!fará no Tbesouro para quando puder 
·a.pphca.r. 

Não fui, Sr. Pl·esidente, tão feliz na sorte 
·desta. emenda. como o fui na outra., que, não 
-obstante ter a Commissã.o rejeitado, gosto.sa.
.mento ouvi o illustre relator docla.ra.r que a. 
'a.cceita.; o a aeceita porque a considera. justa. 

Pensei confiEiguir a mesma. declaração de 
·S. Ex. com relação a. esta. emenda; mas, in· 
.felizmente não foi possível. s. E:a:. acautel
·la-se no tal plano de melboramento doi 
.portos e diz quo não convem desviar a im
·porta.ncla. pat•a este ftm destinada. 

Si esta. medida t:! boa.-e ~nto é que o 
o1•çamento consigna. ha dous anaos-eu acho 

·(JUO se deve Ir por deante e que o dinheiro 
·a.rreca.dado pela percepção do imposto 11eja 
a.ppllcado do a.ccordo com os interesses locaes 
-I>Orque elle ~ cobro.do localmente. 

Eram esw, Sr. Preeldoote, asoonsidera.
. ções qae e11 Unha. a fa.zor sob1•e as omend~ 
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qu~ tive a hont·a. de apresentar, umas e do 
&.ss1gnar, ou\ras. 
~julgando que con$0gui parte do meu in

tmto, sento-mo espera-ndo que o m ·.•stro r e
lator, meditando :.,inda. sobre 1:) assumpto, me 
conceda outra. parte. 

o. SR. UnDANO SAN'ros-Niio quero dcsor
~a.mzar o plano das obras dos p01•tos. o seu 
rllustre collega Frar1ci.sco de Sá f<~7. questão 
_absoluta deste assumptJ. 

0 SR. TUO~l ,\Z CAVALCANTI - Conrol'IDO 
scj.1~n as ponderações feitas p~r Y. Ex., é 
po~-stvel <1uo ~:til 0 11 0 primeiro a 1>etirar as 
emendas. 

~i S . . Ex., o rclatorJ.o Orçamento d& Re
cetta •. t~v.esse e:o:planado amplam&nte a razão 
da reJCllçao da emenda, talvez eu não viesse 
á. "tribuna, mas cumo S. Ez:. limitou-se sim
plesmente a docla.ra.r que desorganizava. o 
plano dos melhoramentos dos portos, eu 
suppuz que com a pcc1uena e:~;planaçã.o que 
estou fazendo pudos.<ro convencor a s. b:x. 
das vantagens Jest:l. emenda. 

Era:n estas as e::tplicações que julguei n:>· 
cessa.r10 dar á Casa. (.lfuilo bem ; muilo 
bem.) 

Comp:J.rCcijm ma.is os Sr.s. Auralio Amo -
rim, Carlos de Nov(LeS, Rogerio de Miranda. 
José Eusebio, Cunha. Machado, Ohristi n~ 
Cruz, Anizio de Abreu, Dezcrril Fontenelle 
Virgílio Brig.ido, E~ua.rdo Studart, Sergi~ 
Sa.boya., Pere1ra. Rets, Paula e Silva, A~don 
Milanez, Affonso Costa., Celso do Souza. 
Medeil•os o Albuquerque, Poroil'a. de Lyra.' 
Jolio Vieira., Estacio Coimbra, Angelo Neto' 
Oliveira Valla.dão, Domingos Guimarã~: 
Tosta, Bulcio Vianna., Prisco Paralzo, Felix 
Gaspar, Satyro Dias, Augusto de Freitas, 
AlV'es BarbOsa., Rodrigues Saldanha, José 
Monjardim, BuJhões Mn,reial, Au~rusto de 
Vasconcellos, Sá. Fr•eire, Aroerico 

0

de Albu
querque, Erico Coelho, La.urindo Pitta., Julio 
Santos, Henrique Borges, Francisco Veiga, 
José Bonifa.clo, Ga.atão da Cunha, J.amoa
nier Godofrcdo, Calo~eras, Olyntlto Ribeiro, 
Camillo Pratos, Ga.leao Carvalbal, ltobou~.as 
de carvalho, Costa. Netto, Lindolpho Serra. 
Eliseu . Guilb.erme, Soares dos Santos, Vlcto: 
rino Monteiro, Domingos Mascarenhas, Dlogo 
Fortuna e Homem de Carvalho. 

Deixam de compar ecer, com causa parti
cipa.da, os Srs. Wanderley do Mendonça., 
Raymundo Nery, Antonio Bastos, Guedelhu. 
.Mourio, Walfrodo Leal, Trinda-de, Jesé Ma.r
cellino, Esmeraldino Bandeira., Arthur Or
lando, Eusebio de Andra.de, Felisbello Freire, 
Noiva, Lcovlgildo Filgueiras, Vorgno de 
Abreu, Pinto Dantas, Rodrigues Lima., To
lentino dos Santos, Marcolino Mouro.~., BcU • 
SM'Io de Souza, Cruvollo Ca.valea.nti, Ponido 

~~ 
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Filho, David Campista; Francisco Borna.r· rull)o par.a. subi~ o Rio Negro, o que nãc·· 
di :lo, Joiio. Luiz Alves, Hcm·ique Salles, Ma. t\juato. O argumento é aspeciusa,.etc.» 
noel.Fulg<l.n~io, Nogu~il'a, Oleg~rio Maciel, Ninguem penguu jama.i~ em. negtw ao Es-
Padua ltezcodo, ·Mol'eira d~•. Silvu., Dornin- t<tdo do Amuzonas capacic1<tdo paro. fiscalizar 
gue.~ do Castro, Valoís !lo Ca,st r~! . Leite . d.e vs sous productos o as rendas que dtlllcs 
Souz'.L Alva.ro, de Can:~llw, Cau!IWO Itudrl· possam advir . (.-1pa 1·tos dos S1·s . Atwelio 
guos, i\zcvedo )i:J.rqu::s, lluilo!pb.f> Wt<\Dtla, !\mo1-i;a c EmJc•s il!a,·tins . ) Os produotos do 
Bernr,l'tlo Antonio, :\<:juino 1.\i lJairo, JtlVOoal Tcn•i todo do Acte;porém, IJão são productos 
Jrlilit'll', Murç.Ll Esco'i<tr, Riv~·.lb.l'i~ Gorr~~' e d<tquclto Es tado, c, scndu I.L~shu, nã;; se 
Campos C!l rticr . cowprehcudc ft~calizaçiio dos g~nc1·cs do 

E som c:>11Sa. os Srs. For1seca e SilVtl, Arro- Acre pol' parte do Esta.do elo Amazonas . 
xelins Galvão,' Castru Hebollo, Edua.rdo Ulll Sl1. DEPUTADO-Mas ha. tam hlllll ACL'e 
Ramos. Moreira Gomes, .Nelson de Vo.scou- amazouease e eutre os productos deste e o~ 
cellos. Oscar Godoy, Pn.ulino tlc Souza, AS· elo Acre federal pó!lc lmver confusão com 
tolpbo Dutro, Ca.millo Soares FiJh·o, Su.~ino projuizo dos cofres do Amazonas. 
Ba.I•t•oso, Costa. Ju.nior, Amu.ral Cesar, Eluy 
Cha.ves, José Lobo, Bcnedictc de Souza, Bar~ O SR. PAssos MIRANDA - Quid inde 1 
bos·• Lima o Alfredo Varela. O que d'ahi se infere é que incumbe u.o Es· 

tadll exoroel' 1·igoroaa. ftsca.li:z.aoão sobre os 
o Sr. Preside nte - Cuntinu!l a generos daquella porção de seu t crrítorio e · 

discussão unica do pa.l'ecet' n. l9!l C, de 1904, isto por todos os meios ao seu :11ca.nce. Esse, 
sobre emendas oii'crecidas na ;;:o 1Uscusslio do porem, em quo a hunra.da. banca.da. a.mazo. 
projecto n. 199, deste anuo, que orça. a.!W. nenS!l alvih·a é cxquisit!:>simo o infrin
eeita Gora! rl:.t H.()public..~ para o exerclcio gente dus lmslcos principias constilucionaes e 
de 1905. das boas normM administrativas . (;Jpoiados. ) 

Tem ~. palavra o Sr. Pa~ssos Mirand:~. Nií.o fosse 1\fu.star-mo tio propoaito que trago 
de set• brovo e me sob1•asse tempu para 

O Sr. Pasl!los Miranda- S1•. t'iJ.zel·o, muito Coteil mo ~eri a. p1•ova.r• que a 
Presidcnto, insta o tompo qnc ti preciso ementla. da a lludida. ua.ucnda. postcl'ga liller· 
poupat• c apcrl.a. a m·gencia •lfl muoda.rrn()S, dados cunsagr11tl1ts no nosso Pacto funda.· 
qna.n to antes, para. a. outt·~ Casa. do Cougt·csso mental, tran.sgrido, de modo insophi.>ma.vol, 
o projccto !lo !oi que o1·ça a Rocoil.a pa.ru. o a sábia dtspuslçõ.o tio seu at•t . ~", tez 'C pre-
o vindouro cxorciciu do l\105; o, plliS, brnvos coitos do Cudigo Commorcial o va.e do 
serão .:1.s consider[lçuos C]llll venllo ÍltZ•n' a.o encontro &. nossu. lngi~laçliu aduo.neil'a.. A 
veio c om t'espos~a daquollus qtlC :l'ol'I.Llll Camura hu. do concorua.t• quo ó m ulto , apenag 
hontom oxpondiuas polo Doputa.do ~r. J\urollo dou.ntc do um'k pusslbilidudo do contt•a.· 
Amo1•im, ti pt'OlX>~ito tlc uma emenda. P()t' hu.ndo snp[lllSto e d ito leviso a.os cuft•cs 
S. Ex. tuislgnu.tln, corno digno l'Opt•csontanlo, u.ma.zoncni!Sl:l. Cuido quo alio ú mu.is no
que ó, 1IU. b;~noada. AmliZOIJOJ\Sc. Cl>ll&al'lo f~zer U. demons\1'1\çíi.O QUO t>C;,bo de 

Iullu logo de ft•onto •10 meu e~copo, passo:~ llSboçat'; de suboj•l, olla so foz pnt rn to a.os 
ler as dun.~ prim!lil'llS Ú(l.S tro~ hypolhcsos quo o:~pirltus tlu. eij Li1u"vul Uonunl~ão de Orça.
o l10nrallo Deputado plmn t~~ton pam csta.l1c· meu to. ·1ue, após ell:l, voltou u.tt-az B muito 
lecer sua urg tunlllltaçoM . IJOn;·auu.meutu no primeiro parecer que ,tera. 

· Dil;se pi·ímllh'tltUIJnte S. Ex . : «Ailoga·so tavoravol 1i omeudu. d3lla.tida. . E tu.ntll 1Uals 
contra os direitos elo Amazona~ á fiscaliza. se me al!Jgu-ra. dcsnecessil.ria a pt•ova que me 
~.ão : - que, sendo geuoro }>TOveniontll de ter· refiro, quu.ndo vejo lJ.Ue o nobre Deputil.do, a 

· rltorio nacional, ll assim, bem da. Uniiio, rle quem respondo, muito a.drede evitou de 
. um certo ponlo de vist.'\,o Eslado não tem quo tocar nesta!! quustõl!s toda.s, legae.s e con.sti - · 
ver coro e!lo. F;:;ltu.· lhc cap:Lcirtadc pu.ra lls· tucionae.s, que tt·azem cornsigo o almeju.do in
calizar, porq_ue lb.e faHn. paru. taxar. O· tente do governo do Amazonas. Mu.s si á 
absurdo do augmento I! ovideote, O Estado ba.mnda amazo!Jense approver di scuLil' estas 
nl'io onera em cousa alguma." o genero; quer questões, ou o huhnidc ol'l~dor que occupa a 
sómant.o <JUC se vo1•iflquc em boa ordera si. tribuna (mZo apoiados), ou talentos mais aba.-

. r;en~ro seu-silllilar daqu<llle qne vem do ter· Jiza.dos da. bancada, a . que mo honro ,.e par-
· l·itorio, não é desvhtlo.• \encer; n.coudüã.u ao delx\te, para a.vigora.r 

O · d 1 d. · a illnsíre Ca.mar.a. dos Deputados nos.moti-
<lpols e a. guns lzeres, S . Ex. :uodll. . . vados receios em que está.· de corometter 

accresoeutou :. eMas, diz-se ta.mbBm : uma inconeGituciouaUdade e fel'Ü' loi> com· 
-obrig1tl' os. na.vios: que deacem. do. roorcii.leB e a.tru.a!lega.r!as v.ígontes,. caso 

terl'itorio a ir· a Manl\os dar â verill.ca.- annuis~e ao pensamento da emenda offe-
çã.o·o seu ca.rrega.mento é desviai-os do. recida. 
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ses§Xb k11 L 22 !,J !M.!ki! W: 4. ?X , __ .. ,. .... . : 

Nas dnas hypotheses figuradas o nobre 
Deputado pelo Amazonas procurou mostrar 
que o Estado que S. Ex . representa não 
onet•a em cousa algmua, cDm ;J. colJiçada fis
calização, 03 gen-~r-os que veem do Acre c 
tambcm que Cl pcqucn(l. ~~ porth\ d o ho1~as 
gustas do Solimõcs ao porto de l'<Ia" 
mi.os e aind:t com a. demül':t ncstt~ uot•to 
IJOlos navios entregues lt c.xplÔJ'::tÇilo' do· ter
ritorio do Acre . Muito de inuustria S. llil. 
esqueceu quo, não duas horas, sinão 12 ou 
mais. levam pa.1·a. chegar a Man:i.os os naYios 
que descem do Acre pela. via do Ma.dDira, 
cuja conflttencia com o o\mazonas dis;a, 
pouco mais ou menos, cento e t:.tnt;ls l.ni!has 
da.quellc llOL'to. 

O SR. AURELIO AtiORIM -- Não apoiado ; 
apenas setenta e tantas. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - Eu disse, 
pouco mais ou menos ; e no calculo 
que fiz tomei por base a dist:t.ncia en1re 
Ma.nâos e Itacoti~ra, que fica quasl em fren . 
te ao Madeira. Seja. porém, como quer o 
nobre Deputado ; atnda. assim, com um rio, 
como o Amazonas, que cone quatro a ma.is 
milhas e na v i os que a.ndu.m de oi to 11. dez o 
tempo, pat•a subir até M:10áos, uão será.'in
fel'lor ao quo eu me referi. Si o tem:po de 
24 horas quo os navios gastassBm paru. che
ga.l' a Mtmdos e a.b.i so1Jrer a fiscalização 
IJroposta, ó, no entendo1· d? honrado cvllega, 
prazo somenos em uma. vla "em de 60 dias 
no meu é justaroonto o contí7arü' o que dov~ 
acontecet' ; tão demora,!la viu.gem é poderoso 
a1•gumento pat•a. que os navios ohoguom 
quan_to 1!1als dept•essa. possível, ao pot·to d~ 
seu uesõto o. 

Mas, vejamos si a ox'l.cto que os gouet•os 
do Aut·e nao soifrem ouus al"'urn o os lHLvios 
nüo domaram ~inii.o pouco tempo, no porto 
de Manl1os . 

Que o JH,bre collega me perdoe r.ppor á sua. 
a.ssever:~ção LO.ctos JlOSitivo;; que dizem muito 
mais do quo palavras, po•·ma.1s met•ecedvra.s 
que seja.J!!, de fé . . E os Cu.ctos que pa..so ~ 
~ponta.r :mo extra.ludus do folhe to que corre 
1mprosso tt·a.zendo potiç.ão inicial, ••azões ·e 
il;npugnações llt~ acção que a Praça Commer
ctal de Maoáos,com trin k't e tan tas ftrrnas alli 
esta baleei das , pt•opoz contra a Fazenda Es ~a. 
du;;l amazonense o a llianào& Hat·bout· Com
pany . . Como vêdes, senhores, não () >ó o 
commercfo do Pará , sinão tarubom o mesmo 
coru.roercio de Ma.náos, que reclama e se 
quelXa contra as medidas flscallw.dor as du 
Estado <lo Amazonas. 

U :ae no alludido folheto, á.s pa.gina.s 22 e 
segu1ntos: 

c Um dla. (de março, st bem nos recorda
mos) surgiu nosso porto um vapor (u Eurico) 
procedente do Acre boliviano, ou da. l'egião 

declarada _tal pelo governo da União, ca.rre
gado de borracha. em fl·ansito para a aapita.l 
do Par~. sob a vigilancia dil um guarda da. 
<\lfandega daquella. cidade, e competentemen
te des1nchado pelas autoridades bolivianas 
e brazikil•as .de P uerto Alonso e ele Caque- ·, 
t~~- Esse na'\"io , que dcvl;t sn.hil' no. mesma :. 
tarde ou na rnanhli. seguinte para. o pol'to do '. 
seu destino, tlcott retitlo aqui durante 9 ou . 
10 dias pelas justiças da. te1Ta, sob o funda
mento (que depois IJrovou-se judicialmente · 
ser f<\lso) de no c .1rregarneoto em trl\nsito 
terem siclo incluídos seis mil e to.ntos ki!os 
de gomma, que certo devedo1· de uma pes
soa. ~aliento na político. do Estado desviava., · 
por aquello modo, dt. pagamento devido ao 
seu legitimo cretlor ... 

Poucos mezes tle1Jois deste incideu te, mais 
dous vapores (o Tc<11aya e o B1·azil), chegando 
a. este porto , d t\ mesma p1•ocedencia e com 
iguo.l destino, ca1•rcgatlos de borracha em 
transito, foram <\qui detidos pelas nossas au
tc r ida.tlOS ftscaes, para. o fim de pag-arem os 
direi tos de t·~portaç.ão, como si troux!'..:;sem 
g;mm·os de produc{'ão do Estado. Debalde 
roclamnra.m coot1•u. esta nova. vio.lencia os 
propriota1·ios, c:l.rregallores, e consigna~o.rios · 
desses n(l.vios, obsorvt~ndo quo os respecti'vo~ · 
carregamentos jcl haviam pago i\. Bollvia o 
imposto de exportação e que se ach;~vam 
dospacha.rlo3, como d<' producçfio estt·angoira., 
pela.s autot·ldailes boli v.iana.s e brazileir o.s do 
Acre, ás qua.es a.intla. não h:t.vin. chegado, 
5Íquer, <I noticia. <lo Go,·et·no Fedoml L<Jr re
Ur-.:ulo ao commel'cio daquclla ropu blica a 
faculdade do transitar livromcnLe paios 
nossos rios . A hol't'ncha nã.o seguiu daqui 
pa,t•a. a capitttl Yisinhn. sem ter pugo á. ll.oco
bedoriu. das Rond:(s Esta<luaes os mosmos 
·impostos (mtllB elovatlos, todavia) que aca
lmvu. do pagar ao fisco bulíviltoo. 

UHimu.monte, e não !ta muitos dias, dá 
fundo em nosso porto um Y t\PUL' procedente 
do Madeit•a., o Paes ele Cun;al/w, üazenuo nos 
seu~ porões 4\J.OOO kilos de lJort·acha. em 
11·ansito para o Pará , com o duplo rotulo de : 
boliviana e ma.tto-grossense, uma. vez c1ue · 
h~'vi:.. pago a respectiva. Cl(portação, tanto á · 
Bolívia corno a· Matto Gt•osso. i\S guias vi
sat.las pelo agen to fiscal do ;lnw,;on«s no Rio 
Madeira, o Sr. Pit•es da Yeiga, naodeixttvam 
duvida a La! respeito. Pois bem: apezar 
disto, u. noõsa Rocebol\Ot'Íll. de Rendas exigiu 
que se pagasse igualmente a. este Estado n 
ea11J01'Iaçao de3Sa · borracha, a.llega.udo quo, 
uma voz que o tt•a.nsito para a .Uoli via. e~ til. 
pl'ohibi<lo pelo Governo t?ederal, todc.s os ge
neros que descerem daquella. Republica pelos 
nossos t•ios (e porque não os que subit·em 1) 
devem necessariamente IJagar ao Thesouro 
uo .!_\.ma~una.s os. direitos de exportação,. a que 
e.sõao suJeitos os productos do Estado t E os 
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consignatarios dessa borracha., que po:· esta 
fôrma. ficou sendo originaria., ao mesmo 
tempo, de tres re~iões distiuctas: Bolívia, 
Ma.tt.) Gt•osso e Amazonas, pagaram os di
reitos e~igidos pslo nosso fisco, p:J.ra não re· 
tardarem a remessa della ao porto do seu 
destino! 

E' soffrcndo qua.si todos os dias violencias 
tles~a. ordem, q uc o comlllercio de .Ma.oáos 
desfructa, nu entendet' do nosi'Jo íllustra.do 
nntagonista, todas as garantias legaeg, mais 
do quo o de qualquer outro !ist.a.do da 
Uoiã.o L.~> 

São factos, Srs. Deputados, cuja. eloqu~n
, cia dispensa quacsquer commenta.rios. 

Ellesdizem muito aos Srs. Deputados, que 
a «verificação em bo:J. ordem~. segundo se 

' expressou o bonrado collega., da'lo mesmo 
que seja sômente do producto a.ma:~:onense 
similar ao do Acre, nã.o é tã.o fa.cil e mpida, 
como S. E:t. pintou. Uma de dua9: ou: ella é 
feita. dc11nte de ma.nifesto e conhecimentos, 
e neste ca.so não eV"ita suppost..1.s f.raudes e 
decantados contrabandoS', ou então é ella 
feita com todo o rigor, medeante desembar
que e reembarque ... 

0 Sa. HoSA~i'íA!I DE OLIVEIRA- E •J o que 
se faz lá. presentemente. 

0 SR.. PASSOS M!RA.NOA. - ••• e neste caso 
as despoza.s oriuni!as de um e de outro, 
que sempre sahem do bolso do carregador ou 
consignata.l'io, equivaleriam a. outro e novo 
onus ou tributo pam o gooero. {.4poiados.} 
Disso ê precisamente que se queixa. a Autora. 
na acção a. que a(la.bci lle alludir. Eu vos fio, 
senhores, quo o empanho, g,ue, s:>b o pre· 
texto de fiscalização degenero similar, tem 
o Ame.zonas o.eer(l3. da. barrael111. que vem do 
Acre, visa a.pJnas os rendimentos da.s armo.· 
zeua.gens e capata.zío.s que sã.o enormes. 
(Apa1·tes e protestar dos 8,·,·. Endas ,lJartins e 
Aot<·elio Anwrim.) 

Ta.nto basta qu"'nto ás dllas primeil•as by· 
potheses formuladas pelo honrado collcga, 

Resta. a. terceira. que é uma phanta~ia ar· 
ditosa, uma insinuação ma.levola ... 

0 SR. ENÚA.S MART!NS-Melevol.a. insinU11· 
çã.o, da modo nenhum, V. E:t. não pôde 
nem deve reCorir-se assim ao seu c•:;llega.. 

0 SR. PASSOS MIR.A.:'lDA-Perdã.o, não trago 
intuito de o1fcnile.r ninguem. Si V. Ex. 
j ui ga. tne aos delicada a expressã?, eu a ro· 
tiro ... 

O SR.. ENI~As !1-lAIUINS -Não 6 _preoiso 
ta.nto. • 

0 Sa. PAssos MIR.\ND.'--Eil quize.ra., po· 
rém, que V. Elt. mo en~Ln~~osse um ouphemls
mo qualJtner pwa. a.ponta.t• o explldiante 
com que !e pretende burlar .•• 

O Sn.. E~fuA.s MARTZM-Abi e3tâ. outro 
termo que não é milito con·ecto. 

O SR. PAssos M!RA.NDA- Mas, então, 
como c~;pressar·me~ .•. Eu direi o o"pediente 
com que se pretende fazer crer á. Ca.mara 
que ha, com a.·lillerdade de exportar, po1• 
Belém, a borracltl do Acre, prejuizo d() 
50ú:OOOS plra União. 

Primeiramcnttl elllQmbrarci que o pensa." 
ment<J l!Ue teve a União em adquir ir o íer
rítorio do Acre, não foi, sómente, o de ex
plorai· o cJmo fonte de impostos e tributos ; 
hypot!tose em qua serW. licitll á. Cama.ra 
consagrar l0is draconianas e vexa.torias, que 
dessem em resultado a. maior somma. de 
impostos arrecadados, quaesquer que fossem 
os vexames estabelecidos 011 a se estabelc· 
cer, sob pretsxto de fiscalizaçã.o interes~adua.l 
do Amazonas. Não. Adquil•lndo a.quelle ter· 
ritorio, ao em vez dbso, o ponsa.mento da 
Uniã.o foi, precipuamente, impulsionai o, 
pe1·mittinclo sua prosperidade e eJpa.ns&o, 
afim de que a. populaçõ.o brazilcit•a. que o ha· 
bHa. e conquistou, breve p03Sa. pt~.rticipal' 
das regalias e va.nta.gens de que fl•uem os 
balJit11.ntee de outros Estados. 

Demos de ba.rato que pe1·d~ a Uniã.o 
500:000$, como se afigurou ao nobre Depu~ 
ta.do. Pois <1ue perca mil. Isso não altera. os 
sentimentos do Gove1•no da Uniã.o com refe
renoia. á popula.Qão do terr itol'io do Act•e. 
Para. expandir~se, o commercio tla.quella 
zon(l, precisa. de liberdade, que é uma con· 
diçã.o de vida. E no regímen republica.no· 
federativo, em que se procura t urna.r livro 
o commercio intercsta.aua.l, é para () prin· 
cipio cl.a. liberdade de na vogação e de com
mercio que se deve attendel' e nii.o pa.t•a a 
questiuncula. de a.rrooa.da.r maior ou menor 
ronda.. (Apoiados.) 

Senão que, Sr. Presidente, eu quero e 
dovo entrar bem no es~udo d!L terceira hy· 
poihese, lemln•ad.~t. palo Deputa.io do Ama" 
zona.s, 

Tem a bo1·raoba na IJl'aça do Pard. o preço 
.de 6$150, pela actua.l tab~lla da. Recebedoria 
da.queUe Estado, ao po.sso que 7$(350 na. de 
Ma.ná.os, segundo a tabella. da. r espectiva 
Recebeioria 1 Supposto, mas não concedido 
que tal se dê, como se explica a e:.quisitic.e 
dos ca.rregadores que procuram, de prefe· 
reneia, a. pra.ç11 onde o seu p1•oducto tem 
menos prsço, pois é o proprio Deputado 
a.mazonenso que latnbl'a, aom verdade, que 
75 °/0 da, b~rraclla do AClre vão ttll' a praça. 
d6 Belém ? Bem se mostra., por esta s imples 
pergunta, se~ todll. pllil,nta.s;!ca a. ardilosa. 
a.rgnmontiL~ã.o do nobro coll~ga. . 

A verdade é quo ta.l dl1ferenç~ do preco é 
toda Ueticla o oooaalona.l, dependentu de 
maior on menor s'Qck e cil'<!ums ~ancia.s outr~s 
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' quo po:lem em dado momento determinar a.os legítimos interesses dos exportadores < 
preço maior ou menor o difl'erente entro as acrea.nos. -·~ 
•luas praças exportadoras do extremo norte. Aqui tendes, senhores, as r<~zões que pôdem •, 
O preço de hoje maior em uma põde ser determinar maior ou meno1' preço de produ- i• 
a.m11.nhã ao contrario maior em outra. e vice~ ctos e:ocplorados pelos dons Estados do Norte, j 
versa. . em uma. ou outra de suas capi·taes. i 

De>tas cousll.'>, Sl'. Presillente, f•<llo com Nada influe para olle, dill'erença de quali- ! 
'bashnte conhecimento. Tive a ventura de dade de productos, como approuve pha.nta.- ' 
ser, durante sate anuos, scct·ctario da. siar ao honrado collega a quem respon1o, -' 
Junta. Commeroial da Belém ; o do par com ·o Pa.ril ta.mbem produz a borracha, que · 
os conhecimentos que adquiri sobre tudo S.Ex. denominou do borracha do sortão; nem 
que diz respeito ao commeroio de minha. se comprellonde que a. região formada pelos ; 
terra, tra.go ainda bem vivas no coração, e dons Estados, Pará. e Amazonas, dentro da.-. 
serão eternas no meu agradecimento, as mruma latitude, sob o mesmo ~lima, com a. :: 
inequívocas provn.s do all'octos c sympil.thia mesma fa.úna. e flora, nã.o produzisse os m es- -
com ctue a clnsse commercial sempre eDr- mos geoeros e productos. O Alto.Xiogú o o ; 
res:ponden á lisura. e esforço com que pro- Alto Tapajós produzem a mesma borracha .· 
cod1 em turlo quanto se referia a.o SJU bem que o Alto Madeira. e o Alto Purúfi. 
ostar e prosperidade. Apl'endi na convivoncia. com os nego- · 

E' lembrado do que vi c ob~ervci que ciantes de minl\a terra que a. qualidade da. 
affirmo esta verdade, conhecida de todos que borracha. depende de sua. ductilidade, isto ê, 
entendem da compl'& e venda de borracha, e das quebra.s e perdas dos principias aquosos. 
qnG não deve ser ol>literada. pela nobre hn· Assim, melhor borracha. e aquella. que n\io 
cada. do Amazonas. tem ma.is quebra ou ta.ra. a. perder. Por me· : 

O preçJ dS: borracha, ta.n~o om uma como lbor sempre é tida a.quella que passa de um ;. 
om outra parte, quer em Belém, quer em anno para. outro. Havia., poi&, esta. circum- .. 
Ma.nilos, não depende exclusivamente das stanaill. a resplgar no ca.lculo Coito pelo ;
casas exportadoras, quasi todas estra.ngeir..IS, Deputado amazonense . Na. cotação a que : 
mas ta.mbem do exportador os'rangei1•o, que S. Ex. sa rererlu. trata-se do borracha. de 
muitas Vc.>zes impõe um preço determinado . saf1•a. que terminou e ficou rotit'ada. nos sor in· : 

Acero3CO uma. circumstancia, que é geral· gaes do Acre, negociada em Manáos , ou de 
mente sa.biJa. Nã:o dispõe o Amazonas de borracha de nova $&Cra. entra<la. oo commer
servico tclegraphico permanente, taos as rre- cio do P<\rá ! ... 
quentes interrupçõ3s de suas linhas, 0.9 p:mo Tambem merece rep:l.ro a. cirl'a em que o -
rtue o Pa1·á possuo, e com tolln a regula.ri· Deputado pelo Amazon:~.s avallo11 a expor
tladc, eue põdoroso chnnento de commercio taQã.o da borL·ucha descida do Acl'e, chegando 
internacional. mesmo a. falhr em 7.000.000 do kilogra.m-

Agol'& perguoto: si é o importador cstra.o- mas, segundo o calculo do consul americano. · 
gciro que multas ve~es fai o preço da bor· Ao calculo do oonsul amerlca.no parece-me 
l~aoha, e si o Amazonas não dis~i5o de bom que é preforivcl o oa.lculo base:~.d•) nas cifras ' 
serviço telegraphico, porque nuo se verá offtciacs, pelas quaes se vê que a. exportaQão 
nessa. inferioridade, em quo estll a. praça. de da. borracha ao1•eana. póde ollega.r apenas de 
Man!tos com re.lnção á da Bolém,a t•a.2ão que 2.500.000 a 3,000.000 de kilogrammas. 
leva a.quclla. praça a cotar uma vez ou outra. A 7.000.000 é que cita não chega.rfL, nem 1 
a sua borr&cba. pot• preço maior ~ A ísw a. mesmo com outros addioionamontos do J~ i 
mesma pra.ca. é levada pa.ra. ap:·ecauta.r prc- ve.ry, Purús, etc. - i 
juizos p~ivels. Para terminar, Sr. Presidente, - direi ; 

E como apontasse uma infer ioridade da que deslocar o commercio da. borracha. do ~ 
pr&c·a. de Maoáos com relaç:W á do Belém, Acre a Belém para entro~l·o á praça. de " 
muito confurme é que lclnhl'c outra. A sl· Mo.nâos, sujeitando-o lts vic1ssitude3 de min- ~ 
tua.ção commercía.l de Manáos referente á. guados recursos de um banco aubvenpionado !. 
compra e expor&açiio da borracha. ó limitada e de :l.pentls dous compradores príocípaes ; 
aos recursos de duas importantes <iasaa ex- daquelle gi!JOero. e ainda aos onus creados ! 
_portadora$, e quanto a operações bancarias pelo regulamente da Reoebedoria do Am~ i 
ba. daa. au tres oasaa nesse gonero. pois o zonaa, com o tra.picbe 15 de Novembro, i 
eoncrll"80 do be.oco subvencionado pe1o Es · transferido á Companhia. J.!la1lC!os Har/Jou.1-, i 
tado, a razio de 100 réis por kllo de bor- é prejudicai" em grande escala a propria. ; 
raob~, jJ.maia teve ca.pi tal paa•a. cobrir-aa prosperidade do territorio do Acre,- adquirido ! 
opet•a.ções de uma exportaç1í.o geral. E, por· com tantos sacriftctos pela. União. ' 
"nto, a fisea.llzaçã.o proposta n:~ praça de Outrosim, ê uma tniquiJade a.ttentatoria , 
Mall:ioa, · n!o tendo esta monctario su11lciente aos reaes e legítimos intereiiSes do commercio , 
pa.ra operações de tal na. tu reza, iria offender do Par4, quo foi o insti tuido1' do commercio : 
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do Alto Acre, Alto Purlls e Alto Jnru<i. e 
•JUC alimenta ainda com seus va,pores, até 
os pá.rr.mos dessas remotas regiões, o desen· 
volvimento, commercio, vida. c expansão 
tlesses térri to rios. 

As casas matrizes de Belém ver-se-lliam 
obrigadas a. tra.nsrerit· os seus haveres ·c 

1 capitaes para Manáos, a cuja praça ficaria 
1 subjugado o commercio pa.rá.en~e. sem razão 

alguma .Plausível ou proveitosa {1. U-nião, si, 
por desventura, vingar, quod Deus o.ve•·tat, o 
precedentn, por todos os títulos condemoilvOl, 
que a. baocadl~ amazonense pretende cr ea.r. 

Era o que tinha a dizet•. ( illuito llem ; mttito 
bem. O 01·ador ti .,iuamente {elicilallo.) 

O Sr. Presidente- A lista. da 
porta. accu~a a presença de :28 Sr.;. Depu
oados. 

Vae-se proceder ás votações da.s materias 
encerradas. 

Convido os Srs. Deputados a. occuparem os 
seus lagares, (Pausa,) 

Em seguida é sem debate approvada a. 
redacçã.o final do projecto n. 59 c, dG 1904, 
para ser enviado a.o Senado. 

E' igualmente sem debato appt·ova.ua a 
:: redaeç..'\o final do projecto n. 70 c. de 1904. 

. O Sr. E:ricio Filho (pela orclam) 
· · requer veridcação da votaçã:o. 
I· Procedendo-se á veriticaçii.o, reconhoce-so 
' terem votado a fa.vot' 9B Srs. Deputados o 

;: contra sois ; total, 104. 

O Sr. Presidente - Niio ha. nu· 
1 mero. , 

Vae-se proceuel' á cha.mada.. 
1 P1·ocetlendo·se li. chamuda,vcritlca.·so terem 

: se ausentado os Sr:;. Celso tlo Souza Modei· 
. . : ros. e Albuquerque, Poroim do Ly~a., Cor· 
. · ne~lO da. Fonseca, Bulcio Vianna., Pt•isco P<~· 
:· ratzo,, Heredi~ de Sú., Con~ Dutra; Cil.rlos 
:. Ottont, Fr:anctsco Malta, Costa Netto, Carlos 
,. ·: ca.valcantt, Car valho Chaves e Abdon Ba· 

· ": pttata.. . 

· 1· O Sr. Presidente - Respondet•am 
!.', a cba.mada.llO Srs. Deputados. 
I( Ha. numoro. 
~~' Va.o-se pro.seguir na votação. 
•
1
• ~mpareoem ainda. os Sr&. Sá. Peixoto 

, ·;,, lndw ~o Brazil, João Gayoso, João Lopes: 
· , : Fre~rtco Borges, Alberto Maranhão Irineu 
· '.! Machado o Rezam ai. ' 
· :~ Em seguida ~de novo som debate appro-

ros 217 A, 218 A, 219 A, 237 A, 246 A, 25! A, 
262 A e 265 B, do 1904, para serem enviados 
ao Senado. 

o SG". P.re!!lidente- Esta sobre a 
Mesa. o projecto da Commissií.o de Constitui· 
ção, . Legislação e ,Justiça, du natureza ur
gente, concebido nos seguintes termos· : 

Projecto n , 285, de 1004 

Artigo unico. E' prorogadu. a actual sessão 
legislatiY<\ a.té o dia 30 de de~embro. 

Su.lo. das Commissues, 22 de novembro de 
1904.-Pcwcmhos Montcneg•·o; president.e.
Teio1:BÍI' lt de 8á- Este.,am L obo.-Bei·nardo de 
Oampos . - .1/ella .ililtltos . - Ge•.,na110 Hasskl· 
che1· . - Luiz Domin[tttes. -Jii·cclerico Borges. 

Em :seguida é sem debate a.pprova.do o se
guinte 

PROlEC'l'O 

N. 285-IDO<i 

Prol'O(JI' nouamente a actual sessão legisktiua 
1tlii o dia 30 rlc rlazembro do co•·rente 
1111.1'10 

A Commis;ã.o íle Constituição, Legisbçã.o 
e Justiça. submetto ú. consideraçiio da C;J.mara. 
o seguinte projecto: 

Artigo unico. E' novamente prorogada a 
actual sessão legislativa. a té o dia. 30 de de
zembro do corrent e anno. 

Sala das Comroissões, 22 de novembro de 
1904.-P al'ltnlws Montenegro, presidente.
Teixeirlt rlv 8ci.-Este11om Lobo.-Be~-na!·do 
de Campos .-Jlcllo MaUos . -Ge!·mano Ro&s
loc/;~;· . - Lui~ Doming"es,-F,·ede!·ico Bor· 
ges • 

O Sr. Pre•idente'-0 projecto va.e 
sOl' enviado ao Senatlo. 

E' aonunciada a. cont lnuaçã.o da. votação do 
projecto n. 210 A, de 1904, croa.ndo no Dls
tricto FedeNl ma.is dous off!cios de tabellião 
de notas (2• discussão). 

O Sr. P1•eslden1.e-Vae se vota.r o. 
seguinte emendll do Sr. Hosannah do O li· 
v.eira.: 

Accrescente-se: 
§ Terão prefet•encia. no provimento dos 

loga.res de t&bellião de notas os que apresen
tll,rem serviços no exercito e na arma.da om 
tempo de guerra.. ~:1 vada. a. red.a.cçoo final do projeeto n. 70 C, 

n. de 1904, pu.ra. ser .enviado á. sancQão presi· 
· .: dennia.l 1J São 8' · O Sr. Ger:m.ano Ha&slocher 

:' c.las 8.8 ·r~d:~va~ente sem debate approva · (palc1 orclem)-Sr . PJ•es!dente, lembro nova
c .....,.ves naes dos projectos numa. · mente á Ca.mara, na. hora. da votação, que a. 
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emendiõ do S'r. Deputado Hosannah de Oli· 
veira providencia sobre assumpto já. pre
visto em lei geral, que est~ em vigor. 
E:dste uma lei que concede.:prefe1·encia para 
os loga•·e~ de taballião de notas aos Ctda.ilãos 
que serviram â Patria ~a gueri'a do Pa,ra· 
guay. Creio que a Camara. niio tem -necessi
dade de a.cceitar c.;sa emenda, que é supor
flua; e estou certo de que seu illustre autor 
não impugna.râ as objecções que ora faço. 

Posta a votos, ·é rcg(Jitada a rGrerida 
emenda do St·. Hosanna.h do Oliveira. 

O !!ii1•. Bricio Filbo (pela m·dem) 
requer verificação da votação. 

Pruce>ü3ndo-se á. verificação, reconllcca-se 
"tm•em votado a favor 51 Srs. Deputados e 
contra, 66; tott1.l, 117. 

O Sr. GeJ.~ma.no Hassloche.I 
(pela ordem)-Sl". Presidente, peço a V. Ex. 
que cmsulte â C'\SO. sob;·o si concede dispens1 
de interstício pa1·a que o projecto, ta.l qual 
foi appr.:>vado, seja d:~.lio para. a. ordem do dia. 
de amanhã.. 

O'St". PJ.·esident.e-Não é possível, 
porque foi a.eceito o projecto substitutivo da, 
Commissao, cuja redacç1iodcve ser pulJlicada 
pa.ra. a 3• discussão. 

E' annunci[lrJn, a v0tação do projecto 
n. 79 A, de 190'1, autorizando o Governo a. 
adquirir, parDo a galeria da Escoli.L. de Bellas 
Artes, os quadros do f<Allecido pintor Victor 
'Moil'ollcs, com parecer e emenda da Com mis
são de Ot•camcnto (2• discussão). 

E' posto a votos e a.ppt•ovaclo em 2• dis
cussão, sal v o a omonda da Commiss1io de 
,Orçamento, o seguinte a.t,.t. l• do 

PRO.JECTO 

N. 79 A- 1904 

O Congreli.So Nacional decreta : 

Art . 1.• Fica. ;Lutorizado o Governo a. ad
q uh•ir, para a g aleria da El;cola de Bellas 
Artes, os quadros do fe.lleci,lo pintor Victor 
Meirelles, em deposito na mosma escola, tttdo 
pela quantia de 50:000$, em que fora.m.ava
líados pela commissão nomeada p elo Ministro 
do Interior. 

Em seguida é posta a votos e appl'ovada a 
seguinte amenda da Commissã.o de Orça
mento : 

Em vez de 50:000$- diga-se: até 
50:000$00$. 

Art. 2. o E' aberto ao Governo o necessa.río 
cre>l.ito para tal ftm. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' o projecto assim emenda.do, n.pprovado 
em 2n discussão ~enviado á Commissã.o de 
Oroa.mcnto pua redigi!- o para. a 3a -discu@são, 
do accôrdo com o vencido. 

Pus to a votos, é appPovado ·em 3" dis
cussã.o e envi;vlo ;t Commissão de Reclo.cção, 
o seguinte 

PROJECTD 

N. 2G9 ~ HJOi 

O CongTe~sJ Nacional decreta : 
Artigo nrüco. Fica autorizado o Poder 

Executivo a abt'ír ao Ministerio da Ftlzenda 
o credito extraordinario de lO 3: 862$180 para 
pagamento das despnas com a aclluisição de 
novo ma.tet>íal e trl1.nsferencia para outro 
editicio da Delega.ci(). l?iScaJ do Thesoaro Fe
deral em PorMmhuco ; revogadas as dlsposi· 
ções em contral'io. 

E' annuncia.da a vohçli.o <lo pr~jec to 
n. 231, ue l9J4 (do Sen,tdo), regulando o sor 
teio míli tal'. com parecet• o emendas da. Com
missão de Marinlw. c Guorr:1 (2" d iscusssão) , · 

O !i!b~. 'Pa.·e.'!il(lente- O projecto (: 
do SemJi.IO ao qual a Comwissilo do l\farinha. 
e Guerra dD. Ca.mat'& apresentou emendas 
substituind·l a.~sim no twt. 1'' e seus para.
grnphos: 

..trt. !. • Sub3titua. se paio seguinte: To<lo 
o c i: I n.dito brazilei ro, dos do a. ida.do do 21 
á. de 40 aunos com[)letos, d obrigallo a.o sar
viço militar, nu. rõrm'l do a.r t. 86 da Con~ti
tu!çilo da. RepulJlica o de accôrdo oom as 
proscri pçõe ~ da presen to loi. 

Os Srs. QllO a. approvam queira.m levan
tar-se . (P;msa .) 

Foi approvada. 
0 Sa. RODOLPHO PA.Ix:i\.o-PeÇO a palaVL'a : 

pela ordem. · 

o Sr. Presidente-Tem a palavm ; 
pela ordem o nobre Dep~bdo . · 

O Sl". R.odolpho Paixão (pela ; 
ordem )-St·. Presidente, pergunto a Y. Ex. ; 
si foi a emenda substitutiva da Comn:lissii.o: 
ao a.rt . lo do projecto do Senado, que Ma ba; 
de ser votada. ' 

·0 Sr. Presidente'-Sim, senhor; ; 
São succcssivamente postos a v otos e ap

provados os seguintes fu•tigos do refGrida pro- •o · @1". 'BPicio ·FHho (p~la ·ordem) 
Jecto n . 71:) A, do 1904: ·roquer a verificação ·da ·votação. : 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:47 +Página 12 de 23 

ANNAES DA CA111ARA 

Prooodendo-se á veritlc.1cão; reconhece-se· Pedro Pernambuco, Rodrigues Doria., Priscg. 
terem votado n. tavor da emenda substitu- Pa1·aiso, Augu.sto de Freitas, Heredia de Sá, 
tiva. 03 Sra. Deputados e contra 12, total 105. Corrêa Dutra, Sá Freire, Erico Coelho, Fi

delis Alves, Garlos Teixeira Brandão, Gar-
0 ih•, Presiden-te - Não hll nu- neiro de Rezende, Carlos Ottoni, Wencesláu 

mero. Braz, Francisco Malta, Herroenegildo de · 
Vue se proceder á chamtlda. Moraes, Joaquim Teixeira. Brandão, Lindol-
Proeedendo-se á cll.ama.da, ycrifica-so te- pho Serra, Carvalho Chaves, Carlos Cavalp 

rem se -ausentado os Srs. Passos Miranda., canti; Germano Hasslochcr c Homem de 
Arthur Lemos, In!lio do Brazil, Anizio de Carvalho. 
Abreu, Virgílio Brigillo, Pereira Reis, Al-
b t M 1- p 1 s·1 1 'd O Sr . . Preslden-te-Respond.erai'Il-~r o arao tao, au a. e 1 va, z1 ro I.eitc, á chamada 100 Srs. Deputados. 
Affonso Costa, Celso de Sou~a, Prisco Pa- Não hl\ numero, 
raiso, Hercdla ·do Sã, Cm·rêa Dutra., Irincu Fica adiada a vota,io. 
Machado, Sá. Freire, Lanrindo Pítta, Fran· • 
cisco Veiga, Carlos ottoni, Wenceslau Braz Passa-se ã. materia. em discussão, que havia;. 
Francisco Malt:J., Carlos Cavalc:J.ntí, carvalho sido interrompida. 
Chaves, Abdon Baptista, Soares dosSa.ntos, Continua. a discussão unica do parecer 
Germano Hassloeher, Angelo Pinheiro, Vi· n. 199 C, de 1904, sobre emendas otforeoida!l· 
ctorino Monteiro e Homem tle Carvalho. na 3• discussão do projeeto n. 199, deste· 

anno, que orça a Receita Geral da Repll-
0 ll!b·. J?reslde:n.te-Responde1·a.m á blica. para o exercic!o de 1905, 

cllama.da. 113 Srs. Deputados. Ha. n ttmero. 
Va.e se proseg11ir na votação. O Sr. Presidente-T@m a palavr&. 
Posta. de novu a votos a referida. emenda o Sr. Enéas Martins. 

substitutíva d~ Commissã.o de Marinha. e 
Guerra ao a.rt. I" do projec~ do Senado, é a O Sr. Enéa& Martins responde· 
mesma approva.da.. âs considerações feitas pelo Dobre represen~ 

ta.nte paraense, Sr. Passos Miranda, eom• 
O Sr. Driclo Filbo (pela ordem)- batendo a emenda apresentada. pela bancada. 

Sr. Presidente, não tanlto du,·ida sobre 0 amazonense, a que tem a. honrado pertencer; . 
facto da chamada ter accllila.dO a. presença de e que foi fundamentada. hontem pelo seu. 
113 Sra. Deputados, nem a Mes~ seria c:tpaz distincto oompanhoil·o de representa.ção o 
de declarar causa que não fosse exa.cta. ; ma.s SP. Aurelio Amorim. 
é qt1e, pt•ova.volmonte, algunscollegas, depois Mostra que a emenda. da bancada amozo. 
de responderem á cha.ma.da., retiraram-se · e, nen$e, relativa J. ftsca.Hza('.io da. exportação 
como a apparencia. é de que agora ainda 'ba. dos pruductos do Acre, tom em vista defen
menor numero do que ha. pouco, venho pedir der os altos interesses do Estado que repre
-verificaçiío da. votaçã.o. senta, impedindo as irregnla.rida.ô.es e a.buaos 

que se dão ou se podem dar em ta.l serviço. 
O .8t•, ~:a·~'"'idente-:,Vae se pro11e- Tet•mina declarando onlriJgar a solução da 

der a. vorttlcaçao da vota.Qao, a requeri- quostã.o á. alta. sabedoria d11o Camara.. (MHUu · 
manto do Sr. Brieio Filho. bem; mHito bem,) 

Os senhores que a.pprovam a. emenda. suh· 
, sLitu&iva da. Commissilo M art. I• do prO· 
jecto do Senado, queiram re levantar, cun· 
serva.udo-se de pé. {PaHsu.) 

. Queimm sentar-se os senhores que Tota
; ra.m pela emenda, levaotando-~e os que vota-
: ram contra.. (Pau~a .) , 
' Vota.ra.m a filvor da emenda substitutiva 

da. Commissão 88 Srs. DBputa.dos e contr;\ 12, 
· ·total, 100. 
, Não ha numero; vae se proceder á cha.· 

mada. 
· Procedendo-se á ellamada., veriHDa.-se terem 

se auaenti!odo os Srs. Passos Miranda, Arthur 
Lemos, Indfo do Brazil, Anizio de Abreu, 
Virgilio Brigido, Frederico Borges, Paula e 
Silva., lzidro Leite, Affonso Co8ta,. Celso de 
Souza., Joã.o Vieira, Cornelio da. F()naeca., 

O Sr. Artb.ur Len1os- Sr. Pre
sidente, questão ê esta em que não interveem 
interesses políticos, questão é esta em que 
não póde entrar, não pó de, nem deve, nmll' 
ho>tilidade inter-estadual, porque não nos se- . 
param politica amazonense e politica. pa.
raensu, não existe rivalidade entre os nossos
Estádos ... 

0 SR. ENÊAS MARTINS- Si OXÍBtisse, era. 
preci!Jo acabar. 

0 SR. ARTIHJR LEMOS-.,, porque, si na. 
realidade a emenda. que Ol'a se discute visa 
defender interesses do tlsao amazonense, in
teresses do fisco paraeDse não sa acha.m em. 
jogo. 

O . que se dá é a luta de interesses re
motos do Estado do Amazonas, allia.tlos, de, 
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SESSÃO m,-r 22 DE NOVEMBRO DE :190-~ 

facto a. interesses da em preza. que lhe ex- províncias, e ainda no rcgimen republic~~:no, · 
pior~ 0 porto. com inilludiveis direito~ do qua.rido os Estados não se achavam orgamza-· 

·commercio paraensc, que com sous cap1taes dos e regia-os o Governo Provisol'io P?r;~ele•-
1 l a. e VlVIfica o gados seus que arrecadavam para Umao os · desbr~vou e exp orou, exp o r impostos d~ exportação, todas as leis osta.bele· 

territorio do Acre._ coram que taes impostos fossem eobradoB ~o 
O SR. SA PEIXOTO - Por es~e arg~mento acto da exportação, no a.cto da morcadol"HI. 

se poderia querer (!UO o Bl'J.Zil cont1nuasse sahil' do territorio na.cional pa.ra o estran-
colonia de Portugal. (lla va<·ios Ol•lros geiro, (Apoiados.) 

apm·Ms.) Ora, si agora se presct·eve que a ~scaliza.
. O SR. ARTHUR LEMOS- .\o latl{) desses di- ção da exportação de borracha, oriUnda do 
reitos do commercio paraensc -e é em nome Acl"e Fedem!, seja feita exclusivamente na, 
delles que me acho na i1•ibuna.- militam os Alfandega de Manáo~, que se tem 1 Tem:se · 
interesseg dos proprios a.creanos, os quaes, que de lá., p:tgos os 1mpo.sto~ do e:J:pe~rtaçao, 
approvad;l a emonaa, tedi:o, por e!feito da a b'o!'racha tem de seguir infallivelmente' 
te!, cort~as suas relações commepctaes com para 0 estrangeiro, suppl"esso assim, senho•
o Parâ. (apartes), com as cnsa~ nv1adoras, de res-tnl é 0 alca.nce dessa emenda,-·suppresso
cujo subsidio vive o commerClo acreano. 0 commercio de cabotagem da borracha 

O SR. ENf:As MARTIXS- O braço cear2nse acreana para. o Pará! 
poderia reclamar direitos ao Acre. (1'rocam- o SR. H~SANNAU do OLIVlllRA-Apoiado ;. 
se mHi.tos c-1dros apm·les.) é a consequencia. Iogica da. emenda. 

O SR. ARTIIUR LE~!OS - Defendo neste o SR. ARTHUR LEMos- E que aer~ isto. 
momento ao lado dos interesses pa.raenses sioão a mais injusta. e ioiqua distincçao en• 
e a.creanos, os interesses de cearenses e rio- tre portos de Esta.dos ~ . _ 
gra.ndonses do IIOrtc, que outros não são, na. Pois tenta-se restringll" a exportaçao 
sua maioria, esses acrea.nos. (Apartes.) da. borracba. acreana ao porto de Maoáos, 

J<Jst~ é a. verdade, e apr,weito o ens(\jo pois visa-se impedil" quo tal exportaçlo se 
para declarar á Ca.ma.ra que, si vigol"a ainda. effecmo pelo porto de Belém, e tom-se co
hoje na organização pro,>·i~ol"ia do Acr~ a. l"agem de affirmar ainda. que ftca. mantida a._ 
medida liberal que p1ll'm1ttm a commumca.- perfeita igualdade entre esses dous pe~rtos ? ! 
ção dos acrea.nos com o commet•cio paraense, Leio na obra, nunca aesás rocommendad~. 
Jacto é esse q11e se deYe sobretudo á infiuen- do nosso profundo constitucionalista Sr. Jooo 
cia. que os acl"eanos, victot·iosos, ex:erceram Barban10, 0 bistorico da. disposição que acabo 
na alta esphera go-verno.men tal, e aos indefe- de invocar: 
ctiveis SenUmentoS de justiça C l'CSpeito á «EM FAVOR DOS PORTOS DE lJNS CONTRA 05-

. Constituição quo a.nimnm o Governo da na- DE oUTRos ESTADos. Esta probihição des-
~ão. (.tpoiados,) tina-se a manter uma. igualdade commer--

Sim, Sr. Presidente, n·eruenda ap1•esenta.· cial comple\a. nos Estados da. l:ni~o, no in
lla e defendida pela honrada ba.oca.da amaz?· teresse da. liberdade e desenvolvimento do. 
nense nio ~ em ~eu oont.exto, lettra e cspt· trafico interestadual. E' uma limitação no· 
rito, menos que a iofrli.CQli.O clarissima e ir- podei" de regular 0 eom~ercio (art~ 34, n: ~), 
ritante de um alto pl'6ceito constitucional, til"ando á União o al"biti'IO de, por tmpoS!ça()
de cuja observan~ia. depe~de o podel"mos de taxas e de restricções regulamentares e· 
viver em federacao, manttda a igualdade fiscaes, ou de qualquer' outra fórma, estabe-
lega.l entre os Estados e a União. lecer desigualdades, que seriam tio injustas-

Leio no art. 8• da ConstituiQão : quão pl"ejudiciaes. 
<~E' vedado a.o Governo federal. cre:ir de o mesmo dispõem as Constituições dos E~· 

tjHalquer modo distincções.e preferencias em tados Unidos Nol"te Americanos (art . 1°, se
favor dos portos de uns contra os de oukos cção o•, n, 5) e Argentina (art . 12, etc .).» 
Estados."' Esse desenvolvimento e essa. liberdade do.. 

O SR. SA PEIXOTo-Nã.o tem applicação ao trafico entre Acl"e e Belem esta.ria.m eoarcta-
-cnso. dos pela emenda, si vietoriosa tosse . 

O Sa. HoSANNAH DE ÜLIVlURA-Tem toda. Eu falo ante illustres collego.s da banc&da.. 
(Trocam-se outro$ apartes,) mineira e a elle~ l~IJ!bro quo o ~rojecto pl"i-

0 SK. AP..TIIUR LEMOS- Ouça-me o nobre mitivo de Conshtmçao estabeleCI!l. apenas o 
Deputa.do. seguinte : «E' vedado ao Govern() Federal 

Senhores, desde 180B isto ê desde que no crear distincções e preferencia.s em favor dos 
"Bra.zil se começaram~· cobrai": para. o fisco portos de uns eontm os de out!O• E••adcs, 
IIMÍOD&l, OS imposWS do e:tportaçã.o, awuns med1a11te regulamm tos COmmercsaes Otl {is
dos quaes passaram depois para as ant1gas . caes"'. 

v.l. vu 
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üs illllstres mineiros Srs. Francisco Veiga Ma.s, que eJtistissem esses interesses da 
e Paixã.o offereceram, porém, uma emenda União, acaso poderiam ser elles defendidos 
a esse dispositivo, emenda que veiu sensi· com infraecão clara da Constit uição! 
-velmente ampliar a prohibição que se queria Eu acabo de ler a V. Ex. a emenda do 
irripôr aos podoms federa.ru de estabelecer 81•. Yrancisco Veiga e do Sr. RodoliJho 
distincções entro portos dos Estados. Paixão, o que se converteu em IBttra consti-

A emenda foi esb : «Depois da palavra- tucional. 
m•ear- accrescente-se- de qualquer modo, Eira não_ q~iz gue a. União fi~asse impedida 
supprimindo-se as palavras finacs: -me- de crea~ dtstlncçao e proferenc111 entre "Portos 
diante reo-uln.mentos coinmerciaes ou fis· de vartcs Estados, r1penas p elos regnhmen-
caes,)) " · tos fisc:\es o commo:·cíaes, que são actos do -

A tal respeito, escreve o Sr. João Bat··~ Exe~uti-:o. Seu objectiv~ f~i ve~ar ao pt•oprio 
balho : « O projocto dizi11 mais precisa- Leglsh>ttyo Federal o d!stmgUlr, de qualq~tcr 
mente mediante 1·egulamentos commcl"ciaes e moc~o. se.)a como for, qualquer que seJ~O 
flscaes. A emenda tornou muito vaga. a dls· pretexto, entre portos dos Estados, proferm-
posiÇão, estabelocendo-a em termos absolutos do uns a outros. _ . . 
e que p:trecem repellir quaesquer t•estricções. E pot•que sea]lores? Porq11Cl tsto senlt des· 

·O que o artigo p1·ohibe s<io aclos legislativos c f~zel' a fedaraça.o · 
_providencias rr.g1.<lamenta1·es qtte embm·acem O SR. HosANNAH DE OLIVEIRA-Apoiado. 
ou tolham a igualdade ('omme,·cial completa o SR. AR.THllR. LEMos-Mas,-diz-se-estã.o 
entre os Estados, •• » em jogo os íntaresses do Amazonas. 

Ora, ve V. El1:. e vê a C<Lmara. que o qt.Je O Sn. SÁ PElXOTo-E estl'ío em jogo os in• 
pretende a illustre bancada do Amazonas e tel'OSSes d!!. União. 
nada menos do que destruil' na sua. total etll.
caaia. . um artigo constitucíooal, monopo
lizar a exporta~ão da bot•racba. acreana. ao 
porto de Man~os, prohibindo·a pelo porto de 
Belém. E que iniquiJade! e que injustiça!
.pois tanto importa corbr do chofre relações 
na.tm•aes de commercio que o tempo tem re
vigorado, entre a praça. paraense e os habi
tantes do Acre ; relações tanto mais solidas e 
tanto mais profundas quanto como se dis;;e 
aqui ex-adverso, não obstaute a g1'ande pro· 
ximidade que existe entre Manàos c o Acre, 
rel11.tivamente â distancia que desto separa. 
Belém, « 75 "/o drL producç<To acroana, é ex
portada por Belém ». 

A emenda que ora combato visa1•a.romper, 
dissoldar esses laços q ua o tempo, os i nte1·es· 
ses na.turaes do cornmercio e até mesmo 
uma certa troca de aíl'ectos teeru esta bele· 

· cido entre os acreanos e o commercio pa· 
xaenso. Mas em favor de quem ~ Em f<~.Yor 
do commercio inter-estadual~ 

Não ! ?O?tr~ elle, porque o Parli. não pre
tende prtvllegtos ; quer pura e· simplesmente 
a lillerdruie commerciaL · 

Que. supremos e respeita v eis interesses 
estão . porventura em jogo contra seme
lhante liberdade, que chegt1em a exigir se· 
melhante estado de sitio ~ 

0 Sa. AURELIO AMoRrM -Interesses ílo 
Estado do Amazonas. 

O 8R. AR!!'llUR. LEMos- Int oresses do Es
tado do Ama.zonas L . . 

O ·sa. S.<~..' PErxoro-E tambem interesses 
d:tUnião. 

. 6 Sa. ARTRUrt LEMOs- Ah·! interesses da 
União •• , 

0 SR. HOSANNAH DE 0LlYElR.A.-Es tes não 
estão. Os interesses da União estão garan
tidos ta,nto pela fiscaliza.ção do por to do Ama· 
zonas como pelo do .porto do Pará. 

0 SR. AURELIO A<>IORJM-Ha di1Ie1•ença de 
pauta em que a Uniito é pl•ejndicada em qua
trocentos e setenta e batas contos de réis. 
Leia a est:J.tistiéa. 

O SR. HoSANNAH DE Or,I VEmA-A esta· 
tistica é toda phantasia de V. Ex. (H a outros 
rLpm·tes.) 

0 SR. ARTIIVR. LE:'.!OS-E que fosse esse o 
prejuizo da União. , . Meios haveri11 de !!.dmi
nistnti vamente evítal-o . 

:Ma.g, s~nhores, sou fo r ça. lo a etnpl'ehender 
um historico da questão par!l. que a Cama.ra 
veja cl:tra e nitidamente as origens e o al• 
cance da. medida em dClbate . 

No íatuito confes~ado do emancipar-se do 
comrnei•cio paraense, o Amazonas estabeleceu 
em 1901 que a borrach 1. de sua pPoducção 
não .poderia seguir em cabotagem para o 
Pa<•á sem ser deserobarcada. pesada., benefi
ciada e encaiJtotada em Manáos. 

Qua.:).~ fora.m os resulta dos de semelhante 
meélida., que no Pa.r á. levanto u os ma.is altos 
protestos, corno a.té mesmo no commercio 
amazonense ~ Estes : 

A' borracha nã o -podi:t seguir nGrmal
mente para Belém. Os navios que a con
duziam dBrnorava.m-se oito , dez ·e mais dias 
no porto de Manáos. 

0 SR.. AUI\ET;IO AMORlM-Só quando ha.vüi, 
qualquer ·embaraço • 

O Sn.. ARTHUR. LBMos-·E' facto, Os n avios 
em regra :ficaY!Inl em Manáos por largo 
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·t.empo. A borracha era ahi qua.si forçada.- que a. ve1·b ~ra.vam, o commercio do Pará. 
mente vendida.. E iBto acarretava. para o quedou-se ante o inevitavel da su<~ ruína, 

· commercio paraense uma nefasta conse- nãort'lcorrendo á intervenção d" Podm• Judi
quencia- a de subtrahir-se o productor o.o· oiario, porque contra as suas aspirações se 
p~gamcnto devido ao credor, estabelecido alloga.va que o gravame era um direito do 

-em Belém . Ama.zona.s, que este Estado dispunha sobre 
Esta affirma.ti-va exige uma explicação. . sua. produccã.o, .e. pois, dentro da sua. auto-
As cnama.da.s caso.s a.Yiadoras de Belém nomia., ora-lhe licito esta.belecel' as mais 

·vendem a. mercadoria. a prazo (1.0 seringueiro, dra.conianas, as mais _ vexatorias m<~didas 
pra,zo ordinariamente de um anuo. O serin- flscaos. · 
gueiro contrahe a ui vida. no proposito de pa- Não huuve romeJio legal para semelhante 
.gal -a com o· Pl'oducto da safra; mas, uma situação. · 
Yez que a borracha. se demorava. largamente Ao commercio do meu Estado, porém, 

·em Maná.os e ahi eJ:a onerada das tl.espeza.s a.nimou por fim uma grande esperança : a de 
lnherontcd a.o sim desembarque\ beneficia- se ver liberto daquella. legislação qua.ndo o 
monto o encaixotamento, a. vona:l. em Ma· terrHorio acreauo deixou de sersubmettido 
nãos se lhe impunha. Isto quer dizer que á. ' jurisdicção · amallononsé. Então, sim, a 
novas relações eomrom•ciaes er<lm assim ~r- plena libeL'Clado commercia.l ia ser r.estabele· 
tificia.lmente creada.s e o antigo credor á.s cida, e os acreanos podet•iam agora mandar 
mais das vezes nã.o era. pago do que a.dcan- seus productos pa.l'<t a pra.Ç.:J. de Belem. 
tà.ra. Cortadas estavam, assim, as relações t 
commerciaes entre 0 Pará. c os sel'ingueiros A essa jus issima. espectativa corrcspondeu 
do Ama.zona.s. o Governo da Rep11blica., respeitando um 

prinllipio constitucional dos ma.is importa.n-
0 SR. AURJ>r.ro AMomu-E as casas tl.liao>1 tes para. a. exis toncia da federação, e inspi· 
O Sa. ARTilUR LEMos- As casas filiaes raodo-sc em um vivo sentimento de cqui· 

vieram depois e fora.m poucas. dade e mesmo de reconhecimento pa.ra com 
u.quelles habitant es do Acre, que, em mo

O Sa. AURELIO A~WRIM- Nesse tempo já. manto gravo da. vida nncional, puzéram em 
·existiam muitas casas ftlia.es. contribuição seu brio , su.1 força., seu denDdo, 

O Sa. ARTHUR Ll;Mos- Ao con traL•io, fui sua coralrem, seu conhecimento das armas, 
,exactamente essa legislação ti~cal que deter- em bem aa patria.. 
minou a oreação das casa s filiaes. Ora, Sr. Presitiento, é t udo isso, é essa 

Mas, Sr. Presidente, a taes vexames e conquista de ordem liber al, de ordem pa
inconvenicntos não se limitava a lei ama- tr!otica, de justiça, de respeito â. Constitui
.zonense, porqu e esta borracha que ficava çã.o, que se pt•etende dest ruir. (Apoiados . ) 
em Manáos era. vendida por preço inferior á Nada. mais, nada menos. 
cotação que teria em Belém. Apenas duas E' iníquo. Já. o demonstrei; demonstra.l-o-
ou tres casas commerciaes de Ma.oá.os com- hei ainda. por outro aspecto. 
prtlova.m a. bol'racha. para revendcl-a., e, gra- Essa. medida., sabe a Cama.m, viria preju
ça.s ao monopolio , obtinh1:.m luc~os oxtraordi- dica.r principalmente o commeroio paraen.se . 
na.rios.Por outro lado, as o.::cilla.çõos do Cll.m· Recorda. ella., porém, 0 que representa. essa 
.bio não são conhecido.s normalmente, dia-
riaroeiJte, em Ma.náos por ·isso que 0 tele:-: coromercio pa.raense em relação ao fisco fe-

,_ b fi dera!~ E' elle o que, na ·ordem dos contri-
grapuo su · llvial não fuucciona com regu- ·bu!ntes pa.r~~o 0 Thesouro da. Unii'~o, occupa 0 laridade para aquella. capH:J.l. Na. auseocla 
de taes ioformações, 0 commercio calcula· terceiro logar na Republica.: a Alfa.ndega de 
habilmente 0 pre"o que .tem de fazer para. a. Belem vem logo depois da do Rio de Janeiro 

" e da de S:t.ntos. 
borracha, reportando-se u uma ta.x!\ co- Pois é um commorcio '!Ie>sas condiç:ões 
nheold!!. anteriormente e· abrindo em seu que ia. ser pro fundamento lesado pela. União, 
favot• uma larga mnrgem no preço, para 
que, si a oscillação for g rande, não venha a que presta t ão largos beneficios, si ven
.elle a perder na. otl'erta.. cesse a emenda al)resentada. e defendida. pela 

.banca.da. amazonense. · Imagina-se facilmente agora o }.'rejuizo do 
p1•oductor, obrigado t~ vender n bot•racha. Ainda mais: si passa5S3 essa. emenda, para 
·eni Manáos, impedido de fa.zel-o ein Belém . que a fiscalização propugnada. pela. bancada. 
Es~a legislação fiscal do Amazonas causou a.mo.zone_nae se pudesse tornar eft'ectiva., seda. 

-os .maiores .da.mnos ao commercio paraens€': . necessa.r10 que a borraoba desembarcasse .em 
foi, .ta.l;vez, .o principal factor da crise ·por Maná.os; e!,.como tenha e!la. de sor expor~, 
.que elle passou .e de que ora. :se levanta ... con1'urme J& o ~emonatre1, _por Mana.os, dev1;1. , 
Bntreta.nto, feitos contra tal fiscalização . s ~r abi benell.()la.da e encaixotada. · . 
. meetings de protesto, pronunciados dl.ecuraos. UM SR. DEPUTAno-o.-Pod·ia .nã.o,ser.. · · 
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o SR.. ARTnun. LE~Ws...;...Oh ~ Como ex' mente o commercio do Acre e do Para , para 
portar a bqrracha sem beneficiai a e sem f;j,vorecora uma empreza e a um Estado, au· 
cncaixot!Ll-a ?! gmentatidil·lhes a renda 1 

Ella desembarcaria, seria beneficiada e M11.s, esta borracha exportada por Manáos 
encauota<l.a. só poderá. ser objecto de traosa.cçõGs com-. 

o" SR. Sl. PEIXOTO-A premissa. é falsa, m3rciacs em Manâos. Os credores parãooses 
porque a medida não importa no beneficia.- não receberão mais o pagamento do suas 
mento e no enca.ixota.rnento. dividas. Os acreanos, neste paiz de. liber

dade, estarão impedidos do vender o seu 
V ,uuos Sas. DEPUTADos-Como não 1! producto no Pará, onde quizerem. 
o Sll.. ARTHUR LEMOS- senhores, ft;;cali· Esta. situação Srlria perfeitamente analoga 

zar a exporta.çã.o é fa.~e~ a e:&portaçã.o. . áquella em que estiu•iarn os productores da 
·· Por leis fcdsraos que nós tomos e que aq:Ul zona fronteirica ou federal de Ma.tto Grosso, 

estão '(mosh·ando ~i1wos), a fiscalização éfe1ta que commet•ciam com as praças do Rio e 
no acto da exportação; o V. Ex. comprehende Sant~s, si so estabelecesse, por actc· Legis
que esta. fiscalizaçiio não se poderia. real· !ativo ou administrativo, que os seus produ
mente tornar etrectíva, sinão no aeto da ox· ctos só pudessem ser expor>a.tlos pela Al
porta.ção.Fiscalizar 11 e1:pol'taçio antes della, fandega de Porto Alegre, o qm~ os im:ps
é o mais rematado dos absurdúS t Como ·deria da virem a Santos e ao Rio. 
distinguir, demais, a. borracha que já. pagou Nem outra seria a situação dos produ
o impostodaquella que atada. estfi. sujeib a ctos da. colonia militar do Igunssü no Pa· 
cllo ? ! rani!., si ~e determinasse que a. sua. pro-

Assente, pois, que a fiscalização não póde ducção fosse exclusivamente exportada pela. 
SOl' feit:J. sinão no acto dtt exportaçlio, e Alfandt•ga. de Floria.nopolis; não pela. de 
:~.ttendendo·se a. que a emenda manda fazel-a. Pa.ra.naguá. 
em Ma.uá.os, a conclusão ir1•ecusavel é que a. Defendo o Parâ, oeste momento e por 
borra.cha. do Acre só poderá ser exportada. nosso orgão, o interesse do seu commercio. 
por Ma.náos; d&.lli seguirá. para o estrangeiro, Defende-o isoladamente porque, em se tra
sem mais poder vir a. Belêm. tando do borracha, e ello o unico a.ttingido 

o sa. HosANI'iAilJHII OLlYEmA. - E' 0 fim nos seusinterasses.pelo monopolio de :I)'Ianáos. 
unico da emenda. Mas, em principio, deveriam combater tal 

monopolio tod.o3 os IMadoo, porque outra 
O SR. ARTIIUR LE~os-Rendo toda. ju.;tiça cousn nã.a se pretende com esta. emenda 

~i. boa. C é de V V. EE:x. na elaboração da. senão 0 privilegio de exportação no E.~ta.do 
emenda.; mas emflm não estou impedido, do Ama.tonas, oontra. todos os demais roem
por isso, de desdobrai' ante a Camara as bros da Federação, assim pudesaom ellos l'e
vnrias consequencias perigooa.s quo virão da cobo1• a borm.cha. e e:tporta.l-o, 
acceitaç;ãodaemenda. e que se conteem no seu Esta. é a. situação. 
llojo, E po1·que tudo isto? Por motivo de fiscl-

A borracha desembarca em Manúos p1ra. I!zação dos impostos do Amazonas ? 
o 11m de fiscalização e exportação. Desomba.r· 
cada. ella., terá quo ir para. armazena. Que O SR. AuRELIO AMORIM - ·sim, senhor, 
armazens? Os da «Manáos Harbour•. a. em- por interesse da fisca.lizaçã.o do; impos tos do 
preza. de melhoramentos do porto de ManáoP, Amazonas. 
E' claro que esta empreza nao faz a.rmazc- O SR. ARTutrit LEMos-Tudo isto: inrracciio
nagem gratuita. c cobra. sobre a borracha da Constituiçil.o, prejuízo do commercio, no
uma taxa de capatazia., ficando assim. mais vos onus sobre a b~rra.cha, etc, , por (l.mo1~ 
onerado o produeto, mais projudicado o cro. dos interesses do Amazonas ! 
dor do acrea.no c mais prejudicado o llroprio Met•ece-nos moi to o Amazonas; .ninguem 
acreano. , mais do que eu respeita. os interesses das~ 
.· Não digo que o Estado não tivesse. inter· Estado; ninguem mais do (!UO eu encara com 
esse nisso, porque é sa.bido que o Anmzo- sympa.thia os representantes amazonenses 
nas arrendou a esta emprez& o trapiche que me.dii.o a. honra de ouvir· me , 
«Quinze de Novembro~, mcdi"nte uma taxa Temos eontiguidade de tOl'ritot•io, temo~ 
quo cobra. sobre as mercadorias nelle doposi~ identidade de fauna, flora, situa.çã.o geogra.
ta.das. Por isso, íi natural que o Estado tenha phica, condições climatericas; aquellas duas
ta.mbem suas vantagens, ao l:1do das da regiões estão fadadas aos mesmos destinos; 
cManllos Haroour» . a. grandeza de .uma e de outra ê-nos com-

Ora, .Sr. Presidente, dlr·se-hia que o Con- mum. Não lLa, dootro das raiaa da sensatez, 
greaso deveria. YGtar somolbante omenlla. em pOSIIibilldade de divorcio sério entro nós e, 
beneficio dos interesses da. cManãoa Harbo'un, sobretudo, no que· diz respeito a. .laços com
inrrlngindo a. Constituição, prejudicando alta.· mercio.es, o que devel'ia imperar era o-
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ragimen da. concorJia, gat•antído imparcial• 
mente pela faculdade que tem a União do lo· 
gislar sobre a. na vegn,ciio dos rios· que liguem 
Estados, e sobret11do, sobre a d.o Amazonas, 
que é um rio-mal',a.ssim considerado em tra.
ta.dod diversos, rio aberto aos navios proce· 
dentes de todas as nações. 

Depois, á União compete legislar sobre o 
·commercio inter-estadual, e é craro que, 
dentro da Constituição e dentl'o dos intm·
esses superiores da Federaç.ão,ella só póde fa.· 
zol-o agindo com stricta. egualdado entt•e os 
Estados, com respeito á libel•dade de com
mercío que se quill patentemente ga.rantir na 
Constituição, pelo dispositivo que acabei 
de ler. 

Em uma. palavra, por mais que eu estime; 
por mais alta. que seja. a. conta. em que deve
mos iiodos ter o Estado do Amazonas, seria 
irriso1•io consentir na violação da. Constitui· 
ção só pOl' amor aos seus interesses. 

Entretanto, vou demons,rar :i. Ca.mara. que, 
rle facto, esses inte1•esses de tlscalização nã.o 
passam de uma phantasia.. 

Leem·se no memorial, a.qui profusa.men te 
distribuído pela bancada amazonense, as se· 
guintes palavras: «Não suspeita. o Amazo
nas da fraude;· allega a sua possibilidade e 
quer que a Uniao a proveja., de a.ccordo com 
os interesses recip1•ocos., 

Na o suspeita o . ..-1ma;:onas da. fi·aude. 
O terri torio federal do Acre está. proviso

riamente organizado desde abril. Muitos 
mezes $ão decorridos já, e, si possibilidade 
houvesse de fraude prejudicial aos inter
esses do Amazonas, esta. fraude j-1 existiria. 

A fraude, em ma teria. fiscal, é tã:o prompta 
no surgir dos descuidos da lei, como a agua 
no escoar-se. através as mínimas brechas do 
vaso que a contém. 

Mas, si a a.llega.da possi bilidà.de de frau:Je 
estivesse convertida em realidade, a ban
cada amazonense devo1·ia. conhecet-a. e 
a.lfirmal-a. 

0 SR. SÁ. PEIXOTO - Alfirmo quo exist9, 
o SR. HoSANNAII DE OLIVEIRA -Oh! até 

agora nã.o a.lfirmaram ! 
O SR. ARTiiUR LE,ros- V. Es:. não é 

r·esponsa.vel pore~te memorial1 (Mostl·ando,) 
O SR. SA PEIXOTO- Não ; mas existe a. 

fraude, e della se aproveita o Estado do 
Pa.l'á.. 

0 SR . HOSANNAH l>E ÚL!VEIRA - Nã.o 
apoiado ; V . ·Ex. não ê capaz de demonstrar 
isso. 

O Sn.. SÃ PEIXOTO- Não apur(>mos muito 
esta questão. 

0 SR. AnTlltrl\ LEMOS - Si o Estado do 
P~ná se. a.pl'Oveita. dessa fraude, é caso para. 
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demonstrai-o claramente, terminantemente. 
A !firmo que de,conheço .. esse próCe,so do 
ganho illicito do meu Esta.do. 

E repito : si ttll fraude exii!tisse, a. ban
cada amazonense devia ter conhecimento 
della. ; mas, nesse caso, os illustres Dopu
ta.dos pelo Amazonas nã.o se limitariam a. 
a.llega.l' a sua. possibilidade ; formulariam 
claramente a suspeita de sua existencia. · 

Diriam mais; diria.m que essa. fra.ude ex
istia. de fa.cio. En~t·etanto, não o dizem, nem , 
siqm1r .~u$peitam ; apenas at•gumentam ootn 
n. possibilidade do manejo ft•audulento. 

Mas, como quel' a. bartcada ama.zonenso 
que essa fiscalização se tot•ne e1Iectiva 1 

Ou vi dizer-se ainda.. ba pollco, que, não 
era indispensa.vel o desemba.rque dll. borra
cha, pois a ft.:;ca.lizo.çã.o podia. ser feita. sobre 
agua. 

Q11em conhece um pouco o commercio de 
borracha, verifica que semelhante hypothesc 
e ir realiza vel. 

Os porões dos na.-vios vêm ordinariamente 
cheios de borr~cha.; as cmbil.rcu.çõcs nã.o diB· 
põem mais de espaço livre. 

Como fazer-se em taes circumstancias, 
confronto ent.re as declarações insertas nos 
conhecimentos, nos manifestos, nas guias de 
exportação, e a realidade do ca.rregamento, 
sinã.o desembarcando este ~ 

Dentro dos porões é impos;ivel esse exame, 
materialmente impos~ivel; o desembarque 
da bo1·racha é inevitavel, e com o desem• 
ba.rq ue a. longa. demora. dos navios. 

Foi o que vimos quando imperava., c1>mo 
ainda. impera,a legislação tlsoa.l do Amazonas 
com relação á borracha de sua produ()Çlto. 

A estadia. dos va.pores era de oito, nove e 
dez dias, com prejuízo e:draordinario para. 
o commercio, quer de Manáos, quet• de 
Belém. · 

Acceitemos, pot•ém, a. hypothese de que s. 
fiscalização -visada. não implique o desembar
que dos generosa fiscalizar, certos, todavia, 
de que o ex<~.me material destes ê de todo 
·ponto irrea.lizavol dentro dos navios. 

Em tal caso, a ftscalize.çito reduz.se á. in• 
specção visual dos documentos pela loitura. 
dos manifestos. Como, pot• tal processo, dua'· 
cobrir contrabandos 1 Diz a bancada 9.mazo
nense, em aeu memoria.l, que é pos~iv111 ve· 
riflca.t• no ca1•regamento de borracha acreana. 
a oxistencia de sini ílar amazonense, pelo 
Clt1lmO daS marcas industriaes lfl'&Vadas iJ.o 
producto, porque estas são ma.ts ou menos 
conhecidas em Ma.náos. 

Isto, porém, !l phantasia. a.inda. 
Não 11xiste, quor !lO Pll.rá., quer no Ama

zonas, registro de marcas de borracha. 
Assim, o conhecimento .legal, authentico, 

de taes marca.~. é inconcebivel; . · 
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Admitta-Ee, todavia., que tal regi~tro ser contrarias. E sol.lretudo ponderemos que ,. 
exista: os que quizeremfraudar o fisco amDr mais do que a guerra de tarifas entre os Jes-
zonense, nada mais terao a fRzer do que mu· tados, com receio da q_ual prohibiu o Con
dar as suas ina.rcas. . gresw os impostos inter-estaduaes, é de te-

Qttc leis, q_ue interessos, que difficuhladcs mera parcialidade dos poderes fll•.ler<J.es dis-· 
materües. poderão fm•çal-os n. não usar ucsse [ tinguiodo e pJ•efü~·indo entre. Esta_dos, t.?r
expedicn:e'l nando tllasot• ia a Jgualdaile feder~tiva., prm

E; sen~o assim, como impoliü· o co11t!'a- cip,\lmonte si isto se faz com in!1·acção 
bando. rlauo que elle exista?. clal'íssima do t!lxto conslitncioml. 

Vê-se bem que a soohudi.L Jiscalização Esse perigo felizmente não passa dD uma. 
sobre agua, de que, aliás, sô agora se falia, l'emota &pprehcnsão. A 1Jancada paráeuse 
ê intcimmente ioefficuz, irroaliz~vel. confia no patriotismo o na jus tiça da. Çt~mara. 

O meio -viave.I nii.o ~este. Slo Amazonas (lll«ito bem; muito bem.) 
não quer estabelecer postos fiscaes, como 
os estabeleceu a União, na l'egião limitrorhe 
rlcsse Esl.a.do com o territorio federal, o meio 
seria o mesmo que o :proprio Amazonas já 
IJOZ em pratica. relativamente ao Pel'Ú·: 
baix u· a taxa da exportação na região limi· 
tropbe. Desta fó1'ma., D1velados os impostos, 
desappar•ece o interesse do contrabando. 

Porque não l:tnça mão, novamente, o 
Amazonas desse recurso tão simples~ Porque 
o objootivo visado não é a. ti~ca.lização do 
IJroducto am:tzonense. Fosse-o, e e lia s~ 
fa.ria, como já vimos, sem necessidade de se 
invocar• a. acção dos poderes fedcrD.es, sem 
gravame para o commercio e S(Jm offensa á 
Constituição. 

O object ivo ora visado não é outro senão 
aquelle me>mo que o Estado collimou a.o 
tempo em que decretou p<u·a a l.lorraclla. de 
sua producção o beneficiamento obr·igatorio 
om Ma.ná.os, contra o-qual ficamos impedidos 
do agir, IJorque se dizia que a isso se op
punll<~. a. autonomia estadu:li. 

Agora., não; quem dehb!Jl'3 é a União e 
nella temos juize~ imparciaés em q ull certa
mente ha de dominar o respeito â mag na. lei 
do paiz. 

J~í não quero mo rof(}rir á natul'a.l contern
pla~ão que o grande commercio do P:1l'á 
deve nnturalmonte marecer da. Camara, ))elo 
muho .cvrn que coniri buc pa.r·a. a reaeita 
gora! da. Nação, fa1.endo· da Al!'<l.ndega de 
Belélll a. terceiL•a. da Repu blica, 

Acima dos iote!'esaea do Amazonas e do 
commercio paráense, acima dos inte1·esses 
do~ acJ•cu.nos, está, senlwres, o respeito á 
Constituiçã.o. 

P or mais banal o usado quo seja esto ap
. pello á guarda do instituto basico da nossu. 
nacionalidade, é convetdente, mórrnenLe em 
phascs agitil.das da nossa poJitíca , tel-o 
semp1·e em mente .Sl quer emos manter in
tegm esta. P:~. tria, si q u \: ramos e vi ta. r a 
desintegração deste paiz, r espeitemos . as 
condições existenciaes aa . FedeJ·a.çã.o. 

Não rio~ õornernos estraohos, é certo, aos 
. damuus e prejuízos. dos Estauos, antes.· har

O Sr. lB••icio Filh.o-81' . Presi· 
J.ente, o assumpto é grande e o tempo de que 
disponho é pequeno . .Si a. hom já estivesse 
um pouco mais adiantada., assomaria. ú. tri· 
buna. pedindo a V. Ex. o adiamento do de
bate; -vendo, porém, que ainda fa ltam tres 
quarto~ de hora, ap1·oveitarei e$BOS minutos 
para. o exordío de minha oracfio, para as 
considerações preliminares, l'eservan•lo -me 
para, na sessão tie amanhã, coiieluil' as pon
derações que o assumpto do projccto re
clama.. 

Li,Sr,Presidonte,com a attenção que o caso 
exige, de um latlo o t rabalho primitivo do mau 
illuskJ.do a.migo,dign o r epl'esentante do Ma
rauhã.o, o Sr. Urbano Santos, l'elator 01:1 re
ceita.; por ou~t·o l;.•do, SJ•. Presidente, li o l'e· 
lator·io do di!(UO Mioistro da. Fazenda, tonJ.o 
bem prélscnte a situação critica do pa.iz como 
resalta clv.s cores v ivas e c1rregadas com que 
pinta o nosso 11uadro financeiro ; a.ind.a por 
outro lado, SI'. Presidente, li ~~ttenttttnijnte 
as emenda.s olferecid<ls a esto orça. me ato bem 
como o pa.!'ecer que foi elabo1-aJo polo illus· 
tre relato•· e sublicripto pela q uasi unan imi
d;•de da. Commis8âo afó1·u. uma ou outra di
ve•·gencia insig nificanto, p11quena, como se 
deprnbende .ta~ l'es~ricçõos ·consta.nLos do 
voto doS1•. Paula Ramos, illus~t·e l'OJ.ll'BSCJn 
tanto do i:lantu Cathat·ina. 

Sr. Presidente, o digno re.presontanto do 
Maranhão conh~co de ba m uito o a lto 1\lll'eço 
em que tenho S. Ex.; existe mesmo <mt:e nós 
laços de affei~ão, que e a peço pe !'missão para 
rccorda.r neste momento, esta.ndo certo de 
que S .. Ex. ~ não é capaz de pl·etonJ.er rom· 
peL-os .•. 

0 SR. URDANO SANTOS- Elles muito m o 
lisonjeam. 

0 SR. BRIC!O FILHO - ;,. lá porq ne csta
m,,s em e~tado de sitio e porque eu ooja. um 
oppo~icioni~ta. 

Não está isto no caracter. de S. Ex. 
0 SR. URDAND SANTOS-Certa.mente • 

monizemos os seus interes~es com os da O Sn.. BR1c1o FILHo-Permitta., p ois,. que· 
mesma Ullião, que não podem e não devem eu os recorde e os recorde com tanto mt~is-
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op.portunluade, quanto eu .qliero demonstrar· ·de fazer l~arcllarregula.rmentc os traballlos
que , si. não íbs;,em priocipios que preoiso ilo- p~rlamentares. 
fendo•·, em qualquer hora, em qua.lquer mo- Aco!lteceu, mais uma vez aqui,nquillo que 
mentGJ, .sl.não fosse r. necGssldacle de de:fcmdcl' tGroos sempre visto : em um caso geral, 

·umas tantas cousas qae âr1ui tei:Jhodefeudido em um caso abstracto, tüdos. estamos natu
semprCl, sem di~crepancia, sem intervallos e ralrnente dispos~os a acm•tw e nos deiXamos . 
sem desJ'allecimcntos, não me abal<mçar ia, <.1 Jeviu· pclns buas doutrinu~ e a~ bO<IS tlleo
.assoma.r <t tribuna parn ter o d.esprazer de l'ias ; quanJo, porém, temos de particula
discord;tr de S. Ex. rizat' as cvusas e nos ncho.mos dea.uto de um 

M11s, Sr. Pt·esidente, o !:tç:o :1.nin1a<lo ci1~0 concreto, ªn tão enveredamos por urna 
daquclles mesmos intuit:~s que me obri· viell<l. osmu·a, apert11da. 
gar<'m a usar da palavra. em outras vezes, E' assim qu~ muitas vezes derroeamos a 
quando· outros eram os relatol·us do Orç.:v obr•a cons~ruida. com os melhores intuitos. 
monto da. Receita. • Tal como aconteceu com a. p<trte regi· 

A pr imeira observação, Sr. Presidente, mental referente á confecção da.s leis 
!!UO eu t-ouho a. formular, ao começar o meu nnnuas . 
modesto discurso, refel·e-se ás consequencias Em virtude do disposição do Regimento 
da..nov11 reforma regi~ental. :reformado, em~ndas apresentadas a.o Orça.-

V. Ex. deve estar lembrado de que, na. ll?ento do lntet•Jol'. bem como. outr.~s o lrel'e
bora em que se propoz aqui a reforma do czdas ao Orçamento da. Roce~ ta.,. na.o foram 
nosso Regimento, eu me levanteipa.ra. ren- aoceitas ll.ela. Mesa, como IOfrmge~tM da 
der as homenagens que a Mesa met•ecia., o novo Regm1cnto. Nem a Mesa podta pro• 
oom ella o. camara, pala coUJJ.boraçh.o em ceder d.e outro modo. Lo~antou-se grande 
que a.m!,os entraram no sentido de surgir celeuma no~ta. ças.a o ~uVJu-.se, de ba ncado. 
um \raba.lho digno, capaz de oobilita.r as om bancada., nao Já. o s1mple~ sussurro, mas 
func1;õcs legislativas, escoimando a loi que o clamor de quo so P!Ctond.m. c~m aquolla. 
regulu. a nossa. economia intima. de umus reforma cercea1' a. acça.o Leg1slat1Va. . . 
tantas disposições que importaram em ttlio- Nunca vl, s.r. Pr·e~zdento, l}orgumonto mare · 
.nação âs pret•oga.tivas pal'lamcntares. sem base, ma1s som JUStttlcativa. . 

- . d . . . Ao :so as disposições do novo Regimento 
~ao nos fo1 da. o, Sr. P~o~tdentfl, por impediam que qualquer Deputado pudesse 

mutto tampo go~·u· dos banefictos de uma pt·opôl' quo.lquer medida. dn. esphera. legis-
so.lutn~ mo.tllfl.caçao. !ativa ~ 

Vot•tfica.!_llos dent~o em po~co qz:e aquoll!t Nilo, sr. Presidente. 
reforma t~ ?-tll, ~ao v~ntnJO~~· tao .ProvoJ- . O que o Regimento impedia , o que obstava 
tosa não ~elVla, nao .,ora. .cou~llo~a~a. como era. que, nas leis a.nnuas,.no.s leis orçamen., 
em ?onchcões do lubtiftc:n as mol~· do m a- tarias, certas medidas fossem incluídas, 
chtm~mu parlamentar. . . flca.odo, porém, de pé a . faculdade de qual· 

Ae:onsn\hadu. po~a. oxperl.encm d?s factos. quer represonta.ntc apl'oscnt.al-as em um 
tuovula .pelo dOilClJO d~ vo1 em uoa .m~rcha projocto quo, sullmettido ll discussão ampla., 
os .Lr~bu.luo~ desta. Casa., a. r.o~m~ussa.C> de r•·auoa., !iiJeral, com nsga.ran\ia.s oll'<~1·ecidas 
Pohu1 .~,por~ottaruonte bem. escl~rectda., aJ:Of!· pelu pro.prio Regimento, pudesso receber 
&Blhon um~ ta.ntn.s. m~U.tll~u.çoes d~ Regl ·. e~ca.z eolla.boração, não passando de <J.fogil>, 
manto o.nr.z.,o, com o m.t.uno do unpodu d!lho como acontece oom militas d· s me
que na.s leis OI'QlJ.l_DOntarlas . fo~som ~oea.r- •lidas' orçamental'las sobre as qua.08 ; inter
ta.d~~ cer~as medulas melhor. ·~U.,\ptave~s . aos vonção do Senado nã.o so tem da.do em outr·os 
~ro]cctos communs, aos pt OJoctos o r c.hnu.· ao no~. como provu.vohneute não sa da.rá QQ 

lios. . • , . a.nno coJ•reute. 
. Pol, outro lado, St · P 1 oszdeoto, alguns E:tnbora saibamos. perfeitamente .o que 
Deputados,. ~!"tra. elles aquello qu~ ne~te v de osto zoto pei:J.s proroga.Uvas pal'la
momento J.Jri.,e ~· suo. enfatlonha. P·llavrn, montares.; embora. conlteça.mos que nos or
aos puJ!cos collegt~s que o llonra.m com a sua ça.·mentog só são a.cceitas as propostas patro• .. 
attenç,JO, lpropuzer~m u_mas. tanc~s mcil lda.s civna.da:; pelo Governo, sendo a.s outras refu
em comp ementa d~~ acçao da. Me~a . gu.das, o pretn:do se1·viu e a verdade é que 

Apczur, Sr. Pl estdente, do pr r)Jecto passar em nome das pr·e1·ogativas. parlamenta.r·es 
de um au no para outro, apezs.:· de eseoado foi .feita. a reforma. da. refurma. .. oo Regi~ 
um t empo sufficiente, dentro do qual houve manto . 
õl.té margem a um estuLlo amplo da ma.·&erla., O meu, illustl'lldo eollega digna represen
apez~r dMst?, verificou-se qu tJ e&;as meJida.s .ta.ota.do Mu.ra.nhào, r·elator do Urçam~nto .da. 
no.o Jora.rn 1mpugmlod!'os e a.. camara as· acce.l- Receita, n.pr.e11eotou, em · nome dos, SdUS cal· . 
. t ou, certu. d~ qp.e, o.ss1m aatu!'-ndo, concorr1a. .legas, uma. propusta de nova reCorma regj . .. 
. I>a.t'a a.coofecçao de uma. le1 em condições menta.l. · 
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dt.quella Casa do Congresso Nacional, soffrcn· 
do lá. as modifict~.ções necessarias e indispen
saveis ..• 

O S:a. UR!lAr-:o SA!':Tos- E recebendo as 
emendas que aqni não podiam ser apresen
tadas. 

· Apezar de subscripta. pelos membros des~a 
··Commissão, que .muito justamente gosa.m de 
grande nomeada m1sta. Castt, já pelos ta
·lentos de seus membros, já ·pelo a.fan com 
que labuta, já pela. responsabilidade que 
sobre ella peza., apozar de assim amparada, 
essa emenda_ primitiva, essa indicação nã.o 

;pôde merecer os suJfragios dost:~o casa, tão O Sa.. BRroro Fn.uo- .. ·. pa.1·a. que, uma 
longe atirava i!. barra, tanto quo o Hlus- vez emendado, pudesse voltar ao seio da. 
trado rep1·esentante do Maranhão foi forçado Camara., com o t~mpo ti>lgado pua. que nós, 
a apresentil.r um substitutivo á sua prop:ria. do a.ccordo com o Regimento, com a. Consti-
1ndicação. tuição, acceitassemos a.s alteracõss lá l'eitas 

E' certo que essa emenda substitutiva veiu ou olferecessemos a nos.~a rejeição. 
modificar um pouco a situaç.ão ; não Cl'eou Infelizmente isto não aconteceu e vemos 
uma. situa~ão tão incomrrioda e ~mbaraçosa que este orçamento esttt pejado de medidas 
como a indicação primitiva. ; mas, assim importantíssimas, medidas que não podem 
mesmo, peiorou as causas e a prova nós passar sem um exame minucioso. 
temos no grande numero de emendas que a Sou o primeiro a reconhecer que temos 
!Ilesa não pôde deixar de acceitar agora, pressa. e sor-me-hia muito agradavel cncer· 
em vista dessn modificação approvada pela rar hoje as minhas eoiUJiderações de modo 
Casa.. que amanhã o projeoto pudesse seguir para. 

E a imprensa amiga do Governo, em con- o Senado; mas nã.o mo ê dado fazel·o, áesde 
sideraçõe~ feitu,s em artigo de fando, de- que o Oreil.mCll l;o aonMm 87 emendas, cada 
cla.rou que os autores dos dispositivos se ~uni mais im:pm•tante, cada. qual dispondo 
contentassem com a victoria. de alguDll dias, sobre ma teria da mniOI' monta, sobre a.sallm
com o facto de havet• trazido o Regimento pto que exige a nossa attonção, 
Interno, 8.() menos por alguns dia.s, dispo- N tas d' cr s p · 'd t 
st~ões que precisavam sm•, sem duvida, es . con •c es, ~r· resi en o, sem pre-

y occopaçll.o de demorar nli. de apressar, voU: 
madadas. Os autores dessas disposi~es d · 1 't' - j~ d · 
foram..,--a. Mesa. e os dons humildes Deputados exeraen ° a mw Ia cri 101• na.o ,. e opposi· 
fl.U:l entraram nesse trabalho, 0 Sr. Depu· cionista que sou, mas de simples represen
tado Paula. Ramos 0 aquelle que neste in- ta.nto da Naçã.o, com o direito de e11amina.r 
sta.nte occupa. a. aitençã.o da Casa. ps~;:i:~usas com os olhos voltados para a. 

Emtim, resta-nos o consolo de que durante A<rui venho deixar a. minha. OlJiDião para 
alguns dias, já foram lei dosta Casa aquolla.s ~er impugnada, dest1·uida, inuUhza.d.a, ·pela
salutares disposições. Sirva isto de um doce argumentação sol!da do mustre relator, a.r
refJ.'igerio, quando mais nãtl soja, apenas gumentaçio deante da qual me inclinarei, 
como um simples elemento do reeordacã.o ! mesmo que nãe> po.~sa. a.coeita.l-a. 
E recordar, lls vozes é bom; dizem que re· 
oorda.t• ê t•eviver; póde ser quo a.inda. um dia, Abrem, Sr. Presidente, o grande rol das 
quando as praticas estiverem muda.das, te- emendasa.P.resenta.dasaquellasque serefu!'em 
nhamos do · re'ViVGr estes d!JpoBitivos .ti.o ás altera.çóe-a da t11.rifu.. Antes de estudar, 
ail.lu~res, e quo em mú. hora._ em meu não cada uma della~, mas a.quella.s que me 
entender, bum se vô -foram abandonados pa.J•ecem priocipo.es, seja-mo licitO esta
pela Ca.maro. dos DBpilto.dos. belecer uma proliJninar, rela.tivamenta á 

A '-rime!ra Qonsequoncla do ta.l modifica· aaceitação, nos orçamentos, de emenda., mo· 
r,:ão Já estamos vendo i ao pas30 quo 0 Orça- didca.doras das nossas tari!'as. 
meoto da. Reoeita. em 2• di.s<3u,;são pódc Em t'Me da lei, em tace do Regimento, 
aponas receber meia duzia. de emendas, em póde ser impugnada a acceitaçã.o, pela Mesa., 
sa- tem 87, o que exige, incont~sta.velmente, de emendas modificadoras de tarifas ? 
muito mais trabalho, quer da. parte do rela.· Em frente de manifestações da. Commisaão 
tor, que tem de cla.bonr seu parecer, quer sobre outras emendas apresentadas, é justo, 

• da parte da Commissã.o. que tem de estudar a é licito, é razoavel apola•• umas tantas 
ma teria, quer da parte dos o radares que emendas e propô!' a rejeição da outras? 
teem do intervir no debate. Eis as duas primeiras questões que !e-

Nio fôra essa intempestiva modiftea.ção, vant.o; eis a preliminar que esta:ueleço; eis 
·contra a qual clamei e contra a 9,llal. me os primordios da minba &I'gumentação nesta. 
.hei de levantar em todas as occa.s1iies em parte. 
·CJ.ue ~e me offerecer opportuaida.de; não Sr. Presidente, mais de uma vez !om 
fôra. 1.~$0, Sr. PMsidente, e é natural que interruPÇões, sem lacunas, tenho desta tri-. 
-nesrn. bora. já o Orçamento da ll.eceita. esta.ria. bum\ impugutulo a. pratica. nociva dt~ a.ppro· 
no Sona.do, entregue ao estudo dos membros vação de emendas alterando a, pa.uta a.dull-
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·neira, sem a. audiencia da Commissão de emendas offerecidas uma de que o Governo i 
Tarifas. fa.zta qu~stã.o, e o· Presidente da Mesa. toii 

Foi no anno de 1898 ou de 1809-não tenho forçado a submette1· á. Camara. uma. preli-·: 
·certeza. da data, pois que, nessa occasiã.o, eu minar, :perguuhndo si ora licito offore- l 
não tinlin. a honra. d~.fa.zer pa.r1e do Con· cer emendls de alterações da ta.l'it'as··cm lei ! 
gressõ 1'\a.cional - foi no auno il.e 1898 ou de orça.mentn.rin.. · · · 
1899, si nã.o me engano, que foi aqui creo.ua Travou-se largo deba.te, o cncaminharriento · 
.a ·commis·ão de Tarifas com o fim , como o da. votação foi iocantleseente, e, occupo.ndo 
·seu nome clal'a.mente o indica, de inte1•:por o a tribuna, eu disse que a. votaç?.io em sentido 
·seu parecer sobre tada.s as .medidas que se affirmativo importava em· um a.ttesta.d.l de 
reft~rissem a. modificações da :pauta <ldu:J.Ooir:t. obito, pa.ssa.do a. Commissão de Tarifas que, 

Entre outros argumentos fornecidos para des88. hJra em deu.o~c . :pa.ssa.rí'.l. a. represen
uma. tal creação, sobrelevou, sem dtlVida., o tar um pa.pel apenas decorativo. 
da. necessidade .de entregar este estudo a. es- Accrescentei que melhOr fô1·<~ propol' sua 
pccia.listas que pudessemde pe1•to e::ta.mina.r suppre~são, do que concorrer para que ella 
estas questões com calma, com reflexão e tivesse vida. tã.o iugloria e nuli<t. Cl'eio 

·com tempo. mosmo que alguns membros da. Commissão 
Além disso, influiu para a. creaçã.o de uma dera.rn sua damiss.'\o. 

tal Commissão a necessidade impresci.nllivel Passou, porém, a. tempestade, viet•ruu as 
do não est:1r alterando constantemente as nccommodações tão commus nos Parla.man
ta.rit';lS da. alfa.ndeg{l, o qua incontesta.vel· tos, e a Commissão de Ta.r it"as tem ficado, 
:mente concorre PM'<.I solJresa.ltar o commcrcio vae atravessando uma. oxist enc!a. pesadt'., 
e pa.l'!l, difficultar as nossas transacções. sem nada fa.zer, porque a Commi&siLo de O r-

Embora eu não flzesse parte do par la.· ça.mcmto qua tudo empolga. nesta. Caso., em· 
Jllento, acomoa.nha.va. lú. do fóra., nas hot•a.s palgou tambem as runcçõos dessa Commis-:. 
de lazGr, o a.iilia.mento dos trabalhos parla· são. · 
montares, tanto que fui com lmmenso cou· O Sa. URBANO SANTOs-Não apoiado. 
tenta.mento que recebi a. noticia. da crea.çã.o D'ora. u.vante, Sr, Presidente, quem qui· 

·de tal oommisSão. zer a.Ltera.r as tarifas du. alfa.nd·~ga. niio pro-
Ao lembrar-se· o Estado de Pezonambuco, a c.u1•a mt\ls dar cor~ á reforma. pot• meio de 

Çtuerq sou muito ag1•a.decído, d_e,em má hora., um projecto cs:POCLal ; espera :o loi orça.men· 
lOClwr o meu nome (11ao "1'o•ados), entre os taria, onda essas medidas são francamente 
seus representantes no Congresso Nacio~al, aoooihs, o, obLido o b:lli.Jjo do governo, f~z 
voltei a.o meu posto, confiante de que, en· pa.sstu• a. medioo com a.quella. eeleridade 
t.reguo a questão de tarifas a uma. Com- com quo passam u.qui as propostas "o
milslí.o Especial para t.:111m nomoada., ostas vernamentaos a.ind<O as mais inconvenient~s 
questões de alterações das paut~s aduaneiras , , . - · 
seriri.m feitas com uma, ce1•tu. calmu, com Nio so deprollenda. <l ~In flUI} ou. nao en· 
um largo estudo e com o concurso de ele~ tonda que. em .certas ctr?urnsta.!lclas, em 
lllentos de experiencia. cer.tas modt~eaç?es de ta.r1faa_, nao é ncces-

Veri1lco, entretanto, que tudo isto foi bur- s:ma a. a.ujte?n~u" d~ CommJssão d~ Orça· 
lado, pois quo até agora não sei- a o illustre Il!eoto. Nno, e até, SL houv6Siie uma. l!ldioa
rolator podet•á. dar cxpliou.~ões a respeito...,.: ca.o propondo que fo~sem ~eropre ouv1~1\s as 
não sei si depois da craaçlo dil. Comrnist ão <.luas,. e~_nlo estlma_ Jonge .de aBcerta~ a 
de Tat'ifas houve uma boa relbrrua das pau. co~lJulavao_. O que _uno acce1to .é esta pre: 
tas adua.uoh·as, com o seu concurso ou em sctjpçã~ da .corprntssão de tar1fo.s ficando 
virtude de qualquer projeeto que ~nha. P<ll>- só em c>.ampo a ue ~rçamento, com os s~us 
sado exclusivamente com a ilndiencia da poderoa extmor!lma!'tos .a actuar em ques· 
mesma commti!são. t~es desta. na.tm·eza.. Uma pt•ova neste sen~ 

t1do está. no facto recentamentc occorrido 
O SR. URDANo SAN'l'OS~A .revisão foi feita nesta Ca.~a. . Quando 1\>i apresentado pelo 

em 1899 ou HlOO. Sr. João Luiz Alve.~ um projecto de reforl'na 
o Sn. BRICio FILHo-V . . Kx. acha. que foi ra.dical das nossas tarifas, o Sl'. Paula. Ramos 

devida. á. intervenc:ã.o dessa commissã.o 1 apresentou um l'equerimanto para. que sobre 
· · a ma teria fosse ouvlda a Coromissio de Or· 

O Sn. URBA.~o. SAN'l'os-Exclusivamente. çaruento. O requerimento foi fortemente illl'l 
O Sn. DnxciQ FIL!IO.,.-Recordo-me·de quo a pugnado, e no numero do.~ poucos Deputados 

pi'iueipio a Mesa, creio quo durante a prcsi· que .se collocar~un ao lado do seu autor; e8; 
denc!a do Sr. Vaz de Mello, recusa va as. tava. o humilde Ol'MOl', o que nio quet·o é o 1 
emenJa.á .apreaentadã.s ao Orçamento da Re· · ·e~cl\}Sivismo, Sou o .primeiro a. entender 
ceita;, . versando· sobre modificaÇões de ta.t·i- que ns luzes da. . Commts2ão de Oroamenio 

· .fas. Um beiJo dia, .Porém, surgiu entre as são muitas vezes neccssaria.~ para. o escla.· 
~m u · 
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,~cimento de cel'tas situações; mas o que· sidero a mais grave e que deve merecei' for-~ 
não,quero é quo a Commissão do Tarifas, te impugna~ão. 
que precisa ser ôuvida. sobre estas cousas, Refiro-me á autot·iza.çã.o para a, re!orma. 

, seja. atirada ao ostracismo. do Banco da. Republica, esse escoadouro dos 
Apezar de ser rejeita,do o requerimento a. dinheil'os publicas, esse ca.nal por onde off 

que venho de me re:ferir, naturalmente pela governos gastam sem dar satisfações, sem 
oxigencia. de resolver ra.pidamente esta rua- attender ás leis que 'votamos, sem a inter
ter•ia, o certo é que o projecto refol·mando vençlio do Tribunal do Contas, desiquili
as nossas tarifas jaz no arcllivoda Cam.ara.. brando assim os nossos orçamentos, não per-

. E' isso bom? E' isso m:io~ míttindo que o Poder Legislativo possa. 
Acho, Sr. Presidente, que não lut inconve, exercer a. ftscalisa.çlio qne a Cons~ituição es-

nionté algum na demora., porque assumptos tabelece. . 
desta natureza não podem ser resolvidos de M14.5 bem vê V. E~. que esta u tarefa para, 
a.loga.dilllo. niio ser resolvida dentt·o dos poucos minutos 

Foi, p(>rém, o pon~<\ffieuto duqnolle; que que me restam. . . _ 
achavam inconvenioncia n~ demora, que P_revalocendo-me, portant o, da dn;postçal), 
vingou, ou foi o grito estridente que os re- reg~rnental, qu,e ~e g~ant~ orat• sobre. os 
preseotant~s das naçõBS estrangeiras levan- proJ_ectos e!n 3· dt1cus~ao du~s vezes, termrno 
taram julgando inconveniente para os intei'· a!J.Ul as ~1nbas c.onsideracoes geraes, ter· 
esses de val'ias nações D andamento dessa. mmo _aqUI o exordzo, espe!a.ndo que V. ~:t . 
questão no seio do nosso Parlamento 1 parmltta. que eu a.manlla possa prosegmr. 

O Slt. ENJ~AS MARTJNõ-Nã.oapolado; não (Muito bam,) 
pDdia. influil'. q sa. PaESXOEl'\TE- v. Ex. flcar(L in-

.0 SR. Baloro F! LHO - Estou fazuodo uma. sc;I_Pto para. fallaL' p~la segunda. vez sobre o 
simples interrogação a qno ainda. não re- p.oJeato. 
spondi. Fico, a dis~ussã.o adiada. pela hora.. 

Não podia influir, diz o illustre Deputado. 
Pois bem ; deixo de IJii a interrogaçã.o. 

Aponas tenho como resposta. a declaração de 
S. Ex., que vale muito ; fico, entretanto, á. 
espera de que os fados venham confirmai-a., 
p11.ra me pronunciar sobre a ma teria, 

Proteccionista moderado, achando que de
v&mos proceder coro multas cautelas; parti
daria ua ma.uuten~ão das tarifas da prere
roocia. á sua. alteração brusca, consta.nte, 
não posso estar ao lado dos que, com e:ta.g· 
gero, pra'ticam o protecclonismo. 

Contrario ao pPojecto do St'. João Luiz 
Alves, t!'l como estl1 elaborado, devo dize!.' n. 
V. Ex, que entra.rci no debate animado da in
tenção de o·impugnar, mas serei o primeiro 
a levantar a minba. palavra vibrante contra 
as nações que procuram impedir a. acção le
gislativa em medid11 quo ~ aa sua economia. 

Si tiver de me levo.nbr ,para. protestar 
contra. o projecto, farei dous protestos: um, 
contra a. medida nelle contida e outro, con
tra a a.udacia. dessas Nações, que talvez jul
guem quo a nossa situação é igual 11, dos 
paizes ba.rbaros da Africa., onde ellas inter
voem do modo por que eatendem. 
V~, V. Ex., Sr. Presidente, que até agora 

só t1ve tempo p1ra. fazer considerações ge· 
r.1es. Cabia-me nette momento entral' no 
estudo da ca.da. uma dtl.s emeada.s e na ana.
lyse do parecer da. Commia&ão para, depois 
disto, dirigir as minhr.Ls vistas para as outras 

·. propostas coDI!tantes do p:~.recar, detendo
me, principalmente sobre nquella que con-

O Sr. Pref!lidente- Tenlio dado a. 
hora, designo para :tmanhã a seguinte ordem 
do dia: 

P .rimeira parto (até ás 31 (2 horas,ou antes): 
Continuação da. vota.çio do projeoto n. 231, 
do 1904 (do Senado), regulando o sorteio mi
litar, com parecer e emendas da. Commissão 
de Marinha e Guerra (2• discussão) ; 

votaçiio do projecto u. 215, de 1904, de
terminando que os t.abolliii.es de notas do 
Districto Federal ~assem a ser denomina
dos «notario! publ!cos~ , e dando outras pro
videncias, com J!arecer e substitutivo da 
maioria da Commtssã.o de Constituição, Le
gl&lacio e Justiça e voto em separado e 
substitutivo do Sr. Germano Ha.sslocller 
(2• discussão) ; · 

Votação do projecto n. 234, de 1904, auto• 
rizando o Podar Executivo a conceder, a 
quem mais vantagens ofl'erecer, privilegio 
para constt•ucçlo, uso e gozo de pontes ou 
portos com S9rviço de transporte de margem 
a margem, por meio de barcos movidos a 
vapor ou a clelltricidade, nos rios de que 
trata. o a.rt. 34, § 6• da Coostítuição, e dando 
outra.s providencias (2• discussão) ; 

Vot~o do projecto n. 225 A, de 1904, de
terminando quo as legações do Brazil no 
Japão e nas Republíca.s de Venezuela, Equa• 
dor e Oolombia seja.m regidas por ministros 
residentes, coa.djuvados por 2•• secretarios, e 
d;mdo outras providencfus, com pareceres. 
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SESSÃO EM 22 DE :1\0VEMBRO. DE i904 371j') 
----------------------'-"'---------.,---- !t 
!las Commissõ~s d0 Diplomo.~ia e Tt•o.t.~dos e 
de OrQt\mento (l• <liscus~ão); 

Votação do pruj lcli-l n. 2-f) C, da de 193 I, 
l'ed.acÇã.O p 1ra S• discasSãO da CffitlUd& o[e
rooH&aO p:·o_jecto n. 24j, dcs:e anuo (desta.
ca.rla em virtudo do art. do Regimento 
fnterno), :~u~orizo.ndo o Presilente-da Repu
blica a abrir o crcditD ne~cssa.rlo p:.r:~. vcri
:ftcu:r, por exp3ricncias a1cqu:das, o va\Dt' 
do explosivo olferecido ao Goveral) peliJ 
Dr •. Alvaro AllBrb da Silva (3• discttõ>íí.O) ; 

nist~ri:l da. Fazenda o credito de 1 0:000$,~1 
supplementar á verba n. 22 do ar~. 25 \, 
da lei u. l . l45, de 31 Lle dezembro!! 
!le l9J3; ii' 

Di;;cussiio unica da. omenda d<> Senado\\ 
ao projecto n. 151 A, de3te anuo, que a.u- ~ 
toriza. o PNSili(}nts da. Republico a conceder 1 
a.o inspectot• s:~.ni.ta.rio da Dircctoria. Geral \ 
do Sa.ude Publica Dr. APthur do Miranda í 
Pacheco um anno de licença., com todos os! 
vcncime?tos, pat•a. trata1• de sua saude ondo' 
lhe cun Vler ; Votação do pr.>jecto n. 80 A, de 19)4, de· 

clarando instituiçlb da utilidade publica. n 
Academia. ·de Commerc\o do Rio de Ja.ncii•o, 
reconhecendo os diplomas por eHa conferidos 
c';mo de clraetol' ollicial, c dando outras pro· 
videneias, com pu.recer o emendas da C~m
missã:o do Instruccão e Saude Publicl (t• dis-
cussão) ; · 

Continuação d[l, discussão unimo do p:tl'ecer 
n, 199 c, d~J 1904, sobre emendas oifJrecidi!.S 
na 3a discussão do projoeto n. 199, desto armo, 
que orça a Receita Geral da. Republica. para 
o exercício de 1905. 

Segunda. parto (ás 3 1/2 ho~as, ou antes): 
2• discu;sio do JlrojP.cto n. 271, de l90t. fi. 

ll:a.ndo a. despeza do Ministerio da Fazenda. 
para o exercício de 1905 ; 

s• discussão do projecto n. 261, de 1904, 
autol'i:ta.ndo o Poder Exooutivo a abrir ao 
Miuisterío do Fazenda o credito axtraordina
rio de 47:676$707 pa.ra pagamento a Paiva 
Va.tente & Comp., Lemos Moreira & Monte 
e Santoo Gomes & Comp, , de restituição de 
impos~os sobre kerozcme importado ·em !896 
o 1897 e ro3pectiva.s crtstas, em execução ás 
I!DDtenças do Supremo Tribuna.! Federa.! J?!IS· 
sa.da.s em Julgado ; 

Discussão unic~ do pr•oj3Ct() n. 272 A (do 
Sen:~1o), de !001, n.utot•iz!l.n.l u o Pl.'e~i.donte 
da. R.epub!ica o, C)n~edor a.o tenanta do 
2' b:ttalhão de inf't.l.n'.·wia. d;). b rigJ.da policia.! 
Joã.o Alves Rodrigues de~~. oura um a.nno da 

1 
.. 

licença., com soldo e otap:~, para. tra.ta.r de 
sua sa.ude; ! 

Discussão unlca. do projeoto n. 279, de 'l 
1904, aut•Jriza.ndo o Pode1• Exacuti v o o. con- , 
ceder ao Dr. Carlos Domieio de Assis Toledo , 
jui~ de Districto do Departa.mento do Aere, · 
licença. por um a.nno, com ordenado, pa.ra. 
tratar de sua. saurle onde lhe eonvier ;. 

Discussão unic:J. do p.l.rocel' n. 264 A, de 
t904, sobre as emendas o.tr0recidas na. 2" dis· 
eussilD do projeoto n. 2!34, deste &nno, que 
fixa. o nume1•o, claS3e e vencimentos do pes
soal do Laboratorio Na.aiona.l de Analyses 
da. Alfa.ndega do Rio de Janeiro ; 

2" discuss'io do projecto n. 277, de 1904, 
fixando o numero, classes e vencimoctos dos 
empregado3 da Searetal'ia das Relações E~
terioros, e dando outras providencias ; 

2• disaussã.o do projecto n. "2ao, de lÕOi, 
all toriza.ndo o Podar Exoouti vo a. ab~•ir ao 
Mínisterio da Fazenda o crodít) extra.ordi
na.ri:> de 3:930$794 pa.ra p:tga.monto de por· 
centa.gens ao ftscl.l do imposto de tr(\ns· 
porto durante o corrente exercício ; 

1~ uiscussã.o do projecto n. 133 A, do 1904, 
ueclarando da. competencia. do chefe de po· 
liçia e dos d~legados · do Districto Federal 
processa L' e:c-aofficio OJ de li c toJ detlnidos nas 
arts. 277 e 278 do Coligo Penal, e ili1. outras 
providencias; com pa1•oem· 3 emenda. da. 
maioria da Commlssã.o de Constituiç1Lo, Le
gislação e J!I.~tic;m. e voto em sepa1·ado do 
Sl', Estavam Lobo. 

2• di;eussão do projec~o n. 281, de 1904, 
aut'>rizando o Poder Executivo a a.ln•lr a.o Mi· 

Leva.nta.-se a sa~são ús 5 horas e 10 roinu· 
tos da t i!ordo. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2510012015 14·50- Página I de 28 

ANNAES DA CAMARA 

i54,• SESSÃO E~-1 23 DE NOVEMBRO DE 1904 

Presidencitt dos ~;,·s . Paula Ci!t imal'{ies (P1·osidente), Julio de Mello (1• l'icc-Pl·esídente) 
:lc><cw- Guimarães (1• Secrelllrio), Julio de Mello (1• Vice-P1·esidente) e Pault< Guimarães 

(Presidc11-te) . 

Ao mcio·dia p1·ooede·so á clu.!lla.da, a GWJ · Por "mor ao dccol'o da. Ca.mar<\, onde não 
·~sponilcm os Srs. Paub Guimarã.e$, Julio ' hil. Deputados representa.ntcs de intet-esi.eS 
.ie Mello, Pereir;~ Lima, Alenca.l' GuimM'ã.es, I do emprezas pa.rticula.re3, ma.is que em at ten
:'lloma.z Accio!y, Joa.quitn Pires, Sá. Peixoto, I çã.o a.o seu proprio nome tão atreito, vai já 
:u~a.s· Martins, Aurolio Amorirn, Artllul' Le- 1

1 

pa.ra. annos, a ver-so alvo de injustiças que, 
nos, Urbano Santos, Luiz Dorningues, Dias mercê de Deus, resva.lam iaocuas, quer, en
'ieira., Gonçalo Souto, E!oy de Souzíl, Fon- 1 tretanto, sublinhar esse modo de apreciar os 
e~ e Silva.. Pereira R.eis, lzidra Leite, Celso I intuitos da emenda da bancada. amazonense, 
.e Soun, Bricio Filho, Malaqu!as·Gonçatves, modo que a.liás se exime de qua.llfica.r. 
;tpi!l~o Figueir~d<J, R!L!I!lundo de Mira.nda., ! Ha. por cm•to infidelidade no a.paohat• o 
,odngucs D-:>rta., Jo vt ut:J.n:~ de . ~arv!!.lho, l l'Csumo da.s pa.la.v.ra.s a que se está. referindo. 
rosta, Fellx Gaspar, Eugento Toul'mho, Gar- . 
~a. Pire>, Sa.tyro Dias, Alves Barbosa., R.o- D~reudondo a fillcal tza.cãd do E~ta.do e 
lrigues Saldanha, BeJ•nardo Horta; Moreirll. expll~lwdo a razão por que ss a.. qu1z fazer 
Gomes, Heredi& de Sá., Mello Mattos, Sá excrc1~r com a.. emenda do ma.ne~ra. por que 
li'reil'e, Americo de Albuquerque, Fidelis Al- ella. está redi:p.dn.t o ~radar de1xo~ claro, 
ves, João Baptista., Galvã.o Baptista, Silva como cla~o j á hav1a de1xa.do o seu 1llust:r;e 
Castro, Julio Santos, Henrique Borges, Ma.u- comp~nhe1ro ·de bancada., o Sr._ Aurelio 
ricio do Abreu, Ftaoeisco Veiga. Viriato Amorim, que o J\m~onas poderia. fa.zel-~ 
Mascarenhas, Estevão Lobo Bernardo Mon- em posto em Parmttns, <'.omo mesmo a.lh 

· t.eiro Gastã.o da. Cunha,Oa.r~eiro de Rezende sobre a.guas em Ma.ná.os. A só enunciação 
Adalberto Ferra.t Bernardo de Faria., Anto~ dessas providencias, que em nada. a.bsoluta.
nio Za.obaria.s, C~rlos Ottoni,Carvalho Brito, mente interessam; em nada., á. cmpreza do 
Olyntbo ltibelro, Wencesláu Braz, Rodolpho po1•to de Ma.ná.os - que só mente de seus 
Paixão, Bernardo de Campos, Francisco R.o- cá.es usufrue proventos -:- bastaria para 
meiro, Fernando Pl'estes, Ferreirn. Braga., desarmar qua.esquer suspeitas. 
Candido Rodrigues, Hermenegildo do Moraes, Nã.o pode1•ia. dar loga.r isso, entretanto, 
Costa Netto,Candido de Abreu, Ga.rlos Ca.val- a retaliações 1 Quem ba. capaz de marcar 
ea.nti, Cu.rva.lho Chaves, Paul<~. Ramos, Ab- o limite a.o caLUpo em que essas causas 
don Baptista, Elizeu Gui!b.erme, Germano se exercem 1 N"a.o será o orador que a.s 
Ha.sslocher, .1amos Darcy, Domingos Masca.- promova, mono~ quom as in icie : apagando 
l'enhas; Ca.ssiano do Nascimento c Vespa.- do incidente a sombra do qualquer iosi-
llia.no de Albuquerque· nuaçã.o, prefere vor, si Cl exa.cto o resumo n. 

Abre-se a. sessão. que se e.>tá. refeJ•indo, a extrema habmlade 
E' lida e posta. em discus.;ão a acta.. com que se pMe procurar af'astar a der~sa 

1 de elevados _ínt~resses soc!aos _com á sLtspeita 
o 81". Enéa.iil Ma.rtin• nã9 o;;.

1 

de qne maiS de perto v1sa. 10teresses pa.r
ta.va. p1'esente no reeinto hontem, quando, ri. ticula.res. 
:proposi\o da. emenda. sobre tl~ca.lfzação da. Faz justiça a. essa. argucia., ma.s, si os a.nnos 
horracba. proveniente do territorlo do A~re, I podem ter apaga.do ou diluido a noção ni· 
se classificou tal emenda., da bancada ama. tida. das cousas e das pra. t icas em l'ela.cã.o á. 
zonense, como zola.dera. dos ·intet•esses da ·sua pessoa, acceotuará. pela. bancada que 
empreza. qne explora o porto de Manáos I esta entra nesse, como em qualquer debate 

.contra. os do commcroio pa.raense . semelhante, par a. ir atê o f!m, como julgar 
. ~maate pelo Dim·io do Congresso teve no- conveniente, não olhando a tropeços, cum-

twm des~s palavras. prindo serenamente a.quillo que se lhe n.fi· 
. Ta.es sa.o os serviços dessa empreza á ca.- gura que ~ seu dever. ( Mui to bem ; muito 

p~ta.l do Estado! que o orador1·epresanta., que bem . ) . 
nao se lbe d&rta, mesmo enfrentando tnsi- . 

_ nua.ç"õqs mais ou menos veladas, mais ou Em seguida é approvada a. acia da sessão 
monOfl ela.ra.s, de de!ondol:a; no que lhe tosse antecedente. 
dh'llíto, si desse dil•clto ao preoccupaese. Passa·se ao expediente . 
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O Sr. ~~lenea .r Guimarães 
(10 Sec,·eta,-ío) procede á.leit nra. do seguinte : 

EXPEDIE~TE 

desapropriação da casa em que ro;:;idia, o ma .. 
rochal Doodoro da Fouseca quando foi pro· 
clamada a Republica. - A' Commissão de 
Úl'çamento. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que, pelo Sr. Presillcnte da Repu· 

Do Sr. Pl'esidente tlu. Repu1Jlica, de .22 do blica, foram sancciooados as Rcsoluçõ~s do 
oort•ente, onviaudo a ;;eguintc Congresso Nacional, da.-:: r1uacs envia um da 

Otncios: 

cada um dos respectivos a.utugr01phos -
abrindo ct•oditos cxtl·aurdin:uios - uma, de 
5 1$849, ouro, c 604: 3!J4$!M5, papel, para pa-

Srs. !vlcmb;·os uo CongrCfSü ~u.ciona.l- gamcuto t.h>s tlividu.s do cxercici(>S findos, e 
Tenho a honra de communicar-vos quo a ontt·'l, de 1:55:~$770, para I>agamcnto dos lwr
ordom so acha restaboleoida nns tn. Capital, dciros de Gcn ~il IIornum do Oliveira, tlos or
continul\ndo ino.ltcmtl.a. em touos os gst:.Ltlos denauos quo deixou uc r eceber comn telegra
da Rcpublica.. phist;~, de 2~ de mn.t·ço n. 31 de dezembro Llc 

O Govct·oo, al'm:tdo Cii lll as proviuonáts 18!15. - Intciraua. Archivom-sc os autogra.· 
que dcct•iita.stcs, mauiúm o empenho de apu- pho~. 
rat• as rospon~a. bilida.rles dos au toros clus 1 t · t 
tristes c gri.l.vis:>imos f;IC'.OS que trouxoram a Do mesmo sonltot', üu iguu.l d<~ i<\, ra.nsmt -

d b lt tl t tindo a. es ta. Cam~1ra um dos autogra1)hos do 
popula.çtí.<l desta. cltla c em su t•csa 0 ut·an G doe reto do Congresso Na.cional, sa.uccionado 
muitos dias, e. oppm•;.uoamouto, sorcis infur- pelo Sr. Presidente da. R.epubliro., refor
mados tlo l'csulta.do das lliligoncias impostas ffi[l.ndu a lcgislaç:lo eleitora l c <lu.udo outrt\:i 
11elos a.cvntecimcntos. ' · I · · ,, A h' 

As fot•ças ;u•mn.tlas cu;nprira.m com leal- provboncms. -· ntcn·a.ua. rc 1vc-se o an-
dado c vigor o sou devar, auxili:1nuo •\igna e uutogmpho. 
ctnca.zmciüo o poder p11bHco na. dcfeza da Do me.smo senhor, da igual d[l.ta, commu
ordoro o .in.s instituic;:ücs, cabendo-meu. satis· nica111Io que o Senado adopl.ou, c nessa data 
fação 1lc commnnícar-Yos que os E~t,tt.los U.n. enviuu f~ sa.nccão prcs\doncial, n. Resoluçfi.•J 
Repubtico. ma.nilüstal':tm, una.oímes, a sua do Congt·esso Nacional, autol'izu.ncJ.o a. u.ber
solidariedade com o Governo Federal. a. cuja. tura do credito extmordinario de -!2:·180$, 
disposição os do S. Pnulo D Rio do Janoiro pat•a pa.ga.monto das diaria.s a\\::3 engenheiro~ 
puzera.m desde logo o contiogouto de suas fisc"tos da~ ferro·vias fiscaliz~daa pula União . 
lbrça.s lucaes . Do mesmo senhor, de igual da&;~, commu-

Com u. m<ds pn.triotic~ solicitude e n.dmi- nicando que, nessa. data o Sen~\do, onYion ú. 
ra,·cl presteza, o D1•. Jorge Tibiriçá, pro.si- sanc-çã.o prcsidcucia.l a Resolução do Can
dente do Estado de S. Pa.ulo, enviou-me dous gresso Nacional, autorizn.ndo o Governo a 
dos ~eus batalhões, que ~1mla. se <tcham nesta. applica.r ao preparador do historia. natural 
Capita.l, commuoicu.nuo-mc n.o mesmo tempo mccti~u. da Faculdado de Medicina. do Rio de 
que conservava de pl'omptidiio toda a força. Janeiro, Dt•. An Lonio Sn.tfiamini, a disposição 
do Estado, para acudir, si fosse preciso, em da l('i n. 138, de 21 de junho de 18V3, o da.t. .. 
defeza. da Republir.a. do outras proYidoncias. - In teira.da. 

Tiveram repercussão na. capital th Bahia Do mesmo scubor, de i.!!un.l da.t a, communi· 
os movimentos re-voltosos, e (l\ succumbiu, ~ 
victima <lo dever, o tenente-coronel Inno- cando que () Senado auvptou c OUSSI\ data 

en vüm â. sa.ncçã.o do Sr. Presidente da R e· 
cencio l!abricio Ferreira de M;,ttos. publica a resolu~'ão que <lhl'O o credito ex-

A f~\milia. !leste bravo militar e as de y 

outros defensores da legalidade, que mor· traot·dinario de 500:000$, papel, pu.l'tl. occor-
t ror á.s despcza.s com a, execução do a.ccol•do 

reram no seu posto, são dignas da. pro ecção pt•ovisorio entre os governos do Brazil e do 
llos poderes publicod. 1 -d 12 d · 11 d t Con.2'ratttlttodo-me comvosco pelo re.~tahe· Porú, cone ut 0 em CJU 10 o corren o 

~ a.nuo.-Inteira.da.. lecimetlto da ot•dero, apresento-vos l'Cspel· 
tosas sau<.la.~ões.-Inteira.da. Do mesmo senhor, de igual data, communi-

cando que o Senado approvou o uessa. da.ta 
Do Sr. 1° Secreta.1•io do Senado, de 22 do enviou á. sa.ncçã.o a p1•oposição desta. Cama

corrente, tra.nsmittindo o projecto do Sona- ra. a.utoi'izando a concessão a Rumualdo 
do, determinando quaes as pessoas que podo· Justino Netto, 3o escripturario da. Al:fl.:Lndega. 
rã.o obter pensão ou mercê pecuniaria do da Bahia, de um .anao de licenca, com urde
Governo Federal.- A's Commissões de Pen· nado para. tratamento de saude. - Intei-
sões e Contas e Especial de Montepio. ra.da: 

Do mesmo senhor e de igual data, reme- Do mesmo scnhor,de igual data., communi-
tendo o projecto do Senado, autorizando a · ,.ca.ndo que o Senado approYou e nc.ssa data.. 
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enviou á sa.ncção a. proposição deE~ta Cama
ra autorizando .a abertura do credito do 
1.304: 134$094, supplementar a varias ru
bricasdoart.70da lei n.l.l45, de 31 de 
dezembro de 1903.-Inteirada. 

dos tm•renos agrícolas, etc., o limita a 2.000 
contos a quantia que o governo deverá dis
pendet•, além tlas verbas orçamentarias, com 
a execução d::ts medidas especificadas no sub
stitutivo. 

Do Ministerio da. Justiç:t e Negocio;; Inte
riores, do 21 do corrente, transmittindo, de
vidamente sanccionados,dous dos respllctivos 
autographos da. resolução do Congresso Na
cional, concedendo seis mezes de licença, 
com todos os vencimentos, ao Dt•. Lucia de 
Mendonça, ministro do Supremo Tribunal 
Federal. - Inteh•ada. Archive-se um dos 
autographos, euviando so o outro ao Senado. 

Do mesmo Ministerio, de igull data, sa
tisfazendo a requisição desta Camn.ra, no 
officio no 341, de 14 do corrente, quanto ao 
resultado do exame da escriptm•ação da Con
tadoria da Brigada Policial, ainda não con
cluido.-A quem fez a requisição. (Ao Sr. 
Deputado Soares dos Santos.) 

São lidos e vão a imprimir. para entrar 
na ordem dos trab:tlhos, os seguintes 

rROJECTOS 

N. 20 A- HJ,J4 

Parece1·es das Commis$ÕCS de Obras Publicas 
e Colonisação e de 01·çamento sobre emendas 
offereciclas na 2a disc~tssao do projecto n. 20, 
deste onno, que estabelece medidas tendentes 
a attenuar os etfeilos das seccas nos Estados 
do No1·te da Rept!blica 

(Vide projecto n, 177, de 1903) 

Por occasião da segunda discussão do proje· 
cto n. 20 de 1901, estabelecendo medidas ten
dentes a attonual' os effeitos da secca nos 
Estados do Norte da Republica, foram apre
sentadas diversas emendas e um substitu
tivo. 

De accordo com o art. 128 do Regimento 
Interno da Camara. a Commissão de Orça
mento tem que emittir parecer sobre todas 
as emendas que augmentarem a despesa ou 
l'eduzirem a receita publica, e neste caso 
estão a emendado illustre Deputado por Per
nambuco, Sr. Affonso Costa, e o substitutivo 
do distincto Deputado pelo Ceará, o Sr. Tho
maz Cavalcanti. 

A lei n. 1.145, de 31 tle dezemb1•o de 1903, 
no art. 16, n. 10, lettl'a g, consigna ns se
guintes verbas: 
Açudes, irrigações, ca.naes, 

em Quixadá............. 269:600$000 
Açudes de Acaralltl-mirim 

e Ac<trn.pe.............. 245:400$00') 
Estudos e construcçã.o de 

açudo8, poços o outras 
obras contra os offoitos 
das secca.s, inclusive as 
qu3 fn.cilitem o trans
porte po1• terra e pot• 
agna • • • • • • • . . • • . • • • . • • . I. 000: 000$000 

1.515:000$0;)0 

Além de:ta. disposição consigna a. mesma 
loi as seguintes: 

Art. 17: 
::-l". XXXII. A tomar :ts s~guintes medidas 

no intuito de attenuar,ta.nto quanto possível, 
os o1feifos da srcca nos Estados do Norte: 

a) construir açudes o poços nos Estados 
assobdos pela secc:t, de accordo com as in
trucçõos c1ue forem expedidas ; 

b) construir estra•las de ferro e melhorar 
outras vias de communicação que liguem os 
pontos affectados pala. socca aos de facil 
communicação com os melhores mercados o 
aos centros pro·luctoros ; 

c) premiar aos cidadãos que construirem 
em terra de sua propriedade pequenos açude~ 
ou poços, de a.cwrdo com as condições esta
belecidas pelo Governo. 

N. XXXIII. A despender, para a execução 
das medidas especificadas no n. XXXII, além 
d 1S verbas que forem consignadas no orça· 
monto, até á qua.ntia de mil contos de réis, 
em condições ordinarias, e as que forem na
cessarias, em caso de calamidade, prove
niente da secca. 

A mesma lei no art. 17, n. XX, autoriza 

O referido mbstitutivo abrange a em!3nda 
do nobre Deputado por Pernambuco e, em 
relação ao prc•jecto, contém as seguintes mo
dificações: A medida I• abrange todos os 
Estados assolados pela secca, ao passo que 
o proje0to só decretava medidas para cinco 
Estados. 

o Governo « a adoptar o alvitre que julgar 
mais conveniente, para executar o prolonga
me1 :to da Estrada de Fe'l"ro Conde d'Eu, pas
sando pela cidade de Campina Grande, ate á 
"illa de Batalltrlo ou outro ponto mais cont)(l
niente, as estradas de ferro de Baturité ao 
Grato, de Sobral a The1·ezina e construir no 
Estado do Rio G1·ande do Norte uma estl·ada 
de ferro que, partindo do ponto mais conve
niente do titloral, vd ter d .regitío mais asso
lada pela secca. ~ 

O substitutivo cogita ainda. da canalização 
de aguas de uns para outros rios, irrigação 
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Do estudo comparativo das disposições or· 
,ça.mentarias e das medidas contidas no sub· 
·stitutivo, chega-se á conclusão de que estas 
não são, mais de que uma repetição da.quellas, 
em fórma. imperativa, e limitando a acção 
ao Podei' Exerutivo. 

E' assim que as medidas referentes a es
tradas de ferro estão todas consignadas no 
n. XX do art. 17 acima referido, podendo o 
Governo despender as quantias que forem 
necessa.rias, ao passo quo o substitutivo não 
pCll'mitte ao Governo gastar mais de dous mil 
contos com todas as obras. 

O art. 16 n. 10 lettra. G e o a.rt. 17 
ns. XXXII e XXXIII providenciam sobro os 
estudo:! e con.otrucção tle açudes, poços e 
outras obras contra os elfeitos da. secca, 
dando ao Governo a quantia de dous mil con
to.'l para tal fim. 

O projecto n. 177. do 1903, que tomou o 
numero 20 neste anno, foi apresentado em 
18 de ago.>to do a.nno passado, quanilo ainda 
não tinha. sido organizado o projecto de orça.
mento do Mini~terio da Industria e Viação, 
que consignou todas a.s medidas nalle eon· 
tidas. Accoita a emenda. substitutiva ao at"t, 2° 
do projecto, n.presentada. pela Commissão de 
Colonisação e Obrns Publicas, estão preju· 
dicadas a. emenda. do Sr. Affonso Costa e o 
substitutivo do Sr. Thomaz Cavalcanti, na 
parte relativa á despesa, e sobre a. qual foi 
ouvida a Commissão de Orçamento. 

Sala. das Commissões, 22 de novembro 
de 190L-Cassiano do .Nascimento, presidente 
- Paula Ramos, rela.tor. - ComeUo da 
Fonseca, - Galetío Carvalhal. - Francisco 
Sd, com restricções.-Fl'ancisco Veiga. 

N. 20-1904 

(VidG projecto n. i 77, de 1903) 

Ao estudo da Commissã.o de Colonização 
e Obras Publicas foi submettido o projecto 
n. 177, de 1903, propondo providencias que 
a.ttenuem, tanto quanto possível, os atllicti
:vos elfeitos das secca.s, que periodicamente 
fia.gellam grande parte do norte da Re-
,publica.. · 

Prestigiam o projecto as assigna.turas dos 
Tepresentan tes do varias dos Estados sujeitos 
á. alludida. calamidade. 

Considerando que o projecto viza estabe
lecer um serviço permanente do construcçã.o 
ele poços e açudes que diminuam, no f11turo, 
()S desastrosos resultados da. falta de chuvas, 
assim como a constt•ucção de esti'a.das de 
ferro que, além dos demais beneficios, faci
litem o transporte de recurros para onde de
verem e puderem ser mandadoR ; 

Considerando que taes p1•ovidencias, ex
.ecijtadas em épocas normaes, segundo planos 

e systen1a. resultantes de estudo dos compe
tentes, além de mitigar deploraveis etfeitos 
da ausencia de chuva~. evitam as repetidas 
despeza.s avultadas que mais de uma vez a 
Nação tem feito para soccorrer brazileiros 
famintos, dolorosa. necessidade que fatal
mente se reproduzirá, emquanto não forem 
tomadas medidas proventi vas como as con
tidas no projecto ; 

Considerando que essas olJras, conhecida 
a incontesta.vel uberdade do solo onde serão 
fundadas, augmentarã.o a riqueza. publica. 
pelo desenvolvimento da produccão naqucllas 
t•egiões; 

Considerando, porém, que não são sómente 
os Estados designados no n. l do art. 1° do 
projecto os expostos aos males decorrontilS 
das faltas de chuvas ; 

Considerando, por ou tro lado, que ao Con
gresso, nn. confecção dos orçamentos, cumpre 
resolver quanto se devorá despender em 
cada. exercício com o serviço creado pelo 
projecto : 

E' a Commissão de parecer que seja ud
optado o projocto com a.s seguintes emendas : 

Ao n. 1, accresconte·se : Pernambuco o 
Bahia. 

Substitua-se o art. 2° pelo s Jguinte: O Go· 
vcrno despenderá. nas obra.s a. que se refere 
esta lei a quantia. consta.ntc da lei de orça· 
mento. 

Sala das Commissões,O de setembro de 1903. 
-Olegario Jlacicl, presidente.-Felix Gaspar, 
l'elator.-Vespasiano de Albuquerque.- Rcty· 
mundo Arlht1r.- Aurel io Amorhn.- Sergio 
Saboya.- Abdon J.11ilane.:. 

177-1904 

Razões justifica ti v as: 

As calamidades resultantes das continuas 
scccas que teem assolado os Estados do norte 
nesses ultimas annos estão pedindo, com 
instante solicitude, a attenção dos poderes 
publicos para. a execução de medidas que 
tendam, pelo menos, a. minora!', tanto quanto 
possivel, o soffrimento de nossos concida
dãos, tão persJguidos pelas más condições 
meteorologicas daquellas regiões. 

Com as seccas do norte tem o Governo 
central despendido, principalmente no an
tigo regiman, dezenas de milhares de contos 
do réis, qua.~i em pura. perda, porque, em 
logar de empregar tão avultada. quantia em 
construcções de obras permanentes que vies
sem melhorar a situação affiictiva daquel
les Estados, a. teem distribuído aos indivíduos 
a titulo de soccorros, salvo uma pequena 
parte a.pplicada na construcção de algumas 
obras no Estado do Cea.rá. 
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A construcção de estradas de ferro, açudes 
e poços naquelles Estados tem, não só a con
venieucia de empregar utilmente o dinheiro 
preciso para soccorrer as necessidades da
quella haroica, pórêm infeliz população, 
como a dignifica, transformando os soccorros 
individuao;;., justamente considerados como 
esmolas, em auxilies mnieriaos, como com· 
pensação do trn.ha.lho, sempre nobilitante. 

Os soccorros <htdos directan:entc a Cêtda 
individuo toem. ao contral'io. a dosvanta· 
gero tlo nenhum beneficio mátel'ial trazet• 
pat·a a União ou p:lra os Estados assolados 
pola secc:t, n.lém do granJ.e inconnmiente 
de incit:.t.l' as populações dos logr.res a.mea
çatlos por este m<d a emigrn.ren: para as ca
pit:J.cs, orn procu!'u. de soccoi·ros, onde a ag
glomeraçã.o de tanto. gonte tém si<lo funestis· 
si ma, ta.n to pat·a o.;; emigrante~. e o mo para 
seus haiJi tantos, e, como exemplo, citaremos 
os fu.ctos do tristisl'!imns recordações das soc
C:J.~ antel'io:·es, ospeciahuent!l no Estado do 
Cea.rú., ent:'io província do meBmo nome. 

Em vist:1 uo exposto, convirei que o P.:>de1• 
Lr!gislativo, secundando a.s boas intenções do 
EKecutivo, lho abra no,·os horizontes para 
a sua acção c lhe clü os meios neco~sa.rlos 
para. no,•os e:nprehondimcntos, no intuito de 
minorar os e !feitos d:t c:\la midade que amea
ça actualmonto os E$tarlos do norte. 

,\.ssim, po:s, considerando que as esh·adas 
de forro,além do augmentarotu '~ rü1ucza na
cional, trazem vantagens de ordem indus
trial, facilitando o transporte do todos os 
productos naturn.es o artificiaes, especial
mente nos logares assoln.dos pela secca, on•le 
durante o;;sa calamidade ha complct:J. escas
sez de meios de transporte, em vista da 
fa.lt:~o d'J aguct e pastagem pal':J. o:; animaes; 

Consideru.ndo que os açt1des con venieníe· 
mente tlistribuidos toem a propriodacie não· 
só de fornecct· a agua necossaria. á alimen
tação animal, como dG conservar mais ou 
menos fertilizada uma corta. zona, ,iá pela 
infiltração d:J.s aguas no solo e já pela eva.po· 
ração das mesmas, orvillhanuo os loga.res vi· 
zinhos; 

Consirlera.ndo que os poços a.•Jxiliam vanta
josamente os açudes, visto que si estos adqui
rem agua com as chuvas, aquelles poderão 
sempre fornecei-a de modo fu.cil e economico, 
com o aproveitamento dos y.;nto3 constantes 
nn.quellas regiões .. 

Considerando, finalmente, quG a acçã_o 
do Governo pód.e ser efficazmente auxi
liada pelos particulares com a construcção 
de pequenos açudes e poços; mediante com
pensações ID')netarias sob o titulo de pre
mios: 

Tomamos a deliburação de apresentar á 
consideração da C:1mara o seguinte projecto 
de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 No intuito de attenuar tanto 
quanto possível os elfeitos das seccas nos Es
t:tdos do norto,o Govm·no dará exocuçiio ás 
seguintes mGdidas: 

l", consf,ruir açudes a poços nos Estados do 
Ceará, Rio Gt•u.nrle do Norte,Parahyba,Phtuhy 
e Marn.nhão; 

2"', pl'olong.Lr a E:>traua de Ferro de Ba
turitê ao C1•ato, a de Sobl'al até á cidade 
de Tilorezina, e o ramal do Campina Gr<\Ude 
até Batalhão ou outro pont,o mai~ conve
niente: 

3", construir no Estado do Rio Grande do 
Norte uma. estrada. de ferro de penetração, 
que, partindo do ponto mais conveniente do 
littot•al, vá tm· á região mais assJlada pelas 
seccas; 

4 .. , construit• outras vias fet'l'01S quo li
guem os pontos mais affectados pela secca 
aos centt·os productores c do fa.cil commu
nicação com os melhores mei'C1dos ; 

5", pt•emiar os cidatlãos que construirem 
om tcrrn. tlo sua proprio:Jade pequenos 
açudGs e poços, do accordo com as condições 
estab Jlocidas pelo Governo. 

Art. 2. 0 O Podar EKocutivo abrirá os cre
ditas nece3sarios para a. execução das medi· 
d:J.S acima especificadas • 

S. R. - Sali1 das sessões, 18 de agosto de 
1903.-Thomaz Cavalccmti.- Fi'cderico Bm·
ges. -Thomaz Accioly.-Anizio ele Aln·eu.
Ba1·bosa Lima. -Gonçalo Souto.-Sergio Sa· 
boia.-Eduardo Studa~·t. -Bezeri'il Fontenelle 
-Raynwndo ril·thto-.-Jvaquim Pires.-Joüo 
Lopes.-Francisco Sd, - Virgílio Bl·igido.
Tavares de Lym.-Eloy de Souza. -Fonseca 
e Silva.-Pereim Reis.- Som·es Neiva.-Ho
sannah de Oliveira.-Paula e Silva. - A.bdon 
Milane.z.- Wal(1·eclo Leal.- T1·indade.
Christino Gntz.- Luiz Domingues.-Rodri
gues Fe1·nandes.-U1·bano Santos.-Josd Ett
:ebio. 

Substitutivo ao projecto n. 20, de 1904 

( 177- 1903) 

O 0ongresso Nacional decreta 
Art. Lo No intuito de attenuar tanto 

quanto possivel os e1l'oitos das seccas nos Es
tados do norte, o Governo dará execução ás. 
seguintes medidas : 

l •, construir açudes e poços nos Estados 
assolados pelas seccas, de accordo com as 
instrucções qne forem expedida.s; 
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2~, prolooga1· a E~trada. de Ferro de Batu
rité M Cra.to , a. de Sobral a1é a cidade de 
Thc.>rozina e o ramal do Campina arando 
até Bata.lhlto ou outro ponto mais conve
niente; 
· 3•, construir, no Estado do R!o Grande do 

- Norte, uma eskada de ferro que partindo 
do ponto o mais convenientG do JÚtoral vá 
ter á. região mais assolada pela. secca. · ' 

4", con~truir- estradas de · ferro e m~lhorar 
outras v1as de communicação que líauem os 
pontos a~ec~lldos pelas seccas a.os 'àe facil 
cornmuDlcacao com os melhores mercados e 
aos centros pl'ocluctores ; 

5•, premiar aos cidadã.os que construirem 
em term.s de sua propriedade pequenos açu
des ou poços de aoeordo com ·as condições 
estabelecüla.s pelo Govel.'no. 

6", empregar outros meios que tenha.m por 
fim atteouar o fla.gello que periodicamente 
ass?la ~ norte d RepubUca, taes como: ca.. 
!lal.lza~o de aguas de uns para. outros rios, 
1rr1gaçao dos terrenos a.gricolas, etc. 

Art. 2.• O Podor Executivo mllndará pl.'o
ceder aos necessarios estudos e ex;eerlirci as 
respect ivas inst1•ucções para execuçao dela.cs 
ob~, tanto por parte do Governo, corno do-
partJcu lares . · 

Art. 3.• Para execução da.s medillas acima 
especificadas o Podei' Executivo dispenderá, 
além das verbas que forem consignauns nu 
Of9!1monto para _obras, at~ á. quantia de <lous 
1nll contos de ré1s em condições ordina.rias e 
as que forem necessa.r ia.s, em caso do cil.la
midade, proveniente da secca. 

Sala. das ses.sõos, 1 de jnnho de 1904.
Thoma:r Cavalcanti. 

Emendas ao projecto n • . 20, de 1904 

Ao n . l do a1•t. 1.•- Aocrosccnte-se depois 
da pala.VL'a-Pa.J."ahyba- a de Ala<>oa.s 

Saladas3essões, 1 dejunho de 1'904.·- Eu
zebio de Andraàe. - A•·>·ou llas Gah>i!o.
Epam inondas GracinC:-J, 

i 
Ao art . L•,n. 2-Em vez de-o. 2, etc.

diga-so : prohmga.r a Estrllda de Fcrrõ da 
Baturité ao Grato, a de Sobral até 11 cidade 
da Therezlna.e a de Conde d'Eu <\ Batalhão 
passand-o por Campina Grande, no Estado d~ 
Pa.rahyba. 

Sala. das sessões, L de j11nho de !904.-Isidro 
Leite.-Wal(redo Lsal. -Avdon Milanss. 

O art. 2. • substitua-se pelo seguinte: 
O Pode1• Exoautivo fica. autorizado, desdu 

iá. ~ a.bl'll' o credito de 1.500:000$ para 
iutcta.r as provldeneia.s indiea.das, d evando 
gastar durn.nte os ex~reioios futuros as ver~ 
ba · que forem constgna.das nos Ol'ça.mentos. 

St\la.da.ssess~es,l dejuobo de 1904.-.Affomo 
Costa. 

Yol, Vli 

N. 57 A - 1904 

Institue o subsidio da 10: 000$, pot• uma sd : 
vez, a cada t•ma das sociedaàes qwJ perten
cerem á CMfederaçtio do Tiro Bt·a:;ileiro 
cam pareceres dClS Cormnissües de il1arinh.~ 
e Guerra e de 01·çamento 

? pro,je.!to n. _57:. de 1004, . submettido ao 
es,<;Ido da Co"!r~tssa.o de Mar10ha e Guerra, 
esta. nas contllçoes de merecer a a ppro vação 
da Ca.mara, aUe dosenvolve, systema.~i~ 
zando no terrono da pratica., aqnillo do qu~ 
tanto nos temo~ descurado e que oonstitu·a · 
uma medida de a.!ta relova.noia. para as . 
nações qne se prooccupa.m com os seus meio 
de defesa - a a nimação do tiro federal. 

. Tão notoria. e tão palpitante é a conve~ 
meneia dessa medida, que a Commissãe de 
Ma.rinha e Guerra. julga-se desobrigada. de 
demonst~·a.J-a, mesmo porque ella já cstà re
conhecida em leis do paiz, das quaes o pro
j~to n. 46 _B , deste anoo, ( rnet':J. repl'odu
c.,,a.o, que na o torta m:~.is i'aza.o de sor. si em 
vez de figurat• em uma lei a.nnua.-a de 
forças de terra-o assumpto já. tivesse s id<J . 
fi:o;ado por orna lei pormanent.c. 

Assim manifestando-se, a Commíssão é de 
parecer· que o projeeto de quo se tt·ata s~jl'l. 
n.doptado pela. Camara. com as seguintes 
emendas : · 

Ao art. 1. • Sejam eliminadas as pt\la· 
vra.s-pol' •.tma só 11ez . 

Ao mesmo artigo Elimine-se a disposíçã() 
da. !ett l ' il. g, para constituir objeclo de artigo 
especial (7•} . 

Accre!leente.so : 
Para.gra.pho unico. O subsidio do que 

tra.ta este a.rtigo sori\ da.:lo em du~s presta• 
ções iguaes : a primeiro., depois do satis• 
fe~t~s os r equisitos dl\s lettras a, u o c e de 
imcmdos ~·q t1•abalbos de const,ucção da.s 
linhas de t1ro, e a segunda, depois de con
cluídos esses \rabalhos e de regular funccio· 
n o.mento das linhas, a.ttesta.dos pelo comman· 
do.ntc do districto ou por quem o GQverna 
dosignar. · · 

Ao n.1•t. 3• , per iodo final : em logM· de 
-apenas um terço-diga-se : apenas a ma· 
tado. · 

Ao art. 60, in flne, aecreseente-se: e fará. 
inspeccionar .sempre quo julgar conveniente 
as respectivas linhas, suspendendo as ga· 
rantias concedidas, no oaso de vcr11iear-ae 
(alta. de obsorvancia. dos dispositl vos regu
lamentares. 

Accrescente-se: 
· Ari. 7. o No caso de diSsolução da sooie~. 

da.de, por qualquer motivo, e do já. ha-ver· 
elli recebido o sub:ddio ou pa.l'te !leste, pas· 

.j,S 
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swã.o p:wa, o domínio da. Fazend:t Nacional 
.todo~ os ooas moveis e immoveis, devida
mente inventariados. 

Art. 8,• Fica. o Poder Executivo u.utori
:ll&do a 11.1Jrir opportuna.mente o3 neccs.sarios 
creditas. 

Art. 9. 0 Revogam-se as disposiç,ões eru 
.conti'al'io. 

Sab das Commi~!Ões, 16 de julho de 1904: 
--~ikes Barbosa, prcsidente.-Olilleira Val
·Jad<TO reln.tor. - Cm·los Cavalcar~ti, -R. 
•Paixão, 

o :projecb n. 57, de 1004. de iniciativa dos 
ses. Germano Hasslocller, Juvenal Miller e 
~ utros, instituindo um subsidio pecunial'io a 
cada uma das soeiedades de tiro pertecentes 
â. Confederação do tiro brazilei ro está nos 
~M· s de ser approva.do. 

O projecto visa desenvolver o gosto polo 
tiro ao alvo a habilitar a massa dos cida
diios no manejo das armas de .t'ogo, o que 
muito concorrerá rara q_ue se forme fa!lil
mente uma r·eserva das forças armadas para 
os momentos perigosos da nação. 

Não ba neces~idado de maior•es commen
tarios para. ser provada. a utilidade do pro
jecto, que consubsta.ncla em suas dísposiçõ!ls 
o que ha muito é praticado em todas as 
nações civilisa.da.s. Na verdade as sociedades 
de tiro prepr~ram naturalmente as reservas 
(lll.pazes de serem rapidamente mobi!is:•das, 

• _podendo estas forças p1•estu• os mn.is rcle
'-vantes serviços no caso do gtlel'ra. 

No Erazil principalmente a idéa lembt•ada. 
no pr~jecto é de umiL utilidade in~uestiona.
vel, emquu.n to a nossa. orgaoisa.çao milHar 
não roallz:~or o pensamento constitucional do 

. ser todu o brazileiro obrigado ao SOl'Viço mi
lital' em do t'eza dn. Pa.irfa. o da. Con.~ !.ltuiQio, 
.na fot•ma. das leis Codera.es (art. 86 da Consti
tuiçKo Fedel•a!). . 

A Commissão do Orçamento. bem pondo· 
· rando sobre a materia do projeeto, é de :pa. 
. rocer que seja. clle !lonvortido em lei com a.s 
modifi<~a.;õos pr•oposta.s pela Commissão de 

. Marinha c Guerra. 

Sala das commissõcs, 22 de novembro de 
HJ04.-Cassicmo do Nascimento, pl'esideote.

'Galeac Carvalhal-, rela.tor,-F,.an.cisco Sd.
Francisco Veiga.- Paula Ramos.- Oq,.neUo 
dn Pot~seca. 

N, 57-1904 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I. o Fica instituído o subsidio de dez 
· contos de réis, por uma. eó vez, a cada uma. 
·;d~s lkleiada.des q tHl portencerem á Con!édcra
·çao.clo Tiro Bra.zileiro. 

São condições indispensaveis para )lerten
cer á Confe1eração: 

a) ter, pelo menos, quinhentos sr cbs con
tribuintes ; 

b) prov:tr o po.trimonio de cinco contos tle 
réis, J."ecolhidos á Caixa. Economica pelo con
selho director, que devera se compor do 
cllefe do munici:pio, do commandante do um 
dos corpos da guarnição militar, on. na 
falta, do commandante de um dos ba.ialbões, 
de força esta.dua_L e do presidente da socie
dade; 

c) submctter <t approvação do Estado
Maior do Exe1•cito a organização, regula
mentos, instrucções, plantas c orçamentos 
para as linhas de til'<> ; 

à) ficar sob a. immediata. ftsca.lizaç•ão do 
Estado-~Iaior, que deverá. t er um seu repre
sentante junto a cada uma das aocieda.tles, 
podendo ser um officia.l e.!l'ectivo ou refor. 
mado do eJt:Ol'llito ; 

e) fazer aa cxe1•cicios de tiro com as armas 
portateis l'egulamentares do exercito; 

fJ fra.nq uea.r a.s linhas de tiro a os cal'pos 
do Ollercito e ãs guarniçõJs do navios da ar
mada na.cional; 

q) em i:aso do d issoluçã.o da. sociedade, re
verterão á. nação todos o.~ bons moveis e im
moveis. 

Art. 2 . o Para facilidade da acquisiçio dos 
terrenos indispensa.veis ás Hnhns de tiro, as 
sociedades imcorporadas á. Conredoraçã.o go
sarã.o das gara.ctias inhercn tes J. lei n. t:i !ti, 
do 10 de julho de 1855. 

Art. 3. o CNado o serviço milital' obrlgato
l'io, os socios civis da Con.t'ederaciío, que hou• 
verem p!•eatadD perante uma commissão no· 
meada. pelo lllsta.úo-Maior do Exercito exame 
rola.tivos ao conhecimento o manejo das 
D.l'ma.a porta teia, á escalo. do solda.do o á. d!} 
seeçã.o fical'ão obrigados a :penas a um i arço 
do tempo do servlco no exercito actlvo • 

Art. 4. o O Governo instituirá., pDr inter
medi o do E.sta.do-Maiol' do Exercito, premias 
para oa concursos que as socieda.des reali
zarem a 14 de julho, na. Capital Federal c a. 
15 de novembro, nos Estados. 

Art. 5,• A's sociedades da Cont'ederacã.o 
o Governo, a juizo do E~ta.do-Maior do Exer
cito, J.'ornecel'á. o armamento e a munição 
1ndis:pensavois, do que se indemnlzará. :pelo 
preço do custo. 

Ar t. 6,• O Governo reg ulamentará , de 
aceol"lio com esta lei, a Con.t'~deração do 1'iro 
B1•azileíro • 

Art. 7 ,• Fica.m abortos os neeos~arios crc· 
dl~os. 
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N. 158 A - 1904 Art. 8.0 Revogam-se as di~po~içõos em 
-<:ontr:u·io. 

Sala. das sessões, 16 de ju11ho ele 1904.
GarmaM Hnsslochcr. - Jtu:>enal Milla;·. -
Jlarçat .. E.~cobm· . - Jamcs Dan y. - Som·cs 
d os ·santos.- Vesp ,tsilino de !1//J:UJIICI'fJ''e.
Ba,·!Jo'slc Lima.- Diogo Po;·tHnà.- Domingos 
MtMScarenluts. 

Dispõe sobre as clesp·;:ms que de~erc'fo se'l·. fdtas 
11a constru cç<W d-; obras jlreuenticas dos 
cff'eitos das scccas que t1el'iodkamc111e 
tiSSolam <1l[Jtllls Bslaclos do Norte com Jla.-
1'6CCI'es das Commi$~ües d e Oln;as p,,bficas 
e Coloni.::açiw e de Orçwnca!o 

N. 98 A-l004 
(Do Sona,to) · 

Orca na Sec,·ctm·ia do StiPI'MLo T1·ibunal 
Federa~ mais IYes logm·~s. sendo: wn dv 
of!ioiaZ e dot!S ele aman~teilses, com as 
111esma3 t;antagens dos ac!~taes de i!JtCal cata
!JOria 

O pt•.:.jecto n. 158, do corrente a.rmo, do 
Seoo.do, provid~ncia. de modo ~rma.oeate e 
systema.tico sobre a eonstrucção de obras 
prevontivas contra. os eJfeitos das secca.s que 
periodica.mente ns3o1:un certos Estn.dos . 

Crca. o projecto n. OS, de 1004, mais tres 
logilol'CS n~ SccL·ota.ria. llO Supr<lm<> Tribunnl 
.Fedoral 

Pelo art. 34, n. 25, da. Constituição da 
Republica. compete ao Coogt·esso No.cionn.l 
erc.\r c suppt·imlt• empregos publicas te· 
rlerae9, tlnt'-lhes as attribuiçoos e es~i
pular~lb.cs os venoimentos, e bem assim ao 
Podet• Executivo proYE-r os c:wgos civis e mi
litares do ra.racter !'adorai (;~rt. 48, n. 5). 

E' à regra., é o pt•incipio quo rege a crea
.ção do empregos c as nomeações em gora.l. 
Pelo art • . õ8, poróm, compete ao Supremo 
Tribunal, como a. todo outro tt-llmnal t'ederD.l 
que o Congresso venha a crea1• (t\rt. 55), or
~olza.l' as secretarias, bem como aC> PL·esi
deote nomeo.t• ou úomlttlr o.~ rospecLivos orn
pl'ega.dos. A creação dos loga1•cs que propõe 

. o projecto, é pois da competencia. do Su-
p!•emo Tribunal Federa.!. 

Assim. pa.reco á Commissão de Constitui· 
ção, I..cgislacão o Justiça. . 

Sala das Com missões, de out11bro rio 1904, 
-Parcrnlios illonlmegro, pl'csidente.- Luis 
Domirzguca, relator ,-Germatto llauloclicr. 
- 1'eiroeira de Sd.- Bet•nardo do Campos. 

. -Ji1·eclerico Bo,.,IJBS. - jl[ello ;llaltos.-Estcvam 
L~bo.-.1.,·1ht!r Lemos. 

N. 98- 1904 
O Congresso Nacionalre.~olvo : 
Art. 1. ? Ficam crea.dos na Soo1•eta.ria. do 

· -Supremo Trlbiloal Fodet•a.l mais tre~ logal'OI, 
·sendo um de olflola.l e dous de amu.nueoses, 
eom tu mesmas vantagens dos u.ctua.es de 
)gua.l categ01·la.. 

Art. :t. o P~~ora exe~ucão desta. lei o Go· 
ve1•no ftoa. autot•lzado a. abrir os oecessa.rlos 
croditOs. 

• Art , 3. o Revogam-se a.s dlsposlçõe3 em 
.· oeontrario. · 

Sala. da., sessõce, 8 de julho do 1004.
Sà l<rei,.e.- BulllfJe1 ,)Jw·pial.~Oscar GtJdoy. 
J, Cruf!Jllo Cavalccmte,- R. Salcumlul. 

A solução doste problema. interessa. â 
União o a. erula E:~ta.do, porque :J. pNSperida
de da.quella. resultarâ sompre l!o progresso 
e riqueza deste . 

Tendo em vista semelhante fa.cto, o pN
jecto consigna. q11e dev01•ão correr por conta 
de a.mbos as despczi\8 com a. construcç.'í.o das 
obra.s necesSal'ias, taes como : açudes, po(,'OS 
a.l'tezia.nos, etc., sobre cuja. utilidade se ma
nitcsJ~L esh Commissã.o, no parecer quo deu 
sobre o projccto n. 1?7, do o.nno passado, 
do Dopur.ado Dr. Tllomaz Cava.lc:lnti. 

O projecto determina. a.iadil o modo pra. • 
tico de ser roa.lizl\do semelhante coneurso, 
cara.cteriznndo a. feição facultativa. de sua. 
execução quanto ao Ri ta.do, o que harmoniza 
com as rogt•a.s constituciona.es a contextum 
da. t'utUL'l lei, que, além llisso, tra.duz. a com
petencia do Podct• Legisla ti v o, de a.uima.r no 
pa.iz o dcsenYolvimonto da agricultura., in
dustria c commercio. 

A Commissã.o do Obl':\.11 Publicas, julgando 
o projecto uma medida de grande a.lcanco á 
defesa tlos Estados contra. os rigores das 
seccas, que periodicamente os devas&am, 
empobt•ccendo-os, e, poL·t::l.n to, entl·u.quecen
do-llles as reoda.s da União, é úe parecer que 
seja. a.pprovado pela. Cu.ma.1•a. dos Depu
hdos , 

Sala das Commissões, 29 de a.gosto de 1004. 
-Oiega1·io .llaciei,}JreaiJente.-Abdon Mi la.· 
ne;:, relator.-A.Iidon Bapli1ta .-Sergio Sa.
boia.-Vcspclsiano de Alb-uquerque,-Oelso de 
&tt$a.,-Candiáo de Ab1·eu. 

· A ot•ga.nização de um serviço syetema.tioo 
de defesu. das regiões do pa lz flagella.do pol.' 
soccos pcriodicas, é necessidade, desde multo 
rocollbecida. e proclamada.. 

Já. ba m~smo pendente de dellberaçlio da. 
Camarn. tlus Deputados um p1•ojecto de lei 
que estn.belece o plano de obl•as conducentes 
~quGlle ftm. 

o pl"Ojccto do Senado, sobre que cabe a.go~:a 
á. Comm!ssão de Or9'monto pronunciat·-•e. 
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cr'ea. o appa.relho 1lnanceiro capaz de occorrer 
a essa, necessidade . 

B::\Sea·se ello no concurso simultaneo da 
União e dos Estados, igualmente interessados 

. na execução de obt·as que,st mais immedlata
mente aproveitam a. algumas r egllles do 
pai)~ , alliviam a fedet·ação dos enormes sa-· 
crificios a que a falta da organização de um 
serviço permanente a obriga. 

Claro está quo a. intervenção dos poderes 
na.ciona.es na luta contl•a o tlagello climato
Jogico não se limitará ao que o Pl'Ojecto es
tabelece: 

Este não eJtonera a. União do dever consii
tucion~>l que lhe incumbe, de soccorrer de 
modo mais amplo e efficaz ás populações 
atormentadas por calamidades publicas. 

Tampouco ello impedir:l. qae sa executem 
as obras neceasarias naquellas regiões, de 
certo muito superior (~ conlril:luição que ellc 
estabelece e para as quaes seja o Governo 
autoi'izn.do nas leis d~ orçamento. 

Isto posto, a Commissão do Orçamento, de 
pleno accõt•do com o parec('r .iâ formulado 
pola Commissão do Obras Publica.s, pensl\ 
que o projecto n. 158,do Senado,deve ser con· 
vertido em lei. 

Saladas Commi~sões, 22 do novembro de 
1904.-Gassiano do Nascimento, presidente.
F1·~:mcisco Sà. relator . - Paula RamO$. -
Go1'1telio da Rmseca.-Gu.lccTo Cccr'l!aZhal. -
Francisco Veiga 

N. 158 - 1904 

( Do Senado } 

O Congresso Nacional decreto. : 
Art. 1.• A constl-ucção ue obras preven

tivas contra. os c!Teitos das secca.s que as
solam certos Estados correrá por conta destes 
e do. União. 

Art. 2.• O concurso da. União SBrá. obri
ga.torio, havendo para isso um fundo espe
cial. 

Paragrapho unico. Para que se torno etl'e
ctivo este concurso devem sel' verificadas as 
condições seguintes : 

I a, prova. de que o Estado 6 periodica
mente assolado por secca ; 

2•, que consigne em seus Ol'ço.mentos 
ver·bas especiaes para taes obras, não po· 
dendo as q_uantias votad~s ser inferiores 

. a. 5 •,r. da sua receita. aonual ; 
3•, que taes ve1·bas, escl'ip~ura.das á parte, 

constituem de:poaito especii>l e não são des
viadas p11ra. outros fins. 

Art. 3. • satisfeitas taes oondlçõos, nomeará. 
incontinente o Governo Federal .o engenheiro 
fiscal junto á.s commissões nomeadas pelos 

. governos estaduaes, incumbidas dos estudos 

. e execuções d~ obrM .• 

Art. 4. 0 A União concorrerá com o set .. 
auxilio durante o prazo maximo de . dez;·. 
aonos,distribuindo annualmente, no minimo,. 
a cada Eshdo a. q ua.ntia de 'i tinto e cinoo
enta contos de réis . 

Art. 5.• A União ent re<>ará ao~ governos 
dos Estados, no principio 8e cada semestre, 
em duas pro>tn.ções, a importancia .do au~ilio 
do que trata. o artigo anterior, deduzida Só· 
mente a qua.otia necessa.ria. M pagamento do 
engenheiro-fiscal . 

Art. 6. 0 Poderá a União r etirar o seu CJQ· 
curso d~de quo veritique a inobS<lrvancia· 
por parte dos Es\ados das condições 2" e 3• 
do art . 2•. 

Art. 7. • Fica o Governo a.litor iza.do a abl'ir 
os creditas necessa.rios á. e:tecução da. p ro· 
sento lei . 

Art. 8.• Revogam-se as disposições oro 
contrario. 

Sonaclo FeJeral, 24 de agosto de 1904.
Affonso Augusto Mo1·eira Perma, presidente. 
- Joahim d'O . Catunda, 1° secretario.- Josd 
de Almeida Barreto, 2• secr otario, interino. 

N. !88 C - 1904 

Pm·ecer sob1•e a emenda o!ferecida na 3• clis
cuss<io do projecto n . 188 , deste anno, que 
reZeua ao er.o-Deputado Antonio de Amorim 
Garcia a prescl'ipçcío pa;·a ,·ecellimento dos 
subsidias, COI"l'espondentes ao tempo decOI'

.rido de 18 d lj dezembro de 1891 a 22 de 
janeil·o de 1892, aos quaes tem direito como 
membro cto Congresso Naci<mal naq~tella 
época, ab1·indo para esse fim o c1·edito espe
ciaZ de 2:700$1100 

A' CommtSilão de Orçamento foi presente a. 
emenda offerecido. na 3• discussão do projecto 
o. 188, deste anno, relovàndo a pre:roripç!o 
para recebimento dos subsidios correspon
dentes aos dias I a !2 de novembro de 1892, 
pelo ex:-Deputado Dr. Augusto de Oliveira. 
Pinto. 

Pedidas inFol'magões á. Commissão do P o
licia., for:~m pot• esta ministradas as se
guintes: 

Que o Dt•. A~gusto de Oliveir a. Pinto, ex-· 
Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, on· 
trou em folha do subsidio dos membros da. 
Oamil.ra dos Deputados de I a 12 de novembro 
de 189~ e mais o dia 31 de outubro domes
mo a.nno, importa.ndo em 975$ a quantia. 
correspondente áquelles subsidios. 

A' vista dessas informações, a Commissã.a 
de Orçamellto é do parecer que seja. acceita. 
a. referida. emenda com a. sub-emenda. quo 
oft'ereoo, para que ~a. destacada, de acco1'da . 
com o I:Wgimenw Interno. 
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· ~·-----------------------------------------------------------------------
E' esta a sub-emenda: 
Depois de 1892, accrescente-se: a mais o 

dia 31 de outubro do mesmo anno. 
Em vez de- o c•·edito necessario- diga-se: 

o credito ext1~ordinario de 975$000. 

Sala. das Commissões, 22 de novembt•o de 
1904.- Cassiano do Nasçimento, presidente. 
- Cornelio da Fonseca, rela.tor. - Paula 
Ramos.- F1·ancisco Sd.- Francisco Veiga. 
- Gttlec7o Cat'~alhal. 

EME~DA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Accresconie-se : 
Ari. Fica "igualmente relevada a. pre

sct•ipção para recebimento dos subsidias cor· 
responden\es a.os dias l a 12 de novembro 
de 1892 aos quaes tem direito, como mambro 
do Congresso Nacional o Dr. Augusto de 
Oliveira Pinto, ex-Deputa.do pelo Estado do 
Rio de Janeiro, abrind>·Se para isso o cre
dito necessa.rio. 

Sala das sess~s. 12 de novembro de 1904 . 
-Jose Lo7>o . 

N. 241 A-1004 

.Reconhece como de caracter of{icie<l, em todo o 
te1•ritorio da Uniao, para to4os os e(/eitos 
Zegaes, os diplomas conferidos pela Escola de 
Pharmacia de S. Pattlo, sendo válidos, nos 
estabelecimentos fede•·aes de ensino superior, 
os ea:ames nella prestados 

A CommisslLo de Insirucção e Saude Pu· 
blica., a. que foi submcttido o exame e estudo 
do projccto n. 241, de 1904, apresentado á. 
considuraçã.o da Camara pelos $rs. Deputados 
Ca.ndido Rodrigues, Va.lois de Ca.stt•o e outros 
da illustre banca.da pa.ulist a., em que se re
c onhece como de caracter offlcial em todo o 
te1•ritorio da. Uuiiio, para. todos os elfeitos 
lega.es, os diplomas conferidos pela. .Escola. 
de Pba.l·ma.cia de S. Pa.ulo, sendo vll.lidos nos 

o terrltorio da. Republica. o ensino superior 
e techoico sem encargo para os cofres da 
União; considerando mais que o estudo das 
sciencias ·natnraes em um pa.iz vastíssimo, 
como o oc.s!o, e qne encerra innumeras ri· 
quezas, ainda não exploradas o aproveitadas, 
·l!ove constitui!· uma das pt•imeiras necessi· . 
dados a. attendm•-se; considerando tambotu 
que a creação dos cur;:;os de odontologia e de 
obst ekicia vem satisfazer a verdadeiras ne· 
cessidades. ha muito sentidas, é do parecer 
que se aúopte o referido projecto, moditi· 
cando·S() a sua redacção, que, na sua última 
parte, se pOde prestar a. uma interpretação 
ambígua, e propõe a seguinte redacção ao 
mesmo projecto, acceilando tambem a Com· 
missiio umo. emenda. do Deputado Joã.o Vieira. 
em rolaç.ão á. Escola de Pha.rmacia de Per· 
na.mbuco. 

O Congresso Nacional dec1•eta: 

Art. l." E' cquip,u•ada, pa.ra todos os 
eJteitos legaes, f.s es0olas officiaos, a Escola 
de Ph!i.rma.cia, Odontologia e Obstetrícia de 
S . Paulo, submettendo os seus ditrerentes 
cursos aos programma.s officiues. 

Art. 2. 0 Igualmente gosará das mesmas 
va.nt<tgens a Escola do Pharmacia. de Per· 
na.rnbneo . . 

Sala. das Commissões, 21 de novembro do 
1904.- SatyJ•o Dias, presidente.-illalaquias 
Gonçulves,-Joiio Viei1·a.-J. C. Teixeira 
Brandilo.-José Boni{acio , vencido. Sou con· 
trario ao projecto dos illustres Deputados 
paulistas e ontendo que é o Poder Executivo 
o competente para conceder a cquipa.raçã.o 
dcsoja.da pela Escola. de Pharma.ci& de São 
Paulo, desde que sej'lm preenchidas a.s con
dições exigidas pelo Codigo de Ensino. 

N. 241 ..,. 1904 

esta.bolocimentos federa.es de ensino superior O Congresso Nacional decreta. : 
os exames nella p1·estados: considerando que 
a Escola. de Pbarma.cia. de s. Paulo, f undada. Art. 1. • São r~onhecidos como de cara· 
em 1898, tem sompre funccionado com re- cter olll.cial, ~m todo o territorio da. União, 
.gular1dade e nota.vel (I•(lqueneia ele estu- para. todos os eft'eitos legaes, os diplomas 
dantes, que toom revelado em seus exames conreridos pela E~cola de Pharmacia de São 
bom aproveitamento e que a. Escola de Paulo, sendo validos, nos estabelecimentos 
Pharmacia já. foi reconhecida pelo Estado de. federaes de ensino superior, os exames nella 
S. Paulo, como instituição da utilidade pu· prestados. 
blica, e como tal, digna. da a.nimal{ão dos po- Art . 2. • Revogam-se a.s disposições em con · 
.deres publicas, e gosa. do maior conceito, t 1•ario. · 
como instituto de ensino, e tem ido sempre 
·em crescente desenvolvimento, como. bem Sala da.s sessões, 15 de ou.t ubro de 1904. 
demoost[·a. a creaçã.o dos novos cursos de ;_A. Candiào Rodrigltes.-Valois de Castl'o. 

·odontologia. e obstetrícia; consideJ•and.o que -Rodolpho ~firanda ,-Rebouças de Carvalho. 
devem ser animadas todas as instituições se- -Fernando Prest6s.- Arnolpho Azevedo.
melhantes, que procuram diJfundir em todo Ji'81·reira Braga.-E/,oy Cha'lles. 
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Ji.ti<JtEk DX CXMARA 

-.----·-------------------------------------------------------------
· ·Emenda a que se ,·efere o p o.rec6'1' mp1·a 

Art. IgwJ.lmente gosar.l. das mesmas 
vantagens a Escola. do Pharmacia do Estado 
de PeL'na.mbuco. 

Sala. das Commissãcs, 21 do novembro de 
1904 .• -Jocro Vieirc:. 

N. 285-1904 

Rele1)a a J>Yesc ,·ipçiio em que i11corrc1·am as 
con.lJ>'UtiS do b i:]JD a~ . Goya;; D. Eduardo 
J)ua•·le 8 iZ..;a como conego da e~;-Capella 
Jmpedll l, com pm·aceres tlas Oommtssües 
de Constilv.iç«o, Legishrçüo e Juslira e de 
Orçamento 

outubro de 1003, ficou· assentado que o art a· 
do decreto n. lli'J A, instituiu pa.ra. os ser· 
ventuarios do culto cattwlico, e n rigorosa.. 
teellnica jur.idica, uma pen9ão a quo os 
mesmos teem direito emquauto vivos, decla
rando o Governo, por aviso de 27 d,, feve
reiro do 1902, que- « acto exclusivo de 
mnnificenciu. no pleno exercício da sober11.nia; 
o decreto n. 119 A instUuiu uma pensão nos. 
tel'mos rigorosos de direito, um beneficio, 
sem condições, como um favor pessoal, por· 
tanto immune de ligações c·Jm a legislação 
a.!l terior » . -

Dn acoordo com c;;sa. doutrina, consagrada. 
por acto do Governo, e quaodo assim não 
fôra., por equidade, em vista. de precedentes 
oro casos como eqte, tão bem amparados 
em baa.s mzões,-é a Com missão de pa.rccer 
que seja -a.ttcndido o requerimento de 
l.>. Eduardo Dna.rte Silva, e offerecido ã. doli· 
bera.ção da. Cam(l.l'a o ooguinto projeoto 
de lei: 

D. Eduardo Duarte Sil•;a, bis}lO de Goyaz, 
em petição do 16 de julho deste anno, requer 
que lhe seja. relevada. a :prescripçlio em que 
inCOITeram as congruas vencidas e não pa· 
gas, na imllortanci;~ de 8:000$, a. que tem 
dh·eito, em face do art. 6° uo decreto 
n. 119 A, de i de janeiro de 1890, como co- O Congresso Nt\cional resolve: 
nego da ex-C:~.pella lro~J·ial. Art. 1." E' relevada a D. Eduardo Duarte . 

O direito do peticionaria a. essa subvenc!io Silva a prescripção em quo incorreram suas 
foi reconhecido por esta. Commissão em congruas como conego da ex-Ca.pella Impa
parecer sob n.l37, de 23 de outub1·o de 1903, rial, na importancia de 8:000$, abrindo-se 
l&l'gamonte fundamentado, o em que so firma para esse fim o necessario credito. 
a verdadeira intclligencia. do o!tado deoroto Art . 2.• Revogam-se a! disposigões em 
n. 119 A, de 7 de janeiro de 1890. contrario. 

Conduiu, J)Ol'êrn, esse parecer pela compe-
iencia do Governo j)ara. ordenar o pag11mento Sala das Commi!lliõea, 20 de agosto de 1904. 
requerido. -Para,1lw~ Mon!e116fJI·o, prosldeote, pela oon· 

A Commissã.o de Orçamento, tendo uc clusã.o.- F1·cderico Borges, rola.tor. -ilfcUo 
emit tir parecer sobre o assumpto, pediu lllatlos,-Tc~eira de Sá, pela. concluaão.
informaçõss ao Governo, que lhe foram Gc1·mano HasslooheJ•,-Lui.: Domitl!JIIiii .-Es· 
dadas em olflcio dl:l2 do dezembro do a.nno l<l1lam LiJbo.-Bcfflarda ele Campcs,-ArUu:u· 
pa.ssado, do Minlstel'io da. Jus\tç.& e Negoolos !Amos, pela. conclusão . 
Interiores, e das quaoaconsta.que oss~ divida 
se a.ohn. prescripta nos termos do art. 3n do D. Eduardo Dun.rte Sih-a, b!BI'O do GO)'a Z, 
deereto n, 857. de I~. de novembro de 1857 . solicitou do Congresso Nacional o pagamento 

E' a releva.ção dessa. prescripçõ.o que soli· dQ. quantia de 8:000$ a. que se jwg•~ com dl· 
.cita. o peticionario ao Congt•tJsso Nacional. retto,por ter sídu concgo da Olpella. Imperial 

A Commissão mantem a doutrina. expresso. e nílo ter reat~bido essa. quant!z~. 
no P<\l'ecer · n. 137 do anno pas3ado quanto A Commissão de Constituição, Legislação e 
a.o direito que assiste a.o peticlonario, quo Justiça dau parecer contl'a.riD, em da.ta. de 27 
não foi tambem contestado pelo Governo nas de outubro do 1903, entendendo que ao Go· 
informações prcs1ada.s. ''erno e não ao Congresso denria o j>Ctl· 

Quanto ti releva~.ão da. prescripção, em cionario dirigir-se, porque á.quelle e na.o a. 
que·"e <.li~ ter ca.hido a subvenção devida ao este cabe cumprir o dispositivo leJal. 
peticion3.rio, ex-'l>i do art. 6• do citado decreto Enviado o parecer, a Commissao do OrQa.· 
n. 119 A, de 7 de janeiro de 1890, pat•eoe de mento, em 21 de dezembro do mesmo 
bom direito se u conceder, tendo-se em con- anno, depois de ter ouvido o Governo, con· 
aidera.ção que o dispositivo do decreto n. 857, slderou a divida. prescripta.. 
de 12 de novembro de 1851, eat(l.belecendo Em 16 de julho do corrente anno volta. 
uma medida. de excepção, destô!l. do preceito o pe~icionario requerendo a.o Con~resso a 
constituoional que aboliu os privilegios e relevação da proscripçii.o em que incorreu 

1 instttutu a. igualdade· de todos perante a let e a mencionada Commissão de Constltulçlto, 
1 i -Constituição Federal; art. 72, § 2°. Legislação e .Justiça. em longo parecer 
. , Além disso, cumvre attend.er que pato conclue por um proj.lcto de lei relevando essa. 
j \ lJat•ecer desb Commtuã.o, firmado em 23 de prescripção , · 



Remettidos á Commi~são de Orça.mento 
todos os pa]Jeis referentes ao pedido a _m~s 
{wulsos do projec~o. relevando a prescr11çao 
a Deputados, que deixaram de receber 
subsídios, esta, depois do devido estudo, 
é de p:.~recer que sej<J. a.doptado o projecto 
daquella Commissão. _ 

Sala. das Commissões, novemb1'0 de l904. 
~cassiano da Nascimento, presideute.-Co,·
r;eUo da Fomeca, re1a.tor.-G(I/cãn C[w-.,alhaL 
-FJ·ancisco Sâ .- .1-hawisco Vci,r;o. .- Pmr1a. 
Ramos. 

Autoriza o Pode1· E"=eculivo a alwir ao Minis
teria da G-ue1·ra o c;·edito extraordinario 
de :16:419$750 para occon·cr a~ paga
mento cle11ido a Robe,·t Blosset & He;·;,wnos 
de fornecimenros feitos em :1896 ri. Coloma 
];filt!ar, junto à l'os do lgHassie 

Robert Blosset & Herma.nos, cidu.dã.os fra.n · 
cezes e negociantes estalJelocidos nn. cidade 
de Posadas, na Republica Argentina, fize •. 
ra.m diversos fornecimentos, no anno de 1896, 
lt Colonia Militar do Iguassú, no Estado do 
Paraná, na impol'tancia da 15:419$750, 
quando administrava, aquella colonia o te 
nente Edmundo Francisco Xa,vier de Barros. 

Allcgam aquelles nogocia.ntes que fizeram 
entrega. de todos os do~umentos comproba
tivos d1s parcellas qne constituem aquella 
somma ao referido adminiskador, em vir
tude de uma requisição po1· elle feita e que 
consta do documento annoxo ao processo,que 
foi presente á. Commissã.o de Orçamento. 

Das informações prestadas consta. que 
l'OILlmente tal fornecimento foi feito, o que 
é ~~ttestado pelo delegado da ·Fazenda Pu· 
lJiica e pelo aoronol Tort•es Homem, que oc· 
cupou o cargo de director duqnella. co
lonia durante o a.nno de 1807. Ouvida. a 
rasptlito a Direcção Geral da Contabilidade 
da Guerra, esta. opinou pelo pagamento so-
licitado. ' 

Aquelles fornecedores, porém, não só !'e
clamam o pagamento daquella quantia, como 
ped~m que lhes sejam pagos os juros da 
mora, desde 1897 até :-!1 do dezembro de 
1903, ·na importancta. de 10:333$600. 
N<~da. pôde justificar (>sta. exigenoia., Nio 

houve contra.cto celebrado entre os forne· 
cedo:·es e a a.dministraçll.o da colonio, é nem 
consta que a condição do pagamento de juros 
fo3se imposta. por alies quando encetaram 
suas tra.nsacções com aquella. administração. 

DQ processo orga.niza.d.o na Dirocçõ.o Gern.l 
da Conta.bilidade da Guerra consta que o 
:primeiro requerimenta solicitando aquelle 
pagamento 1bi apresentado por Leopoldo 
:sarthon, procurador dos referidos nogo· 
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cia.ntcs, em 16 de agosto de 1900. Não tendo 
sido devidamente instruido a.quello requeri· 
mento, o ~Iinistel'io da Guerra por despacho 
de 30 de setembro de 1901 fo2: diversas exi· 
gencias,que só foram satisreitas pelos inter-· 
essallos em 17 de setembro de i903. Do:
exposto ~ conclue que, si demora. houve no. 
andamento do proce$So, grande l'e~ponaa.bi
liliado cabo aos reclamantes. 

O consultor ge1•a1 dt~ Republica, ouvido <V 
respeito, opinou pelo pagamento da quantia 
proveniente dos fornecimentos feitos e en
tendeu que era comlJietamcnte desc(lbiáa c.· 
1n·ctençico ,-clativa ~ws jHros de mom. 

O :wiso de 4 de abril de 1846 declarou qur. 
á l?azenda. Nacional não se imputam j11ros 
por conto.$ correntes dos seus credores r:~rdi
narios, salvo no caso do haver contrn.cto 
expresso. 

O Sr. Presidonte da Republica., em Men
sagem de 24 da agosto ultimo, pede que lhe 
seja dada autoriza,ão para abrir t\O Mi
nisterio do. Guerra o credito de 16:410$750 
para. occorrer ao pagamento devido aos refe
ridos fornecedores. 

A Commissão de Orçamento, tendo estu· 
dado cuidadosamente todos os documentos 
que nccompanha.m aquella mensagem e 
achado 'i ue é proceden~e e se acha justificado 
o relerido pedido, é de pare~cr que se eub
metta. á. consideração da ca.mart\ o ~eguinte 
projecto de lei: 

O congresso Nn.cionM docreta: 
Artigo unico, E' o Podel' E:tecutivo auto

rizado a abrir ao Ministorio da. Guerra. o 
credito extraordinario de 16:419$750 para 
occorrcr ao pagamento devido a Robert 
Blosset & Hcrmanos, do !ornacimontos feitoe 
em 18S6 á Colonia Militar junto a. Foz do 
Iguasstl; l'ovogadus as dispo~ições em con· 
trario. 

Si a Camara. approv<tr este tJrojecto terii. 
couoedido uosta sofsão os seguintes credites 
extra-orça menta rios: 

Papal Ouro 
35 credit.os ex:-

traordina.rios 7.079: 244$069 127:966$999 
5 creditas espe· 

ciaes .•. ....• 13:133$330 100:000$000· 
6 supplementa.· 

1les •..•. ..•. 2,301:970$509 4:747$ó33 ------- ---- -
9. 394: 347$!108 232:714$532 

Sala da.·3 Commissões, 21 de outnb1•o de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente.
Paulu Ramos, relator.-Co1·neUu da Fonseca ," 
-Gat~aa Car'l'alhal.- Fl'ancisco .Sd.-Fratt-
cisco Veiga , 
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E ANNX!l§ DA CAMARA 

MENSA.GBlJ A. QUE SE ltEFER& O l'ARJ1.CER 
SUPRA 

Srs. meml1ros <.lo Congresso Nacional.-
. Transmittindo-vos a inclusa exposição q_ue 
me foi apresentada. pelo Ministro de Est·t.do 
da Guerra sobl'e a necessidade de se abrir ao 
respectivo ministerio o c1·euito especial de 
16:419$750 pa.l.'a occorrer ao pagamento a 

·.:Robert Blos.>et & Hermanos de fornecimentos 
feitos em 1896 á Colonia. Militar junt.o a Foz 
do Igmt3Sú, rogo que vos digneis habilitar o 
·Governo com o referido. credito. 

Rio de Janeiro, 24 ue agosto de 1904.
l't·anciscv de Pau/ti Rodrigues A/vos. 

N. ~88- 1903 

. .A«.toriza o Poder E:xocuti'I)O a tlb)•ir o.o 111inis
te!·io das Relações Exteriores, 011 c1"edilos 
supplementa1"es de 30:000$, papel, e 
4!5:000$, ouro, sendo o primeiro á "erba ta 
e o segundo d verbct 7a do a;-t. 5° da lei 
n. 1.145, de 31. dezembro ele 1903 

A lei n. !.145, de 31 de dezembro de 1903, 
no art. 5• consignou as seguintes v-erbas : 

1• Secretaria de Estado : 

·Pessoal...... . • . • .. .. 162: 200$00(H Pa.pel 
Ma.toria.l............. 54:720$00oS 

7. & Extraordillarias 
no extel'ior.. 45:000$000 Ouro 

A verba da. l'ul}ricil. Material está discri
minada do. seguinte fórma. : 
1.• Objecto~ neces&arios pa.rn o 

expetl.iento, compru. de mo-
veis, ate. , etc. . .. . . .. . .. . . • . 12: 000$000 

· 2.• Qonserva.cão do jat•dim, as-
seio da. casa., sa.lario dos ser· 
ventns, illuminação, etc..... li: 120J;OOO 

· 3.• OL·ganíztLçã.o, revisão e im· 
prcsslil> ·do raliltorio, publica-
ções, etc., etc............... 25:000$000 

4.• Fardamento pa.ra. os cor~ 
rei os . , .•..••.•..•.. , ..... , . 600$000 

54:7.20$000 

A necessido.de de reorganizar o al•chivo da. 
repartição o de attender a.o accumulo de 
trabalho determinou a providencia do au-

de a.ttender á confeccii.o de mappas, côpias 
de documentos, expedição de i.nstrucções, op
ganização a e memorias, etc., serviços esses 
oxigidos pelas importantes quest~cs interna
cionaes, pendentes umas e resolv1das outras . 
Ess~ despeza monta a 15:000$ e, para ]Joder 
ser P<L"'a, torna-se preciso um credito supple· 
mentar á. primeim consignação da rubrica 
1• do art. 5• do orçamento vigente.· 

Es'cs mesmos trabalhos extr:J.Ordinitríos 
exigiram um consumo mui to maior da ob
jeto& de expediente e deram logar a avultado 
numero de pllbllcações, tornando insufll.ciente 
a. verba consigna.da para esse fim. _ 

Até 8 do agosto ultimo tinham sido des
pendidas as seguintes quantias pela verba 
Material: 

l.• .....•.... ' ......... '..... 9:229$50ú 
2.• ......... ' ......... '.'.... 15:504$838 

Como ,já. vimos, a. consi~ução l ' é do 
12:000$, o que dil. um saldo âe 2:770$500, c a 
consignação 2• é de 17:120$, re~tando apenas 
1:615$162, quantias estas insufficíentes para 
occorl'er ao pagamento das despezas dur:~nte 
os cinco mezeE l'estantes do exercício. 

Entra as contas a pagar figura a dos Srs. 
Hardson & Comp,, de Londres, na impor· 
tancía. de ~556-1-3 ou 11:267$862, 

Pela demonstração feita. pela Secretaria 
das Relações Exteriores e que foi presonte <~ 
esta. COJnmissão, verifica-se a necessidade de 
um credito de 15:000$ para occorrer a taes 
pagamentos. 

Igualmente foi presente á Commiss5o uml\ 
demonstL•acii.o detalhada. q ull justifl.c t~ a. nc · 
cessiilade do um credito de 45: OOG$, ijUpplc
menta.l• á verba. 7•. · 

Até 8 do julho a despe.za efl'ectua.da po1· 
conta. desta. verba era. de 43:584$919, exis
tindo, portanto, o saldo tle 1:415$081, 

A r.ommissão de Orçamento, em visto. dos 
doaumentos que lhe foram presentes e attcn· 
denuo ao pedid..1 feito pelo sr. Presiden to da 
Republica por men.~a.gem de 19 de agosto 
prmdmo :findo, subrnette á consideração da
Oamara o seguinte projecto de lei: 

o Congresso Nacional decreta : 
. gmento de -pessoal que pudesse attondor a. 
esses serviços, trazendo nm acerescimo de 
despeza. com o pagamento do sa.larios e gt•a.
tificações que a rubrica. orçamontaria. não 
eomportava. Essa. despszilo justifica-se, n·ão só 
porque era. de natureza. urgente a. providen
cia aa. reorganização do a1·cbivo, sob pena 
de fl.carem destruídos importa.n tes documen~ 

·tos a. olle reoolhidos, como pela necessidade 

Artigo unioo. Fica o Poder Executivo au
torizado a a.brir ao Ministcrio das Ralações 
Exteriores os credltos do 30:000$, pap:>L, c 
45:000$,ouro, sendo o primeiro supplementar 
á. verbiJ.l& (15:000$ para- Pessoa.l e 15:000$ 
pan -Material) e o segundo á verba 7• do 
a1't. 5• da. lo i n. 1. 145, do · 31 de dezombro 
de !903; revogadas as disposiçõe> em con· 
tra.rio. 



Si a CtJ.ma.ra t~.pprovar este projecto são os 
seguintes og creditos extra-orçamentarios 
concedidos na presente sessão : 

40 creditos ex
traordino.rios 

8 creditos espe· 
ciae!l .••.•..• 

8 creditos sup
plementares 

Papel Ouro 

7.261:411$834 127:966$999 

51~:833$330 100:000$000 

2.341:970$509 49:747$533 

lO:il9:215$673 277:714$532 

Sa.la. da.~ Cnmmissões, 22 de novemb1·o de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presideute.
Paula Ramos, rela.tor.-Oornelia da Fonssca. 
-Galeita Oarvalhal.- F\•ancisco Sd,- F r" a~ 
cisco Veiga. 

MENS.'o.GE>l A QüE. SS R.EFERB O PAEEClt:a 
SUPRA. 

Sl'S. membros do Congresso Nacional -
Como vereis da e:tposição inclusa, do Ministro 
de Estado das Rela.ções Exteriores, a. I• e a 
2• consignações da. verba. P· e a verba. 7• do 
orçamento do respectivo ministerio para o 
corrente exoreicío aa.reeem da creditos sup
plemen tares. 

Submettendo·a á vossa consitleraoão, peço
vos que com a maior urgencia posslvel auto· 
rize.is o Governo a. abrir esses creditos. 

Rio de .ro.neiro, 18 de agosto de 1904.
Frcmcisco ~e Pa:cla Rorlriguet Al11es, 

Fica sob1•o a mesa., a.té ulte1•ior dollbera
çlo, o soguinto 

PROJE(JTO 

O Congres!o Nacional dool•ata: 
Art. r.• Os vencimentos dos professores 

cathed1•aticos eJ!ectlvos do Colle~o Militar 
tlca.m equiparados aos dos professores .. do 
Gymna.sio Nacional. 

Art. 2.• Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 23 de novembro de 1904. 
-GaYcia Pires.-Fe1·rldYa BYaga. 

O 81"". Oa.selauo do Nasei
:m.en to ( mollimento de attencilo )-Sr. Pre
sidente, u. Ca.mara acaba. de ouvir ler a. 
mensa.gem enviada pelo Poder Exeautivo, 
na. qual o honrado Sr. PresideDte da. Repu
blica dá conta. ao pa.iz e a. nós, seus repre
sentantes, de que se mantem inaltera.vcl a. 
ordem publica. na Capital Federal e em todo 

·o ter1•itorio da União, attentasas providen
cias tomadas pelo Governo em face do mo
vimento subversivo da. ordem publica. que 

VGI. VII 
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explodiu nesta Capital, depois de tres dias 
consecutivos de arruaças, pel~L rebellião de 
um gr"upo de alumnos da Escola Militar. 

Penso, Sr. Presidente, qtle é grato á maio
ria da Camara receher semelllan~c commu
nica.ção. (Muito bem; apo·:a~!os numerosos.) 

0 SR. FRANClSCO YIIHGA - Póile di7;or Ú. 
unanimidade. 

0 SR. CASSIANO DO i'i'ASCDIIlNTO -'-· Acre~ 
dito que interpreto os seus sentimentos, 
vindo propõr <~ mesma Camara. que h oce 
na acta. da. sua se~sã.o de ltoje, ao inteirar-se 
da mensagem dirigida. pelo Poder Etecutivo. 
um voto üe congratulações com a Naçã.o 
(muito bem, a)Joiados nHmej·osos), por ter sido 
jugulada aqui, como em toda a Republica, 
·a tremenda conjuração que pretendia abalar 
o cdificio inst.ituciona.l desde seus alicerces, 
com grave risco da nossa n:tcionalidade, da 
paz e da t1•anquiHidade dos bru;ileiros 
(muita bem, apoi<(d'os); pot• to1• sido d1lffiinado 
esse movimente, wnio mais perigoso 
quanto é certo que aquones mesmos que o 
planejaram, aquelles que lb.e emprestaram o 
concurso do seu braço, não poocriam, caso 
conseguissem ve1· t1'iumphantes os seus de
sígnios, assegurar a unidade da. Pa tL-io. 
(mdto bem), a nossa índependencia. e a nossa. 
mtegritiade. ppoiados.) 

0 SR. ELISEU GUILHERME - Elles mesmos 
não se poderiam manter. 

0 SR. CARNEIRO DE REZENDE- Nilo Seria 
uma. nação livre e digna si se submetesse á 
ca.udilha.gem. 

0 S:a. CASSIA.NO DO NASCUIENTo-Apoia.clo. 
E', portanto, justo o movimento da camal'a, 
lançando na a.cta da. sesslo de bojo o seu 
voto de congratulação com a Nação pelo 
foliz termo deste movimento impatr iotico 
e pela. segurança. da. ordom publica rl311tabc
locida em todos os angulos do pa.iz. (Apoia
dos gqrass, ) 

O SR. WENCESLAU BRAZ- E o mo·do hoD· 
rosissimo por que agiu o Goveruo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Creio, 
Sr. Pr,esidente, que a.inda me posso consi~ 
derar interJ?rete dos sentimentos da. C.a
mara. ••• 

VozEs- Sem duvida. 
0 SR. CASSIANO DO NABC!li!ENTO - ••• a~

segurando neste momento, de envolta. com 
este voto de congratulação, a. nossa. gratidão 
ás forças armadas da Ropublica que sou
beram cumprir o seu devm• (muito bom), ao 
corpo de policia desta. Capital (muito bem), ao 
heroico e valoroso corpo de bombelros (muito 
l!em). ao a c to a.Lta.men te pa.triotico do go
verno de S. Pa.ulo (muito bem), pondo á dis~ 

4\l 
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posiçíio do Govm•no Federa~ uma parte das 
forças claquelle Estado, e bem assim o mo· 
vimento de sympathia. e de solidariedade do 
go,·erno do Estado do Rio, qull desde logo se 
mostron prompto a acudir á voz do Presi
dente da Republict1.. (1\fuito bem.) 

O Sn.. Cll.UVELLO CAVA.LCA!\"TI - Tambem 
paz as forças do Estado <1s ordens do Sr. 
Presidente da Repu blica. 

o SR. ÜASSIANO DO NA.SC!MllNTI) -E' CJI:a.
ctamcnte o que estou dizendo. 

Sl'. Presidente, com os votos das nossas 
congNitulações Yão as homen<lgens de todos 
os patriotas que teem assento nesta Camara 
,~ toelos aquellesq_ue contl'ibuir<.llll para man
ter o prestígio el'l.lei e da autoridade, sal· 
vando a Republica do cataclysmo da. guerra 
civil e do. ano.rchia. (llimto bem.) 

E penso, senhores, que em dia tã.o solemne 
como o de hoje, r1ua se [l.Ssignaltt na nossa 
historia por uma. reivindicação liberal em 
faYor da Constitaicão da Repabiica,praticada 
em23 de nove1nbrode 1801, quando o egre
gfo soldado quo fundou a Re1Jublica, o mare
chal Deodoro, dis.solveu o Congrosso Nacional 
com o golpe de Estado de 3 de novembro, é 
agrada vel recordat' á. Camara essa glo
riosa reivinelicação em favo!' da Constituição 
da Republica, que tem resigtitlo a. totlos os 
emba~us lias ruins paixões, das <tmbiçõe~ in· 
confessa v eis e d 1t aU<\!'Chia que p~riodicu.· 
mont e proctn'am det·rocat' o edilicio constitll· 
cional. (Muita bem.) 

Ponsv, Sr. Prosidonte, quo nada póde ser 
mais g1·ato ;J. C<wtat•a, ao :; i:,miftmn' o seu 
voto elo congratlllll~fio -c:)Jll o paiz iutoiro 
(m1riln bem), do quo fuz~l-o [lJl' LLJU <teto 
positi l'ú, inclo ao cnC(Jlltro d'l po11Samento 
exarado neslo. mensagem qu: lw. do passar 
a histeria. como um documento da subido 
Yalol' ... 

0 S!t. CELSO JJ!l Sot:;~A-Apoi<Ldll. 

mais qua.nto, po.rtindo de mim, que sou, por 
habito, infenso a al arga.r a despeza publica 
com esta. ordem de favcres individuaes, tem 
este projecto o alcance da noss<l. immensa 
gratidão ao soldado hBroico que deu o seu 
corpo e a sua vida em holocausto á Consti tui
ção e á Republica. (lliuUo bem; muita bem.)· 

Não preciso dizer mais, Sr. Presidente, 
p<~ra justificar o projecto de lei que concede 
uma pensão á família do inol vidavel tenente
coronel -Fa.bricio ; asseguro, porém, que, si 
elle não houvesse surgido em meu espírito, 
teria brotado do espiríto de qualquer dos 
meus collegas, ou mesmo da Ca.mara inteira , 
que com tal acto merece1·ia. todos os ap
pla.usos sinceros da .Nação Brazileim. (Jlfuito 
bem; muito bem.) 

Eis o projecto que tenho a honra de sub
met ter á. consideração da Camara.. ( 11iuito 
bem ; m1.1ito bem. O orador e calol·osamente 
feUcita.Jo por mui!os Srs. Deputados.) 

O Sr. Prel!lidente-You submctter 
á votação o requerimento Yerbal do Sr. 
Deputado Ca.ssi1mo do Na.scimonto, para que 
na aeta ela sessão de hoje se insira um voto 
de congratulações com o paiz pela su1focação 
do movimento revoluciouario que tendia. á. 
subver~ão das instituições, aongra tulacões
com o Governo e com as classes armadas qne 
souberam cumprir o seu dever. 

Os senhores que ap1Jrovam o requeri· 
mento pmposto pelo Sr. Cassiano do Na.Eci· 
mento, queil•am levantor-se. (Pa usa.) 

Foi approvudo. 
Será incluido na n.cta. o voto de congratu· 

!ações. 
Fica sob1•e a mcsa,atú ulterior deliberação, 

o seguinto 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
A1•tigo unico• E' concedida a pensão meu

sal do 500$, repartidamente, á. viuvac filhos 
elo tenente coronel Innocencio Fabr icio Fer · 
reira d e Mattos, m orto no cumpl'imento do 
seu dever m11itar por occasião da. rellellião 
de uma. parte tia guarnição na capital tio 
E~tado da Bahia.. 

0 SP.. CASSIAXO DO :\ASCDif:;';Tü- , • , sub
mettcn•.lo Ct consideração da Camara mn 
projecto de lei no qual proponho que soja 
ccncedicla á. -vi u va c filhos dc~so in ditoso sol
dado que morreu legando á Pat1•ia e á poste
rida-de o exemplo da abnegação B do dever 
militur, o tencnte-cot•onol F••kicio de Mattos Sala. das sessões, 23 de novembro ue 190<1, 
(mnHo l;em), uma pemão que ponha a. sua -Cassiano da N ascimento , 
familia ao o-brigo (le qualquel' necessidade 
futura. (Muito bem.) O ·sr. Presiden-te- Não ha ora-

Com tal pl'oce_dimento,, Sr . Presidente, dores inscriptos. Si nenhum Sr. Deputado 
conospontlo ás v1stas do Governo da l{epu- quer usar da pala.vra , passo á. ordem do dia. 
bliaa, aos meus sent1mentos individuaes c, o (Pausa .) 
que é mn.is, aos sentimentos du. Cam~tra. dos· 
Dcputa.dos (apoiados !]c1·cw~), quo me tem'J ORDEM DO DIA 
honrado o.té hoje com o. sua conflu.nçn., 

Nfi,> preciso estende1·-me om _palavras. o Sr. Presidente-Não havendo 
:pa,r~ juatilica.r o meu :procedimento, tanto lnumero legal .pa.ra. se procader á.s votu.ções-



SESSÃO EM 23 DE NOVEMBRO DE 1904 387 

das ma terias encerradas, passa-se á mataria 
em discussão . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da discussão 
unica do parecer n. 199 C, de 1904, sobre 
emendas offerecidas na 3a discussão do projecto 
n. 199, deste anuo, que orça a Receita Ge
ral da Republica pura o exercício do 1905. 

O Sr. Presidente~ Tem a pala
vra o Sr. Bricio Filho. 

o Sr. Dricio Filho deClara que, 
tendo hontem procedido a um e~ tudo geral 
das emendas apresentadas ao Orçamento da 
Receita, vem hoje especia,lizar o debate 
occupando-se em particular das medidas alvi
tradas por varios Srs. Deputados e pela Com· 
missão. 

Sem tempo para resumir as considerações 
expandidas na vespera entrará logo na ana
lyse de cada uma das propostas, 

São 19 as emendas que visam a modifica
ção das tarifas aduaneiras; destas umas me
receram parecer favoravel da Commissão e 
outras tiveram parecer contrario. Assim, a 
do Sr. Elpidio de Figueredo autorizando o 
Governo a modificar a Tarifa das Alfandegas 
sobre importação de assucar, no sentido de 
satisfazer as exigencias do· Convenio de Bru
xellas, a do Sr. José Lobo e outros mandando 
elevar de 150 réis para 200 réis a taxa do kilo 
de papel de embrulho, a do Sr. Joaquim Pires 
sobre a alteração das caixas e bocetas, a do 
Sr. Juvenal Miller e outros sobre mudança 
da taxa da .farinha de trigo e do trigo em grão 
a dos mesmos senhores elevando de mais, 
25 °/o os direitos de importação das conser
vas de peixes, cal'nes, aves, fructas e legumes, 
a dos mesmos signatarios elevando o imposto 
dos :fios de algodão e de lã, a do Sr. Felis
bello Freire alterando a taxa dos suspenso
rios e da armação para chapéos de sol, a do 
Sr. Ignacio Tosta estabelecendo a taxa de 
80 réis para cada kilo de resíduo de petroleo 
e a do Sr. Henrique Borges alterando a 
classe nona das tarifas, isto é, o imposto das 
fructas verdes, das azeitonas, côcos, nozes, 
doces seccos, etc., tiveram parecer contrario 
da Commissão sob a allegação de ser mais 
conveniente adiar a solução do assumpto 
para o anuo proximo, para o momento da 
discu~são do projecto proteccionista do Sr. 
João Luiz Alves. 

Outras emendas não mereceram o apoio 
da Commissão por diversos motivos. 

Registra como facto importante que, 
excepção feita da emenda do Sr. Felisbello 
Freire que manda alterar a taxa do lupulo 
e da cevada, só as emendas apresentadas 

pelo Sr. Victorino Monteiro lograram um 
pronunciamento fav.oravel da Commis:oão, 
como aconteceu com a que altera a tari
:ficação das batatas e cebolas, a que dispõe 
sobre o sal estrangeiro e a que declara não 
gosarem de isenção de direitos os artigos de 
producção nacional que houverem servido 
de envoltorio aos productos exportados do 
paiz. 

Para a isenção de direitos do material im
portado para o abastecimento de agua, illu
minação electrica e serviços de exgottos das 
cidades, foram offerecidas diversas emendas, 
que a Commis.são fundiu em uma só, provi
denciando sobre todos os casos. 

Trata das emendas sobre distribuição dos 
premias das loterias e verifica que a Com-. 
missão pede a rejeição das mesmas por pro
videnciarem sobre ma teria· contemplada em 
contracto, não podendo ser modificada sem a 
acquiescencia das partes contractantes. Pede 
o orador que não se lembrem de concordar 
em alterações de clausulas, pois que sem
pre que a companhia de loterias concorda 
na alteração de uma ou outra disposição, 
pede e obtem favores extraordinarios. O me
lhor, pois, é que a companhia fique .quieta, 
nada concedendo e nada exigindo. 

Estuda o orador outras emendas e demora
se sobre as tres que m~tndam isentar de im· 
postos de importação as folhas estampadas 
para. fabricação de lat::s. Mais de uma vez 
tem impugnado a elevação das tarifas adua
neiras cem o pretexto de proteger a indus
tria nacional. Si uma tal alteração figu~ 
rasse entre as medidas da receita, o orador 
contra ella se pronunciaria. Verifica, porém, 
que se isentam de impostos de importação, 
não só as folhas estampada~ para fabricação 
de latas para manteiga e banha, como tam
bem para o fabrico de latas destinadas ao 
acondicionamento do café torrado ou em pó 
e como ainda para fabricação de latas para· 
conservas e biscoutos. 

Não contente em concordar com a isenção 
de imposto, a Commissão acceita a :fixação 
em 5 "/o do emolumento ou taxa de expe
diente, quando costuma ser de lO %. Isso é 
que vem matal' a industria nacional, appa
relbada para abastecer o mercado, como de
monstra o orador com a apresentação que 
faz de latas preparadas em nosso paiz em 
fabricas do Rio de Janeiro, referindo-se tam
bem o orador a um estabelecimento para tal 
fim, agora fundado no Estado do Pal'á. E são 
justamente Doputados proteccionlstas os que 
fazem propostPS taes. 

Ao passo que a maioria da Commissão de 
Orçamento, felizmente contra o voto do re
lator, assim concorre para prrjudicar a in
dustria nacional, pl'ocura, concordando com 
as emendas que diminuem taxas de im-
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posto de consumo, proteger a. industria de 
bebidas artificiaos, o que se não compre
banda em uma época em que nos pa.izes 
civilizados se faz uma guerra tenaz con ira. 

. os perigos do alcool no organismo. Nesse sen
tido o orador recorda a brilhante propa
ganda feita pelo saudoso Dr. Campos da. 
Paz contra as bebidas t~lsifica.das, lamen
tando que a Commissã:J tenha coM,Jrdado 
com as medillas visando diminuir impostos 
das bebidas alcoolicas. 

Representante de um Estado onde se fa· 
·brica o alcool em larga escala, quor alargar 

·o seu emprego na industria, na applica.ção 
dos mr•'IJres, na. producção da luz, etc., mas 
como ,·,;edico não póde concordar com as 
cmend• :=; referirlas. 

Trattt u orador de outros pontos e por fim 
estuda a emenda da Commissã.o ou do Go
-verno autorizando a. prorogur ou alterar, de 
accordo com os interessados, o r.Jgimen 
instituído para o Banco da Republica do 
:Brazil pela lei n. 68!:!, de 20 de setembro 
de 1900, podendo transigir e submettondo 
:posteriormente o acto respectivo á appro
-vação do Congresso Nacional. 

Faz um historico da situação do Banco da 
Republica. a dos auxílios prestados pelo Con
gresso. Recorda que em 1900 foi louvada a. 
attitude do Ministro da Fazenda, o Sr. Joa
quim Murtinho, por ter liquidado contas 
com o citado estabelecimento, embora com 
:prejuízo, em vista da má situação em que se 
achava, allegando-se que tudo era. lucro para 
o Thesouro. 

Pouco tampo depois rebentava. a crise que 
tantos males causou á nossa p1·a.ça. E o mes
mo Go-verno que se vangloria-va de haver 
livrado o Banco da tutela official, -veiu pres· 
suroso pedir ao Congresso medidas em favor 
da citada instituição bancaria. Lembra. o que 
-então occor-reu, le o discur.>o que pt•ofariu 
nessa. occasião, em meio da tempestades de 
protestos, e ennumer;.t os favores concedidos. 

Demora-se em expor as occurrencias dessa 
época e refel'e-se á nomeação do S1•. Peter
sen quo fez o que quiz, jogou, enriqueceu e 
depois abalou para o estrangeiro, sem dar 
satisfações e sem que até hoje foosem forne
cidas noticias a seu respeito. 

Refere-se tambem á nomeação do Sr. Custo
dia de Magalhães que foi forçado a deixar 
o Banco por não querer concordar com umas 
tantas exigencias, tendo publicado um re
latol'io que, depois de impresso na Imprensa 
Nacional, não foi distribuído por ordem su
perior. 

Observa que o Banco durante o governo 
do Sr. Campos Sa.Ues não auxiliou o com
mcrcio e sel'-viu para arr·anjo de bons ne
gocias, sendo o escoadouro dos dinheiros pu
blicos. 

Faltando cerca de um anno para a ter
minação do regimen especial em que se acha. 
esse instituto bancaria, o orador• prorogaria 
o prazo simplesmente, desde quo se enten
<le~se que não era pos~ivol dentro do prazo 
restante regula1·izar a situação desse esta
belecimento em face do Thesouro. Verifica, 
porém, pela exposição do relatol'Ío do Sr. Mi
nistro da Fazenda, q 110 das insct•ipçõe3 emit
tidas no valor de l2l.845:000$,jü foram resga
tadas, até 31 de agosto findo, 76.436:~100$, 
restando apenas 45.408:100$, para cujo res· 
ga.te conta o Banco com t•ccursos sutHcien
tes. Tudo, pois, indica quo é mais natural 
livrar esse estabelecimento de credito da 
tutela official do quo autorizat· a reforma. 

Embora opposicionista., reconhece a serie
dade do Sr. Ministt•o da Fazendl e sabe que 
elle é um elemento de resistoncia cont.ra c:> 
esbanjamentos de seus collegas de ministorio. 
Recunhoce a cot•recção do Sr . Or•. Ub:J.ldin•; 
do Amaral, director do banco, e aprecin. o 
tino financeiro do Sr. Custodio Coelho. Ma:l 
n:'ío póde votar uma autorização t:'w ampla 
par[l relormar essa instiwir;ão, poi> iguor:t 'J 

que vae sa.hir dahi. 
E' preciso sem demora despegar do Th·1· 

souro essa, sanguesugLL que é o Banco d:t 
R.epuhlica. Lig:1do ao Estado só serve paról. 
permittir que sej:Lm hurlada3 as leis orça
montarias, dando ma.Pgem ao Governo para 
gastar como entender, sem que se possa ex
aminat• o que vae por aquella casa de cl'C
dito. 

Quando ella quer fa.Yores, estende a mão 
e vem pedh· ao Poder Legl$lativo. Mandando 
a Constituição que o Congresso Nacional 
possa fiscalizar o modo por que são empre
gadas as sommas -votadas, sempre que se 
pretende examinat• o que va.o pelo Banco da 
Republica, surgnm pt·otestos, allegando-~e 
que isso é attentar coutrn. o Codigo Commcr
cial, como si insmutos quo recebem favores 
do Estado não pudessem ser fi~calizados polos 
polores competentes. 

Recorda que tendo sitio votado por una
nimidade, durante a administ,ra~'ão do 
Sr. Campos Stll!es, um requel'lmento úo 
Sr. Barbosa Lim:t pal'a. que se procedesse ao 
exame dos liVl'OS do Rtnco da H.epublica, o 
Gove1•no recusou obJiiencia. ao acto legisla
tivo. No quatriennio do Sr. Rodrigues Al
ves foi rejeitado um requerimento para o 
mesmo ex.am). Só dttrante a vice-presidcn· 
cia do Marechal Floriano Peixoto a proposta. 
Nilo,approvada, deu em t•esulta.do a publica· 
ção da lista dos contemplados na distribui
ção dos bonus. Isso dul'tmte o governo de 
um soldado. Foi a época. de mais indepon
dencia do Poder Legislativo. Depois dtt ges
tão dos bachareis, o Congresso foi perdendo 
e hoje está reduzido ao que se vê: sem ac~.ã.o, 
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som iniciativa, actuando como o Governo 
entende. 

Não dá o seu voto á eménda que manda 
prorogar ou alterar, como bem (luizer o 
Governo, o regimen em que se acha o Banco 
da. Republica. Não quer que o Governo se 
aproveite da medida pa.rn. eshanjar os di· 
nheiros publicas. 

Nota que a emenda manda submetter pos
teriormente o acto á npprovação do Con
gresso Nacional. Mas a emonda não diz que 
a reforma, só entrará em execuçã.o depois de 
approva.da. pelo Poder Legislativo. E' po1• 
isso que pede uma declaração do Sr. Urbano 
Santo:~, relator do Orçamento. 

Feita por este a declaração de que a re
forma ~:6 ent1•ará em execução depois do 
pronunciamento do Congresso Nacion<tl, o 
orador aguarda a sua apresentação para. 
então dizer sobro o caso maia alguma cousa. 
(Jinito bem; nwi!o bein, O m·ado'f' é compl·i
mentado.) 

Comparecem mais os Srs. Hosannah de 
Oliveira, Car-los de Novaos,Indio do Brazil, 
Christino Cruz, Anizio de Abreu, Bezerril 
Fontenollo, Virgilio Brigi<lo, Thomaz Caval· 
canti, Francisco Sá, Frederico Borges, João 
Lopes, Eduardo Studart, Sergio Saboia, Al
berto Maranhão, Paula c Silra, A!Jdon Mi
lanez, Teixeira. de Sá, Affonso Costa, Medeiros 
e Albuquerque, Pereira de Ly!'a, Esmeral
dino Bandeira, Cornelio da Fonseca, Estacio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Angelo Neto, 
Epaminondas Gracindo, Oliveira Valladão, 
Domingos Guimarãos, Neiva, Castro Rebello, 
Augusto de Freitas, Paranhos Montenegro, 
Galdino Loreto, Nelson de Vasconcellos, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellcs, Erico 
Coelho, Cruvello Cavalcantanti, João Luiz, 
Ribeiro Junqueira, Carlos Peixoto Filho, 
Leonel Filho, Lamounier Godofredo, Calo
geras, Camillo Pra.tes, Galeão Carvalbal, 
Rebouças de Carvalho, José Lobo, Paulino 
Carlos, Francisco Malta, Joaquim Teixeira 
Brandão, Benedicto de Souza, Lindolpho 
Serra, Luiz Gualberto, Soares dos Santos, 
Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro e Diogo 
Fortuna. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada. os Srs. Wanderley de Mendonça., 
Raymundo Nery, Passos Miranda, Ro~erio 
de Miranda, Antonio Bastos, Gueaelha 
Mourão, Walfredo Lettl, Trindade, José 
Ma.rccllino, Moreira Alves, Arthur ÜI'la.ndo, 
Euzebio de Andrade, Felisbcllo Freire, Loo
vigildo FiJgueiras, Vergne de Abreu, Pinto 
Dantas, Rodrigues Lima, Tolentino dos 
Santos, Eduardo Ramos, Marcolino Moura, 
Corrêa Dutra, Irineu Machado, Belizario 
de Souza, Bezamat, Carlos Teixeira Brandão, 
Penido Filho, David Campista, Francisco 

Bernardi no. Antero Butelho, Bueno de 
Paiva, João Luiz AI ves, Henrique Salles, 
Manoel Fulgencio, Nogueh·il., Lindolpho Cae· 
t'1no, Olegario Maciel, Padua Rezende, Mo
t•eira da Silva, Jesuíno Cardoso, Do mingues 
de Castro, Valois de Castro, Arnolpho Aze
vedo, Eloy Chaves, Leite de Souza, Alvaro 
de Car\'alho, AzeYedo Marques, Rodolpho 
Miranda, Bernardo Antonio, Aquino Ribeiro, 
Juvenal Millor, Marça.l Escobar, Rivadavia 
Corrêa e Campos Cartier. 

E sem causa os Srs. Jos6 Euzohio. Ctmha. 
Machado, João Gayoso, João Vieira, Arro· 
xellas Galvão, Bulcão Vianna, Prisco Pa.
raiso, José Monja.rdim, Bulhões Marcial, 
Laurindo Pitta, Paulino de Souza, José Bo
nifacio, Astolpho Dutra, Camillo Soares 
Filho, Sabino Ba.I·roso, Costa. Junior, Amaral 
Cesar, BarbosCJ. Lima, Alfredo Va.rela. e 
Homem de Carvalho. 

O S1•. Presiden te-Contintla n, 
discussão unica. do parecer n. 109 C, de 1904, 
sobre emendas olferecidas na 3" discussão do 
projecto n, 199, dl.!ste anno, que orça aRe
ceita Geral da Rcpublica para o excrclcio 
de 1905. 

O Sr. ~rbano Santos-Peço a 
palavra. 

O SJ.•, Presidente-Fica a;.liada. a 
discussão pela hora. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA. ORDE~1: DO DIA. 

E' annunciada, a. 2" discus>i\o do pl'ojectv 
n. 271, de 1904, fixando a desp~za. do Mi· 
nisterio da Fazenda para o exercício de 1905. 

Vêm á Mesa, são lidas apoiadas e postas 
conjunctamante em discusão as seguintes 

E~lENDAS 

Ao projecto H. 271, de 1904 
(Orçamento da Fazonda) 

Onde conYior: 
Pa1·a as despezas do inquerito sobre a 

industria do a.ssucur no Brazil, inclusive a. 
publicação dos trabalhos da conferencia as
sucareira da Bahia, e da confercmcia a rea
lizat·-se em Pernambuco, em 1905, 50:000$. 

Sala das sessões, em 21 de novembro do 
1904. -Ignacio Tosta.-Estacio Coimb;·a.
Christi?IO Cru~. 

Accrescente-se á. verba-Atfandegas o se 
guinte: 

50:000$ para o concerto das docas do 
Arsena.l de Marinha do E~tado da Bahia., na 
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parte correspondente ao edificio da alfan
dega. e suas dependencias. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 
1904. - lgnacio Tosta. - Al1les Barbosa, -
Prisco Paraíso. - Felix Gàspar. - Paranhos 
Montenegro.-Bulccio Vianna.-Nei'lla.-Ver
gne de Abreu. - Freitas. - Saldanha. -
Eduardo Ramos.-Eugenio Tourinho.-Ro
drigues Lima. - Castro Rebello. - Domingos 
Chtimarães.-Garcia Pires.-Satyro Dias. 

Art. 1°, n. 18- Santa C.üha.rina: 
Mesa. de Redas de S . Francisco. 
Substitua-se a ta.bella pela seguinte : 
o 6 guardas com 800$ de soldo 

oo.§ e 400$ de etapa.......... 7:200$ 
~-;'; ~ 6 trabalhadores de capa ta-
- o O> zias a 2$ dia rios . . • . . . • . . 4: 320$ 
c:i ~ ~ 1 patrão de escale r a 70$ 
..... 00 'd mensaes. . . . . . . . . . .. • . . . . 840$ 
,3 ~ 6 remadores a 60$ mensaos 

Accrescente-se onde convier: ~ cada um .. . ••. . ......• ••. 4:320$ 
Custeio e concerto de esca.leres. . . . 200$ 

Ficam equiparados aos trabalhl\dores da Aluguel de casas c expediente, etc.. 6:000$ 
Alfandegada Capital Federal, quanto ás dia
rias que percebem, os manuado1•es. abrido
res, arrumadores, at1xiliares, tanoeiros e o 
vigia-da mesma alfandega.. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 
1904.-Heredia de Sd. 

Art. 1°. n. 20. Redija-se assim: 
Fiscalização e mais despezas 

dos impostos de consumo e 
transporte........ . ...... . . 2.357:400$ 
(Dec1•eto n. 2.791, de 4 dejunho de 1904.) 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Paula Ramos. 

Continua em vigor o art. 27, Iettra d da 
lei n. 1.145, de 31 dezembro de 1904. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Paula Ramos. 

Art. 1°, n. 17-Alfandega de Santa Catha
rína.-Pessoal: 

Das embarcações : 

Substitua-se a tabella do projecto pela se-
guinte: 

l machinista. .. , ....... \ .. 3: ooi 
1 fugu!sta .. . . .. .. • • .. .. . 1 :200 · 
1 patrao .............. ·.• 1:800 
l carvoeiro .•.••••.•..... 1:080 
2 marinheiros............ 2:160$ 
2 patrões a 100$ ..•..•••• 2~400$ 

16 remadores a 80$~ ••••.. 15:360$ 27:000$ 

Material: 

22:880$ 
Porcentagens ao administrador e 

escrivão. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . I : 800$ 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904, 
-Luiz Gualbe1·to.- Paula Rctmos.- Abdon 
Baptista.- Eliscu Gttilherme. 

Onde convier: 
Art. O Governo substituir<i. os títulos da 

di vida de guerra da Republica do Paraguay 
por títulos de 4 o / 0 , papel. 

Saladas sessões, 21 de novembr 1 de 1904. 
-FeUsbello Freire. 

19 

Parn. o augmento do pessoal e material da 
Mesa de Rendas de 1 a classe da cidade de 
Obidos, no Pará, para a.lli transferida da ci
dade de Cametâ, pelo decreto n. 5.140, de 27 
de fevereiro de 1904. segundo a autorização 
dalein.l.145, de3l dedezembro del903, 
aL·t. 26, n. lO: 

administrador, porcenta-
gem .••.•.•.•..•....•. 

escrivão, idem .•.•••.... 
430$ 
150$ 

3 guardas, soldo 1:000$000. 3:000$ 
Gratificação 500$rJ00... 1:500$ 

1 patrão de e scaler, soldo .. 
Gratificação ..•..••..•• 

720$ 
360$ 

580$ 

4:500$ 

1:080$ 
5 marinheiras, gratificação. 70$ 840$ 

7:000$ 
Acquisição, reparo e conservação do 

material. ................ , . . . . . . 5:200$ Material: 
Combustível e lubritl.cantes........ 6:000$ Acquisiçã.o de um escalar 

O mais como no p1•ojecto. a seis remos ••.•.•••••••• 
Conservação e custeio ••..•• 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Paula-Ramos. Total ....... t•'9 ·•• 

2:000$ 
1:000$ 3:000$ ------

10:000$ 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 25/0512015 14:50 + Página 20 de 28 

SESSÃO EM 23 DE NOVE~fBRO DE 1904 391 

Credito ja concedido para 
a Mesa de Relllias de Ca
metil que devel'á ser 
transferido paN a de 
QÇiilos., ................. ~ :740$ 

1 
On.lo convier: 
Fica o Go·:c"·n.J :tlltorizC'.do a permittil' que 

o conselho fLca.l da Ctüx<L Econorn ic:L e i\<lonte 
de SoGCOlTO. 1leot~~ cidade, desper.dn. D.té a. 
irnport<tr1ch de 300: 000$, com as obras de. 

Differença para tres 
guardas. • . • . . .. . 2: 340$ 

Idem para um pa-· 
trão...... . . .. .. l :080$ 

Idem para. seis ma-
. rinheiros ; . • . • . • 840$ 

Idem para material 3:000$ 7:260$ 10:000$ 

Tqta,l. ..... 20:000$ 

Sala das sessõc3, 21 de novembro de !904. 
-Hosannah de Oliveira.- Al·thur Lemos.-• 
No'l)aes.-Indio do Brazil.-Passos .iJiitanda. 
-Rogerio, 

Accrescente-se onde convier: 
Fica elevada de quatro a cinco mil réis a 

diaria. d@s Bmpr-egados da secção de machinas 
da Alfandega da Capital Federal. 

Sala das sessões, 21 do novembro de 1904. 
- Heredia de Sá. 

1\o art. 1 o, n. 17-Alfa.ndegas : augmente
se a. verba. res_pocti v a, de mais 7:950$, para 
elevar-se a 4~500 a dia l'ia dos tres mandar
dores das capatazias do Maranhão e a 4$ a 
dos 50 traba.lhu.dol·es das lll03mas c[l.patazias. 

Sala das sessões, 21 de novembro do 1904. 
--Jose Eu.~:ebio.-Cuuha Machado. 

Continúa em vigor o n. HJ do ttl'l .. 26 da 
lei n. 1. 145, de 31 do dezombr•o de 1903. 

Saiu. das sessões, 21 de novombro Jo 1004. 
-Soal·as rlos Santos. · 

Ao art. 1•, n. \7-Alfandega de Pernam
buco-Das omba.rcações: 

Na rubL•ica patrõus-accroscento·se: c mais 
600$ para f&L"damento, elevando·s~ a verba 
a l0:9GO$. 

Sala das sessões, 21 de novembro de !904. 
-Affonso Costa. -Celso de 8ottzi<. -Nei'l)(r .. 

Ond'-' convier: 
A' rulJrica.-Obras-a.ccrescente-se : inclu· 

sive a import anciu necessaria á reconstru
çc'õ.o do predio da Alfandega da Pa.r<J.hyba. 
ul timamonte incendiado. 

Sala das se~ões, 20 de novembro de 1904, 
- Paula e Silua.-Abdoj~ Milane:z.-Trindu.de. 

--I~idro Leite, 

accresccn:,,tmento do edifício onde funccio
nam cs:;es estabelecimentos , reconhQcüla.s 
neccsst.u·ia;; a.os sc1'viços 1Ls mesmos , cor
l'Gndo a~ ;l."spez~s pOi' conta d o fundo de 
reserva ''" C:..iu Economica. 

Sala. d:1~ se;sõcs, 21 do novembro tlc 1904. 
-Cor·rêa 1J,~~ra, 

A1•t. O Thesouro -Federal. delegacias fis
caes, o.lfaodcg~s e mesa~ do rend<IS eeo.lí
zarão orn vista. das guias que lhos forem 
aprescnt:1uas pcloJ funccionarios act.ivos ou 
inactivos, elvis ou milir.ares, nome~uo~, re 
movidos ou de r~si · loncia iransteL•idn. e ex
pedidas pr~-la.~ rnp<u·tições federaes, o paga
mento dos vencimento~. gru. ~ificilçües , ajtulas 
de custo, tenças. pensõos e montepio, irule
pendentemcnte do rpmesque1' opeL'a\·Ões ou 
transfcrenci:~.s ue cr•editos realizadas e r: t1•e o 
Thasouro c o Tt•ibuacll Jc Contas . 

Art. A ropa:c•tiçflo ilue oxpeJír a gu ia 
consignará t')dos o~ elementos nece~sarJ os ü. 
chssifica.ção J·1 despeza de accor1lo com a 
lei orçamon La ria. c com as ordens qu.~ o.tüo
rizaram a despeza naquello. rcpar~ição e o 
saldo da respectiva verba que lhe foi consi
gnada no CX('!'cich corrente em que se der a. 
trunsferencia. da despeza. . 

Al't. A Dll•ccturi'L de Contabiliüa.•le, as 
delegacias ilsca.es, alfandegas e mesas de 
rondas dcvm·ã.o participar immediatu.mente 
ás l'epa.L"tições interc>sa.das em tacs ilespezas 
por eslc mot1o transferida.s de fórma a se 
r<>gn ln.I"izn.r <t c~crlptut·ação dos creditas dis
tribuitlos c cscrip•ttr!ldos no Thesotu·o c Tr i
bunal de Cuntus.~<>m prejuízo dos portadol'es 
das gui,ts, lcgalmen te expedidtls de uns pl!.ra. 
ou~t·os E~'.a..!us ou repurl.içüe.; fclleraiJS. 

Ar~. Nenhum empt·cg<~do ou J'uncciona.
rio será. desligado de sua repart ição, quando 
commissionn.tlo ou tl'ansferido, sitlão eiU vü·
tudc tlo aclo que lllc dm· direito ao abono de 
ajuda de cus :,o c passagens de a.ccorJo com 
a. legislação e._n ·;igor, facilitando-se por esse 
modo o seu ú ·ampoete, cnmprin tlo lt J'upar· 
tição eru (J.ll\3 se achar servindo a.just:1r suas 
contas c expedir a competente guio. p<u·a os 
devidos e fl't.i t o J. 

Sjl:t d.\!LS03sões, de novcm"ln•o ile l9D4. 
- J. Ci·:t vdlo C:nval(~aH[Í~ 

Art. O Governo pagará ao cngonlleiro do 
Ministerio da. F1.zentla o q_ue fôt• M'bicra.do 
pelo Thesom·o pelo levantamento du. p lo.n ta. 
cadastrai tLt F<ezcntl;t de Santa C;•uz e que 
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está servindo de base para o aforamento e 
remissões de foro na,qllello. fazenda. 

Sala das sessães, . de MVemiJro da 1004. 
- J. Cruvello C1rvakanti. 

Onde convier : 

Art. Continua. em vigo;;: no c01•ronte 
exercicio o n . !6 do art. 2G da lei n. 1.145, 
de 31 de dezembro de 1903. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
- Pe1·ei1·a Lima. - Galvão Baptista. -
Henl'ique Bo1·ges.- hlio Sanlos.- Alllerto 
Bezamat.-E1·ico Coelho.-A. Gandi do Rodri
gues.-J.(J,-uvello Cavalcanti .-João Bap!ista. 
-Ptm·eim Braga.-Jose Lolio.- a. Pe!woto 
Pilho.-Mauricio de Abl·eu.-.4.l·nolpho .A~e

vedo.-IJe;·nm·do da Campos .-a. 1'ei[•·eira 
Brandão.-BeUsa~io il.ugt,sto. -Paulino JtA· 
nioJ·,-Silva Cas!l·o. 

A' rubrica 18- Mesa de Rend:1s de Anto
nina: 

Consigne·se a verba de 9:0:)0$ pal'a o 
custeio da lancha. a 'Vapor Jat1scn ll{rlllel', ao 
serviço dessa repartição, assim discrimi · 
nada: 
Um machinista ........ , ....... .. 
Um foguista •..••.•.............•. 
Combustível c luurifica.nt3s .......• 

3:000$ 
I :500$. 
4:500$ 

9:000$ 
Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 

-Alencm· Guimarães, - Carvalho Chaves.
Gandido de Ab•·eu.-Qarlos Cavalcanti. 

A' rubrica 18 : Accre8cente.se: 
Mesa. ele Rendas da. Foz do lguassll (Lei 

n. 1.20fJ, de 30 de julho, e decreto n. 5.283, 

namento da. mesma. cilob:a., correndo esaa. des
peza. por conta dos recursos pr,prios desse 
cstabCleoimento. 

Sa.1a. das sessões, 2! de novembro de 1904. 
- Ji'eJ"Aando P1·estes·.- A. Candido Rodri
gtees. 

Onde convier: 
Art. O Governo iica. autorizado a trans

_ferir a.o Estado do Piauhy, mediante ind!;lmni· 
zaçã.o, as fazendas naciona.es exlstGntes na. 
quelle Estado, respeitado o contracto de 
a.rrendamen to existente. 

S:tla. das sessõe3, 21 de novemhro de 1()04. 
- Jor1guim Pi1·es. 

Ondo convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a. revel:' 

o nrrenda.mento das fazendas na.cionaes do 
Estado do Pia.uily, raduzindo a. cont ribuição. 
caso flquo provado não existir nas mesmas 
mais do 18.000 cJ.beças dt; gado. · 

Sala. Ja.s sessões, 21 de novembro de 1904~ 
- Joaqttim Pil'es. 

Art. 8• n. I~' o Governo autorizado, 'na 
vigencia da presente lei, a. dar nova organi
zação ás cai:x:as economicas, dentro dos re· 
cursos d~s mesmas caixas, sem onus para o 
Thesouro. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Angelo Pinheir-o.-Dii,Jgo For !tma.- Victo· 
1·ino Monleiro. -Soares dos Santos. -Gel·ma
no Hasslochel·,-Arlhur Homem de Cai'f'aUto. 
-James Da?·cy,-V espasiano d e Al~uqttel'!lUe, 

Art. 8> n. E' o Govemo auoorizailo, m . de 9 de agosto de 1904.) · 
Um a,dminístradoJ:> •• , ...•. , ••..... 
Um escrivão .•.. , ...... , .....•.•.. 

$ vigencia da presente lei, a permitir que <i 
· $ conselho fiscal da Caiu Economica de Porto 

Alegre despenda. até a quantia de 150:000$ 
para. aquisição de terreno e constrncçã.o de 
um edifieio adequado ao funecionamento da. 
mesma cai:x:a, correndo essa despeza por 
conta dos recursos proprios desse estabeleci· 
manto. (Lei n. 1.145, de 31 de dezemb1·o de 
1903, art. ~6, n. 7 .) 

Quatro guaJ:>das, a. 480$ de soldo e 
240$ de etapa..... . • . . . . . • . . • . . • 2:880$ 

Um patrão de escaler... •. .. .. .. . 960$ 
Seis remadores a 40$ mensaes , 

480$ •••........•..•••..... ••··· 
Material e expediente ............ . 

2 :880$ 
4:000$ 

10:720$ 

So.la. das seosõas, 21 da novembro de 1904. 
- Alencaa· G~Aimarães.-GGlrvalho Chaves. 
Candido de Ab1·eu,-Carlos Cav(.(lcanti. 

E' o Governo autorizldJ a pormitth· que 
. na. vigencia dest& lei, o conselho fisca.l d~ 

Caixa _Economi.c:1. da S. Paulo despenda. a tê a 
qu_an~a de 200:000$ para acquisição de um 
odlfiCJo que possa. ser adequado ao tunccio· 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904 •. 
- Victorino 1lfonteiro, -Angelo .Pi11hei1·o . -
Diogo 1'ortuna,-Soa1·es dos Santos.~ James 
Darcy ,-Get·mano J[asslocher. - Vespasiano 
de Albuqi!Bl'que,-Arthur Homem de aal'tlalh o, 

A' rubrica 17•-Alfa.ndog&.B- Accrescente·· 
se: 500:000$ (quinhentos oontos},sendo 300.000$ 
para a construcçã.o de um ed.iflcio destinado 
á Alfa.ndega de Porto Alegre e 200: 000$ para. 
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reconstrucção dos armazens da. do Rio 
Gra.ode. 

Sala. das sessões, 21 de novembro de 1904. 
- Soar es das Santos .-DiO!JO Fm·tumt.-Gel'· 

.. ;aanoHassloclwr.-Art!Htl' Homem de Canla
lho .-lum~s Dar cy .-Vespasimo de Allmque-~·
q~<e.-Angelo Pinhei1·o.- Victm·ino lúo~Jte::1·o. 

A' rubrica n a-AJfan'Jllgas : 
Augmentando de 15 a 18 o numero de quo

tas do thesoureiro da Alfandcga da Capital 
Feder:tl, ad insta1· ao que se dã com os the · 
soiJreiros das alfandegas de primeira cate
goria.. 

Sala das sessões, 11 do novembro de 1904. 
- 'l'ei x.ei;·a ele Sá. - Nelson de Vasconcellos. 
-M1gelo Neto.-Bulhiics Manial.-Raymun -
do de Jliranda. - Heredict de Sá. - Ribei;·o 
Jtmqueil·a.-Corl'êa Dl!!m.- Ame;·ir.o de ~U· 
lrtlfJllel'IJue.- A11gusto de YasconccUos. 

A' rubrica n. 17•-Altandegas: 
Alftlndega. da Ca.pita.l Federa.l-1\Ugmenta

da. no material do I :80()$, destinados á. dia
ria. de 5$ para. alimentação do guo.rda-mór, 
quando em serviço da. barra, ad instc{r do 
que so abona aos seus ajudantes. 

Sala das sessões, 21 do novembro de 1904. 
- 2'eia:eira de Sd .-Nelson de Vasconcellos.
Angelo Neto.-Bzdh~es .'llal·cilll.- Raymt.mdo 
de illiranda.-Heredia da Sd.-001"1'êa Dutra. 
- Americo MbHguergue. - Auo"sto de Vns· 
conceitos. 

Rubrioa 12•-(mprens:~. Nacional e Dim·io 
O{ficial-Sacção de a.rtes-Otticina.s- Pessoal 
a.movivel: 

Accrescante-se depois da p:tlavra. « ser· 
Yentes :t e gratlftcação aos empregados da 
tabella. C do rc~ulamento vigente por ser
vlçO! eJttraordma.rios fóra das hora.s do 

ex})idiento, como dispõe a not.a. ,aba.ixo da 
l'elerida tabella.. · 

Sala das sess~es, 21 de novcmbl'o de 1904. 
-1'homa.:s Cavalcanti,_;_ CazooeJ·as. 

A' verba do n. 32 do al't. l• (EJtercicloll 
findos): -

Fiea o Governo autorizado a: realizar a. 
reforma toehniea. da Casa. da Moeda.. 

Sala das l!lessões, 21 de n ovembro de 1904.
Americo de Albuq·ue;·que.-Bulhões lllarcial • 
- GorríJa Dutt·a.-Nels~u de Vascaucellos .
Hel'edia de Sá . 

A' rubrica n. 33-0 bras-Na Capital c nos. 
Ft!tados: 

Accresçcnte-se: 
Para. coastrucção de ttma ponte metallica 

em substituição da que e:x::iste, em edtado de 
ruína, sobre o rio Pa.ra.gu<>y, dando comm~
nicaçã_~y_~t'a a A1faodega. de Coruuibã.-m:us 
lOO:OOU$UUO, 

Sala das ~essões. 21 de novembro do 1904 . 
-Lindalpho Ser;·;l , 

Art. 1•, n. li (Alfandegas). 
Augmentem-se as sub-consignaçõos«Pessoa.l 

das eap:Ltazias» e «~'lo.teri:~.l». da Alfand~ga, 
do ceará das seguintes quantuJ.s neccssa.rias 
ao custeio dos guindastes a vapor da nova. 
ponte de descarga. da mesma. alCamtega. : 

Pessoal das Capata.:;ins 

2 machinistas a. i$ dia rios. , . • • . . . . 5: [ 10$ 
2 foguistas u. 3$500 dia rios. . . . . . . . . 2:555$ 

lo!attirt<ll 

Coml>ustivet e lubrificantes. . . ..... 4:000$ 

Sala. das sessões, 21 de novernbl'o de 1904. 
- Se;·gio Saboia.- Ji>·a11 cisco l'id.- Thoma:o. 
Accio[,,, - Gonçalo Souto. - Edum·da Stu
dart • .::.. Thomaz Cavalcan te . - Jocio Lo11CS.
Be::er rU Fontenfflle. - Fr-ederico Borg~s . 

Art. 1•, n. li (Alfandegn.s). 
Augmente-se de 140:000$ a. consignação 

para ~oespoza.s imprevistas e previstas ur
gentes nas diversas a.Ifandega~~2 sando o 
accrescimo destinado á. construcçao de um 
novo armazem, ao a.ugmento da. ponte de . 
desca.rga e outt-os melhoramentos de que 
carece a Alfa.ndega. do Ceará.. 

Aecresconte-se, sendo : 712$800 para paga· 
menta do que se es~iver a dever ao escrivão 
da thesourarla da Estrada. de Ferro Central 
.do Bra.zil, correspondente ao exercício de 
1902, em que não lhe fui paga. a. gratillca.ção 
devida. 

Sala. das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-l<ra11cisco Sd.- Se1·gio Saboya.- Tlloma::. 
Accio~v.- Gonçalo S onto. - T /iQ'Yfla:: Caval· 
canti. - João Lopes . - Edt~ardo 81tcdart . - 
Frederico Borges.- Be::e1·ril Fo,.tenelle. 

Sala. das sessões, 21 de novemb1•o de 
1904.-Amerioo de Mbuguergue.-.lirederico 
Borge1.-011rr2a Dutra.-Heredia rle Sá.
BulMes Maroial,-Eliseu C..uUhermt.-NtZ· 
son ele Vasconcellos,-Sd F;·eire , 

Vtl, Vli 

Fica o Governo autorizado a a.bonl r ao ·_ 
actual inspector da Alfandega de Sa.n1os· -; 
Antonio Roberto de Vasconcellos uma. gra.
tificaçlo correspondente ao valor de dez 
quotas annua.es, a. pa.J;"tir de 1 de fevereiro . 

t;O 
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de 1898 até 31 de dezembre de 1903, equiva
. lente á differença entre 40 quotas que deva
ria receber pelo exercício de sua commissKo 

:de inspector e 30 quotas que foram pag·ls de 
accordo com o decreto n . 2. 807, de 31 de 

. janeiro de 1898. 

Sala das. sessões, 21 de novembro de Hl04. 
. - A. Candiclo Rocl,-i!Jues. - Galeão Ckw
' 11alht1l . 

Ao n. 18 do a.rt. 1° - Mesa de Rendas de 
Penedo: • 
. Pessoal da. lancha. Ondinu, que pertence [L 
Mesa de Rondas de Penedo, de a.ccordo com a 
iabella. de l903, 15:720$000 . 

Material, comprehendoado conservaQão da. 
lanchá , reparos, combusti.vel e lubt·ifica.nte, 
4:000$000. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Raymumlo d e Miran da. - Epcmzino1l!las Gra
çindo . 

Ao a. 33, art. I•: 

Construcção dos a.rmazens n ponte da Al· 
fa.ndega de Maceió, 150:000$000. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-R(Iymurzdo de Miranda .-Epaminonr!as Gra• 
cindo. 

Art. O Po(ler Executivo é autorizado a 
man(htr imprimir na. ImpJ.>ensa. Nacional a. 
consolidação da.s leis, decretos, rílgtliamentos 

: e instrue~.ões refer0ntes ao commercio mari· 
timo, ma.l'inha e navegação mercan te coor· 
denada pelo tenente · Eduardo de Lima., m~ 
vigencia do corrente exercido. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Affonso Costa .-Nelsan de Vasconcellos. 

Onde convier : 

Continuam em vigor os ns. 15 e 16 do 
art. 26 da lei n. 1.145, de 3! de dezembro 
de 1903. 

Sala das sessões, novembro de 1904.-

com os porteir os .da Alfantleglt e da C<.~!xa da 
Amortíza.ção . 

SnJ.1 da.s sessões, 21 de novembro de 1904 . 
Oliveit·a Vatlad<!O.- FelisbclZo Freire. 

Rubrica. 16- Delegacias Fiscaes : 

Eleve- se 11 verba-:\faterial-cln.- de Sergipe 
a. 58:5GQ$. sendo 50:000$ para. reconstrucção 
do propt'iO nacional em que funccionava.m a 
Delegacia. e a Caixa. Economica, conformo a. 
autorização conferida pela lei n . 1.145, de 
31 de dezembro de 1903, art. 26, n. 8. · 

Sala das sessões, 21 de novem])ro. de 1904. 
Oliveira VaHadcio.-Rod!·igwes .Do,·ia,-Feli.ç
bello F1·eire. -Jouiaiano do OarvaZho. 

Oncl<> convier : 

Dos reman escentes da prestação da Com
panhia de Lo\erias, destinem-se 2:000$ por 
anno á. Casa. de Caridade de Ponte Nova.. 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1904. 
- Oalo!Jcras. 

Accrescente·se onde convier : 

Fica equiparada a. diariu. percebida. pelos 
continuos ·da Delegacia Fiscal em Mlna.s Ge· 
raes, Bello Horizonte, á que percebem os 
continuos da Delegacia Fiscal de Pex·oambueo 
e S. P a.uio . 

Sala. da..'! sessões, 22 de noverob:·o de 1904. 
- Rstevain LQ.bo. 

Ao art . 1•, n. 9 : 
Acct•escent e-se I : 000$ ao thesoureiro da. 

Recebedoria da. Capital Federal - P.araque
bras. 

Assim é abonada a todos os thesoureiros e 
pagadores. 

Sala das sessões, 23 de novembro de I 904. 
- ·-Cn n!el/.o Cavalcant i , 

E' o Governo autorizado: 

A en trar em liCCOl'do com a Associação 
Commercial do Rio de J aneiro p ar a a ter
m inação das obras do predio que a l'eferiJ.a. 
associagão está. con8truiudo a rua. Primeiro 
de Mar ço e para a liquidação do debito que 
a mesma tem com o Thesouro Nacional ; 

a) o Governo abrirá o credito necessario 
des~!nado a. adeantar á Associação Commer
cial a somm a de 500 :000$ para a conclusão 

Rubrica n. 9- Recebedoria da oa.pita.l Fe- do r eferido predio, concorrendo a a.ssocia.ção 
-dera! : pa.ra as mesmas obras com os rendimentos 

que actua.lmente pnrcebe da pal'tc do· edi-

A. Morei1'G da SiZ-oa.-Jose Lobo. - Fernando 
Pr~sles.- P1·ancis~;o Malta.- F1·ancisco Ro
mei?·o.- Rebouças de Carvalho.- PauZitiO 
Lopes.- Bemardo de Campos. - A. Candido 
Rodrigt•es.- .Tulio Santos.-Jesuino Cardoso. 
-Arnol(o AIB1Jedo.-Ferreira Braga.-Bricio 
.Filho.-Be1·narrlo Monteiro.-Bueno de Paiva. 
- Viric.to Mascarenhas . 

Aug~ente-se a. v erba. - Ma teria.! - da. fiei o ja concluído e arrendado ;· · 
quant1a. del:200$, para aluguel de casa do b) concluídas as obl'as mandará. o Governo 

· pox·teuo, a. exemplo do que se prat ica para procede1• á. a.va.liação do editlcio e o adc.ui-
'·· 
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Tirâ, t~rrendando·o (I Associação Commercial, 
Teservada.s as salas necessarias para a Junta. 
Commercial, Cam11m Syndical e Bolsa. ; 

c) a quota. annual do arrendamento ser<t 
calculad: ~ tomando-se por base a quantia. 
paga pelo Governo pela parte do editlcio 
occupado pela Rep&l'tição Geral dos Correios. 
- Francisco Veiga. 

Onde convier: 

1 escrivão, com a porcentagem de 4 % • 
1 sargento, comma.nda.nte dos guat•das

soldo, 960$-eto.pa, 480$- toti!.l, 1:440$000. 
9 guardas - sohlo, 900$-etapa, 480$

total, 12. 960$000 . 
11 traballH\dores-com a diaria de 3$-

1 :095$-total, 12:045.~00~. . 
Despeza.s de insta.llaça.G o exped1entc -

l:O:lú$000. 

Saio. d:~ sessões, 24 de novembro de 1904. 
-Lindolpho 8e?Ta, 

Onde co.nvier : 

Dos remanescentes da prestação devida ao 
Thezouro pela Companhia do Loterias Na· 
cionaes destinem·se 5:000$000 ao u.~ylo de 
alienado$ de Nossa. SPnhora da Luz, em Curi
tyba, Estado do Paraná. . Dos remanescentes .da. prestaçã.o da. Com

panhia. 1lc Loterias, dostincm-se 25:000$ pol' 
Sala das scs~ões, 23 de novembro de 1904. anno á C<1..S<'I. éc C:1ridade de Ibjubá.. 

-Aletlcar Guimarães. - Carlos Ca11alca-;le, -
Car11alho Cho:r~e!,- Candido de Aôreu, 

Eleve-se a sub consignação - Despeza.s di· 
versas, do Tribunal de Contas, de 3:000$000 
a 11:000$000, sendo o augmento destinado á 
gratificação pela tom<~.do de conta, Córa. d a 
hora. e expediente. 

Na verba 23, reduza-se de 30:000$000, a 
22:000$000, a quantia destinada a tomada de 
contas. · 

Sala das Commissõ!JS, 21 de novembro de 
1904. - Francisco Veiga, 

Fica e> Governo autorizado : 

1", a adquirir, por p t•eço não excedente 
da avaliacão feita. pelo engenheiro zelador 
dos proprios naciona.es 95:000$000, a. ilha. do 
Mara.mba.ia. ; 

2° a equiparar a. gratjfiea.ção dos dois au
xiliares da. Inspcctoria dll Seguros á. que 
venciam os mesmos empregados da Superin
tendoneia de Seguros marítimos e terrestres, 
não excedendo a verba para essa despoza 
r ccolllida. ao Thezouro palas companhi3S fis-
calizadas. .: 

Continlla. em vigor a. autorização conce
dida. ao Governo pelo at•tigo 26 p.. 6, da lei de 

·Orçamento da Despeza,dll corrente oxrrl'cicio, 
r elativa. á. acquisição de terrenos corttiguos á 
Oasa. do. Moeda. · 

Sala. das sessõe~, 21 de novembro de 1904. 
- li\·ancisco Veiga. 

A' rubrica. n. 18-Mosa. de Rendas-:. Mesa 
'de Rendas de 1• ordem em Bella Vista, 
Estado de Matto Grosso, creada em virtude 
da lei n, 1. 147, de 2 de janeiro de 1904, 
tendo sido fixados os vencimentos dos respe
ctivos empregados por decreto n. 5.Z77, de tJ 
de agosto de 1904 inclut.-se o seguinte: 

1 administrador, com a. porcentagem de 
6 r, , 

Sala. das sossõe.;, 23 de novembro de 1804 . 
-Oan~eiro cltJ Rezencle.-Antero Boletho.
Bueno ele Puiuc; . 

Accresccntc·so onde convier: 
Art. Pica o Governo autorizado a abrir 

os creditod n oces;arlos pat•a pagamento da8 
roctuisitori(l.S policiacs, em f<~vor de orpbãoB, 
cujos emprestimos estejam esgotados, uma 
vez vet•ltl.cadas <~ ellactiJãe do deposito c <1 
sua r.:Jtir<Via pelo orphão respectivo. 

Snla das sessões, 23 de novembro de 1004. 
-Ribei1·o .Tunquei1·a.-Carneil·o de Reze11de . 
-C . Peic!Joto Filho. 

O S r. :N e i v a ·- P1•ovectos parlamen
tares cntemlom que se dove abolir essa dis
cussão, v iugando assim os principias da re
forma. regi moata.l de 1898, contra os quaes, 
sempre cohet·ente, se insurgiro o oro.dor. 
Não tem difficul.lades hoje na tribuna, de
poisque·a calma succedeu á procella . 

Recorda. que, apeza.r do accordo com seu 
illustre n.mlgo o Sr . 1° Secretario, delle 
dive1·giu na reforma do Regimento nessa 
parte . 

Respondendo o Sr. I " Secretario que a ini
cla.1;1va. des~a pal'te da reforma er a da Com · 
missão de Orçamen to, disse que S. Ex. co:t
veiu em que se voltou ao primitivo systema.,. 
anterior a 1897. 

Diz quo ~~ idéa. dactnolla época. prevaleceu 
contra a sua. ca!Upanha., apezar de, simples 
sollado, tet• tido algumas victorias ao 1t1do 
de generaes como Paula. Ramos e Cintra. 

Mostra os inconvenientes de abolir-se essa. 
discussão, porque ella serviria ao menos rara 
esclarecer a Commissã:o que deve interpor 
o parecer sobl'e as emendas, mesmo porque 
sem elh desap paroce, com a opportunlda.de, 
o proveito da. discussão, pois que a. Cama.ra.. 
em geral, vota. de accordo com o annuncio 
da. Mesa de ser fa.voro.vel ou contrario o. pa,.; 
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recer da Commissão, e es5e estado-maior 
orça.ment:lrio e intloxi,·ol, aind:~. que, como 
o francez, victime um ionocente, como 
Dreyfus. E' p·or isso que sempre justifica as 
suas emendas e não gosta de a.Yenturar-se a 
r1errota~. e só uma teve por _poucos votos. 
:Não é dos que, segundo o dicto popular, dão 
rour·ros em faca. de ponta. Foi poP isso que 
se abstovo de apre~entar emenda sobre o 
imposto de dividendos ; aguarda o reforço 
de S. Paulo, isto é, que as forças daquelle 
Est.a.do venham em prol da sua idéa,-porquo 
então a victoria -virá. O que se lucra om 
mandar á Mesa a emenda, para -vel-a acol· 
chetada a outras antagonicas, como no 
mundo politico, em momento dado, em am
plexo, ara.u tos de idl!as e crenças oppostas 1 ! 

Nã.o confia. na. publicação no Dia;·io do Con
(Jl'esso porque, si o orador o lê, a maioria dos 
Srs. Deputados não o lê, porque se douica. a 
leitoras mais transcendentes. Aguardar a 
opportunidade do parecer para fundamentar 
emendas é tempo por1lido, porque, então, em 
l'l'gra, só o pat'ecer da. Commissão decido do 
voto da. Camar!l, da sorte da emenda.. 

Disso já. teem corte2a os seus committontes 
c por Isso lhe escusam e~se proceder pratico 
tle não apresentar emendas ccndemnadas 
no na.llceóouto, ainda que coro o nccrologio 
urbanissimo de um erudito circumloquio. 

A emenda. de quo cogitaria referia-se aos 
pobres remadores o patrões da. alfandegada 
Ballia, que acreditam que o orador tudo 
póde, quando nem de ordens terceiras é mi· 
nistro, a.peta.r ~e catholico apostulico ro
mano. Elles leem ainda pela. cartilha antiga. 
ll po1· não conh(lccrem o Di((rio do Cotay1•es$1>, 
não eonhe~em tambem os scuB discursos, 
porq uo, pobre, não os póde divulgar pela. 
imp~·ensa lida e nem me8mo os transcreve o 
or~ão do seu partido na .sua terra., questão 
do boo. -vontade dos chefes, quo certo não 
voom com bons olhos a o-vellm. quo ás vezes 
.anda. fóra do aprisco. lsso,porém, não o des
alenta;cootinua a defender os seus protegidos 
a. quem aconselha sempre para. o bem, não 
desmentindo assim o seu pDssado de conser
vador: 

Nã.o é contrario á liberdade, ma.~ a· quer a 
sombra. da. lei. 

E' por isso que, tendo approva.do a ret'or. 
ma. regimental de 1898 e tendo concordado, 
na parte referente a. emendas, com a re
forma. actual, subordina-se ~ situação que, 
por economia de tempo, se creou. 

Discute hoje para dar ensejo a que se ma
nifeste em todo o esplendor de seu talento 
o honrido relator. 

Ent;re as emendas, a. primeira. quo occupa, 
sua. a.ttençiio é a que pl'etende 50:000$ para 
as doc!IB do A~·sena.l de Marinha da Bahia, na 

pa.rte correspondente ao ediflcio da Alfan
dcga. 

Quando discutiu o Orçamento da Marinha, 
declarou que essa idéa foi sempre sua. 

Tendo o honrado Deputado Sr. Eugenio 
Tourinho lhe descripto o possimo estado das _ 
docas, apr{)sentou com aquelle digno coUega 
uma emenda consignando 30:(){)0$,para os re
spectivos concerto~; o Governo entendeu que 
era pouco.No anno seguinte o orador, ainda. 
com o seu digno collega,propo~ maior verba; 
o Governo entendeu que era. muito;à Ca.ma.ra. 
approvara as emendas e o Senado as accei
tou. 

Mais felizes são os seus illustrados coUcgas 
que,li&ndo os ultimos, foram os primeiros, 
como resa a. Escriptura. 

A proposito, o orador discreteia sobre o 
proloquio popu!ar do que não ha. duas consas 
Iguaes; at!irmar o contrario e imitar Max 
Nordau. 

Tudo é dilferente, o ainda. agora. aprendett 
um meio do pron de identificação: é o ai
gnal que fie& da. p1·cssã.o da parte anterior 
da phalangeta do pollegar sobre um obje
cto. A experiencia. tem verificado que em um 
milhão não lm. dous ig11aes. 

O mesmo se di1 em idéas, não ha. duas; 
iguaes. 

O orador UPI"esentou a emenda, en tendeu· 
se com o Sr. Laurindo Pitta. que a. acceita.va
tompos depois não podia S. Ex. acr.eltar por 
quo já se entendera. com o Sr. Tosta e accor· 
dara em uma emenda identica firmada pela. 
bancada bahiana, patrocinada pelo Cattote. 
O orador alegremente abraçou ao honrado 
Sr. Laurindo Pitta., porque o que desejava 
era ver traduzidas em factos as suas idéa.s 
om f'J.vor da Bahia, pouco .so lho dando que 
clla.s fossem a ba.s9 do f~Wto po1· si directa
mcntc ou por terceiros; não é egoísta. 

Ainda assim, a.peza.r da. boa -vontade e d:l. 
:wce!Lacão pro\· ia do Governo,a quantia. pedi· 
da de 100:000$ tlcou reduzida a 50:000$; o y(J 
com alacridado quo surgem agora. neste or
çamento os restantes 50:000$000. 

Não tom, pois, a menor duvida de que , 
apozar disto e por isto mesmo, destu. voz t erá 
a Bahia as docas do sou Arsenal de Marinha. 
As obras de quo se t1•ata. são tão necassaria.s 
quo, si as n1iG fizeram, e ruirem os destroços 
do cdillcio! que ainda se conservam de pé 
fingindo de arsenal, desappar ecerão nos es
combros de um lado as casas da guardamo· 
ria. d:J- A lfa.ndega e do ou t.ro a. da. compa.uhia. 
de aprendizes marinbei ros. 

Assignada pelo orador, mag especialmente 
apresentada pelo acu co\lega Sr. Atronso 
Cost.a., lta. uma emenda relativa. aos patrões 
de I anchas da. Altandega. de Pernambuco. O 
orador espera da coherencia e da justi<;a. do 
nobre relator do orçamento em doba.te, que-
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a· medida pr-oposta. na emenda seja tambem 
appUcada. aos romadoreg e patrões da Al!a.n
dega da Bahia., si não mesmo aos patrões o 
remadores das nlrandegas de 1 .. cla.sso. Está 
d<.>scansado sob1•e o assumpto, porque o nobre 

selator é dos homens rectos com tendencia 
par-a. o bero, ao contrario de outros q11e co· 
nhcce, me:smo .da. Camat•a., que são rectlssi
mos, mas com tendencias opposta.~. 

Lendo uma emenda dos seus distinctos col
logas Fernandes Presto~ c Ca.ndido Rodl'igues 
:pedindo verba, e verba gor<la, para acqui
sição de um e:ii(\cio novo para a Caixa Eco
nomica de S. Paulo, se a.uccoia o orador de 
que lhe possa succeder o mesmo que a uma 
que apresentou, tmtorizando o Gove1·no a. 
adquiri\· um predio p:\I'U. a devida c decente 
installação conjuncta das Repartições· dos 
Telegr<1phos e dos Correios da Bu.hüt. Estt~ 
emenda. tem um rormida.vcl parecer co;J
tl·a.rio, c con;equentemcnto não sor;l appro
vada. A proviuencia era., cnketantu, neccs
sa.ria e u1·gento, como o ora hrnbem a. do 
edillcio para Bdlo Horiwntc, que aind<~ bem 
foi accm tJ.. 

Deixa. a tribuna. confiante no allo espírito 
de e(tuidaue e de tolera.ncia do nobre relator, 
cujo pt•ol'uodo conhecimento dos assumptos 
do que trat(l. o sou projccto de orçamento é 
notaria. Admirador dos seus talentos e da 
sua austeridade, o orador não duvida do b11m 
"fim quo terão as causas justas entregues ao 
seu parécer; agua1•da., pois, confiante a. solu
'.jào. (Mui lo bem ; muito bem.) 

O S1.·. Se1•gio Saboia vem 
apenas, e Ligeiramente, justificar, per•a.nte o 
digno relator da comm!ssão de Orçamento 
e perante a Camara, as_ emendas apresenta.· 
·das pela bancada cearense. 

A primeira dollo.s visa providenciar pat•a. 
.o custeio dos novos guindastes a. vapor, <10m 
que foi tl.oto.da a ponto de dcs0&.l'g:J. no 
porto de FoL•ta.Leza. 

T1·abu.lho que começa agora, ~· n:~tura.l 
(lue o ~ou pessoal e o material preciso p:wa 
seu funcciummento niio estejam incluídos 
na. verba. orça.monta.t•ia, e tenham de ser 
agot'a incluídos no orçamento com a quaD· 
tia noccsdaria. 

A .~egunda emenda. manda augroentar no 
projecto de OL'çamcnto a quantia de 140:000$, 
-ilestinadas a. prover a cons~rucçã.o de um 
outro a.rmazcm, e ao augmento da. ponte de 
descarga naquel1<1 a.lfandoga. Pelos orça... 
mentes feitos, o primeiro de.~tes trabalhos 
-custará. cerca de 00:000$ o o sogundo cerca. 
·dO 80:000$000. 

A A1fa.ndega. de Fortaleza. só dispõe <.le 
.. dous pequenos armazens, que não chegam 
_para o serviço, que a.ugmentará agora., cou· 
t~rme j:1 reclamou o proprio inspector. O 

a~g~e?to de m:J.is 48 metros de ponte per
m11t1ra. a. descarga. fóra. da. arrebentação 
comrnum na praia daquelle porto. 

Como se vê, tratam as outras emendas 
de serviços necessarios e urgentes, e só teem 
em vista bem servil' ao commercio local, 
pr-omovendo o augmento da renda adua
neira. 

Ieto bastará, crê, para que ambas tenham 
o apoio dv, illustre Commissão de Orçamento 
c da Cama.ra.. (Mc•i!o bem; 'lti<ito bem .) 

O S1~. F.-aneisco Veigrt diz 
que, si não fõ:•a a. distiticta consideração que 
lhe merecem os seus digno.> collcgas que o. 
precederam na tríbuna, ~e absteria de usar 
da palavra. ne.~te momento. 

Além do que, tantas como são as emen
das, não pôde o orador ter a.ind:~. opinião 
~oln•e oi!<LS, accrescc que, não a SU1'. opinião, 
nns '~ da maiol'ia da Cemmissão será a que 
h a ue vence!'. 

O quo póde affian·;,ar ;.loS seus dignos co!· 
lcgM ú q uc prestará. tollo o cuidado c toda a 
tl tteuç5.o no e~t udo das mncndas, procurando 
a ttendm· aos justos íntcresses dos Estados, 
sem cumpromettet• os não menos justos inte
resses da. União. 

Seu inmito, subindo agora á tribuna., roi 
apenas garantir aos seus ~ollegas o desvelo 
com quo cstuda.ril. as ~ua~ emendas. (Mt,ilo 
bem; muito bem..) 

Ninguem mais pedindo a. palavra., é on
corrada. om 2" diseussão o a.rt. 1 • e sucees
sivamente os domais artigos do projeeto 
n. 271, de l904, fi~a.ndo a despeza. úo Mí· 
nistm·io da. Fazenda. para o excrcialo de 
1905; ficando adiada. a. ,·otação até que u 
respectiva. Commi.s!lão úíl parecer sol.Jl•o as 
emendas ofl'el•ocidas. 

o Sr. Preslden.t.e- Não podom 
ser acceitas, po1· infl'iO.!:[Cotes úa disposlçãu 
rcgimcn>al, constante llo paru.gra.pho un lco 
dos arts. 184 e 185. ns seguintes cmcnLla..~ 
om~rocldas a.o Orçamen.:o ela. F;~~enda ; 

Do Sr. HeroJia da Só. : 
Ao n. 7, do ar~. 1 o ; Ficam a.ugmentados 

do 20 •/". os orJenados dos c~ntinuos o eol'· 
roios do Thesouro Federal. 

Do Sr. Cru vollo C a va.lcan ti : 
Art. Para. a. aposenta.doria dos funccio· 

n&rios que aella tiverem direito serll. compu
tado u tempo de serviço em qualqtun· ro
partiçã:o, aio da. mesmo o de aprendiz, o nu 
liquidação daJso tempo lho ser5.o abonadas 
annualmento v.tci 60 faltas, justilloll.da.s pol' 
molcs~ia ou licença • 

Dos Sl's. Ga.leão Carvall1:1.1 e Candido Ro
drigues: 
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Ao n. 17 do art. 1 o : 'Alfa.ndegllS - onde 
di:~~C : A.lfandegas 9.605:531$600, papel ~ 
diga.-se : Alfanúegas 9.6!5:73l$GOO, sendo : 
augmento de 10:200$ destinado ao pagamento 
de mais 30 gu<J.rdas e respectivo ra.rdu.mento 
-na Alfandqga de Santos. 

As otüt·a.g emendas vão ger r;n1'i<\das il. 
Commhsãu de Orçamento. 

E' annunciada a 3• discussão ào projecto 
· n. 261, do !904, autorizando o Pothw Ex

ecutivo a a.brü· ao Ministerio da Fazenda o 

E' annunciada a d'scussão unica. do proje . 
eto n. 272 A (do Senado}, de 1904, autol'izan
do o Pl"esidente da Republlca a conceder ao 
tenente do 2• bata.ilüi.o de infantaria. da bri· 
gada. policial João Alves Rodrigues de Yioura. 
um anno de licença, com soldo e etapa, para. 
tratar de sua. saude. · 

O §••. B~:·ieio Filho-Peço a. pala-
vra. ~ 

credito extraordinario de 47:676$707, para. O sr: Presidente- Tem a pala
pagamento a Paiva. Valent.e & Comp., Lemoo vra. o nobre Deputado. 
Moreira & Monte e Santos Gomes & Cl!lmp., 
de restituição de impostos sol:Jre ke1•ozene O Sr. Brieio Filho --'- Sr. Presi
impol•ta.do Gm 1896 o l89i e respectivas uente, vê V. Ex. que a bora está adeantada . 
custas, em execução ás sentenças do su. Eu receio não poder no tempo que me r esta 
premo Tribunal Federal passadas em julgado. fazer as considerações que o projecto exige. 

Ninguem pedindo a. pa.ln.'Vl'a, é enoel'l'ada. a Nestas condições pedirei a V . Ex. para 
discussão e adiada a votação. adiar a discussão deste projecto. 

E' sem debate encerrado em 2• discussão 0 Sr. Presidente _ Fica a clis~ 
o artigo uoico do projecto n. 280, de 1904, - d·-~ 1 h 
autorizando o Pode!' Executivo a abt•ír ao cussao a 1'-""a pe a ora.. 
Ministerio da Fazenda o cl'edito ext1•aorJi· 0 Sr. Presidente-Estando adea.n· 
na.rio de 3:930$794, para pagamento de po'l?- d d 1-
centagens ao fismtl do imposto de transporte ta a a bora, esigno pa.ra. amao Ia a se-
durante o corrente exercício, ftca.nclo adiada. guinie ordem cto dia: 
a votação. Conilnu:..ção da votação do projecto n. 231, 

E' sem dGbate encerrado em 2• discussão 0 ele 1904 (do Senado, regulando o sorteio 
t · d · t 281 d Hl04 militar, com :parecer e emend;JS da Com~ 

ar igo umco 0 Pl'OJec 0 n · ' e · ' au· missão de l\Iariuha e Guerra. (2• discus~ão) ·, 
toriza.udo o Poder Executivo a ab1·ir ao Mi-
nisterio da Fazenda o credito de 10:000$, Votaçli.o do projecto n. 11.15, do 1904, de· 
supplementa.r 4 verba n. 22 do art. 25 da tcrmin11.ndo que os tabelliães do notas no 
lei n. L 145, de 31 de dezem l:Jro de 1903, fi- Distl'icto Federal passem a ser denomi
cando adiada a votação. _nados «notarias publícos~, o dando outms 

E' annunciaua. a discussão unica da emenda. providencias; com parecer e substitutivo da. 
do Senado ao projebto n. 151 A, deste anno, maioria il1~ Commissã.o de Constituição, Le· 
que autoriza. o Presidente da Republica a gislaçã.o o Justiça e voto em separado e 
conceder ao inspectol' sa.nitario da. Dü•ectorh substitutivo do Sr. Germano Hasslochee 
Geral do Sltude Publica, Dr. Arthur de Mi· (2& discussão} i 
ra.nda Pacheco, um an:no do liilenç~t, com to- Votação do Pl'Oject<i n. 234, de 1904, a.uto
do.~ os vcnoimeutos, para trata1• de sua sa.ude rizando o Poder Executivo a conceder, a. 
onde lhe convier; quem mais vantagens o!l'orecer, p rl vHoglo 

para construcçiio, uso o goso ll.c pontos ou 
O Sr. Brielo Filho diz a.cceitar a portos com serviço de transporte do margem 

emenda do Senado que manda. concecler a a margem ·por meio de ba.l'COS movidos a 
licença. apenas com o orden<~do. EstCJs func- vapor ou electricidade, oos rios de ctuo trata. 
cionarios da. Directoria. Geral de Sa.udo Pu- o a.rt. 34, § 6o, da Constituição, e dando 
blica querQm tudo :pelo maior e pelo melhor. ontras p1•ovidoncias (2• dlscussãQ); 

A Commissão de Petições e Poderes ao- votação do projecto n • 225 A, de !904, de· 
ceitou n. emenda do Sena.do e e natul'al que terwinando que as legações do Braztl no 
faça o mesmo a Camara dos Deputados. Japã.o e nas Republicas de Venezuela, Equa· 

F a~ a. critica da. administração .eo.nit~ria. o dor e Colombie. sejam regidas por ministros 
espora. que .seja de novo publicado o jornal residentes, coa.djuvados ~r 2•• secretarios, 
em que estava escrevendo para. continuar os e dando outras providonctas; com pareCleres 
seus artigos sobre a va.ccína.ção obrigatoria. das Commlssõos do Diploma.ci&e Tratados e 
(Muito hem.) de Orçamento ( 1 a discussão) ; 

Niuguem mais pedindo a palavra, ê encer- Vo~açãQ do projecto n. 245 C, de 1904, l'll· 
rada. a. discussão e adiada a votação. da.cção pa.ra. 3• discussão .da emenda. oJfere· 
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· cida ao projecto n. 245, deste :::.nno (destacn.da 

em virtude do a.rt. do Regimento 1 ntcrno ), 
autorizando o Presidente dll Republica a. 
abrir o credito necessa.Pio p:-.ra. verificar, por 
eJtperiencias adequadas, o valor do explosh·o 
offerecido ao Governo pelo Dr. Alv!ll'O Al· 
berto da Silva (3• discussão) ; 

Votl\ção de projecto n. · 80 A, de 1904, de· 
cla ra.ndo instituição de utilid,tdo publica. a 
Academia de Commercio do Rio de Ja.neiro, 
reconhecendo os diplomas po1• .alta. confer idos 
como de caracter ofllcia.l, e dando outras pro
videncias: com parecer e emendas da Com
missão de lnstrucçã.o e saudc Publica (l • tlis
cus~iio); 

Vot a.çi(o do projocto n. 261, de 1904, auto
riza.ndo o Poder Executivo a abril• ao Miais
teria da. Fazenda o credito extraordinaio de r 
47: 676$707,para pagament o a Paiva. Valeote 
& Comp., Lemos Moreira & Monte c Santos 
Gomes & Comp., de restituiçã.o do impostos 
:sobre kerozene importado em 1896 e 1897 e 
respectivas eustas, em execução its sentcnçtts 
do Supremo Tribunal Federal passaclas em 
julgado (3• discussão) i 

Votação do projecto n. 280, ele 1904, auto
rizando o J?oder Ellecutivo a a.l.ril' ao Minis 
t e1•io da. Fazenda o credito extraordinat·io de 
3:930$i94 po.ra pagamento de porcentagens 
ao fiscal uo imposto de transporte durante 
o correo te exercicio ( .2• discussão) ; 

Votação do p1•ojecto n. 28!, de !904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
teria da. Fazenda o credii.o de 10:(){)(·;~, sup
plcmentar á verbll n. 2~ do art . 25 du loi 
n. 1. 145, d~ 31 do dezembro de 1903 (2•dis· 
cussã.o) ; 

Votação du emenda do Senado a.o projocto 
n. !51 A, dos te a.nno, que autoriza. o Prosi· 
dente da Republica. a. conceder ao inst>octor 
Sll.DitD.rio dã Diroctoria Geral <lo Suudo Pu
blica, Dr . ArlhUl' de Miranda. Pa.choco, um 
anno de lioe'nça, com todos os vencimentos, 
para tratar de sua SíHtde onde llie conl'ie t• 
(discussão unica.) ; 

Continua.Qão da. discussão uniea. do par ooer 
n. lfJ[J C, de 1904, sobro emendas oll'crecida, 
na 3~ discussão do projecto n. 190, dest e 
anno, que orça a. Receita Geral da Ropublica 
para o exercício de I f.J05 ; 

Di~cussão nnica do projecto n. 272 A (do 
Senll.do), de 1904, autorizando o President e 
da Republica. a coocedut• ao tenente do 2" 

b:~talhiio de infantaria da brigada. policial,. 
João Alves Rodrigues de Moura, um anuo de 
licença, coro soldo e etapa, para tratar tle 
sua saude; 

Discussão unica üo projocto u. 279, lle 
1904, autorizando o Poder gxecutivo a con
ceder ao Dr. Carlos Domicio de Assi~ Toledo, 
juiz do districto do depart<mlCnto do Acre , 
licença. por um anno, com ordenado, pro1•a. 
tt•a.tar de sua. saude ~)llde lhcconviel' ; 

3• discusslío Uo projecto n. 174 B, de 1004, 
redacçã.o para s~ discussão do substitut ivo 
offm-ccido na. 2"- discussão do projecto n. 174, 
deste annv, fix:audo as idades limitos pa.m a. 
i·eforma. corupulsoria. úos officiaes do corpo 
de saude .J.o exorcHo ou da a.rm~da., a.~tcn- 
dida.s as deslgna.ções espocia.e.s inlummtes a. 
cada. p osto e a. cada. classe-medicas e pha.r~ 
maceuticos; 

Discussão uoica do parecer n. 264 A, de 
1904, sobre as emendas olfcrecidas na. 2• dis
cuss.ão do projccto n. 264, tlcste :~.nno, que 
fixa o numel'O, classes e vencimentos do pes· 
soa! do Labol•a.torio Nacional de Ana.Iyses da 
Alfandcga do Rio de Janeiro; . 

2• discussão do p1·ojecto n. 277, de HI04, 
fixando o uumero, classes o venaimentos dos 
empregado~ da. Secretaria da.s Rela.oõas Ex:-· 
tel'iot'os, e dando outras providencia.~ i 

!• disau!:!São do projccto n. 133 A, de 1904, 
declarantlo da. competencia do chefe dopo
licia e dos delegados do Districto Fod.et·al 
prooo.;sa.l' c~;-nfficio os dcliotos definido~ nos 
a.rts. 2ii c 276 do Codigo Penal, e dá out1•as 
providencias; -com Ee.recer e · emenda da 
maioria. da Commis!ao de Constituição, Lo· 
glslaçií.o e Justiça o voto em sopa.ra.do do 
Sr. Estcvam Lobo ; 

Discussão unica das emeo.da.s do Senado ao 
p1•ojeclo n. 346 A, de 1904 (o 284, de 190-4), 
to1•ou.ndo extensivo aos p1·ofcssores do Insti· 
tuto Benjamin Consta.nt o accroscimo de ven
cimentos quo tiveram os lent~s do Gytu· 
na.~io Nacional por decretos do !890 a 1992 ; 

DiscusEão unica da. emenda do Senado ao 
projocto n. 182, desta anno, que autoriza o 
Presidente da. Republica. a conceder ao Dr. 
Felippe ltourigues de Aze,·edo, juiz subati· 
tuto federal na .~ecção do Maranhão, oito me· 
zes de licença, coro ordenado, para tl•atal' de 
sua. sa uJ e onde lhe convier. 

Lovantu.-se a sessão ás 5 lloras da tarde. 
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155° SESS.:\.0 E;\{ 24 DE XOVEMBHO DE 1904 

Ao meio· di:~ procede-se á chamada., a. que 
respondem os Srs. Paulo. Guimarães, Julio 
.de Mello, Pereira. Lima, Alencar Guimarãos, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Sú. Pe!Ioto, 

a.ugmento do 10 •f • nas diari~s que perce
bem,os mandadores,abridDres, ar1·umadores , 
auxiliares, tanoeiros e o vigia. da. mesma 
alfandega. 

1 Aurelio ,\.morirn, Urbano Santos, Luiz Do
min..,ues; Dias Vieira, Gonçalo Souto, Eloy 
!le Souza,' Pereira Reis, Paula e Silva, Izldro 
Leite, Celso de Souza, Dricío Filho, Mala
quia8 Gonçalves, ·corncli~ da l~onseca., El
pidio - Figuoirodo, E_pammonda.s Gra.cindo, 
Rodrigue3 Doria, Jovmiano de Carvalho, Do 
mingos Guima.rã.es, Ga.rcla. Pires, Alves Ba1·~ 
bosa., Paranhos Montonegro, Bernardo Horta, 

' Moreira Gomos, Heredia. de Sá, Mello Ma.t· 
tos, João Ba.ptista., Ga.lvã.o Baptista, Silva 
Castro, JUlio Santos, Mauricio de Abreu, 
Carlos Teixeira Brandão, Viriato Masca
renha!l, Estevam Lobo, Ribeiro Junqueira, 
-Ca.rneiro do Rezende, Adalberto Ferraz, An
tonio Zacharias, Ca.rlos Ottoni, vVencesláo 
Braz, Rodolpho Paixão, Bernardo de Campos, 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1904, 
-He;-edia de Sd, · 

O Sr. Pre&iden-te- Declaro, em 
tempo, que, no avulso da. ordem do dia dis
tribuido aos Srs. Deputados se collocou, por 
engano, entro as votações, a continuação da 
discussão unica. do pa.recer n. 199 C, de 1904, 
sobre emendas ofi'erecidas na 3• d.iscussão do 
projecto n. 199, deste . a.noo, orçando a .R~
ceita Geral da Republlca. para o cxet'CICIO 
ao 1905, q ua.ndo essa discussão esta. v a in
sct•ipta, como se vê do respectivo livro, de· 
pois das votações. 

Em seguida. é approvada. a a.ctl. da sessão 
antecedente. 

Francisco Romeiro, Rebouças de Carvalho, Pass~ -sa a.o expediente. 
Fernando Prestes, José Lobo, Paulino Carlos, 
Francisco Malta, Hermcncgildo de Moraeg, o sr. Alenca:~.· Guimarães 
Carlos Cavalcanti, Ca.rva.lllo Chaves, Paula. (:t• SecJ•etaJ'ío) declara que não ha. expediente 
Ramos, Abdon Ba.ptista., Germano Hasslo- sobre a. me~a.. 
cber, Ca.ssiano do Naachnento, Vespasiano 
de Albuquerque, Diogo Fortuna e Homem Sã,o lidos e vão a. impt•imir, para entrar 
de CarvalhD. na. ordem dos trabalhos, os seguintes 

Abre·se a sessão. 
E' lida e posta em diseussão a. acta. PROJECTOS 

O Sr. Heredia. de S6-Sr. Pro· ;;(. 2 B-1904 
sidente, pedi a. pal~vra. para fa.zer uma Redacçt'!o zxn·a 8• discuutlo las ememlat ao 
l'Cctiftc<L9io a uma das emendas por m!m pl'ojecto tl, 2 deste auno, do Senado, auto-
apresenULda.s ao orçamento da . deSJiez&. 1·i.:ando o GooeJ'M a p1'01n01leJ• a comtro-
Essa emenda, que tinha. por fim bonellclar cç((() de t lma estnula dQ (BI"J'O ~h·e cu ci-
a.lguna empregados das capo.~r.ías do. A!Ca.n- clades de Ca:cias e S. Lui.:, no 'Estado do 
dege., mandava. equipat•a.J-os, quanto ao Maranlu"to, nas condiç6es que esta(Jelece. 
a.ugmento das respectivas dia.rlas, aos de· 
mais tra.ba1hado1•es, como aconteceu o a.noo Ao a1•t. L •-Accrescente-se:-salvo si o 
Jlassado em que es.>e~ empregados foram coutracto de arrendamento for feito com a 
aquinhoa.do3 pelo Congresso. Como foi mesma. pessoa. ou empreza qne contra.ct<~or il. 
publicada, a emenda longo de beneflcia.r vae oonstrucçã.o. 
prcjúdicar a esses empregados, Porto.nto, · Ao § 1• do moamo artigo-Supp_rima.m-se a. 
lnandarei ~ :Mesa. a referida rectiftcaçi'Lo, afim palavra mensa~mente e a, ~hraso 11na.l:-rese!· 
de ser tomada. em consideração. vados 1 o •f o para gara.nt1a da ctmserva.çu.o 

Vem á. mesa,é lida c enviada á. Comr:ni~são da mesma obra.. 
do Orçamento, a soguintQ o § 2o dD mesmo artigo redija-sopela fórma 

E~IENDA 

.lo p1•ojeclo n. 271, úe 1904 
(01•çamento da Fazeo•Ja) 

Aecroseente-se onde convier: 
Fica.m equiparados aos trabalhadot•es da 

Alra.ndega da Capital Federal, quanto ao 

sequinte: 
cA importa.ncia total das obras set•á. deter

minada. 1. vista. dos estudos approvados,? 
O ari, 2<' redija-se pela. fórma 1!6guinte : 
d estrada será eonlfl·llida, pelo traça~o 

que for julgado mais conveniente para.. eervn· 
a. villa. do Rol&rio e ao porto d~ ltll.qu1.• 
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SBSSÃO EM 24 DE NOV.E1.tBRO DE 1904 ~Oi 

O para.grapho unico do mesmo artigo rc• Julga. a Commissão de Petições e Poder83 
dija·!!0 assim: qu~ póde ser defcri~a a a.lludida. petição e 

«Em Caxias liga.r-se-lla. a estrada 6. linha o.ssun proiJÕe a. M.opça.o d·J seguinte }lY1>jocl.o; 

ferrea. dessa cidade a. Cajazeins, meliante o Congro>so Nacional resoh·e : 
.a.coordo com t~ respeeti'Y'a empt•eza.• 
_ Aeroscen te-se: 

Art. 3.• O Governo abt•ü•á cre.litos até ao 
m.axlmo de 200:00~:5 pat'ti. realização dos e~· 
tudos, que serão Coitos por a.Oministração. 

Sala das Commissões, 24 de novembro de 
~904 .-Vespasiano de AZii!lqHerque, p1•esidente 
mterioo. -Sot'{JÍo 8aboia.-Abdon Jliilatlez.
Abdon Bcptista.- A. Cllll!liclo RorlJ·ig t~es.

Al·tigo uníco. E' o Poder Exocutivo <~.uoo
rizaLlo a conceder a. F1·~mcisco Augusto de 
Mello, conferente de 3' cla.sse da Estrada de 
Fet·ro Central. do Bt•a7il, licença por seis 
mezos, com o respectivo orden:.ulo; para. 
tl·ata.r tl~ sua saude onde l he convier, em 
PL'orog(l,Ça.o da quo lhe foi concedida pelo 
d irB~tor , da. mesma via.· tcrl'ea. ; revogadas 
as dtspostções em oon tra.rio. 

Joao Gayoso. 

N. 2lOB-1904 

.Redacçr:to para 3• disCtiSiiio do substiluli-co 
o{fdi'Qcido ao fWOJecto n. 210, deste anno, 
oreando no Districto Ferl.~1·al mais do>u 
o{ficio~ do labolliiles ele notas, com a ~ tlc
tlQtninações de 9• e 1/Jo -

O Congresso Na.cionAl decreta : 
Art. 1. • Sio creados no Districto Federal 

ma.is dollll ol!leios do ta.'bellii.es de aot.a.s, 
com as denominaoões de 9• e 100. . 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
con1ra.rio. 

Sal& das Commit!SÕes, 24 de novembro 
de 1904. -Paranhos Mont~8,ttro, Presidente. 
-Germano Hasslochor, relator. -Bernardo 
de Oampos.-.illello Jlfattos.- Teixeil"a de 84. 
-Arthw· Lcmot. -Ede"am Lobo. 

Autorisa o Poder Executivo a conc~del' a l•i·cm· 
cisco Al'gusto · de JJLello, . con(el·cnle de s• 
cZa11e da Eilradd de 1-'en·o Central do 
Brazil , $6tl mc.:-es de liceJiça, com CYI"de· 
11ado, para tratar de lUa saude onde lhe 
convim• 

Francisco Augusto de Mello, confel·ento de 
3• classe da. E~trada do Ferro Central do 
Braztl, requer que llte sej~ concedida licen
.ç:J. por seis mozes, co]ll vencimentos, para 
tratamento de sua. saude, viSto nio ter con· 
seguido resta.belceer·se duranteos t1·es mezes 
da licença que obteve por concessão do diro· 
ctor daquella. via.-ferrea.. 

Ao l!ell requerimento junta o peticíonar ío 
a.tteatado medioo, _prova.ndo achar-se sotl'ren· 
do do enfermidade que exige tra.b monto ri· 
goroso, que o · Jnhibirâ do trabalho por seis 

.. mezes, mais ou menOI. 
Vol, 'Y'JI 

S:lla. das Commissõe.~ . 23 de novembt•o de 
190~.-Jase Et1se1Jio, presidente.-'i'á H -ei,·c. 
-Llndolpho Caetano.-Jii:li:t: Gaspar. 

N. 21l.2 - J9U4 

A <II<!J'i:a t) Pode1· 1\~•:Cçntioo <"< CóiiCeclr:l' ,, 
Lt1i.3 Sil'lleil•a do PWa1·, o.grmle da l:.'staçrco 
de Duto P1·eto, 1W Nsrrcuüc d <J 1-'.:ITO Cent>·ttl 
do. Brasil, licença por um anno, com o respe· 
clu:o ordenado, para lratar de sHa saude 
o·nde lhe conuicr 

Foi prllllente á Comroissã.o de Petiçõ:Js o 
Po~eres o _requerimonw em que Luiz Sil
veira do Plllar, agente da Estação ele Ouro 
~reto, n~ Estrada de . Ferro Central do Bra.
zll, S?lle1 ta. um anno de licença, com o re
specttvo ordenado, pa.ra tra.ta.r do sua. sa.ude. 

_P~r meio de atwstado pa.ssado pÕr ti'OS 
cbntcos daquelb, cidade prova. o poticiona-
110 e.~tar sotrremlo de neura.sthenia eerebra.l 
tendo por ca.usa. predlsponente a idade e pa: 
recendo ter sido determinada. pelo exercfcío 
lnintetTupto do referido cargo, 

Deferindo ell8o roquorimooto, como parece 
á. Commhslto, pótle ser pela Ca.ma.ra dos 
Dopu~os adoptado o soguinte pt•ojccto 
de lel: 

O Congresso Nacional rt>•.olve: 
Ar_tigo unico. E' o Poder Executivo autori· 

za,lo a conc&lel' a. Luiz Silveira do Pílla.1· 
agente da. Estação t.lc Ouro Preto, na Estrad~ 
de FeL·ro Ccutr:ol d~ íkazil, licença por um 
;;uno, com o rcspcot1vo orJenaclo, pa.r·a. tr·a.t~r 
de s~1~ ~udc onde lhe convi1r ; revogadas 
as d1Spo81çõcs em contra.1•io. 

Sa la das Commíssól)!, 23 de nCJvembro de 
1904.- JosrJ E'useiJia, prcsiLiente.-8<! Fre1rc, 
rebtor.-Limlolpllo Caeto.no,-FI!li~; Ga1par, 

O &1·. Pres idente - Não ht. ora
dores inscr.iptos. Si ninguo:n quer u1ar da 
palavra, passa.-se á. ordem do !:lia. (l>atmL .) 

H 
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402 ANNAES DA CAMARA -.·· 

OlWEM DO DIA 

O Sr. P:r:esiclent;e - Niio ha;-cndo 
nume1·o legal pura se procodm· ti. votaç1Lo 
das ron.tCl'Ü.i S CUOi.~l' I'ada.s, p:J5S3.. .. ·SO d. l lJ.Utel,iU. 
em uiscus;ão. 

, o Sr. Bricio Filho, ' 'ê·se forçado a. fazel·o· n<F
unico intuito de demonstrar o fundamento de 
suas reclamações ao digno representante do 
Espírito Santo, a quom 11arece que e:>sas rc
clamuções passoram IJOl' verdadeiras imper· 
tinencia.~. 

Continuação da. discus~ão uuil!.-:. r:!o pare
cor n. 190 C, de 1!104, ~obro emctHl:ls ufi'crc· 
cidas na. 3• 1i iscussão do jlroj'"c~o n. lOD, deste 
anno1 que-,· rço. n rcceittl. ge:;.,~d df' .. H.c1Jt1blicn 
para. o cxerdcio d() lG05 . 

O Sr. Presideute-T~:m a pala.na 
ôSr. Urbano Santo~. 

O Sr. U1·b n.:no Sautof:< peiocipia 
lembrando que a. primeiru. vez que occupo11 a 
attenção da Camara no debate deste p ~u·eeer, 
foi para. acudir a. uma e:~:plicação oxigida 
pelo illustre Deputado pelo Rio de Janeiro, 
o Sr. Erico Coelho, e para <lar uma. ligeira 
resposta ao discurso do não menos illustre 
rep1·esentanto do Espírito Santo, o St•, Go.l
diuo Loreto,que t ratara. do imposto de trans· 
mi.'lSão de propriedade sobre apolices o em
barcações. 

Nesta l'espostn, limítou·se a recordar que, 
no sou pa.recer sobre a Receít<L u,preson'lada. 
á Commissão do ·Orçamento, sustentara que, 
o impos.to em questão devo competir á Uoi1i.o, 
baseado em duas ordens de consíderaçõos, 
uma de m•dom constituciona l e eo!lllistente 
em que a divisão das l'CndnG entre a União e 
os Estados só se fnz elrccti v a no .torritorio 
dos Estados , isto 6, no J.lODto em <!U<l exist<:. o, 
.autoridade estadllal, e out1•a tlecurrente do 
principio de •lireito fiscal,que eo11ina que +ooo 
o imposto 6 territorial. 

Fez vm· que estes dous pr incípios são in· 
contesta.vcís, não sendo po1• forma alrrnma 
a.~tingidos roh1 argumentaçi'io do nobro Dopu· 
tado, e que , cvmo cs princípios, são iucon
tcsta vci.3 as consCf1uenciJ.S que dolles th·ou 
em seu p<u·cccr em favor da thcw que sus
teutou. 
Al~m dos dous pontos, a fJ UC D.ca.lH.t de se 

l'eferir, o o correr do discul'i!O do Deputado 
pelo E8piríto S<~nto, teve o orado!' pot' mais 
de uma 'VCZ de reclamar de S. Ex. contra. 
inte'l'pl·etações menos exact as dadas ás suas 
pala.n·a~ . · 
· Na 1·csposta immcdiat:;. que lhe dou e 

quando não tinha em mãos o tru.balho que 
<tpreseotara. á. Commissão de Orçamento, n1io 
loi possível ao orador justiftc;,r o bem fun
dado do suas l'cclamações , 

Já. agora, não pretendiD. mais voltar ao 
as1mmpto, nl'io tencionando tomar mais parte 
nesta dí~cussão ; mas já. que 6 obrigado a se 
omp~nhar ~c novo no debate pal'a tomar em 
eons1dcraçao o longo discurso quo acaba. do 
proferir o íllustre Doputado por Pernambuco, 

Em seguiua., o orador pa:sa. a essa demo o;,. -
tração, cocfront1J.ndo cliYCI'SCS topiccs do ra
sumo do d iscursõ do Sr. Galdino Lor cto, }m
blica.:lo no Dil;l'io do Congl·esso com outros 
tantos il~ecltos do pareC()l' apresentado á Com· 
missão.dc Orçamento. 

Depois disto, o 01-a.dor -veJl). occupar-se do 
assumpto pr inc:ipa.l, que o troUll:e á tribuna, 
o discurso do nobre Deputado por Pe1·nam· 
buco. E principia llOl' declarar a S. Ex:. que, 
como S. Ex:., vem fallar em nome de prin
cípios que professa., os quaes lhe parecem 
que em alguns pontos estão em contradição 
com os do illustre Deputado. Deprehende-se 
das palavras do noore Deputado por Per
nambuco, talvez com injustiça., e ma.is do 
que das suas palavras, de sua acçã o continua. 
no seio dosta Cama1>a, que, no conceito de 
S. Ex. , para. <1ne os dous poderes constitu
ciooa.cs, o Ll'gisla.tivo e o ~ecutivo, func· 
cionem normalmente, ê preciso que elles 
vivam en;~ constan~e antagonismo, actuem 
perpetua conttadiçã.o . E ainda mais do que. 
isso, para. quo o representante da. nação 
cumpra com exact ídiio o seu dever, ~ neces· 
sario que elle esteja sempre de lilnça em 
riste contra o Governo, desconfiado de .suas 
intenções, duvidando do movel que o dirige 
em suas acções e attribnindo a. estas acções 
antes uma inclinação para . o mal do que a 
intenção do promover o bem geral do paiz. 

O oradot• não commuoga estGs principioS", 
não só lJOl' convicção como por índole e 
temperamento; Julga, antes, que, para (lUO 
os poderes constituc1ooaes da naçiT.o funccio· 
nem normalmente, pnra. que cumpram a. 
missão que o legislador constituinte lhes 
conferiu , é mister que, na. phrase da Consti· 
·tuição, olles sejam in.dcpondentes, ·é certo, 
mas .harmonicos entre si, isto 6, 6 preciso 
(1ue clles vivam em uma iotolligente com
munllão de idea.s em bem do }Ja.iz, antes qu.e 
em antagonismo e con1F<~dicção. Esta. com· 
mnnhiio de idéas, é cla.ro, D,;'io implico. 
subscrvienci<> de um poder ao outro, r epre· 
senta antes o decidido empenho de ambos em 
promoverem o bem gorai da. Nação. Na vida 
privada, o orador t em como regra não des
eonftaJ.• da· bondade das intenç15es alheias, 
sempre acreditando, antes de provarem con· 
trario, que a acçã.o 11uma.na. é dirigida de 
preferencia. â. pra.tíca. do bem. Esta. l'cgra a 
orador traz para. a. vida publica e por isso. 
não acredita nunca que seja intenção do 
homom que governa p1•atioar o mal, antes, G 
sua. convicção que as suas acçues teom .sem· 
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prepor mira promoverem o bem geral. Desta- de I899,como no recente projecto do Sr. João 
regra o orador só se affasta quando lhe apre· Luiz Alves. A mesma pratica nunca se 
Sentam provas bastantes para destruirem sua seguiu nfista Camara com relação a peque
convicç.ão. Ditas essas palavras, o orador nas modificações da tarifa propostas nos pro
passa a apreciar o discurso do nobre Depu- jectos de orçamento. Essas poucas emendas, 
tado por Pernambuco, na parte em que se por voto da Camara, como reconhe~eu o 
referiu á recente reforma do Regimento, illustre Deput1do, só dependem do parecer 
quanto á discussão dos orçamentos. da Commissão de Orçamento. 

Faz ver que essa reforma foi, na occasião, Entende, porém, o illustre Deputado que 
muito discutida, não vendo o orador que al· este facto traduz a tendencia desta Commis
guem houvesse destruido o seu argumento de são para annullar as outras. O orador con· 
que essa reforma está de accordo com a pra- testa esta affirmação lembrando que esta 
tica de todos os parlamentos do mundo. E, tendencia não existe; o contrario é que é 
com effeito, affirma o orador, não ha paiz a verdade, porque no seio da Camara se vê 
nenhum em que se entenda um orçamento constantemente que a despeza publica é au
como o entendia o regimento reformado. gmentada pelos projectos das outras Com-

Em todo caso, lembra o facto, aliás affir- missões, trazendo-se com isso o desequi
mado tambem pelo illustre Deputado, de que librio dos orçamentos, sem audiencia da. 
a disposição reformada levantou contra si, Commissão de Orçamento. 
quando praticada, os clamores geraes desta Continuando a. tratar das emendas sobre 
Camara. Recorda ainda que essa reforma foi tarifas o orador se demora commentando 
dictajla p~lo. pe~samento de ala:'gar a es- a affir~ação do Sr, Bricio Filho, constante 
phera d.a_ IlllClattva do J?epntado, a qual o do reilumo do seu discurso, dizendo que só 
ora~or nao sab~ porque_ so a deve exer_9er em as emendas apresentadas pelo Sr. Victorino 
proJectos espemaes e nao na confecçao dos Monteiro lograram parecer favoravel da 
orçamen~os_. _ . . _ _ Commissão de Orçamento, facto este que o 

Esta dtstmcçao, que a Constitmçao nao Deputado por Pernambuco qua.lifica de im· 
faz, não vê. o orador em que principio de portante. 
ordem pupltca se funde. o orador faz ver que esta affirmação é 

E, finallsando sobre este a~sumpto,o orador inexacta. Sobre tarifas, quatro emendas oh
reclama contra o assevera9ao do Deputado tiveram parecer favoravel, sendo duas da. 
por ~ernambuco, quando drsse que o ora_dor bancada rio·grandense, uma do Sr. Falis
se vrra forçado a apresentar' um substltu- bello Freire e uma do Sr Victoi'ino Mon
tivo á ~ua p~imeir~ in.dic~ção. Nesse intuito, teiro. Que ha neste facto' de notavel, per
faz o ~rstoriCo da mdtcaçao; -!_embrando 9-ue gunta 0 orador, para que o Deputado por 
ella fm producto da: coJl~bor~çao de mUitos Pernambuco o qualifique de importante~ 
collegas ; que a. prm~1p10 na~ se enoontro~ Ooradorpede.desculpasá Camara por tratar 
form~la. que satrsfize.se aos ~eus collabora. de cousas pequeninas como esta ; mas quem 
dores, vrndo-se, afinal, a. acc~ndar. na _qu~ for vê 0 torneio que 0 Deputado por Pernam· 
apresentada como substitut~vo a pr1mmra. buco deu a esta parte do seu discurso acre
Os fru~tos da. reforma estao patentes nas dita que este teve em mira fazer um~ insi· 
emendu~ ap~e~~nt~das, vendo-se ~ue, por nuação. (O orador e prevenido pelo St·. Pre
este m~w, .a llllClativa parlamentar se ach~ sidente de que,~wvendo numero,va~ se proceder 
restabvlecrda, o que é antes um bem do qu ds votações· e mte}-rompe 0 seu d~scu1·so.) um mal, como se afigura ao Deputado por ' 
Pernambuco. Comparecem mais os Srs. Hosannah de 

Entre as emendas, estão as que se referem Oliveira, Arthur Lemos, Carlos de Novaes, 
â reforma de certos pontos da Tarifa das Rogerio de Miranda, Indio do Brazil, José 

. Alfandegas. O .illustre Deputado por Per- Euzebio, Christino Cruz, Anisio de Abreu, 
nembuco entende que o. parecer sobre estas João Gayoso, Bezerril Fontenelle, Virgílio 
emendas importa em uma desconsideração Erigido, Thomaz Cavalcanti, Francisco Sâ, 
á Commissão de Tarifas. O orador pensa de Frederico Borges, João Lopes, Eduardo Stu
modo cont.rario. FBZ ver que, no caso, não dart, Sergio Saboya,Alberto Maranhão, Trin
se trata de uma reforma da pauta adua.· dade, Abdon Milanez, Teixeira de Sá, Affonso 
neira, de uma revisão da mesma ; mas de Costa, Medeiros e Albuquerque, Pereira de 
uma simples modificação sobre um ou outro Lyra, João Vieira, Esmeraldino Bandeira, Es
panto. tacio Coimbra, Angelo Neto, Oliveira Val· 

Quando se trata daquelle primeiro caso, ladão, Neiva, Tosta, Bulcão Vianna, Prisco 
isto é, de uma reforma. ou revisão das ta- Paraizo, Felix Gaspar, Eugenio. Tourinho, 
rifas, o assumpto compete á Commissão de satyro Dias, Augusto de Freitas, Rodrigues 
Tarifas. Isto se viu tanto na reforma ope- Lima, Rodrigues Saldanha, Galdino Loreto, 
rada pela lei n. 651, de 22 de novembro Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial, Os· 
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ca.r Godoy, Augusto do vasconcollos, Erico 
Coelho, Laurin1o Pitt:J., Henrique B01·ges, 
Fr:~oncisco Veiga., Berna.rJo Monteiro, José 
Boniracio, Gastão da Cunha, Carlos Peixoto 
Filho, BernarJos de F<tl'Ía , Lamounior Godo
fl·edo, Calogora.s, Carvalho do Britto, Olyn
tllo Ri beiro, Caniitlo .Pratos, Galeão Carva
lb:J.I, Ferreira. Braga, Candido Rodrigues. 
Jor.quim Toixel:·a. 13L'tlndã.o, Costa. ~etto, BCl
nedicto do Souza, Lint!olpho Serra.. Candido 
tlo Abl'CU, Eliseu Guilherme. Luiz Gua.lberto, 
Soares do3 Santos, Angelo Pin ldro, James 
Da.rcy o Dorningos.Mascat·enhas . 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. ·wanderley do Mendonça, 

.EnéaS Martins, H.a.ymundo Ncry, Passos 
.Miranda. , Antonio Bastos, Guedelha. Mourão, 
Waifre1lo Leal, José Marcollino, Moreü•a 

. Alves, Arthur Orlando. Itaymundo de Mi
randa, E11zcbio de Audr·ade, Felisbello Freire, 

. Leovegiido Fi!gueiras, Castro Rebello, Ver

. gne de Abt•eu, Pinto Da.nta.~. Tolentino dos 
Sa.ntos, Eduardo Ramos, · Marcolino Moura, 
Col'l'eia Dntra, lrineu !.\Iu.chado, Amorico do 
Albuquerque, Fidelis Alve,s, Beliaario de 
Souza, 13ozamat, Cruvollo Cavalcanti, José 
Luiz7 Penido Filho, David Campista., Fran

. cisco Bernal'dino, Antharo Botelho, J oã:o 
Luiz A!Ycs, Henrique Salles, Manoel Ful
genoio, Nogueira., Lindolpho Ca.etano, Ole
gario Maciel, Padua. Rezende, Moreira da 
Silva, Jc:;uino Cardoso, Domingucs de Cas
tro, Valois de Castro, Arnolpho Azevedo, 
Eloy Chaves, Leite de" Souza, Alvaro de 
Carvalho, Azevedo Marques, Rololpho Mi· 
randa_, Bernardo ·Antonio, Aqui no Ribeiro, 
Juvenal Miller, Mar~! Escobãr, Rivada.vin. 
Correia. e Campos Cartiet•. 

ilo tenente coronel Innocencio Fabricio Fer
reira de Mattos, morto no cumprimento do 
soa dever m ilit:J.l', por oocasiã.o da rebel
lião do uma parte da guarnição, n:t capital 
do Estado da. Bahia. · 

S. R. Sa.la das sessões, 2.~ do novembro d~ 
!904 .- Cassiano do NcJscim~llto." 

E' lido, julgado objecto de dcliiJer;~ e 
cnvia.do á. Commi~sã.o de Orçamento o se
guinte 

l'ROJECTO 

N. tOO - lú04 

EquijlCII'a os ~-f'll<'imento• dos pro{essor.~s d :J 
Collegio Jlli/1/C!r aos (los Jlrofessol·cs <lo Gy
mnMio Naciom!l 

O Congress-? Nacional decreta : 
Art . 1.• Os vencimentos dos profes3oru 

c.1thedra.ticos effecti ' 'os do Collc).{iO Militar 
ficam oquJpa.rados n.os dos profeS!!orel do 
Gyrnnasio Nacional. 

Art. 2,• Revogam·se a.s disposiçõPS em 
contrario • 

Saló\ das sessõe.o, .24 de novombr~ de 1004. 
-Garcia Pf?·cs.-Forl·eira B1·aga. · 

O SA·. Drlcio I1'ilb.o (pela o1·dcm) 
requer ·;orificação da. votação. 

P1·ocedendo a verifioação, roooubéce-se to
rem votà.do a fü.vor t 12 Srs.Deputados,contra. 
ncr..hum. 

O Sr. Pre;;~id*}nte-0 projecto foi 
julgado objecto de uell bera.ção por i !2 votos. 
contra. nenb.um. 

O ~r. GerDla.:U.o Ha•sloeher 
(pela o1·clem)- Sr. Presíden~, pel'mitta·mo 
que 3ol!cite de V. Ex. quo consulte á Casa 

o 81.•. PJ.•esi<leute _ A li~ ta da- si concede di>pensa do i mp!'Ossã.u do l>l'ojecto 
porta accll.:!a a prescn.1n. de 123 Srs. Depu- D. 211) B, deste 1'-rmo, cuj& rodac :ão foi lldllo 
lados. em mesa, pat·a ~er da.da. _para. 3• discussão 

va.e-sc proceder âs votações das ma terias na ordem do üía de amanha, como cl permH
cnccrrr~das e das que S(l aclum sobre a Meso.. tido pelo Iteg!mcnto, 

E', sem causa, os Srs. Cunha. Machado, 
Fonsooa. e Silva, Pedro Perna.mbuao, Al•ro
xellas Galvão, José Monja.rdim, Paulino de 
Souza, .4sto1pbo Dutra, Ca.millo Soares Filho, 
Sa.híno Ba1•rozo, Cost.'l Junior, Amaral Casar, 
Barbosa. Lima •l Alfl•edo Vareta. 

. E' lido. julga.do objecto de delibaração c O Sn.. Pn.EFIDi;XTE-Só posso submett~r o 
enviado ás Commissõeo de Pen~õcs c Contas e requerlmenta do nobre Ileputa.do á dcllbc· 
de Orçamento, o seguinte · ração da ca.mara mediante l'CCiUOL'írnonto do 

urgeMi1t- ( P rlt!Y(' . ) r noJEGTO 
N. 289- 190·1 

Co>j,:cde cc p~Mtr~ au:Mul cl!l 500$. I'OJlal·iitla· 
flltm le cl \IÍIIVrl e {Jifi03 1l u /611411111 l'(li'OIItit 
Innocencio l'uliricio Ji'uroiJ'fl flu .l!alfo~. 

. o Congrel!lo Nacional re110lvo: 
Artigo unieo. E' concocltd& a pon~Do men,. 

sal de 500$, repa-rtidamente, 4 vl•Jn o tllho• 

E' annuncir.da. a. cont inua.çlio da votação 
elo p!•ojecto n. 23l, do 1004 (do Sena.do), 
rcJgulundo o sorteio militar, com pareee1· e 
omeud~ da C<.lmmiseão de ?lfa.rinha. e Guerra 
(2• dlscu8Sã.O), 

O iir. PreõJldente-· Óa scmhoros 
quo apJ_mmuu o substitutivo da Commisaão 
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de Marinha e Guerra, da Qamarà, ao ar~. lo 
do projeéto do Senado, queirain se Ievanhr. 
(Pausa.) 

Foi approvado • 
Fica prejudicado o art. l •. do projecto do 

Senado. 
E' approvada a emenda da Coinmissão sup

primindo o§ l• do art. l" do projJcto do 
Senado. 

E' approvada a emenda da Commi~são, 
manda.nJ.o passar modificada para. o capi· 
tulo V os ns. I, li, III, IV, V, VI, VII do pro
jacto do Senado. 

E' approvada a seguinte emanda da Com
missão: 

§ 2.• diga-se: Paragrapllo unico: O ser
viço militar activo, em tempo de paz, é exi
gido até a idade de 30 annos completos e, em 
tempo de guerra, até a de 40 annos, tambem 
completos. · 

Para o s·)rteio, em ·caso de guerrit, sm:ão 
preferidos: 

a) os solteiro> e viuvos sem tl.lho.>; 
. b) os casados sem filhos. 

E' consideraJo prejulicado o r0ferldo § 2• 
do projecto do Senado. 

E' annunciada a votação d'1 seguinte 
emenda da. Commiss'\o: 

Capitulo II- Das isenções: 
«Art. 2• o seus numeros- Substituam-se 

pelos seguintes: São isen~os do serviço rnili· 
tar activo e da reserva, em tempo de paz e 
de guerra: 

l•, os que tiverem incapacidade physica 
ou moral, que os inhahilite para a carreira 
das :;trrnas ; · 

2•, os representantes dos poderes pub!icos 
lederaes. estad.ua.es e rnunicipaes, ernquanto 
durarem as suas funcções ; 

3°, os religiosos de ordem monastica, com
panhia, congregaçãu ou comrnunidade qual
quer, sujeita a voto de obediencia, regra. ou 
estatuto, que importem na renuncia da liber
dade individual.» 

O Sr. Tosta- Peço a palavra pela 
ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a pal<t· 
vra pela ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Tosta (pela ordem )-Sr. Pre
sidente, pedi a palavra pela ordem para 
l'equerer preferencia na, votação para o 
art. 2• do projecto do Senado, que consign.t 
medida incontestavelmente mais consentanea 
com as tradições e com a índole do nosso 
povo. (Muito bem; opoi~ulos.) 

O Sr. :Presidente- O artigo do 
Senado é o seguinte: 

Art. 2.0 São isentos do serviço militar, 
quer em tempo de paz, quer ern tempo de 
guerra: 

I. .Os que tiverem incapacidade physica 
provada que os inhabilite para a carreira 
das armas .. 

II. Os graduados "' os estuJantes das escolas 
de ensino secundaria e superior da Republica, 
dos cursos theologicos e sorninarios e os 
ecclesiasticos de ordens sacras. · · 

III. O cas:,;do, o solteiro ou viuvo que servir 
de amparo e ;1Jimentar mãe viuva,pae vale· 
tudinario, irmã honesta, solteira ou viuva, 
que viver em sua comp:J.Uhia ou.alimentar e 
educai' orphãos, seus irmãos, menor,es de 19 
anuo.:~. · · 
· IV. o viuvo quo tiver filho legítimo ou le· 
gitimado, que alimente e eduque. . · 

A Commis~ão de. Marinha e Guerra apre
sentou o seguinte substitutivo: 

Capitulo II-D .s isenções: 
Art. 2.• E seus numeros- Substituam-se 

pelos seguintes: São isent 0 S do serviço mi
litar activo e de r<?serva, em tempo de paz o 
de guerra: 

I'', os que tiverem inc1pacida.de physica 
ou moral, que os inhabilite par11 a carreira 
fds a.rm:ts; 

2°, os representantes dos p::>deres publicas 
ederaes, estaduaes e rnunicipaes, emquanto 
durarem as suas f•mcções; · 

3•, os religiosos 1le ordem monastioa, co'rn
pa.nhia, congregaçã) ou corríniunidáde qual
quer, sujeita à vóto de obédiencia., regra. ou 
estatuto, que importem na renuncia da 
libarda•le individual. 

O S1•. RodoJpho Pai,xão (pela 
wdem)- O illustre Deputado pela Bahia 
pediu preferencill. praa se votar o art. 2° 
do Senado. 

Este artigo con~igna quatro isenções do 
serviço militar em tempo de paz e em 
tempo de guer·ra, incluindo nestas isenções 
até os estudantes das escolas de ensino se-, 
cunda.1•io esupe:ior da Republica, os gra
duados, etc. 

A Commissão de Marinha e Guerra apenas 
considElra tres isenções absolutas, isto é, 
tres isenções de serviço em tempo de paz e 
em tempo de guerra, que· são : os incapazes 
do serviço porque não o podem prestar ; os 
representantes dos poderes publicos, em
q•tanto estivere:n exercendo as suas fun
cções e os religiosos de ordem monastica, 
porque ostes não podem ser obrigados ao 
se1•viço militar, visto corno não teem di
reitos politic()S. 
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No meu parecer expuz as razões que tive 
para proceder por este modo, 

Em resposta ao discurso do illustre Depu
tado p3la Bahia, procm•ei defendei' o pen
sameato da Commissão: que não tem parti· 
pris a respeito dos religiosos, mas que vi
s~va apenas conciliar o espírito constitu
cional com os interesses da Nação. 

A Commissão, em todo caso, dar6. o seu 
voto como entender, certo de que a Com
mis~ão não fecha esta questão, como não tom 
fechado nenhuma, outra sujeita ao sou es
tudo. 

O St•. Presiclen. te - Para a re
gularidade da votação, dou preferencia ás 
emendas da Camara. ao pL'ojecto do Senado. 

Si não for acccita a emenda., submotterei 
a votos o art. 2-' do projecto do Senado, 
salvo reclamação. . 

O SR. TosTA dá um aparte. 

a favor do art. 2. 0 do projecto do Senado 
47 Deputados contt•a 74. Foi rojeita1o o art. 
2. o do projecto. 

Posto a votos, é approvauo o substitutivo 
da. Commissão. 

O Sr. Tosta (pela 01·dem)- Sr. Pre
sidente, eu supponllo que ha engano 01. vo
tação, pedindo por essa razão a V. Ex. para 
verificai-a de novo, visto como não é possí
vel que a Camara tenha votado contraria
mente ao que, em votaçã.o nominal, se pro
nunciou ha menos de um mcz. 

O SR. PRESIDE:\'TE-Posto a votoJ o art.2" 
do projecto do Senado, verificou-se terem 
votado a favor 47 St·:J. Deputados, contra. 74, 
sendo, poL·ta.nto, rejeitado. 

Em seguida submottt á votn.çã.o o substi
tutivo ua Camal'a, que declarei approvado. 

O SR. TosTA- P,:,is ou requeiro a V. Ex. 
verificação da votação. 

O SR. PRESIDEl'iTE -0 Sr. Deputado Tosta. 
requer verificação da votaçiio do subst.itu
tivo na Ca.mo.ra. quo eu á havia declarado 
approvado. Os senhoras que approva.m o 
substituLivo ... 

O Sa. TOSTA- Sr. Presidente, cu re-
0 Sr. Bricio Filho (pela 01·dem) quel'i verificação da votação do n.rt. 2°. 

-Creio que V. Ex. esM. procedendo á vot<J.. VozEs -Não~ possível. Já foi feita. 

0 SR. PRESIDENTE- Em vista da. recla
mação vou submetter, em primeiro Jogar o 
art. 2• do projecto do Senado, ao qual, como 
já declarei., a. Commissão de Marinha a 
GuoL·ra apresentou um substitutivo. 

ção do projecto da Camara. 

0 Srt, PRESIDENTE- Não lu~ projocto da. 
Camara ; ha emenda da Camara ao projecto 
do Senado, em 2" discussão. 

0 SR. BRICIO FILHO - V. Ex. está. proce
dendo á. votação das emendas apresentadas 
pela Ca.ma.ra ao projecto do Senado. 

Desde que V. Ex. está seguindo esta. nor
ma e desde que o nobre Deputado lembra 
o alvitre de votar de preferencia o art. 2• do 
projccto do Senado, creio que é o caso de 
consultar a Casa sobre o requerimento do 
nobre Deputado, isto é, si concede ou não 
preferencia na votação para o a~tigo do Se
nado. 

O Sr. Presidente-Eu já. declarei 
que para regularidade da votação, daria pre
ferencia. ás emendas da Camara· ao projecto 
do Senado, firmando sempre a fórmula -
salvo reclamação. Uma vex, porém, que 
ha reclamação, eu, a.ttendendo que é feita 
pelo nobre Deputado pela. Bahia, submetterei 
a. votos o art. 2.• do projecto do Senado. 

Os senhores que approvaram o art. 2.• do 
projecto do Senado €J.ueiram levantar·se. 
(Pausa). Agora queiram sentar-se os senhores 
que votaram a favor do artigo 2• e levantar
se os que votaram contra. (Pausa). Votaram 

O SR. PR.ESIDENTE -Devo declarar ao 
nobre Deputado que já foi verificada essa 
votação tendo votado a favor 47 Srs. Depu
tados contra 74. Não posso proceder á. se
gunda. verificação. Uma vez que V. Ex. não 
rcquel' verificação a respeito do substitutivo 
que eu declarei approvado pela Camara, 
passo ao art. 3•. (Apoiados.) 

Ao art. go do projecto do Senado a Com
missão da Camara apresentou sul)stitutivo 
ao qual, salvo reclamação, darei prefm•encia 
á. votaç-ão (Pmtsa,) 

E' posto a votos e a.pprova.do o seguinte 
substitutivo da. Commissão ao projecto do 
art. 30 do Senado : 

Art. 3.• e seus numeros-Sub.stituam-se 
pelos seguintes : São isentos do serviço mi
lital' activo, em tempo de paz : 

1•, o que amparar mãe viuva., pa.e vale
tudinario, irmã solteira ou viuva, que viver 
em sua companhia, ou alimentar e educar 
orphãos, seus irmãos, menores de 21 annos ; 

2°, o que tiver i~mão em effectivo serviço 
milita1• ou a.quelle cujo irmão haja fallecido 
em combate, ou em consequencia de lesão ou 
desastre proveniente do serviço, ou que se 
tenha inutilizado nas mesmas condições ; 
esta isenção só aproveita a um em cada dous 
irmãi5s, sendo proferido o mais velho ; 
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3", os proprietarios, administradores, feito
res ou capatazes de fabricas ou fazendas ru· 
raes, de lavoura ou criação que tiverem 
mais de dez trabalhadores ; 

4•, as praças dos co1•pos policlaes c de bom
beiros do Districto Federal e dos Estados ; 

5°, os graduados pelas escolas superiores 
da. Republica e os ministros de quaosquer 
religiões proflJSsadas em seu territorio ; 

6", os machinistas que estiverem servindo 
nas estradas de ferro,embarcações nacionaes 
a vapor, e nos estabelecimentos fabris ou 
ruraes cujo valor exceda de 30:000$000 , 

7°, o dono de ca.>a commercial quo tenha 
capital superior a 10:000$000 o um caixeit·o, 
CJ.uando o numero de ta::Js empregados não 
exceder do tres, ou em caua tres, no ca~o 
contrario ; 

8•, o :filho unico de lavrador, ou um, <t sua 
escolha; 

E' considerado prejudicado o referido ar
tigo 3• do projecto do Senado. 

E' approvado o seguinte acluitivo da Com
missão: 

Paragrapho unico. As isenções do serviço 
militat• cessam quando desappl.recerem os 
motivos que as determinat•am. 

E' approvada a emenda da Commissão 
mandando passa.r modificado para o capitulo 
IX o art. 4• do prujecto do Senado. 

O Sr. Presidente- Ao a1•t. 5•, 
com a numeração de 4", a Commissão apre
sentou substitutivo, o qual, como tenho feito 
para regularidade d·•. votação, vou, salvo 
reclamação, submottcr de preforencia á con
sideração da Casa. 

Posto a votas, é approvarlo o seguinte 
art. 4° (s~1bstitutivo da Commis~ão ao art. 5o 
do Pl'oje(}to do Senado): 

CAPITULO III 

DO SORTEIO PARA O EXERCITO 

Art. 5.• Passa ter a numeeação de 4", as
sim substituído: 

Para a organização dos contingentes de 
que trata o art. 87 :la Constituição, haverá 
tres especies de juntas, a saber: juntas de 
alistamento, juntas de sorteio o juntas revi
soras. 

§§ 1 o, 2" e 3°. Como no projecto do Se
nado. 

§ 4.• Como no projecto, substituindo-se a 
phrase «juntas revisoras» por <~untas de sor
teio». 

O Sr. Presidente-Ao art. 6° que, 
. conforme a modificação approvada, passa a 
ter a numeração de 5°, ha substitutivo que, 

salvo reclamação, vou submetter de prefe· 
rencia a votos. 

Posto a votos, é approvado o seguinte 
art. 5° (substitutivo ao art. 6• do prgjecto 
do Senado): 

Art. 6. 0 Passa a ter a numet•a.ção de 5°, 
assim substituído: 

CompGte <ts juntas de sorteio apurat' os 
alistamento:;, decidindo. summa.l'iamGnte, 
ácerca das recln.maçõc; f~itas, com recmrs:J 
dos intel'cssado;,; ou do seu~ procurarlore>, 
dentro do p:nzo de 15 dias, para fl.S jtwtas 
revisoras ou, no Districto Focleral. para a 
Côrte de Appellaçã:>.As mesmas junta~ fc.trão, 
na époc . .t mt\rcada, o sorteio do~ cida:lã.os 
alistctdos, fnuccion<l.ml.o com a presença !le 
todos os seus membros. 

§ l. • Substitua-se p::!lo seg-uinte: 
As juntas revisoras e a Côrtc ele Appella.

ção, dentro do pt'azo de 20 dias, contn.'lo da 
apresenl,a.çi'io dos recursos, decidirão, dofini· 
tivamentJ, sendo tacs tlccisõe.;; publiooda~ na 
folhr~. offieia.l o romottidas ás juntas de sor
teio para a.s competentes a,verbações. 

§ 2. 0 Sub3W.ua-se pelo seguinte: 
Haver<t em cn.da município dos Esta.uos 

uma junta de sorteio, composta do cl~efe do 
poder executivo municipal, como presJdente; 
de um commttndante de brigatl.::t da guarda 
nacional e de um officiltl reformatlo do exer
cito ou da armada., llonori1rio ou da gun.eda 
nacional, nomcttdos estes pelopresidente ou 
governadot• do Estado. . . 

l§§ 3o, 4" c 5.° Como no IJrOJecto, sub:tl
tuindo-se a phrase <~Lmtas l"uvisol',l,S;> por 
<~unta.'l de sorteio». 

§ 6.o Como no pl'ojocto. 
§ i.o Redija-so assim: 
Os recursos das decisões das junta~ tlo 

sorteio serão, dentro do prazo do 15 tlias, 
remettidos pelos interessa•los ou seus pt'O· 
curadol'CS ás jnntas rerisoras. 

Accrascentem-se o,;; ::;oguintes p:1l'agt'<lphos 
additivos: 

§ 8. o As juntas t'evisoras funccion[trão nas 
capitaes dos Estados e serão compostt\s do 
juiz seccional, como presillente; do comman
dante superior da guarda n~.cional e do au
ditor d3 guerr<t ou procurador da Repu· 
blica. 

§ 9.• Das decisões das juntas revisoras 
haverá recurso voluntario para o Supremo 
Tribunal Federal. 

Assim modificado, é n.pprovado o referido 
art. 6° do projecto do Senado. 

OS r-. Presidente- A Commissão 
propõe que o art. 7•, com seus paragraphos, 
fosse modificado para o capitulo VII. 

Os Senhores que estão de accordo com 
esta opinião queiram se levantar. (Pmtsa.) 
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Passa. o artigo para o capitulo VII. 
Ao a.rt. 8• a Commissão apresentou substi

tutivo, passanda o artigo a ter a numeração 
de 6~. Salvo reclamação vou por a votos o 
substitutiYo da. Commissão. (Pa11sa.) 

Posto a votos, é approvado o seguinte 
art. 6• (substituth-o a'> art. 8• do projecto 
do Senado): 

Art. 8.• Passa a ter a. numeração de 6°, 
substituindo se a phrase «as juntas t'Jviso
ras» por «as juntas de sorteio». 

§ 1.0 Diga-se: 
O sorteio om tempo de paz sorá feito 

sobre a primeiL'a relação de que trata o§ 5°, 
do art. 5° o, em tempo de guerra., nã.o só 
sobro a primeirc1, como sobre a segunda 
relação a quo se refel'e o mesmo }Xl.ragra.pho 
do citado artigo. _ 

§ 2. o Como no p1•ojecto. 
§ 3.• Como no projecto, substituindo-se, 

in {lne, a phrase «juntas revisort1S» por «jun-
tas de sorteio~. , 

§ 4. o Como no projecto, substituindo-se a 
phrase <~unta. revisora» por «junta. de sor
teio». -

§ 5. • R.edija-se assim: 
As juntas de sorteio l'ometterão aos presi· 

dentes ou governadores dos respectivos Es
tados e, no Districto Federal, ao Ministro do 
Interior, a relação dos sorteados, dos cida
dãos aptos que o não foram e dos isentos, 
devendo taes relações ser enviadas, logo, ao 
Ministro da Guerra pelas referidas autori
dades. 

§ 6.• Como no projecto, sabstituindo-se 
a pllrase «COI'POS de terra e m:lr» por «cor
pos». 

§ 7 .• Como no projeeto. 
Assim modificado, é a.pprovado o referido 

art. 8• do projecto do Senado. 

O !!ir. Presidente- A Commissão 
propõe que o art. 9" passe para. o capi
tulo VIII. 

Os senhores que concordam com essa opi
nião queiram se levantar. (Pausa.j 

Passa. o art. para o capitulo VIII. 
Ao art. 10 a Commissão propoz modifica

ção, que, salvo reclamação, vou de prefe
rencia submetter a votos. (Pausa.) 

Posto a votos, é approvado o seguinte 
art. 7• com seu paragrapho (modificação do 
art. lO do projecto do Senado). 

Posto a votos, é app1•ovado o referido 
art. lO do projecto do Senado com a nume-
ração de i•. . 

E' tambem approvada a seguinte emenda 
da Commissão ao referido art. 10, pa.ragra.· 
pho unico: onde se diz: juntas· ?'evis01·as, 
-tliga·se juntas de s01·teio. 

Posto a votos, ê approvado o art. ll do 
projecto do Senado com a. numeração de so. 

O Sr. Presidente- A Commissão 
p1·opoz que o art. 12 do projecto do Senado: 
fosse modificado para o capitulo IX. 

o.~ senhores que estão de accordo quail·am 
se levantar. (Pm~aa.) 

O art. 12 passa para o capitulo IX. 
E' approvado o art. 13 do pt>ojecto do Se

nado com a. numeração de 9°. 

O Sr. Presidente- A Commissão· 
propõe que o ar&. 14 passa, com seus para~ 
graphos, para o Capitulo IX. 

Os senhores que estão de accordo ctuoiram 
se levantar. (Pausa.) 

O artigo passa para o caiJitulo IX . 
E' approvada. a emenda da Commissão, 

supprimindo do projecto do Senado o artig() 
15 e seu pa.ragrapho. 

E' approvado o art. 16 do projecto do Se
nado com a seguinte emenda da Commissão~ 

Art. 16. Como no projecto, substituindo
se : «communicações exigidas no § 5° do. 
art. 6° e da remessa, no tempo marcado, da~ 
relações de que trata o §5° llo art. 8''» por 
ccommunicações exigida::. no § 5" do art. 5., 
e da remessa, no tempo marcado, das rela
cões de que trata o§ 5° do art. 6°)), Passa a. 
ter a numeração de l 0-§§ lo e 2°. Como no 
projecto. 

E' a.pprova.da a seguinte emenda da Com-
missão mandando que o art. 17 do project() 
do Senado passe a tet• a numel'ação de 11. 

E' a.pprovado o referido art. 17 do pro• 
jecto do Senado com a numeração de ll . 

São succes~ivamente postos a votos e ap• 
provados os seguintes additivos da Com mis
são: 

Accrescente-so (additivo): 
§ 3. • Nos Estados em que residir o com

mandante do districto militar respectivo, 
será elle o presidente da junta fiscal, da que· 
farão parte o juiz seccional e o chere do 
serviço sanitario. 

Ess \junta conhecerá, ta.mbem, das recla
mações e recursos acerca de ali11ta.mento 
o.ffeotuado em qualquer Estado pertencente 
ao districto, onde nã•l haja. commando de, 
guarnição. 

Intercale-se (a.dditivo) : ·, 
Art. 12. O cidadão, que por qualquer 

circumstancia, · não for alistado e sortea.do 
nos annos em que o devia ser, ficará sujeito 
a alistamento e sorteio nos annos saguinteg, 
até á idade de 30 annos. 

São successivamonta postos a votos e ap
provados, salvo as emendas da Commi11são, 
os arts. 18, 19, 20 e 21 do projecto do Se-
nado. 

São taml)em approvadas as seguintes 
emendas da CommiSsão: 

Mandando pas;ar o art. 18 do projecto do 
Senado com a. numeração de 13 ; 
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.Manda.ndo passar o art. 19 com seu pa.ra
gra.pho unico do projecto do Seoa.do pa.ra o 
Ca]Ji tu lo V f ; 

Mandll.ndo ·passar, modificado, para o ca
pitulo X o art. i!O do pl'ojecw du Senado; 

Manda.ndo passar pa.ra o capituto X o 
art. 21 do projccto do Senado . 

· O Sr. Pre!>lidenC e- Vão ser• vo
ta.das as emendas additivas lla. Commissão· 
manda.ndo accrescentar ao JH'ojecto do Se
nado os seguintes capitulas additivos: 

CAPITULO IV 

DA 1:-ISCRIP~':i:!> .E DO SOR.'l'EIO :>.\IH. O srmn~·O 
NAAR~JADA 

A1·t. 14. E" obrigatoria. a ioscripçãn, nas 
capitanias dos portos da Republica ou sua. 
dependcnc!as, para totl.os os individuvs que 
exercerem: 

a) qualquel' p1•ofissão ou emprego em na.
vios nn.oionaes de longo curso ou dt' r.abo
tagem; 

b) os indivlduos de qualcluer nacionall
da.de empregados no trarcgo Interno dos por
tos e os que exercerem a p1•oflssão da pesca, 
us<J.ndo de embarcações de qualquer eapccie •. 

Art. 15. São isentos do sorteio para. a ar
mada. os que exercerem: 

a) a peaca. ou a. navegação em aguas da ja· 
risdiC\·ão exclUEiva. dos Estados; · 

b ) a. pesca. sem o emprego de embar
cações; 

c ) os estranB·eil•os empregados na onbot:\
g-em nacional, de accOI•do com o Regula
mento em vigor. 

Art. 16. Aos estrangeil'OS, '!UO servirem 
na. marinha. lJl·azlleira, c1ua.ndo se na.turall• 
za.rem, será contado, para osc.lroitos do sorteio 
nllval, o tempo de embarque em navios 
na.ctona.cs. 

Art. 17, Haverá. tres clas~e~ de ·inscripto~ 
marítimos, a saber: 

Inscr·!plos nomir.aes: os de que trata o 
·:n•i. (lo da preaento lei, O;S que jtl llou• 
verem concluído o tempo de serviço militar 
lia. a.etiva e na I'eserva, os pilotos-e machinis
taa de carta, os mestres e contra. -mestres de 
cabotagem, os praticas goraes ou locaes, os 
enearregados ·do estações meteorologicas ou 
de soccorro marítimo, os pharoleiros e ata· 
Jai~&dores, os que ,Pratica.I'em a navoga~lio ou 
pesca. como recl'elo, não fazendo commerclo 
·algum do »eu trab:1lho; . · 
. In•c,.ipto• p,.o.,ito,·ics: os que · exercerem 
qua.lquer pl'otissão ou emprego embarcadiço, 
e nã.o houverem ainda completado 21 annos. 

lnscriptos a~(iuUivos.: os malores de 21 
até -40 a.nnos completos. 

Vol. VII 

Art. 18. Os insc•·i~s de~r.itivo:s sio obri· 
gados ao serviço mihbr pessoal, nas gua.rni
çõ-3s e corpos da nrm:W.a, mediilntc sorteio ;.. 
sendo. os do Jo e 18• distrietos .especial
mente dostinJ.dos ao serviço fluvial das, 
respectivas circumscripçõcs. 

Art. 19. A passagem do inse1·ipto J1tO'I!is01·io
pa.ra. a clas.;e dos definitivos tot~i. 1oga.r ~ 
completar a'loelle a. id~llo do 21 a.nnos ; fi
cando o mesmo. caso renuncio a pt•ofissão 
maritima., sujeito ao sorteio para: o exercito. 

Art. 20. O inscr•ipto da classe dos defini
tivos, quo ab:tndoltar a pro:fl;são marítima,.. 
continuar:i srijeüo ao sorteio naval, podendo 
optar pelo serviço no o:tereito. 
·Art. 21. A cada inscripto 1ll'o~isol'io ou de· 

pnilivo será. dada., gratuitameul.o, uma matri
cula comprobatoria da sua classe, com a.s 
declarações c~tabolccida.s no regulamento da.· 
los~ripçã.o maritima.; devendo ser a. mesma. 
visad.'J., annualment c, nas csta.çõe1 compe
tentes . 

Art.22. Oo in~criptos, quer p1·oviso1·ios,quer 
definiti110s, te em pot• o brigaçã.o apresontl.r 
rom-ae nas eataçõos compctcn~. quando 
chamados a serviço, quando tiverem do au
ijlmta.r-se, mudar da domicilio ou de em
barque: não poderão contractal' os sous ser
vicoJ sem tlS clausulas relativas á. sujeição• 
militar, estabelecidas no regulamento da in· 
scripção mínitima. 

A1•t. 23. Não(! pot•mittido ao ir~sc•·iplo rkfi· 
nili"o fner p:wte da. lota.çã.o de embarcaçõcs
estJ•a.ogoiras, e, quando omproga.do em na;rio 
nacional de longo cm•so, só podorá. sahir do 
paiz com licença da. autoridade competente. 

Art. 24. Paro. os otreitos da ln~crlpçio e 
do sorteio, os Estados marltimos e tluvia.es 
da União, conEtitulodo ca.da um dolles um., 
districto na.val, formal"lo as ciroumscripções · 
que se seguem : 

1 ~ ciJ•etmlsc•·ipçclo: 1 • distrfcto-Ama.zona.s, 
2• dlstricto Pa.ré. ; 

2" circumscripçteo: 3• districto-Maranhão, 
4• Piauby, 5• Coará, 6• Rio Gru.ode do Norte 
e 7• Pa1·a.llybn ; _ 

3" circumsc1'ipçt1o : 8° dist:-icio-Pernam• 
buco, 9" Alagôa&, lO• Sergipe, lt• Bahia, 1,2<) · 
E~plrl to Santo ; .. 

4" ci1·cumscr~pçito: 13• districto-Rio de Ja.
noiro, 14• S. Paulo, 15'> Paraná., 16• Santa 
Ca.tharioa, li" Rio ~.ll'&.ndo do Sul; . 

&- circumscripçtlo : 18° dist'ricto-Matto 
Grosso. 

Art. 25, O. Ministro do. Marinha nomeartt. 
periodicamente, para cada uma das circum
loripfiJos, um!l junta. de insoripçli.o marítima., .. 
composta. de : um ofD.cíal general · da. ar
mada, um superior, um suba.ltorno e um . 
medico, podendo sor a mesma. junta. de ottl· 
cla.es d:t acti va. ou reformados. 

5! 
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Art. 26. As juntas procederão em épocas 
. determinadas pelo Ministro da Marinha., e 
para cada um dos dlstrictos, ao exame da 

, ilisci'ipçlío de · toda a. gente do mar nas con· 
diçõas da presente lei ; inspeccionarâ. todos 
os actos relativos a.o serviço da ioscri}lçã.o 
marítima e do resultado apresentará ao Mi· 
nist ro um circurnsta.nciado rela.torio, iodi· 
"Cando as providencia<.! que forei:Q. nece-<:tSaria.~. 

Art. f!'/. O sorteio dos ·inscriptas d~fini!i1los 
será. feito, simul tanoamen te, em todos os dis
trictos,. determinando ant0.s o . Mínistt·o da. 
Marinha o contingcntCl que terá. de fornecer 
ca.da um, de accordo com a lei de fixação da. 

; força. 011va.L . 
Art. 28. O sorteio tm·á. Ioga)' em a.r:t.ü pu

blico o solemne, perante uma · commissã.o, 
para cada um dos districtos, composta. do 
capitão do porto, um official superior lia. a.r
mada, o um subalterno, servindo de secre· 
ta.rio o da. rcspecti va capitania.. 

Art. 29, Falto o sorroio, procader-so·ha 
analogamente ao que fôr· a.pplica:vel ~o sor
teio para. o exercito ; providencia.mlo a 
capitania de cada um dos dlstrietos sobre a 
remos:;a. dos sorteados, <i. disposição do Minis· 
tel'fo da Ma.I'inha., dentro do prazo mttxi· 
mo de 30 dias. 

A1~. 30. O Ministro da Marioba nomeará 
. uma com missão aftm de discriminar e classi. 
ficar os sorteados, segundo as habilitações 
~que tiverem, com recurso volunta.rio para o 
mesmo Ministro. 

Art. 31. O regimendas obrigações mili· 
taras e n saneção ,penal dos regul~mentos 
terão sómente a:ppUcaçã.o aos ioscriptos da 
classe dos defini ti vos dm•ante a sua perma
nenoia. no serviQO a.ciivo e na reserva. da 
armada. 

DA REISEltv A. DO EXERCITO PER:\!AI'\ENTE E 
DA AIULI.DA 

Art. 32. Findo os tres a.nnos de serviço 
· act!vo, que se contará dosde o dia. da. ~pre~ 
· senta.ção ao corpo para que fôra. designado 
·ou á capitania do · porto respectiva, o cida.· 
dão ira servir na. reserva do exercito perma.· 

·nento ou da a.rma'la., onuo permanecer& 
durante quatro a.nnos con.~eeutivos, no ca.ra· 

· cter de lieencia.do. 
§ l. • Os reservistas serão obl'i~t.ados a um 

exercieio annual, cuja duração nao excederá. 
-de quatro semanas. 

§ 2. o A Dha.roada ao sorvlço do exercito 
.,permanente ou da. a.rma.da sera sempre con· 
tada .. por um exercício. 

·Art. 33, Os reservistas chamados serão 
obrigados a. se apreseniar aos corpos e capl· 
· ianias de portos indicados,cort'etido a despeza. 

de transpol'te por conta dos cofres federaes, 
oob·pena. dé infra.cç.'ío das leis milit~res . 

Art. 34. Se1·ão, igualmente, infrn.ctoTcs das 
megmas leis os reservistas <tua se a.usenta.
rem da. Republica; semprêvia.licenca do Go
verno, durante o tempo em que deverão per. 
ma.necer na reserva. do exercito ou da. a.r
m.a.da, e os que, sem a. viso, ta.mbem pravio, 
a.Ci respectivo comma.nda.nte ou á capitania. 
do porto a que portenoar, mudarem de l'esi 
dencia. dentl'O d,o tel•rltol'io na.ciunal e não 
cumprirem a mesma. formalidade pora.nte 
qualque1• comma.nda.nte de cm·po ou capita.. 
nia. correspondentes ao seu novo domiollio, 
onde paS3a.rão a. servir. 

Art. 35. Os reservistt~.S que forem cllctma
dos a. o se r v iço a. c t i vo do Olterai to ou da ar
mada, em tempo de paz ou de guerra , con
servarão o direito aos empregos que tlYerem 
por nomeaç.'io elfectiva; ma.s, emquanto ~r
virem n11.s fileh•as, só perceberão vencimen· 
tos militares. 

Art. 36. Pertencerão<~ roSe1·va do exercito: 
lo, os officiaes, do posto do 2• t enente ou 

alferes a. major, inclusive, que att ingirem â.s 
idades oonsta.otes da. ta.bella. que baixou com 
o deereto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, 
pa1•a. a reforma compulsoria. dos officia.es do 
exercito, e que estiverem validos p:\l'a. esse 
serviço, at~ aos 60 annos completos; 

:ao, os 2•• iencntes ou alferes r1uc obtive
rem este posto, par~ a 1'6Se1·va., por neoos· 
sidade do serviço e livre escolha. do Governo, 
dentre os infm•ioros do exercito, com mais 
de nove a nnos de Stlrviço e que tenbo.1n bom 
procedimento civil o milit:~r bem como 
exame p1•atico para officia.l, segundo o pro· 
gramma. que lor approva.do pelo Ministro 
da Guerra. • 

.Art. 37. Pel'tcncorã:o. á reserva da arma.da 
os officia,cs, do posto de 2° tenente a capitão· 
tenente, inclusive, que. a.ttingirem as idades 
constantos da. tabclla que baixou corn o de
creto n . 108 A, de 30 de dezembro de IW, 
para a reforma. compulsoria. dos offlciaes da. 
armada, e quo estiverem validos parn. esse 
serviço, até n.os 60 annos completos. 

.Ar~. 38 . Os offioiaes da. reserva. serão em· 
progados no serviço do alistamento militar, 
adminis ~ração e'instrucção dos re~orvista.s . 

Art. 39. ·as officiaos de que tratam o 
§ 1°, do art. 313 e a rt. 37 perceberão, qua.n· 
do em serviço, soldo e etapa o, em d isponi· 
bilidade ou goso de licença, súmente o 
soldo. 

Paragra.pho unico. Quando se reformal'em 
por incapacida.Je physica, medi:tnte inspeccã.o 
de sa.ude ou por haverem completado 60 .a.n· 
nos de idadc>, gosarão das nntagens da, 
reforma compulsorta, contando para. esse 
ftm o tempo de serviço na. r eserva. 
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Art. 40. Os 2°• tenentes ou alferes da 
resnrva perceberão; em exe~·cicio de em
prego - sotdo e eta.p<1 ; em goso de licença 
para. tratar da. saude-sómente o soldo ; em 
goso do li~ença. ])ara tl·atar de nogocios 
p<J.rticu]ares- meio soldo, até dous mezcs de 
licença. em cada anno, ficanilo, dahi em de
ante, sem vencimento o.lgum. 

Puragra.pho uuico. Teem <.lire·ito â rerornm 
quando se invalidarem para o serviço ou 
completarem 60 aonos de idade, percebendo, 
neste caso, o soldo pol' inteiro c, nn.Quelle, 
·as vigesímas quintas pal't€S do soldo, aM â 
totali<.ladc do mesmo, con~orme o numero de 
a,nnos de serviço . 

Art . 41. Os officiaes pertencentes <L re
serva do exercito ou dll armada. que cn
t~arem em campanha terão direito aos 
-vencimentos que competirem aos ofticiaos 
:wti\·os de igual patente e podm·ão ter [l.c· 
cesso :po1• actos de bra vur::t., consignados em 
ordem do dia do comma.ndo om chefe. 

Al't. 42. O soldo desses ofllciacs será. sempre 
igual aos dos officiaes em :1cti viilade, d,L 
mesma patente. 

CAPITULO VI 

DO EXERCITO TERRITORIAL B DA. DEFESA 
MARITIMA 

Art. 43. Terminados os sete annos da set'
viço no o:mrcito permanente ou na. arma.da. 
e respectivas reservas, o ciú.adão irú. sorvir, 
conforme a sua procedencia,, no exercito 
'terL·itorial ou na, defesa ma r i ti ma., quo tet•ã.o 
por fim auxiliar aquella.s duas corporações na 
<lofesa. ila. pa.trio. e ilits instituições vigentes. 

Al't. 44. O se l'vi ço no ·exercito territorial 
ou na defesa. maritima serú.prestado dura.nto 
sete annos, tres dos quaes no primeiL·o bando 
e quatro no segundo, consecutivamente, 
contados desde o dia em que o incorporado 
no exercito permanente ou no. armad!J. obteve 
a baixa. a. quo se refere o art. 9.• · 

§ 1.• Os cidadãos pertencentes ao exercito 
territorial 01~ á defesa. mal'itima serQ.o con
siderados como licenciados emquanto não 
forem chamados ao serviço . 

§ .2.• Dux·a.nto o tempo em quo estiverem 
no ex orai to te<·ri tor ial ou na defesa. maritima 
poderão ser chamados, uma ou duas vezes 
"POr anno, ])ara. os respectivos exerclcios, os 
qua.es durarão de duas a quatt•o semanas. 

Art. 45. Os cidadãos incorporados no exer· 
cito territorial ou na defesa. mo.ritima, bem 
como os reservistas do exercito permanente 
ou da. armada, serão submottldos, para os 
atreitos d:1 disciplina milita.r, durante o es
tadia nessas classes, ás prescripções respo
cti v as e, para os de maia ell'eitos, á.s leis do 
,pa,iz, 

§ I . o Não ficarão sujeitos a embaraços 
quanto i escolha do seu domicilio no t erri
torio da Repu 'r.llica. e ao eJ~:ercicio de sua 
profissKo ou de quaesquer actos civis ou po
liticos. 

§ 2. • Nfí.o lhes será recusada a autorização 
paPa ernígral'; salvo qua.odo h ottverem sido 
cllamt~dos ao serviço, ou em C3.SO de guerra 
imminente ou tle alteraçQ.o da ordem pu
blica. 

Art. 46. As chamadas da reserva, do mmr· 
cito te1·ritori~l e da. defesa mo.ritima ás bàn
deims se rarão segundo as Ol'dens do chefe 
do Poder l~xcoutivo FederaL 

P<tragrn.pho nnico. Os cmnmand(lntcs de 
distrícto militar o as autor idades m ilritimas 
competentes poclm•ão convoccn· oss~s torças 
nos seguintes casos: 

1.0 para. (lxoroicios n.nnuacs ; 
2.'' quando houve1• aHera.ção da o1•dem pu

bUC[L nas l'Gs:pecti va.s zonas. 
Art. 47. 1'-:m•iio oonsidGrados como fazendo 

parte da. defesa maritima a clllsse dos ~n
scr;ptos t>ominaes a o pessoal da mnrinha 
mercante nacional; podendo ser chamados 
a. o serviço sómcn te em caso d e guerra c du
rante o tempo que for indisponsa.vel : o 
l'egulamcnto desta. lei estalJelccor::t a equ i
Jl01'açã.a deste pessoo.t po.ro. com o e!Icctivo 
d'\ armada. 

CAPITULO VII 

llA GUA.nDA. NACIO:-\AL 

Art. 4.8: Os alistados, annualmente, para. 
o serviço do ell:crclto permanente, excepto os 
L>entos, em tompo de gue1•r a. e de pa.z, os 
sortca~lo~ que, por qualquer motivo, não 
forem nolle incol'porados c os inscd ptos defi
nitivos, que não fize1•em :parto do contin· 
gente ]Jediào pllra a armada, prcsta1•ão ser 
viço na guarda nacional, desd e a. idade de 21 
á de 40 annos complatos,sendo na o.ctiva, até 
35 o, dahí em dca.nte, na reserva, á qnal 
pertencerão, tambem, os cidadã:os que hou
verem con cluído o tempo de serviço no ex
er cito t erritol'ial ou na defesa ma1·itima. . 

Art. 4!l. Os guardo.s nacionaes da activa. 
serão sorteados, sempre que for mister, para 
o preenchimento das vagas que se abrirem 
no exeroito permanente ou n a. a.rmada, con
forme a. p rocedoncia do ca.da um. 

Pa.ragrapho unico . O sortBio, neste caso, 
seril feito entre as praçM dos corpos que es
tiverem mais proximos da. séde do distr icto 
miliial'respectlvo ou capitania. do port.o . 

Art. 50. Os ofllciaes des ta milicia q ue 
houvcl'em tomado posse dos seus cargos, de 
accordo com a legislação vigente, ftco.m isen· 
tos do serviço activo e ele reserva no exer
cito e na arma.da., no primeiro e segundo 



412 

bando do exercito territorhl e na defesa ma. • 
ri tinia. 

Paragraphounico. Tres annos dcp~is de 
:promulgada. a presente lei, só poderão ser 
nomeados officiaos da. g uarda nacional os 
cidadãos que houverem p restado o ser\·iço 
activo c d!l reserva no exercito ou na. a1 .. 
ma.da. 

O Sr. Br.iclo Filho (pel.a o1·dem) 
requet• verificação da. votação do art . 50. 

Proce.dendo-se á. verificação, reconheceu-se 
terem votado a fa.vor 114 Srs. Deputados e 
contra. 'res; total, 117. 

CWITULO Vlll 

DAS PllNAS 

Art. 5L Ficam estabelecidas as seguinte~ 
penas relatims ao alistamento e aorteio 
para o se:•viço do exercito c da. armada : 

§ I. • De 50$ a 200$, a q_ucm negar á jnnla. 
do alistamento a rela~<lO das PCSI!OOS de 
sua. ft~milia ou dependentes, sujeitas ao alis· 
tamento militar ou í~ insct•ipçã:o m:~.ritlma.. 

§ 2.• De 300$ a 600$, repartidamente, aos 
membros da junta do alistamento ou do io
seripçã() marítima. quo o.lishrem ou inscre
verem qualquer cida.dão, l'Ccusando-so n \'e· 
cebcr a. prova. lega! do isenção, subtro.hindo' 
documento, denegando os recursos legacs, 
ou quando, de p1•oposlto, de!xal' de alistar ou 
·inscrever quem o deva. ser. 

§ 3.• De 100$, a todo a.quollc que, nomeado 
membro dt\ junta. de a.listamento otl in· 
scripção, se cscusa1•, sem moUvo ,iustifica.
vel, e não comparecer ;\s reuniões das 
mesmas juntas. 

§ 4. • E~tu,s multas nõ.-l projmlicarão o pro
cedimento criminal ou civil que no caso 
couber: SCl'iio imposta! administro.tlvr~mentc 
e cobra<las-no DI$tricto l<'Gderal, por ordem 
do Ministro do Interior, e, nos Est:ldos, por 
ordem ·dos pre.sident's ou governa.dore>. 

§ 5 .• Taes multas serão convert idas em 
prisão, não excedente do 30 dias, quando os 
condemnailos não as puderem pagar, e o 
producto da.s mesma.s pertencerá, respc
cti va.mente, aos E'ta.dor~ ou ao Distt•icto 
Fedel'al, conforme fot•em, i mpostas :pelos pí·e· 
s!dentes ou governadores uu pelo Ministro 
do InterioJ•. 

§ 6. 0 E' passível tla. multa de 300$ até 
1:000$ todo aquelle que occulta.r ou tomar 
ao seu servico o cidadão ~orteado para. 
o 8Jtercito. ou armada. ou que, por qual· 
quer fOrma., fa.vorcoo1• a insubmisr,ão tlo 
m91Jmo. . 

O . pr<><lucto destas multas portencerá. aos 
"Estados ou a.o Districto Federa.!, qua.ndo re
spectivameute forem impost~~ pelos presi-

dentes ou governadores ou polo Ministro do 
Interior: ellas não prejudicarão, porém, o 
procedimento criroina.I que no caso couber. 

§ 7. o O cidadão sorteado para. o exercito 
·ou a1•mada. que, no prazo maximo de 30 dias, 
em temp~ do paz, e de 15, em tempo de guer
ra.,n:to se apres!lntar á._ autoridade militar 
ou civil que lhe estiver mai3 proxima, será 
cou~iderado . como insubmi&$0 o punido na 
fórrna. das leis milita.ro3. Em tempo de 
guerra., os nomes dos insubmissos serão affi• 
xados, publicamente, nos loga.rcs do seu do
micilio, emtua.nto dura.r a auscncia.. 

§ 8. • . A a.usencia não participada do alis
tado ou do inscripto maritlmo, depois de sor
tea.do, do domicl!il) ou embarcação em que 
houver aido arrolado e il. sua. pe:·manencia 
fóra. do :pa.iz, som causa. j ustifl.c:tda., será. con
sitle!•ada. como deserção e punivol com o 
augmento de um anno de serviço activo, sem 
pl'Cjuizo da. reserva.. 

§ 9. o O alistado ou inscripto mar:timo, 
accusado de h a. ver p1ooposita.lmente se invali
dD.do, com o fim de subtrahir·se ao sorteio, 
<JOI'<I. submettido ao tribunal comJ)Btente e 
,u.i~ito á pena. do prisão do um moz até um 
anuo. Em igual pena. incorrci·ão os cum
p!lce>. 

§ 10. Os que pr..~porcionarom ou facili
taram motivos do exclusão, Isenção ou dis
ponsa., ou que, dirccta. ou indirecta.mente, 
obilt&rom a 5ubmiuão do alist.'l.do ou inseri
pto ao sot·viço militar, serão l'Ospon.sahili· 
iados perante o tribunal competente e su
jei tos á pena de prisio de um mez a um 
anno. 

§ ll. Depois do so1•teado qualquer inscri
ptu definitivo, f'.LZendo este parce da. gua.r
nição de um navio brazilelro, fu-~h:;, si
mult:moamento, ao mesmo e ao capitão ou 
mostro da. embarcação a inUmaçio para o 
seu desembarque; dentro do 24 boras. A 
cuntravençíio sujeita á multa. de 300$ a.600$ 
os capitães ou mestrc6, t\léro da. captura do 
sorteado. 

§ 12. Quando o inscripto provisorio ou de
finitivo fizer parto da. equipagem de um 
navio estr-.1ngoiro, se nutitl.c~ml. esta. circum
sta.nch. ao consul respectivo, requisitando 
o sou immoJiato desembarque, o si este 
não f<n' elfoctuado, ou <\uando haJa. tentativa 
de subtr:~.hir-so o insor1pto ao cumprimento 
da lei, dopais de prevenido o ngento consu
lar, fará a autc>rídade naval preceder ~ bus
Cll. e cap~ura. do mesmo, como so fôra dosar
ter da armada ; ficando os capitães ou mes
tres sujeitos á multa de 500$ até 1 :000$ 
pela. infracção do rogula.mento dos portos. 

§ 13. Por matricula. extravl&da., sem mo
tivo do força maior justi8ca.,o, papl'l1 o 
lnscripto deftnitl•o a tax·.\ de 2$, sendo· 
lho dada. nova matricula. 
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§ 14. O ínscripto provisorio ou definitivo 
que na.veg<~r sob lmnU.eira estl'angcim scr<l 
punido com prisií.o coaeocional, até 3_0 dia~. 
augmontado-so-lhe um a.nno, no -tempo 
de ~erviço activo, quando for sorteado, 
sem pr<'Juizo do tempo da resarva. Em 
tempo de guen•a, se1·á punirlo como de;wrtor 
da. a1·mau<~. -

Exccptua-se, porém, o caso <le, em tempo 
do paz, pt•oval· o inscl'ipto definitivo ou pro
visorio que o seu emlJa.L•quc foi motivado por 
força maior. 

§ 15. O embarque de um iuscl'ipto prv
vísorío ou definitivo sob a bandeira de uma 
naçã.o .em guerra com a RepubHca sorá 
punido como deserção; si, porém, o em bar· 
qua for em um na vi o de guerra, scr;l punido 
como ile deserção para o inimigo. · 

§ 16.0 alista.do p~ra. o exercito ou o inseri· 
pto marítimo <tue, durante o periodo de sun. 
sujeição UiJ sortcio,assentar praça. nos corpos 
de policia. 011 outros, s<mi. considerado como 
sorteado, ~onda-lhe augmentado um :tnno 
no tempo de serviQ<J activo, sem prejui~o 
da reserva. 

Art. 52. Os membros das eommisslíGs mi
lita.res -de alistamento e os das juntas de 
inscripção maritima., a.lém das penas disclpli· 
nares, esta,rão, solidariamente, sujeitos á. 
multa de 3.00$,quan·do :~listarem ou insBrevo
rem qualquer cidadão, recusando receber 
prova legal de isenção, subtrahindo do· 
cumanto ou denegando os recursos Jegaes, o 
quando, scientemente,deixa.rem dealíst:J.t' ou 
inscrever qua.lquor cidadão que o do\'a ser. 

Pa.ragrapho unico, Esta. mulh sm·ú. im· 
posta., a.dministNtiva.mento, pelo Miaistro 
da Guona. ou dn Mal'lnha, sontlo cobra.ua. 
por desconto nos veÍicimcmtos militares dos 
membro~ da. junta a. oll•\ aondemnado~. 

C ,\.f>ITU LO !X. 

IJISPOS!Ç'Õr;S O&r:AES . 

Art. 53. T l'Oo a.nnos uopois dt~ exocuciio 
desta. lei, ninguem ser<l a.!lmittiU.o, ~ttú o 
idade de 30 a.nnos completos, a emprego 
pubU~o de ordem civil ou militar, ~em <!UO 
prove haver cumprido as obl'Íg;Jçõo3 por olla 
impostas. 

Art. 54. O tempo de serviço miliLal' sol'á 
conto.clo para aposentadol·ia em CU.l'go civil, 
até lO a.nnos, em Citso de p:~z, o, pelo dobro, 
em ca.~o de guert·a.. 

§ I.• Ali praças de prot, voluntarias ou 
sorteadas, .quo- tiverem baixa. do serviço 
activo, serão empregadas, de prerereucia. a 
-ou\ros pret<lndontes, nas ob1·as e otll.ciuas Ptr
blicas, estradas de fel'l'O e quaesquer repar
tições federaos . 

§ 2.• O Governo est<J.b~lccertl, nesse in
tuito, as clausulu s precisas nos coJJ tractos o 
novações de contra()tos relativos au arren
damento das feno-vias fetl01·a.es e obras 
publicas, que hajam de S3L' executadas por 
particulares. 

§ 3.• Os cidadãos sortm1.dos, emquanto es
tiverem no serviço activo do ex_et•cito c u:1 
nrma.dn, terã.o dit•eito, bom como os sous fi
lhos, á. mo.tl'icula gratuita nas e~eolns fe· 
dcra.es e ú. conces•lo,tambem gNtuita, de ti· 
tu!Js scientificos, passados pcl a.s mesmas 
escolas. 

§ ,V A'qucllc5 que tiverem cJncluido ó 
tempo'de serviço no cxe1·cit-o ou na armada 
poderá o Governo conceder lotes na$ colonias 
militares e, a titulo gratuito, caso o requei
ram, o dominío util de terrenos de marinhas, 
com a. clau$ula de nellcs residü·em ou csta
hclecerem qua.l<1nor iudustria marítima, 
bem como o {lireito de os t ransferir, sob u, 
mesma cla.usuln., ás suas -viuV<tS o•.l orphãos, 
tão sómente: poderão elles ainda exercer, 
livres úe qualquer onus ou taxa, a navega.. 
ç.ão, industria. da pesca. e a venda dos pro· 
duetos destas. 

§ 5.• Serão instituida.s caixas de inva.lidos 
pa['a os que hou.-erem concluido o tempo de 
serviço no exercito ou na armada, median~ 
con tl'ibuiçã.o dos beneficiarias. 

Art. 55. Não potlerã.o prestar sc t•viço mi
litat• os individuas que tiverem sido expulsos 
do exercito, da o.rmada ou dos corpos de po· 
licia o de bombeiros do Distrícto Fedo1'al u 
llos Eitados, bem como os quo houverem sof· 
fddo pena m<tior de cloz a.nuos de prisã:o com 
tx·aball!o, 

At•t 56. As praças do bom procedimento 
poderão contt•actal' engajamentos, por pe
ríodos succe.;;siYos do tres annos, celebrando 
os seus contractos no ultimo anno de cada. 
periudo, até <lomplotarcm 40 ao nos de idade. 

At·t. 57. Nrio set·ão a.dmittidos substitutos 
pa.r:.1 o ~Hli'viço militat• obrigatorio no Oltel'
ei to e na a.rmad;1 o nem h:wcrll. is ~nçlio 
alguma. mediante coa tril>ui:;iio p 9CU!liaria. 

Art. 5'3 . As pr·;;ças que conclui r-em o tompo 
de serviço, cst:u:do nm camiJa.nha,, serão con· 
sitlilrad~s, dessa d11tl em deant3, como cu· 
gaj'L<hLS:, a t\l a terminação da, guor1•a. . 

At•t. 59. Fica ex tcnsivu. á armada a dis
posição uo ar~. !36 do Ngula.mento quo 
b~tlxou com o decre to n. 5.88!, de 27 de t\)
vcrciro úe 1875, a. qua.l aboliu, no -exercito, 
os castigos corpor:tcs, sendo substituldos po1· 
outt·:u pcn~\s disclplin:n•es, commina.da.s na.~ 
leis e l'egula.meutos em vigor. _ 

Art. BO. Todo o cidadão 1Jra~ileiro, maior 
de 18 a.nnJs, podert~, antes de otrectuado o 
sot•toio, contru.ctar engajamento volunta.rio 
por tre$, dous ou um anuo, si preencltllt' as 
seguintes condiÇões: 



414 

- ""t'.l'.~ ' 

1•, robustez physica.; no exercício de seu5 cargos, ex-v i de nome-
2n, bom procedlmenio, a.ttcst::.do pelo juiz a(;ão cffecti"va., ficarã o isentos do serYiço. 

de paz ou autor-id8.de equivtt!ente do cli:>tricto militar•, em tempo do paz. 
t!o seu n[timo domicilio; Art . 66. As actuól.es p1•aças de pret do 

3•, s11ber ler, escrever ooon;o.r, cO!'rcct8.- exercito c da nrmad:1 passarão, findo o tem-
mente. po de sel'ViQo activo, para a reso·rva e, 

§ L • AquoHo quo contr•actar engajamento depois, para· o exercito territot•ial ott de
voluntario, por t res annos, pode;·;i. ~.scol!lor o fcsa marítima e gnaeda uacional, onde cOiu
corpo e a o.rma em quo quize:· set·v ir; si o pletarã.o as obrigaç·ões . militaes ll_llpo.sb.~ 
engajamento for por dous annos ou um, terá pela presente lei. 
direito lt mesma escolha., ve;>tindo-se, porem, Art. 67. Revogam-se as disposições em 
<L sua custa, no primeiro caso, e vestindo-se contrario. 
e mantendo-se, çambem ú, SU.:l. cueta., no se- E' o projecto do Senado, assim ernendado e 
gundo caso. ·approvado em 2a discussão, enviado á. Com-

§ 2. " Os engajados, voluntp.ria.mento, com- Jllis~ão da Marinha. o Guerra po.1·a rGdigil-o 
pletarão na. r eserva do exercito permanente para 3" discussão, de accordo com o vencido. 
ou d<~. armada os sete annos de serviços a E' aununciada. a. volaçitl do projtJdo n. 215, · 
que são obrigados por esia lei, :paEsa.ndo de- de 1904. determina.ndq que os t<~.belliães de 
pois a se1•vir no exercito t or rl,oria.l ou n<> notas do Districto Federal passem a ser 
defesa maritima e, ató a idade do 40 annos denominados ~ notarios publicas~, e dando 
completos, na guar da nacional. outras providencias, com parecer e aubsti-

Art. 61. Os u.lu1IUJ03 das escolas superi- tutivo da maioria. da Comm issã.o de Consti· 
ores, que pertencerem aos ba.talhões acade- tuição, Legislação c Justiça. e voto em 
m icos. serão considerados sob as bandeiras separado e substitutivo do Sr. Germano 
no exercito activo, durante todo o tempo Hasslocher (24 discussão). 
que frequentarem as referidas escolas. 

§ l. 0 Os quo completarem o curso, depois 
de tres annos de frequencia , pa.ssarão para 
a. reserva.. 

§ 2.• Os que o termino.rem, :~.ntes de trea 
annoa, continuarão no respeotivo corpo, at~ 
completarem esse tempo, pa.s~ndo, om BO· 
guida, para a reserva.. 

§ 3." Os quo forem reprovados nos exame::; 
flna.es das mesmas escolas, ou que os não te
nba.m prestada por qua.lquer ciL•cum~tancia, 
seguirão a sort.e da classe de recrutamento a 
quo p6J·tonccrom, por suu. ida.de. 

Art. 62, Nenhum (!Strangoil'o poderá se1· 
admittido pu.ro. o SClrvíço do exercito, da. mn· 
rinba. ou da guarda. naciona.l., so.lvo si tiver 
obtido cartn. do na.tura.liza(:ão. 

Art. 63. O governo orga.nizaril. a reserva 
do exercito pcrmu,nentc o da armada, bem 
como o exercito territori:ú, a defesa maríti
ma. e a gul'.rda. na.cioli.al, harmonizando estas 
instituições feder aes com as disposições da. 
presente lei, que lhes forem app!icaveis . 

OS~·. Germano Hassloche1· 
(pela. onlem)-S1•. P1•esidente, peço a V. Ex. 
se digne de consultar a. Ca.sa. si concede prc
ferencia, na votação, pll.ra o substitutiYO 
quo otrereci a t'ste projecto. 

Parece-me que o substitutivo que f ,rmulei 
melhor a ttende A intenção visada pGlo Pl'O· 
jecto que, no pmtica, como já. demonstrei 
em discurso que aqui proferi em relação n.o 
assumpto, encontrar á diiilouldades insupc
rave!s . 

O meu subst itutivo torna. excqui., ·el o 
plano que parece haver inspirado os auto · 
res do projecto primitivo. 

Sr. Presidente, V. Ex. c a. Casa derem 
estar lembrn.dos de quo puz em eYidencia, 
na occasião om que aqui se debu.teu o as
sumJ!to, que o facto de exist ir j unto do ta
belllã.o elo notas, de nomeação do Governo, 
com direito á. successã.o eventual, um snb
nota.r[o, com funcçõos iguaes á do notat•io, 
exercidas cumulativamente, este facto -
dizia eu-trará. ioevitolvelmente a. anarchia 

CAPITULO X _ nos cartorios, sem que o t abellião conserve . 

DISPOSIÇÕES TRA!\Sll'ORIAS 

· a.ntonomia., como deYe (apoiados) visto que 
nã o dependerá delle demittir o funcciooa.rio , 
e-ma1s ainda-não poderá. o Governo do
mitttl·o, desde que elle si:rva no oflioio mais 
de cilico annos, conforme estabelece o pro
jecto. (uluito bem. ) 

A1·t. 64. No primeiro anuo d:t execução 
desta. lei, que o Governo regulamentará den· 
t ro do prazo de seis mezes, .serão alistados 
todos os cidadãol! que nã.o pertencerem no 
exercito ou á. armada., desde a idade de 20 a 
de 30 a.nnos completos. 

Art. 65. Os tuncoionarios publicas fede
ra.es, esta.d.uaes ou municipaes que, na data 
da promulgação da presente lei, estiverem 

O 8r. Pre•ldcnte--0 projccto é 
do Sr . Deputado Irlneu Machado. 

Enviado á, Commissão de Constituição , Le~ 
glsla.çã.o e Justiça, ella apresentou \l ffi sub· 
sututivo. 
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SES:::.AO E • .t... -i DE • 
Divergindo da opm1ao da Commissão, o Yez de notario, continuo :J. ser chamado 

Sr. Germano Hasslocher, membro tlcsti1 t<\bellião. 
mesma Commis~:io, apresentou um voto em De modo quo o substitutiYo não influe· 
:;eparado, quo ternün•\ por um suostltutivo, al.,solutamcntc; f.ca o projecto com seus de
para o Ciua! S. Ex. a.cab:1 de pediL• prefc- feitos. 
rencia. Ach) que estes esclaredmeutos s1io noces-

Consulütdll D, Camar~, nlo (J concedid.a. a sarios para mostra. r ü Cama1·a que a appro
:Pteferencla pedido. pelo Sr. GcrJllJ.!lO !-Ls-~ vação úestc projecto é um verdadeiro de-
slocher. sastrc. · 

- E' 1) que tinb<\ a dizcl', (Apoiu.dos; m~tito 

O SI•. Germano l:lu.;:,;sloeher úe1n.) 
(pela.o_~·clem),-:-Peç_? a V • Ex. s~ ~igne.d.e pro- Em seguid.'t é posto a. votos e rejeitado o 
cedex ,L veuftc~çao da. .vot~çao, parece-m~ se"'uinte substitutivo da Coinmissão: 
que a Co.ma.ra na o estil mte1rada d.o que esta b 

votando. «Art. l.• Serão providús cfl'octivamcnto o 

O Sr. Presidente-Eu disse clara
mente qual o assumpto de que se tratava. 

Já se verificou o numero dos que votaram 
11. favor da preferencia. 

Assim sendo, JlOÇo que se levantem os se
nhores c1ue votal·am contra. a prefcrencüt. 
(Pausa. Os Sr·s. 1• e 2• SecJ·etcwios proce
dem d oonll•gem dos votos.) 

Votaram pela preferencia. 48 Srs. Depu
tados e oontra 75. ASsim, não foi concedida a. 
preferencia pedida pelo nobre Deputado. 

Sa.lvo reclamaçã.o, von submetter tl votos 
o substitutivo da maioria. da Commís~ã.o. 
{PaHsa.) 

O Sr. J3ricio Filho-Peço a p:.~la-
Vl'a pela. o1•dom. 

O Sr. Presidente-Tom ap:Liavra 
o nobre Dopu~ado. 

O Eh·. Brieio I<'ilho (11ela o-,·do•n)
Sr. Presidente, podi a palavra. p:ne. ()noo.
minhar a. vota.çã.o deste projer~to. 

considerados vito.licios, no caso de morte do 
propriet.o1.rio ou de vaga proveniente de qual
quer outra causn, os tllbelliães que estive
rem a.ctuo.lmente servindo ou os substitutos 
que de futuro -vierem a. servir nos offl.cios 
pol' rnais de cinco allDOS. 

Paragrapho uni co. O concurso, de que trata 
o dect•oto n. 9.420, de 28 de abrU tle 1885, i 
terá logar quantlo a vaga se der na occasião 
em qu.e D sorventuario vitalício ostejtt em 
exetcioio, ou qua.111lo o seu substituto não 
contar a. in ch~ cinco a nnos de exorcicio. 

Siío consideradas prejudicadas as demai~ 
disposições do substitutivo. 

Vac se vota1' o substitu tivo do Sr. Ger
mano Hasslocher. 

O Sr. BJ.·ic.io Filbo (p11la o1·dsm) 
- Sr. Presidente, creio que o art. L" do 
projecLo está. prejudicado, porque a unicíl. 
cousa quo o sui>stitutivo d.a Commissão Jaz i~ 
m•a dizer--em voz de notat•io continlla as cr 
chamatlo tabellião. No maia, mu.ntom por!ei
ta.mente a.s mesmtl~ disposições. 

O SR. PRE$1Di~NTE-Vae-'e votill' o l\1'· o !ih.·. Pre~i<lcnte-You suhmol.ter• 
tigo 1". a votos o strlmitutlvo i.lo St•. Germano Hus. 

O S.a. BRrczo Fruro-E si lla um project.o slocher. 
quo necc~site do esclarecimento uo momento 0 Sr. Bricio Filho (pela oràem) 1 

rla votação, é este. -S1•, Presidente, o substitutivo do noln·e !. 
Esta projecto ostabclBca a presenç::~. do Dopnta•Jo polo Rio Gt•:.mdc do Sul foi olfere-' 

sub-notu.rio nos carterios de tabelliãcs, com cido em vista do pro.jecto, desde que foi apre- : 
funcçõos e percepç5.o do emolumentos; uma sentado o Jll'Ojecto. s. Ex. achou que era. 
voz nomeados esses sub-notLwios, não podem melhor oJTe!'ecer o seu substitutivo. Mas,: 
mais ser demittidos, mesmo que os donos dos uma vez que cahiu o projecto, acho que_· 
co.rtorios contra elles representem, do modo melhor é não alterar o. legislação em vigor.: 
por quel o projecto esta redigido. 

Do modo que um cartorio que deve t er Nesto.s condiQões, não ha. mais necessidade ' 
passou.! de confiança do sou proprietarlo, do su.bstitLttivo de S. Ex. (Muito bem. ) ' 

visto que lá. existem documentos de grande o Sr. Ger1nano Hasslocher 
monta, vae ter aquelle grande elemento de {pela onlem)-Sr. Presillento, sou obrigado 
subversli.o, de intrigas e de desordem. li. dar uma. pequeno. e:a:plica.çã.o, eocami· 

O substitutivo da Commissão não dcstroe nbando a. yoto.~·ão, par:~. quo a Ca.mara fique 
os inconvenientes do projecto,porque a unicu. bem orientada. sobro a naturoza doa.ssumpto 
cousa. que a commíssão :propõe é qlle, em que está sondo votado. 
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O Sn.. Bmcro F1r.no-Em todo c:1so, o sub
stitutivo do V. Ex. é muito melhor que o 
'Qrojecto. 

O Sn.. GERMA.l\O HAsSLocnEn- O projecto 
teve em vista., de a lguma fórma, alargar 
a zona. desta cidade, onde os tabeUiãe~ exer
cem suas funcçõcs. Acontece quo cllcs func
cionam em um perimtlt ro·limitadissimo,pl'e
judica.ndo mu1tas ve~cs gra.vi~~imos inte
rcsoos, pela. difficuldadc que tecm de s~rvir 
ás fl'eguezias suburbanas. 

O projecto tinha em vista cl'C:J.l' sulJstitutos 
que pudessem exsrccl' as fuocçõcs do tu.bel
Iiã.o, so!J a dcpcndencia dcsto, com filiacs do 
respectivo ca.rto1•io em pontos differentcs da 
cldadn, sempro sob a respnnsa.lJilida •le do 
tabellião. 

0 Sn.. BRIClO FILHo-O substitutivo de 
Y. EJ:. dá uP tabollião funcções de poder 
executivo, 

O Sa. "\V&Nu&SL~u Dn.Az-Dâ. u.v ta.lmllião a 
competencia para nomear seu sub;titu to. 

0 Sn.. G&RMANO H.\.S~LOCIIER-POrfeita.
mente ; sujeita. essa nomeaçli.o ao Ministe
rio do Interior. 

O projecto estabelece a. lorma regular para 
tra.nsftlrencla do oartorio, sujeita igua.lmento 
á a.pprovação do Governo. 

De ftl.cto, apresentei um substitutivo ao 
projocto, que. me pareceu altamente pre
Judicial, nã.o que eu esteja convencido de 
que o ·aubsututivo soja. muito vantajoso . 
Parece-me pret'el'ivel uma reforma radical 

· do serviço ; mas nesta occasiã.o entendo ser 
melhor acooltu o meu substitutivo. 

Só uma. rc1'o1•ma.• completa. do lQfisla.çiio, 
attendendo ús necessidades publicas, pJdcrá. 
vir du.r ao Districto n.quillo do q ne el!e 
careco nest.e p:u•tioular . 

O S1• . L\' oi v a. (pela nnlem)-Sr. Pro 
sidonte, noto, em t•alaçio ao ~rojecio quu se 
estil. votando, que a Camara. nv.u tom g1·ande 
conheciment\J da matei·la. que vnc vohr, e 
a prova. é que depois das ob~ervações tlo hon· 
rado Deputado Bt•!cio Filho, ningttem sele
vantou pa.ra dostt•uir os 3.l'gumontos que 0033 
illustre collcga apresentou sobro o pr ojceto. 
. 0 Slt. PRESIDENTE- Não é · occ•~~ião de se 
: digcutir a. ma.terit\ ,Lo pl'ojccto. 

o Sa. NmvA.-Pmfeitamcnte, Sr. PJ'osi
llente, mas v, Ex. deve conco!•dar quo estes 
onca.minhamentos, pela ordom, sfw utois, 
·tanto que <L simples obsorv~ão do Sr. Depu
tado Brlcio Filho dou logal' a. C! UO o. Co.mal'a. 
vot:1sso, croio- põde·so dizet·-que unanime 
mente contra. o sublltttutivo da. Commissão. 

As norma~ lembrad:J.~ pelo illustre Depll
. tado pelo !Uo Grande do Sul, nol'mas demo-

croticas, l'cpublicauas, p:1rccc serem applica
veis nesse Estado, mas não sei se poderão 
sel-o no resto da Republica. 

Perguntarei 3. V. Ex. si não é o caso de 
permanecer a. legi~laçã.o como está., desde que 
cahiu o projc<:to substitutivo da Commissão. 
. YuZES-0 pr:_ojecto aiodt\ não fll i votado. 

O Sn. GA.sTlo nA. {:t;:sH.\-0 St•. Ha;sloehet· 
declal'ou que o seu substitu tivo tambom não 
Ol'a muiCo nnt<~joso. 

O SP.. NEIYA-Então devemos fic:>.l' como 
dantes n o qnart.•)l do AIJrantcs. (Ri$o,) 

o sn. PREi'l[JCXTF.- -0 p;·v~eeto PJ.'imitivo 
ainda uão foi votado. 

O Sn.. NEIYA.-Sim ; roa.s desde j& rejei
temos o que vo.o se votar. (.-tpoiados.) 

Em seguida, ~ posto a votos e r t>jcitado o 
seguiu t a art. l '' do substituti Yo do Sr. Ger
mano Ho.sslocher: 

Art. t.u E" permitticlo aos t[Lbelliães de 
notas, protestos de lcttra.s, officiu.cs dos re
gistros hypothcca.l'ios, de documento:! c ti
talos, escrivães vit '}liclos do juizo commum . 
e federal, no Districto Federal e em toda a. 
Republica, os ultimos, nomear os seu s sub· 
stitutos temporo.rios ou auxiliares, ror tempo 
indeterminado e demittil·O& sempre que lhes 
convenha. 

São c-onsiderados prejudicados os demais 
artigos do substitutivo. 

O S r. Pre""idente-Va.e se votar o 
projeoto olfel'ccido pelo Sr. Irineu Machado , 

.!Em ~cguida. é po1to n votog e rejoit-ado em 
2• discossão o seguinte a.r~. 1'' do projocto 
n. 401, do 1 ~002 (2 15 de 1904.) 

O Cong1·esso Nacional decret a: 
A1•t. 1.• Os tabclliãos de notas do Dis

tl•ioto Fedora.L passa.m a. ge1• denC>minados 
notm·ios pubfic,;s. 

§ I.•> São Cl'Cados os loga.rc$ do sub-nota
rios, do nomeo.çlio do Ministro da Justiça e 
Negocios Intvriorcs, sob proJ!osta d.o r cspc
cli v o ScJl'Vont tmrio. 

§ ::2.• Os sub-notarios, como pessoas de 
immcdi~ta. confiança do noiario, exercerão 
eumulativa.menta o olficio, substituindo-os 
em suo. a.useocl::t. e· nos impe!lj mentoo tom
pm•a.rios. 

§ 3. • Aos snb-notarios, peJa. l'aspoctlva no
mea~·ão, será cobr-ad11 a qu o:\.i·~& parte da· ro
tação do officio. 

São con.~dera.dos prejudic~o3 os demais 
artigos do projecto. 

E' coniiidcrnda Pl'Gjudie:~.d.\ a emen,Ja u.ddi· 
tiva. oJl'erecida pelo Sr. To~ta. 

E' a.onuneiada.:~. votação d·J projecto n.234. 
de 1904, ~.~outol·izu.ndo o Poder Executivo a. 
concedor, a q_uem mais vant.ag-ens otl'erccer, 
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!Jriv ilegio pal'a construcção, uso e goso de 
pontes ou portos com serviço de transporte 
de margem a. lU(l.rgem, por meio de barcos 
movidos a vapor ou a olectrlcidade, nos rios 
il'El que tl'<tta o art. 34, § 6", da. Constituição, 
e dando outras pi'ovidencias (2a discussão); 

São successi va.men te postos a. >o tos c 
a:pprovildos em 2a discus~ão, os seguintes 
arti;;os do 

PI\O.JECTo 

~.l?o'!4-l01)4 

O CVngre$SO Nacional decreta : 
Art . l. • E' o Poder Executivo autorizado 

a. conce'der, a quem mais vantagens oftin·e
cer, privilegio para. a construcç.ão, uso e 
goso de pontes ou porf.os com serviço de 
transpor te de margem a. margem por meio 
lle ba.rcos moY"idos a va.pot• ou a electrici
da.de, nos rios de que tra.~a o art. 34, § 6" da. 
Constituiçã.o, observada.s as prescripções da 
presente lei. 

§ 1 . o O pl'azo da concessiio não excederá 
de 30 annos, a. contar da data de. assigna.
tura do contracto, findo o qual as pont~s ou 
pol'tos com o material fixo e fluctua.nte con
yoniente ao regular funeciona.mento do ser· 
:viço, em perfeito estado do conservação, 
pa.ssa.rão ao domínio da. União, de pleno di· 
:reito, sem indemnizaçã.o alguma.. 

§ 2. • O privilegio podera comprehender 
mil t reebo ile l'lo uc 20 ld lomotros, no ma
ximo, de cada lado do eixo das obt•as, den· 
t ro ilo qual nii.o sorá permiUido, .~omaccordo 
com o concossiono.rio, o estabelecimento de 
ponte ou porto de pa.ssa.gem destinado ao 
uso publico • 

.b;ate p1•ivilogio não _abranger-.i. a.s pontes 
ou b:u•cos, que venliam a ser estabelecidos 
por empreza.s ferro-viaria.e, quando exclusi
vamente destinados á. passa.gom dos r espe
ctivos trens e nem a. travessia por meio de 
lJa.lsas, canôDB ou outros meios de transpot•te, 
ao tempo da concessão j á emp1•egados no 
t.recho do l'io. 

§ 3, • o concessionario goza.rá. do dlrolto 
de des,\propria.çã.o, na. fórma da. tegislaçio 
vigente, dos terrenos pertencentes ao do· 
m1nio pa.rticular necessarios á. construcção 
das obras e casas dos ~spectivos guardas, 
assim como do uso gratuito dos terrenos 
na.cionaes destinados ao meamo fim . 

§ 4. • O concossiona.rio poderá pEc> rceber 
pcdagio ou cobrar paSIIagem pelas p()ijsons' 
a,n!ma,es, cargas e vehlculos de qualquer 
naturezt\ que tran~i&a.rom pola ponte ou 
pontes ou .~o utilizarem doa barcos, de o.o· 
eot•do com uma. tabcllll. de Pl'OQOI provia
monte app1•ovadn. pelo Governo, :.o tempo 
da concessão e revistllt tl·icWJiltlwoote, não 

Yol. VIl 

devendo excedm• aos quo !orem cobt•a.dos , 
na. regiao circumv·isinha. em casos analo- ·; 
g>s. i 

§ 5.• Terão pas.~<1gcns gratuit;J.s os agentes . 
e ~oldados de policia, c1un.ndo em serviço, e : 
a.s malas e estafetas do Correio . 

§ 0.'' },s obl'<'.S sorão execut.adas de modo 
a não cmlJaraçu.L· a livre na vegacão dos d os 
e poderão sot· re.;gata.Jas em qualquer tem
po, pelo Govcrou, mcJiant2 pt•évio ac
c<>:•ilo, c era fal ta d~ste por meio de arbitra
mento . 

§ 7.• O conce.~sionaaio se obriga.;•;L a. auxi
lia:·, de accordo cem os govet•nos estaduaes 
in\ercssa~os, a anecadaçiio dcs rcspcct i vos 
imposto.~ . 

§ 8.• O Governo, nos conlractr.s que ce
lebrar, estipular á. os lll-azos para a.preson
tação dos planos. inicio e conclusao das 
obras e as c!ausui:Ls que julgar conve
niente~, parJ. melho1· salv~•gual'd~r os io
t Gt'osses dél. Uniiio e dos Esl,ados, podendo 
impor multas o pena9, inclusive a de cadu
cida.do, pela inobs~rv:1neia dos t•eferidilS 
cla.usulM. 

.-\.rt. :l.• O Govemo do E.3tlulo em cujo 
tct·rito1•io "tiverem do ser estabelocldns a~ 
obras tem direito c1 lH'efcrencia. para. a. con
st1·uccão das mesma.~. quando as d'l~tinar ao 
uso publicD gratuito. 

Pa.ragt•apho uniw . Para. ess::l t1m, tarn
bom gosarb. da. faculdade que compete ao 
Governo Federal, •::c-vi do § IJ• do art . 1• 
desta. lei. 

Art. 8.• Revogam-se as Jispo$içõoJd em 
contrario.» 

Posto a. votos , é approvado em 1• dis
cussão o seguinte 

TROJ ECTO 

;oi . ~~5 .-\.-1 904 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . 1. '' A~ legações do Bro.z.il uo Jo.pão e 

nas Republitlas de Venezuela, Equador o 
Colombia, acrão regidas po1• ministro~ l'6Si
dentos, coadjuvados por 2"' secretarias . 

Art . 2. • o~ mi.nistros residentes percebem 
4:000$ do ordenado e 2:000$ de gl·atiflca.ção, 
sendo-lhas a.bonada. para repre~entação n. 
quao,tiade 8:000$000. 

Art. 3,° Ficam separa.dus a.s missões do 
Ec1ua.dm• e dD. Colombia, · presen~olmcnte l'C· 
unldas, pal'a. sorom csta.lJolacidas duaij lc
ga.ones porma.nfJntes, umi~ em Quit~ o outl'a 
em Bogotcl.. 

Art. •I. • E' retJbbolccida. a. clas~e dos ad
dldos, acm vouoimontos,nom prefe1•enola ou.s 
nomcaçõ011 dos 2•• scereta.rios. 

Art. 5.• Ao:.t cbof~s do missão, 't:~u~o dí
ploroa.t.\8 de caJ•rcir~, como o.s fl'JIJ tenlliml 

G3 
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no :posto uCl minístl•o recebido sua prime!>'a 
Dom-:Jação, conta.ndo 30 n.rrnos de effectn•o 
ex:or~icio, sel'á concedida a :tposentação, com 
24:000$ annuaes, oro moeda do p<>iz. 

§ l, o o~ ch~fes do mi,s:'ía, que contarem 
mais de 10 e menos de 30 annos de seeviço 
eífectivo, (iU:tndo igualmente n,.ificada. sua 
invalidez, ser·ão <tros2ntados. percebendo a 
quota daquell:~. remnnerar.iio, pr"Qporcionada 
ao tempo. 

§ 2. 0 .Náo tom direHo ao beneficio da apo· 
sentação aquellc que conta.1· menos de 

: 10 <wnos de serviço. 
. Art. G. o R~vogt\m-sc as di~r~osições em 
1 contrario. 

O Sr. Gal!ltão da Cu.uha (peta 
ordem)requer c obtem dispensa de interstício, 
para que o projccto que acaba de ser votado 
entre na prox:ima ordem do dia.. 

Posto a votos, é a.pprovadu om3a discussão 
e enviado á Commissão de l'ed.acção o se· 
guinte 

P~O.TEC'l'O 

245 C-1904 

O Congresso N<~.ciona.l resolve : 

Art. 1.• Fica o Presidente da Republica 
autorizado u. a.brir o credito neccssario para. 
verificar, por expcn•iencias adequadas, o va
lor do explosivo o1forellido ao Governo pelo 
Dr. Alvaro Albel'to da. Silva.. 

Art. 2.• RovoganHe as d isposições em 
contral'io, 

Posto a votos, ú appro•·auo em t• discussão 
o seguinto 

l'Hll.WCTO 

80 Â-1904 

O Congresso Nacional l'esoh•e : 
Art. J. o A Academia de Commercio do 

Rio !le Janeiro, fund•~dt\ etu 1902, destinadtt 
á educação superior do commercio, é deala
~-ada instituição de utilidade publica, sendo 
reconhecidos como de caracte1' official os' di· 
plomas por clla conferidos. 

§ l.•A Academia de Commercio manterá. 
dous cursos: um ge·ral, habilitando para o ex
ercício das funoções de g uat·da.·livros, perito 
judicio.l e empregos de Fazenda, e o outro 
superior, habilitando mais j)IU'a os cargoo de 
agentes consulares, funcoionarios do Minis· 
t6rio dns Relações Extel'iores, aotua.rios de 
companhias de seguros e clleftJs de contabili
dade dG estabelecimentos bancarios e gra.n. 
des emprezas commerciaes. 

§ 2.• O curso ue•·al comprehende o ensino · 
de portuguez, francez, ínglez, arithmeti()a, 
algebra, geometria, geographia , bistoria, 
aciencias naturltes, inclusive o ~·Qcooheci
mento do drogas, teciflos e outras mercado
rias, noções lle direito civil e comnJercial e 
legí~Ia,,Ko ·de Fazenda adu ~>neira, pratica 
juridico·commercial, calligr:J.pllia, s+.enogra
pllüt, desenho e escripturação meraautil. 

§ 3. 0 O cm•so supe1·im·, do qual ê pl'epa.
ratorio a curso ger al, comprehende o ensino 
de geographia com mercia.l o estatística., his
·toria do commcrcio e da indus tria, tochno-· 
logi~\ industrial e mercantil, direito com
mercial e muitímo, economia politica, 
sciencia das ftnanc;a.s, contabllidade do Es
tado, direito internacional, diplomacia, bis· 
toria dos tmtados e correspondencia diplo
matica, allemão, italiano, bespa.nhul, ma· 
thematica super ior, conta.bilida1o mercantil 
comparada e banco-modelo . 

§ 4. o O ensino em geral llerá. essencial• 
monte pl"atico, devendo, quanto ás roathema.· 
\icas, ser todo de a.pplicação ao commercio , 
e quanto ás llngoas referidas, será elfectuado 
de modo a que os alnmnos consigam fallar 
e escrever correcta.mente o idioma leccio
nado. 

§ 5.• Alem das disciplinas obt•igatorias nos 
cursos regulares, poderá a Academia de 
Commercio estabelecer aulas livres de outri\S 
materias, conforme melhor convi~r á. eleva
ção do ui vel moral e íntelloctua.l dos que se 
dedicam !1 cat•reira do commercio . 

§ 6. • A academia. poderá, tambem confer~ 
o tttulo de bacharel em S(liencias commer
lliacs aos a.lumuos que, tendo coneloido o 
curso superim· houverem prestado na mesma 
academia. exame de latim e de pbílusophía, e 
o de doutol:' aos que defenderem tbese. 

§ 1. • Os exames prestados n a. Academia. 
de Commet•cio serão validos pam todos os 
c1feitos. 

§ 8. • Os diplomas conferidos pela Aca• 
dcmia. de Commercio nã.o constituem privi•' 
legio, mas importam a. presumpoã.o loga.l de 
habilitação pan as funcções a que elle.s se 
referem, dispensando os habilitados de outras 
provas e de concurso . 

§ 9. o O Governo p royidencia:rá _para. q~e a 
A()ademia de Commercw do Rw de Janeiro, 
nó caso de viL' a tornar-se impossi vel a. sua. 
permanencia no edificio da. Escola Po lyte
chnica, funccíone em :proprlo nacional. 

§ 10. A Academia. de Commercio fica. .·sendo
considerada como orgão de consulta. do Go· 
verno eni ussumptos que interessem u.o coro
mareio e á indus~ria . 



Câmara dos Deputados -Im presso em 25105/2015 14:53 - Página 20 de 22 

SESSÃO EM 24 DE NOVEMBRO DE 1904 419 

Art. 2. o São extensivas <t Escola Pratica 
de Coromercio de S. Paulo, tambem fundada 
em 1902, as disposições da pr·esento lei. 

Art. 3.0 Rovogam-so as disposições em 
contrario. 

o Sr. nea·.uardo de Cn.IllllOS 
(pela o1·dem) requer e obtem dispensa do in
terstício, para que o projecto que acaba. de 
ser vota.tlo entre na proxima ordem do dio.. 

Posto a votos, ô a.pprovadCI em 3a discussão 
o seguinte 

PROJECTO 

N . .261-1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica. o Podet• Executivo au

torizado a. abrir ao Minísterio da Fazenda o 
credito extraordinario de 47:676$707, para 
pagamento a Pa.iva Valente & Comp., Le• 
mos, Moreira & Monte e Santos Gomes & 
Comp., de restituição de impostos sobro lte
rozene importado em 1896 e 1897, e as respe
ctivas custas e em execução ás sentenças 
do Supremo Tribunal Federal passadas em 
julgado ; revogadas as disposições em con
trario. 

O Sr. Dricio Filho (pela o1·dem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, rcconll(lce-se 
terem votado a favor 93 Sr,: . Deputados e 
contra., nenhum. 

O Sr. President-·~ - Não ha nu
mero. 

Vae-se pr•oceder á chamada.. 
Procedendo- se á chamada .-eríftca-sc te

rem se ausentado os Sr•. Sá Peixoto, Aurelio 
Amorim. José Euzebio, Christino Cruz, Be
zerriL Fontenelle, João Lopes, Pereira Reis, 

. Izidro Leite, Teixeira de Sá, Esmm•aldino 
Bandeira, Eugenio Tourinho, R(ldrigues Li
ma. Heredia. de Sá., Mello Mattos, Erico 
Coelho, Laurindo Pitta, Bernardo Monteiro, 
José Bonifacio, Lamounier Godof.redo, Lin
dolpho Serra, Germano Hasslocher, Angeb 
Pinheiro, Domingos Mascarenhas e Diogo 
Fortuna.. 

O Sr. Presidente- Respünderam 
á chamada 112 Srs. Deputados. 

Ha, portanto, numero para se proseguír 
nas votações. 

Posto de novo a votos o pr,.jecto n. 261, 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a. 
abril' ao Ministerio da Fazenda o credito 
extraordinario de 47: 676$707. para paga
mento a Paiva Valente&: Comp., Lemos Mo-

reirn. & Monte e Santos Gomes & Comp., de 
restituição de impostos sohre kerozene im· 
portado ~m 1895 e 1897 e respectivas custas, 
oro execução ás sentenças do Supremo Tri
bunal Federal passado em julgado, reconhe
ce-se terem votados a favor 103 Srs. Depa· 
tados e contra 1. Total, 104. 

O Sr. Presidente-Não ha numero. 
Vae-se proceder á. chamada. 
Procedendo-sn á chamada, verifica-se te· 

rem se ausentado os Srs. Sá Peixoto, Aurelio 
Amoriro, Arthur Lemos, Josó Euzebio, Chris
tino Cruz, Dias Vieira, Bezerril Fontenelle. 
João Lopes, Etlua1'do Studa.rt, Pereira Reis, 
Izidro Lei to, Teixeira de Sá, Affonso Costa, 
Medeiros e Albuquerque, .João Vieira, Esme
raldino Bandeira, Eugenio Tourinho, Garcia. 
Pires, Satyro Dias, Augusto de Freitas, Ro· 
drigues Lima, Moreira Gomos, Heredia de 
Sá, Oscar Godoy, E rico Coelho, La.uríndo 
Pitta, Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira 
Brandão, José Bonifacio, La.mounier Godo· 
frodo. Fernando Prestes, Ferreira Braga, 
Hermenegildo de Moraes, Lindolpho Serra, 
Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, Soares dos 
Santos, Germano Hasslocher, Angelo PiM 
nheiro, Domingos !\Iascarenhas e Diogo For· 
tuna. 

O Sr. Presidente - Responderam 
á chamada 92 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se prosegulr nas YO• 
ta.ções. 

Passa.-se á. ma.teria em di<;cnssão. 
Continúa a discussão unica. do parecer 

n. 199 C, de 1904, sobre emenda~ ofi'erecidas 
na ga discussão do projecto n. 199, deste 
anno, que orça a Receita Geral da. R.epublica 
para o exercício de 1905. 

O Sr. Presidente-Continúa com 
a palavra o Sr. Ud)a.no Santos. 

O Sr. Urbano Santos (conti• 
mwndo) diz que se julga obrigtdo a tratn.r 
do assumpto para, caso seja. verdade que o 
Deputado por Pernambuco teve em vista 
fazer es . .;a insinuação, convidai-o a desven
dar o seu pens::~men to e dizer com clareza o 
que lhe anda no espírito. O orador julga do 
seu dever fazer este convite, entendendo 
que o Deputn.do por Pernambuco, no caso de 
ter havido insinuação, estü, obrigado a fal· 
lar sem reticencias. 

Depois o oradoL' põe termo ás suas conside
rações sobre tarifas, examinando demorada· 
mente cada uma. della.s e mostrando que so
bre ellas o criterio da Commissão foi deixa.r 
todas a.quellas, que exigiam maior estudo, 
para. serem examinadas no anno proximo, 
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'quando for diseutido o projecto soiJre r evisão 
:das t:n·i1'a~. A Commissio se pronunciou defi
·nitivamente ;sobre quellas quo oão reque
:riam um superior exame, opinando eu1ã.o, 
conforme o caso, pola acceitaçiio ou rejeição. 

Passa em seguida. a tt·atar das emendas 
sobrelot<.Jrias e isenções de diroltos, rnostl'an
do que, quanto a. estes, o pensamento da. 
Commissã.o foi facilitar o desenvolvimento e 
progresso dos Estados. A proposito da 
emenda. relativa. a impostos do consumo 
sobre. bebidas, o ot·a.dor infot•ma li Cama.ra. 
o que a. l'espeito di~sc a Commissã.o o Sr. 
Ministro da Fazenda, isto é , que a. taxa 
enggerada. sobre enes artigos estil preju
dicando a arrecadação da renda, sem que 
com isSo se obtenha o. diminuiQio do o.lcoolis-. mo. Foi em viiitn. desta. informa.(;ãO que & 
Commissão propoz a. providenci:J. contida. na 

. emenda, a qual não aproveita. aos vinltos ar
,...ü_ficiaes, cujas taxas pel'manecem as mesmas. 
· ""Quan \o a. emenda relativa. ao Banco da 
Republica, o orador tem pouco a dizer. E' 
certo que o illustre Deputado por P crnam· 
boco 1·osorvou pa.l·a cllu. o ma.ior ardOl' das 
11ua.s c1·iticas, rez convergir pa.ra eiia. todo o 
fogo de sua eloquencia. Ainda assim julga. o 
orador que o a.ssumpto poucas consldot•ações 
póde suscitar. 

Tra.ta-sll, no caso, de uma. simples execução 
da lei n. 689, de 20 do setembl'o de 1900. 

E' sabido que por esta lei um a.ccordo foi 
qrmll.do entre o governo e o Ba.nco, accordo 
'tue termina no anno proximo. O Governo 
uem, pois, de tomnr sobre este assumpto 
!uma. providencia ; tem de a.doptar umn. SO· 
1\çã.o, qua.lqueL' que ella. aeja.. 

O termo do accordo ob1•lga a. isso. Pon
dera. o Governo que póde ser inconveniente 
fica.r consignada. na. lei a. direcçio que ello 
vne toma.r na. J•esoluçã.o desto problemtl, 
porque em torno da. medida. póde exercer-se 
a. ·espeoulaÇ<'ío. LcmlJrll. o Oove1•no om apoio 
deste seu modo de ver, a recen\e e$pecula.Qão 
sobre os titulos do banco levantada. de;tnte 
(lo aimples anouncio desta medida.. 

A Commissão de Orçamento rendeu-se a. 
esta.s razões c apresentou a. emenda. que a.hi 

· · está. submettida, á consideração da. Camara, 
a qual resolverá. o caso como julga.r mais 
conveniente. · · . 

Depois disto só rest a. ao ora.<lor, para. fina• 
lizar, fazer uma. verificação no resumo do 
discurso do Deputa•lo por Pernambuco, lloje 
publicado no Dial'io do Cong1·csso. Refere· Se 
ao ponto om que alli se diz que o orador 
declarou que a providencia. a adopta1• pelo 
Gove1•no sobrfl o BaOilu da. Republlc:.~. sõ 
cn~ra1~J. em execução de approvacão do Con
g1•csso . 

Não dlssc isto. Ao contrario ; intorpol· 
Indo a. respoito do~to 11onto polo Deputado 

I 

po-r Pernambuco. o Ol'ador dech.rou que-na ./ 
Commhsão so não cogíta1•a. 1leste as;;umpto ; i 
mas, em qualquer hypot!tcse, accrescenton ; . 
na occasião o orador, outro ou não em ex-fi 
ocuçã.o, a provitloncl:J. adaptada só obrigaró. o! f 
Thesouro, ;:ó obrigaril ~L Nação, depois do'; 
voto do Congt•esso. ) 

E isto porquCl, quando uma autor ização(: 1 
dada. ao Governo, com a cl;wsula. acl •·of'e;-cn- l 
dum do Congresso, só a medida. resp~ctiva, \ 
adaptada pelo GoVCl'no, se torna pe1•feiia o \ 
n.ca.bada, sô assume valor legal depois que o ) 
;·efe>·endwn intervem . E' p;·incipio de d i:•cito I 
coubccido. (.Uuito bem; muito bem. O a>'<•doj'* 
e muito felicitado.) --/' 

O Sr. Pre,.idente- Continúa. a. 
discussão uni.ca. 1b parecer n . 199 C, de 1904, 
sobre emendas otrereeidas nu. 3• discussão do 
projecto n. 199, deste anno, que orça a Re
ceita. Geral da Republica. para. o exorcieic 
de 1905. 

Não ha. mais oradores inscriptos, tendo 
desistido da palavra o St·. Es lacio CoimLr<t. 
(Pausa). 

Si oioguem mais pode a pal&VL'a, declaro 
a discus~ã.o encerrada. (Ptwsa). 

E~tâ encort•ada c adiada a. votação. 

O 81·. P1·esidente-Tendo dado a 
hora, desiguo para a.manhã. a seguinte oruem 
tlo dia: 

Continuac;ã.o da vo-tação do projooto n. 26! , 
de l!J04, autorizando o Pot!eL' Executivo a 
abrir ao Mmisterio da Fazenda o credito 
extraordina.rio do 47:076.$707 para paga· 
monto a Pa.iva Valente & Comp. , Lemos 
Moreira & Monte o Santos Gomes & Comp., 
de restituição de impostos sobre korozonc 
importado om 1800 o 1897 e respect iva.s 
cuiias, om exocuçã.o·u sentenças do Supremo 
TL•ibuna.l Foieral passadas om julgado 
(3• discussão) ; 

VotaQáo do projecf;o o . 199, dl!sLo nnno, 
que ot•ça. a Receita. Get·al da Republica pam 
o exct•cicio de 1905 (3& discussão); 

Vota•;io do projeeto n. 280, de 1004, a uto
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Miais· 
terio da Fazenda o crodito extrao1•dina.rio do 
3:9~'794 para pagamento do porcootagens 
ao fiscal do imposto de transporto duran te o 
corrente exercício (2• discussão); 

Votação do proje~to n . 231, de -194, au ~o
zando o Poder Executivo a. abl'ir ao Miai~
terio d<1. Fazenda o crcàito de 10;000$, aopple
mentar á. verbJ. n. 22 do art. 25 da lei 
n . !.145, de 3l de dezembro de 1003 (2'' dis
cussão) ; 

Votaç.ão da emenda do Senado 3.0 projec1o 
n. 15 ,\, deste anno, quo aut?1•iz!\ o Prosi-
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dente da. Republica. a conceder ao inspector 
sanita.t•io da. Dírectoria Geral de Saude Pu
lJlica, Dr. Ar~hut• de 1\fira.nda. Pacheco, um 
anno de licença., com todos os vencimontos, 
para. tra.tar de sua sauue onde lhe convier 
(tliscussão unica); 

Discussão unica. do parecer n. 2133 A, de 
1904, sobre as emendas offcrecida.s em 2• dis
cussão, d•J projecto n. 2G3, dest!l anno, 
fixando a dcspeza. do Ministerio da Industria, 
Viaç-ão c Obras Publicas para o exercício de 
l!W.J; 

2" discussão do pt•ojecf,o n. 225 A, do 1904, 
determinando que a.s legações do Br·a.zil 
na Japão e nas ReptJb!icas de Venezuela, 
Equador o ColomhüL sojam regid;~s por mi
nistros residuntes, coadjuvados por 2"' se
cretarias, e tlanuo outra.s providencias, com 
pat>eceres da::; Commissões do Diplomacia. c 
Tra.to.dos e de Orçamento; 

2a discussão do projecto n. 80 A, de 1 fl04, 
decla1•ando instituição do utilidade publica 
a Academia de Commercio d.o Rio do JaneiN, 
reconh;Jcendo os diplomas p:lr ella. conferidos 
como do caracter official, e tlando outras pro
videncias, com p~recer e emenda~ da Com
mis~ão de In~trucção e Saude Publica ; 

2• discussão do projccto n. 17-i B, de 1904, 
rodacçio para 31 discussão do sub3tí~utivo 
otferecido na 2a uiscussão!lo pr•ojecto n. !74, 
rlesto anno, fixando as idades limites para a. 
refórma compulsoria do::; otficiaes do corpo 
de saude do exercito ou da armada, a.ttendi
das as dcsi:;;::~açõos cspeciaos inhoreu tes a. cada 
posto e a. cada classe - medicas o phal'ma
couticos; 

Discussão unica do pl't)jecto n. 272 A (do 
Senado), de l90cl, aut.orizando o Presidente 
da Republica a conceder :lO tenent!l do 2" ba
ta.lhã.o de infanta.ria da brigada. policial João 
Alves Uoürigues do Moura um a.nno de li
cen<;>a, com soLdo e etapa, para tratar de 
sua saude; 

Discussão unic:~o do projecto n. 279, de 
1904, autorizando o Poder Executivo a con
ceder a.o Dr. Carlos Domicio de As:~is To
lcdo, .juiz do Districto do Depa.rt::t.meoto do 
Acre, licença por um anno, com orde-

nado, para tratar de sua saudc onde Ih e 
convier; 

Discussão uoica. do parecer n. 2G,i A, cl~ 
1904, sobre as emendas oll'erecidas na 2• ui~
cussão do projecto n. 204, deste anno, que 
fixa o numero, clas~e o vencimentos do pes· 
soal do Labor \torio Nacional de Aoalyses da 
Alfa.nucga. do Rio de Janeiro; 

2a tliscussão do pt>ojocto n. 277, de 1904, 
fixando o numero, classí!S e voncímentos dus 
empregado.; da Secretaria das Relações Ex· 
teriores, e dando outras providencias ; 

2" discussão do prJjccto n. 158 A, do 1904. 
do Sen<tdo, dispondo sobre as despezas que 
deverão ser feitas na construcção de obras 
preventivas dos effeitos das scccas qua pe
riodicamente assolam alguns Estados do 
Norte com pareceres das Commissões de 
Obras Publicas e Colonização e de Orça
mento; 

Discussiio unica do Pa.re::or da Commissão 
de Orçamento sob o n. 20 A, de 1904, sobre 
emendas otferccidas na. 2" discussão do pro
jecto n. 20, deste anno, que estabel~ce me· 
didas tondente3 a. attenuar os effmtos das 
seccas nos Estados do Norte da. Republica. ; 

Discussito unica. das eme11das do Senado ao 
projecto n . 318 A, de 1903, o 284 do 1904. 
to1•na.ndo extcn5ivo aos professores do Insti
tuto Benjamin Const:wt o accrescímo de yeo
cimontos quo tiveram os lentes do Gymnasío 
Nacional por docrotos de 1890 a 1892; 

Discus:ão unica. da emenda do Sena1lo ao 
projecto n. 182, deste a.nno, que autoriza o 
Preilidente da. Republica a conceder a.o Dr. 
Felippc Rodrigues de Azevedo, juiz substitu· 
to te.toral na secção do Maranhão, oito meze.i 
de licença com ordenado, para. tratttr de sm~ 
sa.ude onde lho convier ; 

Ia. discussão do projccto n. 133 A, de 1904. 
declarando da. competoncia do chefe de }>O
licia. e dos delegados do Districto Federal 
processar ex-officio oi delictos defi.nidoo nos 
art. 277 e 278 do Codigo Penal, e dá outras 
providencias , com parecer e emenda da. 
maioria da. Cotnmissão de Constituição, Le
gislação e Justiça e voto om separado do 
Sr. E:;tovam Lobo. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 15 miou· 
tos da tarde. 
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156" SESSÃO EM 25 DE NOVEMBRO DE 1904 

Presiden.ciados S1·s. Paula Gtlimarcies (Ptesidente), Julio de 1Jilello (1• Vice-P1·esidente) 
e Pattla Guimaraaes (Presidente) 

Ao meio-dia procedê-se á chamada, a que E' lido e vae a imprimir, .para entrar na 
respondem ·os Srs. Paula Guimarães, Julio ordem dos trabalhos, o seguinte 
de Mello, PGlreira Lima, Alencar Guimarães, PROJECTo 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Eugenio 
Tourinho, Sá Peixoto, Aurelio Amorim, José N. 270 A- 1904 
Eusebio, Urbano Santos, Luiz Domingues, Dispensa o 1·esto .do tempo que falta ao ·EroteJ·-
Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Eloy de nato Aquino para completar os dous ann.os 
Souza, Fonseca e Silva, Alberto Maranhão, de fiscalizaçtío prévia ewigida pelo art. 366 
Paula e Silva, Izidro Leite, Affonso Costa, do Codigo de Ensino 
Medeiros e Albuquerque, .Bricio Filho, Ma- Em seu parecer n. 121, de 1903, a Com-
laquias Gonçalves, Estacio Coimbra, Elpidio misaão de Instrucção e Saude Publica já se 
Figueiredo, Angelo Neto, Epaminondas Gra- pronunciou sobre a materia do projecto ora 
cindo, Raymundo de Miranda, Joviniano de submettido ao seu estudo, e que dispensa o 
Carvalho, Felisbello Freire, Garcia Pires, E:!dernato Aquino do tempo que falta para. 
Alves Barbosa, Paranhos Mentenegro, Ber- completar os dous annos de fiscalização 
nardo Horta, Galdino Loreto, Heredia de Sá, prévia exigida pelo art. 366 do Codigo .de 
Erico Coelho, Galvão Baptista, Silva Castro, Ensino. 
Bezamat, Julio dos Santos, Mauricio de Mantendo o seu modo de ver, e conside
Abreu, Estevão Lobo, João Luiz, Astolpho rando que é sempre inconveniente .abrir ex
nutra, Carneiro de Rezende, Bueno de Paiva, cepção como . essa de que cogita o projecto; 
Leonel Filho, Antonio Zacarias, Carlos Otto· considerando mais que as disposições ·do Co
ni, Olympio Ribeil'o, Wencesláo Braz, Ber- digv devem vigorar igualmente para todos 
nardo de Campos, Rebouças ele Carvalho, os estabelecimentos de ensino, a Commissão 
Fernando Prestes, Francisco Motta, Candido opina pela rejeição do projecto, esperando 
Rodrigues, Hermenegildo de Moraes, Costa que a Camara dos Deputados não estabeleça 
Neto, Carlos Cavalcanti, Paula R'Lmos, Soa- o l<tmentavel precedente que elle pretende 
res dos Santos, Cassiano do Nascimento e iniciar. 
Homem de Carvalho. Sala d'IS sessões, 2l de novembro de 1904. 

Abre-sea sessão. -Satyro Dias, presidente.-José Bonifacio, 
relator. -Jitlalaquias Gonçalves. -C. Teixeim 

E' lida e sem debate approvada a acta da Brandcto.-Sci Peixoto .-João Vi~ira, ven-
sessão . antecedente.. cido. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar GTtimarães (1" 
Sec1·etario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministerio da InJustria, Viação e Obras 

Publicas, de 24 do corrente, remettendo, de
vidamente sanccionados, dous do3 respecti· 
nos autographos da resolução do Congresso 
Nacional autorizando o Poder Executivo a 
aàrir ao Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas: o credito extraordinario de 
12:801$870, para pagamento aos engenheiros 
Lucas Proença e José An~onio da Costa Ju· 
nior, em virtude de sentenca juclicial.-In
teirada.- Archive-se um dos autographos, 
enviando-se o outro ao Senado. 

N. 270-1904 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica dispensado o resto do tempo 

que falta ao Externato Aquino para com
pletar os dous annos de fiscalisação ;prévia 
exigida pe-lo art. 366 do Codigo de Ensino. 

Art, 2. o R c vogam -se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 8 de novembro de 1904. 
-Joaquim Pires.- Sil'l)a Castro. -Fidelís 
Al'VeS .-Thomaz Ca'l)alcanti.-Henrique Bor
ges. -O sem· Godoy .-Olyntho Ribeiro. -Au
gusto de Vasconcellos.-João Gayoso.-Felix 
Gaspa1·.-Fonseca e Sil'l)a.-Jli. Pereira Reis, 
-Etoy de Sousa,-Alberto Maranhão.-Isidro 
Leite.-Erico Coelho.- Cel•o de Souza.
Paula Ramos.-Etyseu Guilherme.-AlJdon 
Baptista.- LindolphJ Caetano.- Carlos d11 
No'l)aes.-Oorrêa Dutra.-A. Indio do Braxil. 
-Mauricio de Abreu. 
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SESSÃO EM 2S DE NOVEMBRO DE 1§64 as 

O Sr. Galdino Loreto (·)-Sr. 
·Presidente, por eshr incommodado n~o 
tenho podido comparecer cedo á Ca.mara, 
nestes 11ltimos dias. 

Hontem teria talvez feito o sacritlcio de 
·colnpat·ccor mais cedo si soubesse c1ue o 
nubre Deputado do Maranhão, que a.l!<l.s ji!. 
havia respontlido ao meu discurso, ·a .que 

.assistiU, interrompendo-o com longos e re
_petidos apartes, pretendia occupar se de novo 
com o mesmo di!lcurso. 

E' certo que S. Ex:., pe\o que li hoje no 
Dün·io do Oortg,·e.sso, fez obl·a com o resumo 
do meu discurso. 

Esse resumo, entt-eta.nto, que não foi feito 
por mim, contém alguns defeitos e mesmo 
omis;;ões <tue me dispenso de onumera.r, 
para n'to tomar tempo <'L Camara.. 

Entre ontra.s, para. exemplificar, a.ponto 
-a substituição da pa!a.vra-consult[l.-por
constHuição. 

N"ao me ca.ba, pork\nto, a I'GSponsa.bilidade 
desse. resttmo. 

No máo estado de sn.u ~e em quo mo encon
trava. nesse dia, como me encontrei nos dlas 
subscquento.J, do que a. Camara é testomu
nha., eu não podia., depois de htwer f'•Llla.do 
tros horas e deixado a tribuna cans:tdo, da1·-· 
me ao tral1alho de fa.zol' resumos. nem do 
examinar com attcnr;ão qualquer · trabalho 
dessa. ordem. 

O discul'SO lw. de SBr publicado na. iotcgr11, 
com todos os apartes do nobre Deputu.do do 
Maranhão, que em nito pequeno numero, 
constam das noias tachygraphicas. 

Não estando presento na occa.sião em r1ue 
o nobre Deputado do Maranhão occupou-se 
com o resumo publicaio no Diario do Oon
greuo, aguardei a. lJublica.ção, a.o menos, do 
r!lsrtmo do discurso de S. Ex., no mosrno 
Dinrio, o, emquanto isto, um co!lega. dLosc
me quo S. Ex. ha.via. se ro(eridu Mpecial
menio u. dous pontos do meu discurso, nos 
quaescotendia S. Ex. que eu. lhe ha.viaat
tribuido opiniões que nã.o m·am suas o não 
cons'lav.~m do rela.torio que S. EJt. publicou. 

Disse o nobre Deputado que na resposta 
. qne me havia. da.do no dia anterior «limi
tou-se a recordar quo, no seu parecer sobre 
a Receita, apresentado á. Commlssão de Or· 
çamcnto, .sustentara que o imposto em qliea· 
tii.o deve competir á. Uni~o, baseado em duas 
ordeusde considera.ções-nma de ordem con
stitucion&l e consistente eru que a. divisão 
das rendas entre a União e os Estados só se 
faz e:tl'ectiva no territorio dos Estados, isto é, 
no ponto em que exista a autoridade cstll
dual, e outra decorrente do principio de 

.direito fiscal, que ensina que todo o imposto 
é territorial. 

F.,z ver q_uc estes dous principio~ são · 
incon\estaveis, não sendo por fórma. alguma 
attingidos pela argumentação dD nobre Depu
tado e que, como os princípios são incon
testaveis, ::t~ consequencia que dolles tirou 
em seu pttrecer em favor da. thcse quo sus
tentou.~> 

Sr. Pr esidente , n11o é exacto que eu ti· 
vesse acceHado o principio de que a. divisão 
dos impostos feita pela Constituição Federal 
só é applieavel no territorio ontle e:ds'la. 
Estado; pelo contra1·io, e isw consl.i.\ do 
resumo do mou disclH'SO ; eu contestoi essa 
affl.L·mação, declarando que a. divisã.o dos 
impostos feita. pehL Cou;;tituição é applicavel 
a.o Vistricto l''ed:.Jral ; quo no art. 67 
dessa. Constituição se estabelece r1ue :1. a.ttto
rida.de municipal do D:stricto Federal in
cumbem exclu~iva.n\ente as despez:1s de cara
cter lOCill e <1ue pa.r.1 sa.tisf<lzor essas des~ 
poza.s de caracter local, que não são outr:l.B 
~inã.o e.quolla.s qt:c incumbem aos Estados 
nas r ospectiva.s cir.;umscripçõ~s, era indü· 
peusavel que :t Constituiçlio tivesse coofe. 
rido ao Distr-lcto Fodoral rendas e essas 
reDdas ni:io pol em doix:ar de ser aquollas que 
a Con9titulç.'io conrel'iu aos gstados para. oc· 
correrem tts necessidades do seu gov-erno e 
administração, isto é. ils dcspczas de caractor 
local, n:~ fôrma do art. 5• da Constituição. 

Por consequencia, Sr. Pt·e~itlente, eu con
oestei que no Dístricto Federal não houvcsge 
com quem pat·Ulhar as renda.s,nã.o houvaB8e 
outz•a. au&ol'idade que não a da. União; essa 
existe, Sr. Presidente, e existe pela. Consti
tuiç.'io, c1ue no seu art. ô7 determina que ·u. 
Districto Federa.! será administrado, sa,lvo as 
restricçõe> conshntes da mesma. Cons&itui
çlio e da.s leis rederaes, palas a.utoricla.dos 
mun!cip:J.(.>s. 

Ha, po1• conser:ptencia, no Distrito Federal, 
além da autoridade federal, uma outra au
toridade com quem se póde· fa.zor a pa.rtilha. 
deterrniclo.du pela Constituiçã.o, . 

0 SR. URBANO SAXTOS-Dá licença para. 
um& pergunta ? 

O SR. GALDl"O LoRJ:;J:o-Sim, senhor. 

0 Sn: URBANO SANTOS-V. Ex. esti!. sere
fel•indo ao que eu disse hontem 1 Não o ouvi 
desde o principio, m·.1s devo ponderar a V.Ex. 
que não tratei disto. 

0 SR. GALDINO LORI-JTO-Estou mo ret'e
l'indo ao resumo do discurso do V. Ex., pu
blicado no Dia1·io do Congresao de hoje. V. Ex. 
disse quo tinha affirmado e que era íncon• 
testneL .. 

0 Stt. URB.'I.i'\0 SANTOS-Mas isso referin
do-me ao que havia dito no dia anterior. 
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. ANNAE5 DA CAl\fARA 

O SR. GALDIXO LOR!lTO- Ah! V. Ex. re
produ:r;iu? 

Pois bem; eu estou d~zendo QUO V. Ex. 
afll.rmou que a minlw. o.rgumeutaçõ.o não 
iinha. o.ttingido a este ponto. 

0 SR.. URBA\"0 SA!'iTOo;-Onde es\ á isto ? 
O SR. G.HDlKO Lon.ETo-Esk1 aqui : «Faz 

ver que estes dous principies sã:o inoontes: 
t.a.veis, não sendo po1· fúrm:1 a.lgum:t attin
gidos. _ .» 

O SR, U.RBA:S:O SANTOS - Quer dizer que 
no meu conceito o.s l'azões que V E~~:. apre
sentou não conseguiram abalar o. minha. 
convicção. E' isto o que quer tlizer osse 
«atlingidos~ . 

0 SR, GALlliNO LORET.) - Julguei que o 
nobre Deputado dizia IJ.U-3 n\io me tinha re· 
ferido a. esse ponto. 

0 SR. URBANO SANTOS-V. Ex. est<i. con
tinua.odo a me fazer injustiças . A minha re· 
clama.ção de hontem foi sobre injustiças que 
V. E~. tinha feilo ao trabalho que apre· 
sontoi á. Commissão de Orçamento. 

0 SR. GALDIKO LORETO-Tambem V. El. 
repetiu que todo impo$to é territorial. 

0 URBA!'íO SANTOS-Segundo o meu modo 
de vel' ; ta.mbem V. Er.. na o reputou este 
principio. 

0 SR. GALDINO LOP.BTO - Quan-do tiYe 
occMião de fallat', não contestei o principio 
do que o imposto é territorin.l entendendo 
tlue quando s. Ex. dizia. que todo imposto é 
ter1•itorial, diz!a., om resumo, que toda. lei 
de imposto ê territoria.l. Nl'Lo contestei a.bso· 
lutamente este 'principio; apenas procurei 
uma tleftniçli.o pa.ra. olle. 

O nobl'e Deputado não tinha definido asto 
prlnoipio e eu procurei ver entre os auto
res em que consiste alie. 

Um delles dizia : «que este principio i.rn· 
porta. em dizer que a lei de imposto 1tão tem 
impe1·io si1lcio sobr-e tei'1'itoJ'io ; que as uni'cas 
pessoas, que os uaicos bens, que caem so'br{) 
a. sua. applicação são os que se acham sobre 
este territorio ; que os unicos a.ctos que eTla 
púde attiugir são os que nelle são pra,ti
ca•los.• 

O Sa. URBANO SANTOS - Agora. per
gunto a V. EX,! a. queproposito vem Y. E:t. 
tratar disto hoje, quando o Orçamento da. 
Receita está. encerrad() e quando contestei o 
<!Ue v. Ex. disse ha. quatro ou cinco dias r 
Hontem-é preciso notar-apenas fiz um re
sumo do que disse ha trcs ou quatro dias. 

O Su. GALDINO LonllTO- O nobre Depu
tado viu que absolutamente não podia re• 
sponder ante$ de V. F)x, ter concluido o seu 
diSCilr!IO, 

0 Sn. URBANO SANTOS - Mas cu re
Spondi a V. Ex. immediatamcn te, logo qu~ 
concluiu o seu discurso, sen,lo que o de 
V • E:a:. foi de tres horas e o meu de trc~e a 
quinze minutos. 

0 Sn. GALDl~O LORF.TO- Mas Y. E K. re-
produzia hontem todos us seus ar2:urnentos e· 
incommoda-se. . • -

0 Sa. URBANO SAKTOS- Is Lo quo Y. Ex:. 
está lendo eu disse hontem em meio minuto ; 
apenas fiz o resumo do qufl di~se ha tees ou 
quatro dias. 

O Sn. GALDlNO LoRETO- O que V. El. 
disso cu l'espondi immedia.hmentc, em apai'
te. V. Ex. nli.o ficou satisfeito com o re· 
Sllmo do seu discurso, como tambem não fi
quei com o meu, não obstante ser mais longo 
do quo o de V. Ex. 

0 Sr.. URBANO S.-I.KTOS dá. um apar te. 
o SR. GALD!NO LoRETo- O que admü·a. G 

que o nobre Deputado, depois de ter-me res-
pondido, se julg(IS$C no daYcr de responder 
ainda.. 

0 SR. URDAI.'W SANTOS- Peço· a palavra.. 
0 Sn.. GALDINO LORETO- 0 facto é que 

esta parte do meu disDui•so foi omittida in
teira.mento no resumo : a parte em que eu 
perguntava como se da:tinia este principio da 
territorialidade do imposto, traz(lndo até a.. 
aut01·id:tde de um professor de direito inter
nacional privado,quo a.tflrmaya que, si havia.. 
um principio que era. mal comprebendido, 
era. justamente esta - que toda a lei de im
posto é terri to1•ial. 

Esta. pa.rto o resumo do meu discu rso nio 
cont!!m; entretanto, eu li as pa.lavra.s do il· 
lustr J professor Pillet . 

O nobre Deputado se referia à consulta do 
Consellto de Estado, na qual se dizia que o 
oatat11to do imposto de t1·ansmissão de pro
prio<la.de era. o real. Perguntei a. S. Ex. que 
queria dizer com isto-si o imposto era. de
vido no Jogar onde a transmissão so dava, 
on si o o1•a. nc~ lagar da si tu ação da coush.. 

S. E1,, no momento, não me respondeu. 
Bem; S. Ex. sustentou as doutrinas de 

Sa.vigny; que o estatuto quo rego a trans
missão de proprieda.ue é o real, isto ~. o da 
situação da. cousa.. 

Isto quanto a.o estatuto que rege a trans· 
mil!l!ão da propriedade, o qtie não é a mesma. 
causa. que dizer o estatu1o que rege o im
pasla da transmissão da propriedade. 

0 SR. URBANO SANTOS- Não quero fa.· 
zer mais reclamaçõe! a V. E~. ; m11s devo 
dizer que si fosso toma.r em consideração o 
que Y. Ex. me está. a.ttribuindo ahi, quMi· 
fari~ eu um discurso parallelo M a1m, recla.-· 
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sro:ss,~.o m.1 2., m~ K.S< araM BR ISO.: 

man(\0! Pód<l continua.r, que nã(l direi ma.is 
um;~ pa.la.vra. . 

O Sn.. GALr>t.-;o LonETo-0 nobt·e Dcputa,do 
•!isso qui), sog.undo Sa.vigny ..• 

0 Sn. URBANO SANTOS - Faç:~. f:tvor de 
ler o l'Clatorio, afim de ver o que está ~~l! i. 

O Sn. GALt>l!'\O LoP.ETO (lenrlo}-«Ella., en· 
tl'eh.nto.,; 

O Su. URUAl'\o SA!'\Tos- Faca. favor de 
vil• do cima.: «Uma objecção. , ·" 

O Sn. G."-LDINO LonETO (!ando)- <<Uma 
ob,jecção, entretanto, pôde ser opposta il ar· 
gumeotaçiio precedente.» 

A a.rgllmentação preceden te ê a quo sus· 
f.eot.a. que o estatuto que rege a tra.nsmi:~
são da. proprie(laile ti o roc:tl. 

Vou mostra.~· qttc, conformo as pa.la.vras do 
nobre. Deputado mesmo, Savigny swten
tava 1sso. 

O i)n.. UP.BA!'íO SANtos- Fao;-a o ob!equio 
do continu:!r a. ler. 

0 Sn. GALDI:XO LORETO (!c::do)-cEm re· 
gru., comó !e tem visto, a. lei situr rognla. ~ 
trl\nsmissão dos bens ; mas uma 1•egra an· 
tiga ha. mobilia sequrmtu1· pel'30I~am, mobilia 
assibtl8 personce inltoercitt, em virtude da qual 
uba.lisados escriptorcs sustentaram e a.inda. 
lloje sustcntu.m quo os moveis são rogula
•Jos pela lei de domicilio do <lono.~ 

0 SR. URBANO SANTOS- tQue OS IDOYCÍS 
são regulados pelu. lei do domicilio do 
dono, ; portant<i, é principio g~ral. não se 
rc(CI'e absolutamente ao imp:>sto de trans
smissii.o de p!•opt'i()dade. 

O SR. OUDilíO Lomml - Ah ~ n"lo se 
refere f 

0 SR, URBANO S'ANTOS-Pordão; é Oh· 
jecção que se póJe tirar do principio ge• 
l':l.lt•egula.dor da. lei de success:lo. Joi o outro 
•lia tive de reclamn.r aqui j~l1to de Y. E.c, 
contra i n verdade:~ e inexa.ctidões que me 
a.ttrlbuil1. 

0 SR. GALDIJSO LORI:."l'O-Estou lendo o que 
V, Bx. eaeroveu : V. Ex. está aparteando a 
si proprio ! 

0 Sn. , URDA NO SANT03-Nio quero mai3 
d:tr a~rtcs ! Dosde outro dia e.>tá. V. 
l':X, a. ruo torturar, attribuindo-me cou~a3 
que não digo. Estou calado. 

o SR. OA.LDINO LOR!':TO-Porque V. EJt. 
interrompe a V. Ex. mesmo? ~ Cootinúo e 
vou mostrar que v. Ex. disse, o que aliã.s é 
verdade e de certo V. Ex:. niio contesta., que 
Sa.vigny aftlrma. i~!IO a respeito da transmis· 
s~ da proprjedade, quer para os moveis, 
quer para os immovois. V • .E:y;, contesta 
i~tt) r . 

Vol. VU 

O SR. Urm.u;o SA:.'iTtiS - Savlgny não 
tt•at:t. da transmíSlli'í9 do prop:iela.dc ; trah 
de successõos em geral; 6 um principio ge-
ral que clle sustenta. . 

0 SR. GALlll:-ôO LORETO - Our,a V. E~. : 
«OI·a.. tanto as a.polices como os navios sãt> 

moveis. Quanto ás primeiras, não obstante a 
abalizada opiniã.o de T. Freitas, tem prevale
cido este-modo do ver. Qua.nto ás segundas ~ 
decisivo o al't. 478 Codigo Commcrcial Por 
tanto, tanto umM como outras, em f<~~Q da 
citada regra , - seguem antes o estatuto d:l.'i 
pessoas que f:>zQm a transferencia. do que do 
sua. si tu ação; o si essas pessoas estão no ter· 
ri todo do algum· Estado, si sã.o ahl do:Jtici- • 
liadas t~ a. h i fu.zom o sou con tra.cto ou oponm 
o a.eto, do qual se origine a. t ransmiS!Ião. ah! 
o a esse Esta.do devem pagal' o rcspecti vo 
imposto, porque em tal hypothoso a tra.n5· 
missão é reputada. pnla lei do loga.r om que
alia se ta.z. gsta. é a. objecçã.o. 

Ella, entretanto, nã.o proceil.e. Antes tia 
mais nada, releva. ponderar que a regra ci· 
1.a1a. toi comb~\tida nnta.josa.mentc por Sa.· 
vigny~ . 

O SR. U!UlANo SA!';TOS- Savigny su&· 
teu la que em m::tor ia de successão, devera
gular o estatuto real, quor em rotação aoa 
moveis, quer em relação aos immoYcis. 

0 Sr>,.. 0ALDI;o.;o LO RETO- 0 esta. tato rea ( •. 
e é isto mesmo qnc estou affirmantl(l, quer 
com relação aos moveis, quer com relu.ção 
aos immoveis. 

Fiz uma. di;tincção. Dizct• que o estatuto 
real rege a transmissão de propri<1dade, 6 
uma consa; c dizer que o cstatut.o t·ea.l reg<· 
o imposto de transmissão de p1•oprleltade (I 
outra causa. 

Fui eu !lUC 1lz esta uist incção, c v. E.~· 
alf!rmou que o csta.tuto real rego a trans
mis3ã.o do propriedade, e n.ffirmou tambem, 
attribuindo esta opinião á. consnlt:J. d•1 con
selho do Estado, quo o estatuto real tambcm. 
l'egia o imposto do tl'ansmlssão de propric· 
dade. Nilo é isto~ Em relação i!. transmissão 
de propriedade V. Ex. citou Savi~ny e cru· 
relação ao imposw sobre transmisaao do pro· 
priedade V. Ex. citou a consulta. do Conselho 
de Estado. 

O SR.. URB.o\.No SA:'\TI>.>-E Naquet . 
O Sa. GALDINO LoRETO - Quando V. Ex . 

cita. Naquet diz isto : cEst e attributo que 6 , 
commum a todo imposto, caracteriza. ta.m
bem o imposto do transmissão de proprie· 
dade~. 

Portao to, e~ tii.o feitas todas ai dist.incçõeg .. 
t:ma cou8& é a transmiasã.o de propl'iedade &· 
outra é o imposto de transmissão. 

Y. Ex. citou · a consulta do Consolho de 
Est~do o Naquet. ·Pois bem ; em relação ao 

"' 
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·imposto, demonstrei que o proprio Visconde• art. 9•, entre elles o imposto de transmissão 
-do Rio Branco, signatario da consulta em que de propriedade, que é o de que se t1•a.ta, que 
V. Ex. se baseou, foi tambem signatario do a isenção destes impostos para apolices e 
regulamento de 1874, que firmava exac;a.- embarçações importa.-va em offensa ao a.rt.72, 
mente um principio opposto ao contido na. § 2• da Constituição. 
consulta. do Conselho de Eatado, a que V .Ex, o SR. URBANO SANTos-Eu não disse seme· 
se referiu ; porque o regulamento de 1874 lhante cous 1. 
estabelecia o· imposto.de transmissão sobre 
--títulos da divida publica estrangeira, causa O Sn.. GALDINO LoRETo-Pois então tenha 
que não podia. fa.zGr dean te do principio que pa.cie ncio. ; vae ou vir suas prop ri as pala· 
a consulta adaptou, que o que rege o irn· vras. 
posto lle transmissão ds prGpriedade é G real. O SR. URBANO SANTOS-Quero ou vil-as • 

. Ha ou não uma contradicção? o SR. GALDINO LORETO (lendo)-«A8 a poli-
O Sn. UB.B~o SANTos-Mas o que tenho I cose embarcações estão neste segundo caso. 

eu com isto~ Conseguintemente, de duas, uma ... » 
0 Srt. GALDINO LoB.ETO- 0 Sr. Visconde 0 SR. URBANO SANTOS dá u m aparte. 

-do Rio Branco mais bem avisado em 1874, o Sn. GALDINO LoR!lTO -Estou lendo, 
·firmou não uma consulta, ma~ mn regul:l.· V. Ex . tenha. a bondade de ouvir· me ; de
roeu to que tinha força de lei, segundo o qual pois contestará. 
se cobrava o imposto sobre títulos da divida Aqui está escripto: «As apolices o em· 
_publica estrangeira., cousa que não podia b:J.re<J.ções estão neste segundo ca.so. CJnse
fazer, si o principio do estatuto real fosse guintemente, de duas, uma : ou ellas ficam 
-obedecido. isentas dos impostos enumerados no art. 9• 

O SR. URBANO SANTos-Quando re~ponli a da Constituiçii.o, com offensa ao pr incipio 
V .El(., disse quo V .Ex. pod.h ter obtido urna consa-grado no art. 72, § 2" da. mesma Consti· 
victox·ia muito grande contra o Visconde do tuição, ou compate á. União a faculdade de 
Rio Branco, ma.s não contra o principio. lançar sobre eHa.s esses impostos.»-

0 SR. GALDINO LoRli:To-Ante; do Sr. Vis- Por conSeÇLncncia, V. Ex. afflrmou que as 
-conde do Rio Branco, firmando uma. doutrina. apulices e embarcacões ficam isenh s dos im
inteiramente opposta á. da consulta, citei o postos do art. 9• da. Constituiç,'to, com o:fiensll. 
regulamento de 1869, 1lrmado pelo Sr. Vis· ao principio cJnsigna.du no art . 72, § 2• da. 
conde de Itaborahy, um dos mais notaveis Constituição, de que todos são igna.e3 pe
fina.nceiros do rmperio. rante a lei, on compete é. União lançar sobre 

ellas esses irn postos. 
O SR. URBANO SANTOS - Contestai que Diz o nobre Deputado que não ê isto, mas 

houvesse citado tudo isto~ S. Ex. vae ver que não estou fazendo um 
O Sa. GAi.DlNO LoitETO - V. Ex. diz que fogo de v ista, pretendendo attribuir-lhe 

lhe attribui a atfirma.ção que não fez. opiniões que não lhe pertencem . 
o SR. U!tnANo SANTOS_ Perdão. V. Ex. Neste momento, eston apeaas sustentando 

está tratnndo rle eousa muito diversa.. A l'e- n.s idsas que a.qui já. sustentei; venho sus
tentar a mesma emenda que sustentei em 

clamação que fiz não foi sobre este ponto, foi 1900, emenda. do Sr. Elpidio de Figueiredo • 
. ·sobre os outros dons, Agora, o que não ~ possível é que, na 

O SR. GALDINO LoRETo-Qua.es foram 1 Eu sustentação das minh as idêas, eu me dete-
não estava presente... nha deante da susceptibilidale de qualquer 

O SB.. URBA.NO SANTOS- Então agtla.rde a collega menos tobrante. 
·publicação do meu discurso. Quando comecei o meu discurso sobre este 

o SR. GALDINO LoR.ETo~Perfeitamente. assumpto, fil-o rendendo as minhas m:1is 
. um delles foi que eu tinha. attribuido a S.Ex. sinceras homenagens ao t:1lento, aos merítos 

.., d do nobre Deputado ; ma;s, por maior que 
a a.urmativa. e que a isenç~o dos impostos seja 0 seu talento, por mais vasta que seja 
do art • go paro. as apolices -e embarcações a sua erudição, eu não posso reconhecer a 
importarão em uma violação, em uma of· infallibilidade em S . Ex. 
fensa ao ar-t. 72, § 2" da Constituição. o nobre Deputado disse que eu lhe haYia Si o nobre Deputado não me tivesse inter-
attribuido isto, pelo que lhe fazia uma in- rompido, veria que t od11. a minha a.rgumen· 
· t taçio é leal. 
JUS iça. Mas disse S. H:x:. que o qne queria. dizer 

O SR.. URBANO SANTOS- Não ouvi bem era isto : - q11e si os h~itantes de uma cir -
. o que V· Ex. disse. cumscripção em quo não exista. Estado, esti-

O SR.. GA.LDINO LOR.ET0-0 nobre Depu- vessem isentos dos impostos do ar t . 9°, ha
:tado afflrmou. que a isenção ri. os impostos do . veria. ahi uma viola.ção do art . 72, § 2" . 
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SESSÃO EM 25 DE NOVEMBRO DE 1904 

PerguntG ou, Sr. Presidente, si esta a.ffit'· · As tra.nsmis:;ões entre vivo~ . a. titulo 
·lJl3tiva de S. ElC . é a.pplica.vel i!.s apolices e gra.tuíto ou a titulo ouet·oso de immoveis 
.embarcações 1 Certa.mente ninguem o dirá., situados em p:~.iz cstra.ugeiro, a!Lo isentos 
porque os possu!dGres de apolices não resi· do direito proporcionttl do regi>tro, ainda 

.dem em uma mesma circumscripção ; dado mcs no quo resultem de um ::~.cto passado em 
mosmo que no Districto Fcàera.l nã.G compe· Frauça, ou 110 um neto pa.ssa.do no edtt•an· 
·tisse d. autoridade municipal tributar todos goíro de que se fa.z u3o em França. Todo 
os impostos do art. 9<>, todos os impostos, dUfer~nte é o r.'gimen fiscal a.o qual são 
emfi.m, que aos Estados compot am. Dado submetticlas as mutações de viLlorcs mobi
mesmo que isso não acon tecasse, dado que as liarios e;tra.ngeiros. 
rendas do Districto Federal estivesssm de· E a.difforcnça. pl'OI'élll de que em mà.tet•üt 
pendcn~ de uma lei ordinaria, ainda. a.s>im, de mutações c m Jbilia.t·ios, é a transmissão 
Sr. Presidente, aos pos~uidore~ de a.poli(!eS me~mu que o impJsb quiz a ~t íngir. Em
·e embarcações, não era applicavel o a·rgu. quanto que quando sCl t t·a.ta. de moveis, ê a.o 
menta do nobre Deputado, porque os possui· instrumento da tl·a.nsmfssão e a.o uso que é 
dores do apolices e cmbat•cações não residem feito desse instt·umcoto em França que o 
só no Districto Federal, não habitam SÓ· imposto so applica.~. 
mente o mar , existem em toda par te do Deftniudo o pt•incip!o de territot•ieda.tl.e do 
paiz; podem existir no AmapÍI, como no Rio imposto, esse me~mo a.ut.or affi rmou que a 
Gmnde do Sul, no Districto Federal, como imposto dovia rcca.hil' sobre pes~oa.s e beos 
em Minas ou Ma.tto Grosso; em totla. parte odstentos no territGrio on actos a\ti pra
podem oJistir possuidoréls do a.polices e em- tica.dos . 
bnr eaçõcs . Parece-mo fó1·ade to:ia con~artn.çãoquen1ío 

Pur coosequencia, o. quo vinhil. a. affi1·m·l- é preciso q~e CJOCOt'l'!'Jll os.tt•es elementos 
ção do uobL·e Deputado do quG si as apJ- 1 p:..r a. q11c o tmp()s.to SGJ:.I a.ppltcn.vel, ba.sta._ndo 
lices e as emb:J.t•cações fossem isontas de quo ?xtsta um 'ó dossos. elomentos._ Nao é 
imposto, teria.mos uma o.IIensa ao at•t n, pl'eclSo que. ll:g pes;o~~ restda.m Do patz par;~ 
.§ 2° da. Constituição, que a.fflrma. que todos esta.!cm SUJCtf.as a.o tmpost~. . . 
são igua.es perante a. lei~ Tolos sa.bc:n C( lle us eropr~a~i.lflOS ~e~tden.-

0 nobre Deputa.doq_lliz concluit· is to, a.ffir- tcs no estro.nge1ro ~stil.o suJettos a.o tmposto 
mande que si em uma circumscripçã;o da. pnlos bens ttt_te a.qut posJuem. . 
Republica. oodcssem os ha.bita.ntcs estar . D~monstr~~ que as p~s~oas rosi~en~es . no 
i sentos de áetermina.dos lmpos~os, 0 :J.rt. 72, ~orr1torto o.r&ao toda.~ sttJmta.s á. 10 1 do tm-
§ 2• da Constituição seria violado, seria posto· . . . . . 
otroo.dido pela. propria. constituição. Pot·lant?, SL a lc1 do tmp_gsto ~r1buta., p~r 

~ . . exemplo, n. rJnh ooloba.l, uao é Justo oxclutr 
. Mn.s, S&? o~ habtt~tes dass~ determmada do imposto as raaâas 1los ca.pitaes colloca.dos 

~~rcumscrtpçao os umcos possu1dorcs de apo· no exterior. Demonstrei isto com o que se 
-hce~ c_emb~rca.çõas 1 dtí. n:L Austria., na. França e na Inglaterra.. 

St nao sao, o qu~ ·;-es ~a da. a.ffirma.~lva. ~o Niio ba. muito tempo fui informa.,lo de ctue 
·no~re Deputado, smao .Isto: que a tsenç;to os accionistas braziloiros d:J. Companbia. In
de tmpo~~,;os paradetermtn:.t.da.s cousa.s offende gleza. da. Eitrada. de Feero do Recife a São 
o art. 7~, § 2o ~ . Francisco pagav<Lm o incLJme taa: , ap~zar de 

·-'" _Quant~ , ~o ~utro ponto, Sr. Preotdente, residirem no Braz i!, e a r endu provir de um 
... etta a. d1:sttncça.o que alnda ].1a_ pouco ~z, immovcl situado neste pa.iz . · 
qllo uma. causa é a tr.I.nsmlssa.o·da. prop;·~- Portant.o, não c; preciso que concorram 
dade, e ~mtra é o !mp:~sto de t raasr.mssao todos os elementos. o3 ímp~stos podem ser 
d? pro~r:~dade, a.ffir~o quo a respetto. da cobra.•los, ou de p~ssoa.s que I'e3idam DO paiz, 
t1an~m1soao de propriedade, eu, J?Odcndo ou paios bcos ah1 sHuados, ou ·pelos a.cto! 
acc~1tar o estatuto real e as dontl'IO:~.S de que a.lli se pratiquem. Ahi está. o exemplo · 
Sa.vtgoy, que o no!Jre Depu~~o adopt.ou,_ e~- da. Fl'a.nça, qu:~n to ao imposto de trn.nsmis· 
ta.va. Do, meu dlrolto da rJJeua.r o prtnctpw s'lo que, si nã.o é cobra !lo d·l immovel situado 
que S. Eli:. affirmou, baseado na consult~ dG Do estra ngeiro, é, cntrcta.ntG, do valor mobi· 
·C~nselho de Estado, q~a 2 esta.tutG re_a.l rega lia.rio estrangeiro. 
·O tmposto de t1•ansmtssao de propriedade. E Andt•é Weiss explic:.\ndo a. dtlferença. diz 

Contest ei-o, Sr. Pl'esidcn.te, e contestei-o que a. lei do i mposto visa., e:n um caso, a. 
com os fa.ctos, oontestei-o com a. legislação tunsmissão e, em outro, o instrumento da. 
do Impario, contestei·o com a legislação t ransmissã:o . 
fr&nceza, citei aqul um publicí~ta. ft•ancez Portanto, dis3e 011 quo o principio que 
bem conhecidG, que diz : S. E1. sustent-ou ba.saa.dG na. consulta dó 

«Os princípios applica.veis nesta ma.teria. Coo30lho da Eslado, não é verdadeiro, não ê' 
resumem·ae assim : a.ecJito ger:~.lmente, c, para. mostrar a S. Ex. 
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que nesta. ma teria de direito internacional fis· Tom Jurisdicção pelo Poder Judiciario, 
cal não h•• :princípios racionacs. niio lta urna porctue, por exemplo, os crimes commatlido3 
theoria raCional, citei ao nobre Deputado a no mar, desde que não pcrt.ençam á. esphera 
aut:>ridade de um eminente professst• da Fa- do Di roi to Criminal Internacional, e não 
culade de Direito do P:~riz,que diz que essa fossem polHicos, tiolta.m quo callir na. jttris
era. umn. neccs..;idt\de ingrata, desesperada dicQ~to das justiças dos Estados. 
mesmo. · Foi em virtude disto, do que o mar estava. 

Poisentãoéquanuoum p~ofessor d<.L oruem túra d<\ j urisdicção dos Estados, que o nobm 
•le Pillet se manifesta por esta fórma. que o Deputado disso que os Estados não pOdiam 
nobr e Deputado vom faltar em um principio tributar ns emba.rcaQões. · 
que nã.o 11óde deixar de .ser empir!co, que 1 ~1:,0 sei si_ a. resposta. e a explicação_ quo 
não tom appllcação nos dlvct•so~ piuze.~. ao' dena dar estão completas, porque como v . ~x. 
q uaes me referi 1 ! vitt, o Dim·io do Cong1·esso publicou apen:Ls 

E foi fundado nesse principio, Sr . Pro.;i- um resumo do discursO' do nobre Deputado. 
<lento, que S. Ex. sttstentou quo a União L:>mento quo o nJbre Deputado lcvo.sso n. 
podia tributar a. transmissão de u.policos o :;:ua. susceptibilidade tão longe a ponto de 
embarcações, c1-eando assim uma ch\Sse de •ir magoar um amigo que sempre foi dn 
impostos exclusivos da. l1uião, <la qual a S. Ex. , quo sempre lhe rel!onhecou os ma
Constituição nã.o cogitou ! rltos, que nunca. os poz em dnYida., que 

Sim, porque a Constituição é muito chm sempre ~istinguiu s,. Ex." com as roelhpres 
f1Uando enumera. os impostos que :;:ão da refuroncu~s, q_ue, v1ndo a _ it•tbuna,. v10~1:J. 
aompetencia exclusha. aa Uniii.o, c 0 nobre apenas dlScuttr uma q_uesta~ dontt•1narm, 
Deputado vem accJ'esccntar a esses impos- Sl!Stentar as suas !déas, ~ao t~udo du
tos todos quantos clla. q11~dra cohra.r, 00 vidas em reconhecer-se v~mmlo, SI porv~n· 
Districto Federa.! ! tura o nobre Deputa.do ~tvessc convonc1do 

Sr. Presidente, ninguem mais do que eu da .Yo~ade das ~uas dou~rmas. :-
lamenta. qua 0 meu discut'SD não tivesse St nao a.ddnzt_ os mottvos P?r que n .\O cs
Sido publicado na. integ1•a.. Não 0 !oi porque ta.ntm conYenc1do das doutrmas do no~r~ 
o meu estado de sauJo nestes ultimas dias Deputado no momento e~ que ro3:ndet .t 
não me permittiu fazot• a eorrocçlio das Mesa 11. m.nha. _eme~da, foi , St•. PrcsJdontc, 
notas tachygra.pb!cas . porqu~ esta.va. mscr1pto um orador o nosso. 

. occa.s!ao faltava um Deputado; o emquanto v.- Ex.,, Sr: Presidente, sa:_bll que e11 tllllta fui c1 Bihliothcca p:~.ra. fazer uma consulta., 
a.pota.do a.s f!liJ!has a!Hr~aç:ocs em antori· de volta. já cncoolrei, com gl'andc surproza., 
.tndfr;!_que cJtei, lendo d1vorsos t rccllCs ~e a d iscus~:to do Orçu.mcnto d1 Rec~ita O!l·· 
pubbctstas, trechos que os tachygraphos nao cerrada . 
c~stumalll apanhat•. Do s~rte g nc o m~u E' qsta a rar.ão por que nã.o fttntlamaatot <1 
•liscu~so sem uma. cort:ecç~o nao p odena minha emonda. Nã.o foi do m:~ m qua aguat·· 
corrcspondor aos meus mtmtos. dei a dis~ussão do parecer sobro a.> emendas 

Si eu pudesse ter feito es~a tr::balho. ~e~· para criticlr 0 tru.halbo do nobre ocputaclo. 
t..'l.ment~ q.ue o nobre Deputado nao m o. vu·1a A prov11• de que não foi est<t em q ue o nobr3 
faze~· a._mJusüça de suppot• que e_u lho t tre:'lse Deputado por :Pornamtiuao, que est<~va então 
aUr1bwdo phra.sos que S. E~. na·> pt'OfJrm. na Mesa , ·o;er ificou 1.) incommodo que ma 

Um outi·o ponto, Sr. PresiJont1•, 1! o quo causou o encerramento da. discussli.o do Or
sc refere no mar territorial que o nobra çamento da Receita naquolla sessão em quo 
Uoput<Ldo disse quo estava fóL'<~. da judsdicção apresentei a. minha emenda. 
dos Estados. Tenho concluído. (Jfuito vem ; muito bem.)' 

Demonstrei aqui, Sr. Presideotc, que os 
Estados tcem ju1•isdicção sobre ellu por seus 
:p~er~, o Legislativo, o Executivo c (J Ju.
dLclarto. 

Quant.o ao Legislativo, lembrei o ar! . 13 
da Constituição que diz, quo o direito da 
União o dos Estados do Iogi.slarom sobro 
viação forrea e navegação, soril reg-ulado 
por loi foderal. 

Quanto ao Executivo, porque os nobrea 
Deputados sabem que a policia local não fica 
tolhida. no mar e que não é possível desco. 
nhccor a.o~ Estados o direito de fiscalizar u 
amb&rca.ções que sahom doo seus portos, para. 
imp~dir o contra.bando. · 

O Sr. IE8taclo Cohnb••a - Sr, 
Prosidonte, o Congresso votou, nu. sessão do 
anno paasatlo, a verba. nece.."!a.ria. pa.ra. con· 
clusão das obras do laza.reto de Ta.man.la.ré . 
Posao afflt•mar á. Camara que estas obrn.s 
estão prestes a ser cQncluídas, tanto a~slm 
que o lllustre Ministro do lutorior, na sua 
proposta. da orçamento, não solicitou nen
huma ycrba des tinada áquelle esta.bolllci· 
mento sa.nitario. 

Occorre, _porém, que si a.intla. neste resto. 
de sessã.o nao providenciar o Congresso sobt•o 
a. creação de pes:roa.l o votação de vorb:\ 
necossa.rla :1 o.dmintstra.ção o conset•va.çlo 



1bs obras da. cstaçãG sanitaria de Ta.ma.n
tlar 6. vae o Govcmo se Ve!' na. dura contin
geoci;}, de rechal' aqudle esta.belecimcnto 
;·anit.al'io n. l de janeiro. (Apoiados.) . 

E, p:u· a que isto nii.o aconteça., cn,ouvwdo 
prérinmaoto a opioiii.o 1lo Sr. Minist ro do 
Int.Jrlor, venho apresentar um projocto que 
uGV!ll':i sor enviado á Commissão Je Ot•ça
mcnto para. que esta cmitkt seu pa.rec()l' n. 
rospeit.o. (Jlui lo bem ; mui'o bem.) 

O Sa·. P•'e,.,ideutc- O pro.]ecto 
fica sul.n•_, a :'Ilesa a.té ulterioJ' tlelibera(.':io. 

O Sr. Urbano Santos (') -
Sr . Presidente, vou me limitar a uizer pou
e:~.S palavras, nlio só-devo confessar a V. Ex. 
-porque o assumpto não oxigo mais que 
i~o, cumo tambom porque breves momentos 
reo 1·estam para. fa.llltl'. 

Parece que o illustre Deputado llclo Espí
rito Scmto, a proposito desta. quc>tào, estiL 
clesda o começo, com 1'orJ~1deiro tciró com
m!~o . 

No re;esso d& amisude, jci S. Elt. me ila.via 
prevenido, antes de fazer o bollo discurso 
que aqui prouuuciou a. re!lpeito da questão 
tle transmissão de a.polic!ls e de embu.r~açõos, 
'iUO achava. que eu tt•a.ta.va com pouco caso 
a. sua emenda. 

Não se dct.t semelhante cousa, Sr- Pt•osi· 
·dente. 

No tra.ba.lho r1ue tive a honra de apl·e~en
tar á Commissã.o de Orçamento, tratei deste 
!Ul~uropto, expondo as razõ~s <1ue p:1.reciam 
prevalecer pa.m quo esse imposto pcl·ten
cesso U. União. 

o Sr. Deput ado pelo Espírito Santo a.pl'e
scntou e monda em contrario a. esso imposto, 
sem justiftc;~l· a.;assim,o que é que eu podelia 
dizor a. respeito da emenda, no purecm·, 
senão o quo disse, isto u, quo «polas 1-a.zõcs 
jl1 a.preson tadna, a. Commlsã.o não concordou 
com a.quella emenda?• 

Di>se, cntrota.nto, S. E:s: . C{UO e.n tratara. a 
emenda. com pouco caso ! Parece, repito, 
tlma especio de teiró neste caso, mas injusto 
1:omplotamento injust.o. po1•quo, mesmo com 

.rolMiio a es.~e ponto úo par~or sobro a 
emenda, S, E~., como ucaho de mostrt\r, não 
tem absolutamente razão, 
Depoi~,o illustre Deputado pronunciou aqul 

tlm longo discurso sobt•o o assumpto, pro· 
curando combater todos o~ argumentos <!Ull 
a.proson tei. 

s.Ell.disse quo os combateu eJYodi vamontG; 
llcrctlito que S. E:t. o tenha. rcito, mas, no 
meu conceito, verdadeiro e conf01•me a 
minha convieç,ão, f<~o uma pequena. modlfi-
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cação na. phr asc do S. E:~:., par;~ dizet• que 
S. E:t . p!'<>cur ou combater, mas que não o 
coosegtllu; ou, pelo monos, não conseguiu 
convencer-me de qtto a these flUO eu susten
tara ct•.-:. likl ~a. 

Mas, é\ ]lonas S. Ex. acabou de fa.zer o &eu 
d i3curso, levanbi-rne para. dar brcvo rc
spo$trt, que consi>~iu simplesmente em dizer 
que pouc.as pa.la.vrl!,s tiol!a de pronunciar 
subre o assumpto, mosmo porque o quo eu 
sn.bia. 8.l'espeftu j i tinlla C-'!Criptu no p:trecer 
apro,>eotatlo ;i Commissão de Orçamen.lo, em 
tudo o caso por· defot•encia. ao illustre Dopu
t.a.t!o, rocordei us dous pontos capit<tes em 
que me csh•ibara pat·a :sustenta.r que o im
posto de transmissão de .Propriedade de a.po
lloos e embarca.)õ~s pcrtence :i União e nã.o 
aos Est.:ulos; mru;; isso, repito, por deffc
rencia. :1 S- E:t. , pois , si se tra.ta.sae do 
assumpto em t hese o nã.o do defferencia. para, 
com um co ll~g:t., ou nada mais ted a. adizor, 
p .J I'QU(', como nc:tbo do inibrma1• á. Camara . 
no t:>.:rl rr::o quo :~.pt•o.<!entoi ã. commis&'ío de 
Orçarnont<), úisso tudo CJ.naoto s:~bia. a. ro· 
spei to; uada. ma.is sei o só pude repetir o 
que jil. disser:<, isto mesmo, Mceniuo bem, 
por dofi'erencia. a.o Uln;;tro Deputado. Na. 
occasião dei ligeira. resiJOSla, salientnndo os 
dous pont os pl'incipae~ d:J. minha. al'gumcn· 
ta.'!-ã.o, a rc~pcHo desta q ue~tão . 

Mo.s, no CO!'t'Ol' do discurgo do Sr. Depu· 
tado pelo Espírito Santo, eu, Sr. Presidente, 
por rn:l.is do llm a voz ti vo occa.~ião do rc· 
clama.r quo S. Ex. me emprestara. a.5sorçõos 
(1110 não eram do meu tra.ba.H10, som que, 
com l$:;o, m\l julg:ts~e molindJ'ado. 

Ent re on~ros motivos, talvez porque sej;). 
porauaslio de que o meu trabalho esteja. 
muito ci iN c, entretanto, esteja. muiw 
obscuro, e que, para. mim, como seu autor , 
podOl'i:J. parece!" muito claro o obscuro para. 
o nobre Deputado, quo não poudc comprc
hrmdcl' o r1uo cu tinha oscripto. 

Mas, t1z divm.'S.'l.S recla.maçõos a. S. Ex. <1 
vi qno dous pontos sobt•o q uc fiz;ora rocla.
mo.çücs furam reproduzidos no resumo do 
seu úiscurao . 

Então hontcm tendo úe falhu• do novo 
sola•c a. Recoir,a, eousa. que não pretendi~~ 
mttis ftlZ•)t', julguei de meu dever cha.mar a 
atteoçã.o Jl::>.r a. ~stcs uous pontos, poJ'que on
tenuü~ que o meu ponsa.mento estava a.L
terauo, 

Em. r1u .:~ iBto·demonstra SttsceptirJilídade !lo 
minhn va.r te 'I 

Só podo mulostar-xne o facto de S. Elf . 
ainda. insi.~t. ir em a.ttribuü··me pensa.mlluto 
quo n::icl 1 meu. Isto ó que poderia. molcs
tar·me. 

O Sn . G,IM•JNo LonE'!'o-V. Ex. concGrda 
que n~ ~poJ'!()e~ il cmba.rcaçõe~ podem Bel! 
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isentas de imposto, sem o.ffensa á Consti
tuiQão ? 

0 Sn.. URBANO SAISTOS- Sr, Presidente, 
embora V. lL'x., esteja fazendo signaos de 
que o tempo está acabado, em todo caso, 
sem dest·espeito e lig<:iramonto, eu vou cha· 
mar a.tteução sobr 'l e~te l)OJrl.ü em que versa. 
a minha r eclamação. 

O illustro Deputado pulo Espirito-Sanl.o, 
emprestou-me a tolice de di zer que o art. 
72, § 2<> da Constituição refure·se a. cousas e 
não as pessoas, porque é p reciso quo SI) note, 
6 positivamen te uma tolice, o que Sr, Deptl· 
tado emprestou-me. 

Poderia. ficar calado deante de uma cousa 
desta. ()l'dem, quando tenho consciencia. de 
não ter dito isto? 

0 8&. GALDINO LoRETO-V. Ex. aflirmou 
que as aJolices e embarcações podem estar 
isentas de imposto, sem úffonsa. do art . 72 
da Constituição ? 

0 Sa. liRBA:'{O SANTOS- Já tratei deste as
sumpto, quando no meu parecer ilz referen
cias a. um argumento do Scna.do, de que o 
imposto de transmissão de apolices e embar
cações, não póde competir à. Unílio, porque 
A, pela Constituição, a.ttribuido aos Estados 
priva tivamente. 

Então, disse eu, não me parece que o prin
cipio invocado seja applicavel á espeoie, pois 
c& paz de dirimir a quEstão C este outro prin
cipio constitucional invocado, era este ou-. 
tro de que o imposto do transmis!ão de pro
priedade pertence aos Estados. 

«Não basta. aftl1·ma.r puramente quo a. 
Constituição ,a.ttribuiu a.os Estados o imposto 
de transmissão de prupriedad(} pa.ra dessa 
unica. premissa chegar á conclusão de que 
tudo quanto li imposto dessa especle perl,cn
ce aos Esto.dos e nenhum do qua.Jquor espe
oie que aeja., póde compDtirá. União» , 

0 SR. GALDlNO LORETO-Este netthum de 
gt~alquer especie gue seja, que V, Ex, attri · 
bue ao Senado, que é1 

0 Sa .. URBA XO SANTOS-Está. claro que mo 
refiro a unpostoe do transmissã(l de proprie
dade . 

Isto é quer er, por gosto de molestar-me, 
notar certas incorJ·ecções de phrase. 

Ni.o é proprla.ment8 uma incorr ecção, 
p orém, uma dubiedade de phrase, naquillo 
em q~u a minha exp1•cssão não me u.judou, 
naqu1llo. em que o meu modo de dizer não 
foi. fe liz, par~ a.ccentuar que não quiz attri
bun· uma tolice ao Senado. · 

Veja. V. Ex. Sr. Presiden te, em que teiró 
estâ o nobre Deputa.do para com o humilde 
orador, affirmando que eu quiz a.ttribuir ao 
Senado que a União não póde lu.nça.r imposto 
llenhum. 

O Stt. GALDINo LoRETo - O que está.
escripto é isto. 

V. Ex. di3se : « ... neuhum imposto de
qualquer especie quo SC'ja pôde competir á 
União.» 

O SR. UrtnAr-:o SJ~.Nros-Yla.'; em todo caso 
foi uma ph ral'O in feliz . 

Agora, quoret• V .Ex. affit•mar que eu q uiz 
at tl'ibuü isso a.o SenaJ.o, é umu. injnsticu. 

Continúo: 
Eu então argumentei dizendo !tueha pontos

do territodo naeiona.l oro que não existe
autoridade do Estado Federado, para cobrar 
estes Impostos, c então tirei esk•, conclusão: 
si, não existindo autoridade a.lli pa1·a cobrar 
estes impostos, todavia estes impostos nãG 
põdem ser cobrados por ninguem, porque, 
couforme a. doutr ina do Senado s6 compe
tem ao Estauo, por attribuição privativa, 
os impostos capitulados no art. 34 da Con
stitUlçã.o, e os habitantes desse territorio 
ficam isentos dessa imposto. 

E' o caso do Acr<>. O imposto de expor
tação é da attribuiQã.o exclusiva dos Esta.J.os ;. 
supponhu.-se que lá. a União não pudesse 
cobrar os impostos ; beguir-se-hia da.hi que 
os cidadãos da.quello torritorio esta r iam 
gosando de uma isençto oll'onsiva do art . . 72 
§ 2• da Constituição, 

0 SR. GALDINO LoRitTO dá um o.p:n·to . 
O Sa . U&nANo SANTOS ~Não estou fali an

do em argumentação pró ou contra a· these· 
quo V. Ex. sustentou e a. que sustentei; estou 
explicando apenas qual foi o meu pensa
mento. 

Agora veja ·a Ca.ma.ra si fui obscuro neste 
ponto. 

Eu disse : < A nã.o querer isto, tGm-se de 
cahlr no abtiurdo de que, nestes pontos de· 
territorio, os impostos attribuidos exclusiva
mente aos Estados não podem ser cobnldos, 
porque ahi falta. os.sa. e ntidade política para. 
os percehel'. Mas esta. thesc é contrad!ctoria.
do principio que a Constituição consagra da 
igualdade do cidadão perante a lei, o qua.l 
ficaria annulla.do em uma de suas ga.J•n.otlas 
mai3 caras-o da igualdade da t'li.~ t!'ibuiçlio 
dos impostos. · 

Sustou Lar, com effoito, quo alli tacs impos
tos oão podem ser-arrecadados ~or fa lta de 
autoridade , do cuja competonom. exclusiva. 
e lles são, é crear am fa. vor de quem alli 
exista um verdadeiro privHegio, porque, 110 
mesmo tempo que os demais cidadãos do paiz 
sã.o ou podem ser sujeitos a toda ospocie de 
impostOB, os dt:&so logar gozarão de uma in
justifteu. vel isenção dos de que se trat~. :. 

Isto quer dtzer que declarei que o art. 72. 
da Constituição se referia a cousas e niio a 
pcssoas,quando referi-me a. cidadãos ha.bitan· 
tos de teritorio ? !. • 
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Esh é que é a reclamação quo me parece 

justitica,,(a, porque o illustre Deputado pelo 
Espírito Santo quiz, como pnrece querer 
ainda, attdbuir-me uma falta de senso. 

Ausoocia de senso, posso tel-a to~ os os dias, 
mas, em todo o caso, esta, -diz-me a. COI!
scíl'ncia-ou não tive. 

O Sa. GALD!No LoRETO -Estou s::.tisfeito 
com o quo V. Ex. disse, isto é, <1ue a isen
ção de imposto;; de apoliccs e embarcações 
niío·oífondom ao art. 72 § 2• da Constituição. 

O Srt. PRF.SIDENTE-Es"tá finda. a hora do 
expediente. · 

0 SR:, URBAKO SANTOS-V. Ex. acaba de 
avisar que está finda. a. hora do expediente e 
poressa razão vou coneluir já..O que eu disse, 
com relação ao IJrimoiro IJOnto, applica-$e 
ao outl'o ponto; mesmo porque é um ponto 
seeunda.rio, som importaneia. 

Fiz a reclama.çã.o porque no pensamento de 
S. Ex. nomododedizerdeS. Ex., eséava. 
envolvido, att1•ibuindo-se a mim um cnga· 
no, que eu tenho muitas vezes, mas que desta 
vez não tive. Tonho concluído. (Muito bem; 
muito vem.) . 

Comp .. recem mais os Srs. Enéas Martins, 
Hosannah de Oliveira, Passos Mirand(l., 
At·thur Lemos, Carla~ de Novaes, Indio elo 
Brazil, Dias Vieira, Ohristino Cruz, Anisio 
de A!Jreu, João Ga.yoso, Bezerril Foot.enello, 
Virgilio Brigido, 'rhomaz 0<\Ya.lca.nti, Fran
cisco Sá, Frederico B01·ges, Sergio Saboyu., 
Trindade, Abdon Milanoz, Teixeira. do Sá, 
Colso de Souza, Pereira. de Lyra., João Vioira, 
Esmer .ldino Bandeh·[l, Cornelio da Fonseca, 
Pedro Pernambuco, J\odrigues Doria, Oli
veira. Valladão, Domingos Guimarães, Noiva., 
Tosta., Bulcão Vianna, Prisco Pitt·aizo, Fclix 
Gaspar, Sa.tyro Dias, Augusto de li'rcitas, 
Eduat•,fo Ramos, Rodrigues S<ddanltu, Josú 
Monju.rdim, Mello Mattos, Irinou Mll.ch<~do, 
Nelson da Vasconcellos, Bulhõ.e.> Ma!'cíal, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Ame
rico de ALbuquerque, Fidelis Alves, Joio 
Bapti~ta, HenríqurJ Borges, BeJizu.rio do 
Souz;~. Cruvello c.Jl\Yalc:.mt.i, Cat·los Teixeira 
Bt-anLlã.o, Fr'ltncísco Veiga, Viria to Mascat·e
nhas, Bm·nardll Monteiro, José Boni!'aeio, 
Gastão da Cunha, Ribeiro Junqueira., cal'los 
Poixot~ Filho, Adalberto Ferraz, Lamouni.er 
Godof,·edo, Carvalho Brito, Caluget•as, Ca
millo Prestes, Galeão Carval hal, Francisco 
Romeiro, Ferreira Braga, Jos~ Lobo, Pau
Uno Carlos, Joaquim Tei.leira Brandão, Be
nedicto de Souza, Lindolpho Sorra, Candí.do 
·de A breu, Cal'Valho Chaves, Abdun Ba.ptistu., 
Eliseu Gui!hel'mo, Germ!.Ulo Ha.s~locher, Vl
ctorino Monteiro, Jarnes DaNy, Ve~pa:l<ia.no 
de Albuque1·que e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecer com causa parti- · 
cipada os Srs. i\ aaderJey de Mendonça, An· 
thero Botelho, Raymunllo Nery, Antonio. 
Bastos, Guedelha Mourão, Pereira Reis, 
Walfredo Leal, JoM Marcellino , Moreira 
Alvos, Arthur Ortando, Eusebio de Andrade, 
Leovegildo Filgueil•as, Vergno dll Abreu, 
Pinto Dant(l.s, Rourigucs Lim[l,, Tolentino dos 
Santos, Mar·coLno Moura, Corrêa Dutra, Pe
nido Filho, David Campista., Francisco Ber
nardino, João Luiz Alves, HenriquG StLHes, 
Manoel Fulgencio, Nogueira, Linuolpho Cae
tano, Olega.rio Maciel, Rodolpho Paixão, 
Padua Rezende, Moreira da Silva, Jesuiao 
Cardoso, Domingues de Casb·o, Valois de 
Castro, Arnolpho Azevedo, Eloy Chaves, 
Leite de Souza, Alvaro de Carvalho, Aze- · 
vedo Marques, Rololpho Mira.nda, Bernardo 
Antonio, A!juino Ribeiro, Juvenll.l Miller, 
Marçal Escobar, Rivadavia. Corrêa e Campos 
Oartier. 

E s~m causa os Srs. Rogerio d.e Miranda, 
Cunha. Machado, João Lopes, ArroJ~ellas Gal
vão, Caslro Ra.bello, Moreira Gomes. Sá 
Freire, Paulino do Souza, La.urindo Pitta, 
Camillo Soares Filh.o, Sa.l.Jino Ba.t·roso, Costa 
Junior, Amaral Cesn', Luiz Gua.lberto, Bar· 
busa Lima, Angelo Pinheiro, Domingues 
Masearo.nhas o Alfredo Varola. 

ORDEM DO DlA 

O Sr. P•·esidente- Havendo nu
mero legal, vao-so proceder ás votilções das 
materias eocet•t•adas e d.as q ue se acham 
sobre a rnt>sa.. 

Convido os Srs. Deputados a. oecupa.1•em 
os ~e\ls log:1res . 

E' lido, julgado ohjecto de doliber<1Qão o 
Hnviado á Commidsão do ÜI'Qil.IJJonto o se
guinte 

l'ROJECTO 

N. 295- WU4 

Fi:•:a o numero, ç{assa ~ vencinwn.lo.v do pes
soal do La~arelo de Tamr.md((ré, ficando o 
serviço so'' a diracç-ro r.lo inspector do 2 ° dis· 
tricto sanitwio da Repulilica 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . " E.' ct·etLLlo o pessoal p&ra o ser- · 

viço do Lazar{jto do T11mandaré, sob a díro
cçáo do in~pector do 2° dis~ricto sanitariu da 
Ropublioa, e ouastítuído dos seguintes f'unc• 
cionarios: um medico·ajudaute, um pharma.
ceutico, um pvrtoiro-almoxarifo, um esori· 
ptut•ario e um administrador. 

§ 1 . 0 Além do p essoal acima mencionado. 
o esta.belecimaow terá mais um enfermeiro, . 
dons serventes-guardas a um cozinheiro. 
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; ~--~- ..... -:._-:;.;;;a. 

: · --------------------------
§ 2.• Os vencimentos do pessoal serão os 

constantes da. tab~lla. anncxo.. 
Art. 2. 0 Para occorrer a.os Yonciroentos uo 

pesson.l, á{ dcapezas tle installaçlo e a.o ma
terial no exorcicio de HJ05 o Governo fica. au· 
torizn.do a. abriL· o credito necessruio. 

lente & Comp ., Lemos !llOl'eira & Monte 
e Santos Gomes & Comp., ·de restl1.uiçli.n 
de impostos sobre lterozene, importado em 
1896 e 1897 c respectivas custas, em exe
cução ás sentenças do Sup1·emo Trlbunnll~e
~cra.l, passadas em julgado (8• discussão). 

Art. 3.0 Revog.1m-se as disposições em 
contrario. P osto a. votos, é a.pprov<wo em 3" dis· 

cussão c envia.clo J. Comm!ssão de Rcda.cçã.o, 
1004. o seguinte &!.la das sc;;sõe3, 25 de novembro do 

-F:s!ctc io Coimura.-Jdio de Jfello. 

TABELLA 

Diroetor (gratificação 
ao inspectordo 2<> dis· 
t r icto sa.nita.rio. . .. . I :200$ 

?.!edico ajudante (com 
3:200$ do ordenado 
c 1:600$ de gra.ti· 
tlca.ção).. • . • .. . • . . . 4: 80(}$ 

Pharma(){)utico c o 111 
2:400$ do ordGnado 
o 1 :20[)$ de gt'a.tifi • 
cação) .. • .. • .. .. • .. 3: 600$ 

Ahnoxarife e porteiro 
(com 1:600$ ôe ordc· 
de nado e 800$ de gra.· 
tiflcação)......... .• 2:400$ 

Esc1•iptura.rio ( c o m 
1: 600$ de ordenado 
c 800$ de gratifien.· 
ção) • ." .......... ,.. 2:400$ 

1 Admínis~radordas pro· 
priedo.des desapro
priadas e obr~s de 
a. b as tecjmento de 
agua., com 2:000$ de 
Ol'·enado e 1 :000$ de 
g1•a.ti1lc~ão ..... ,.. 3:000$ 

Pessoal sem 110rt1eaçito 

l Enrcrmeiro ..... , . .... 
2 Serventes-guardas .••• 
l Cozinl!eil'O ..... ..... . 

,lJatcl·ial 

Medicamentos, díl!tas, 
objeetos do expedi
ente, illumlna.ção o 

. outras despeza s •. , • , 

Total. ....••. 

1:800:!; 
2:400$ 
1:200$ 

17:4•)(.1$ 

5:401)$ 

7:200$ ----
30:()00$ 

Salas dasessõas, 25 de novembro de 1004. 
-Eslacio Coimbra. 

E' a.nnuncia.da a. continuação da. votação 
do projccto n. 261, de 190•, autori-
7-ando o Poder Exocutlvo o. a.bi'll' ILO Minis· 
tel'ío fia. Fa.?.enda. o credito cxtraol'dinario 
de 47:676!)707, para. pa.ga.manto a. Pa.tvo. Ya· 

I' ltO.JECTO 

.V. 2Gl, de 1004 

O Congr<!sso Naciuo.o.l de~rct11.: 

.~rtigo uo.ico. Fica. o Poder Execu tJxo au
torizado a. a.brir a.o Ministerio d .\ Fazenda. a 
credito extri\ordina.rio de 4i:6i6.ti'07, para 
paga.mento a Paiva. Valente & Comp ., 
Lemos, Moreh•a. & Monte e Santos Gomes 
& Comp., <le rcsUtuiçã.o de impostos sobre 
lterozcnc, importado em 1806 e 1897 e as 
respectivas custas, em execução ás son· 
tença.s do Supl'emo Tribunal l<' cdora.l , pas
sadas em julgado ; l'eYogadas as disposições 
em contrario. 

E' annuncio.ila a. votação do projCJcto 
n. 199, deste anno, que orça a. Receita Ge
ral da Rcpublka pa.l'a o cxet•cicio de 1005 
(3A discussão). · 

E' a.nnuncia.do. a votação das elllendas con
stantes do impmso n. w:J c de 1004. 

Em seguida, são succossivamente po;;ta;s a. 
votos e rejeitadas a.s emenda.'> sob ns. 1, 
2o3. 

E' a.nnuncíadu. a. votação da seguin te emon· 
da , sob n. 4, dos Srs. .Joaquim Piros e 
outro~: 

cCiassc 35• da Tarifa. : 

~. !. 037. Caixas o bocetas : Altorom-se 
as taxas para i'.S caixa.~ do ma1eira· p;..r-.1. 
phosphOl'OS : 

Desarmadas, em osso, kilo.. . 1:!;500 
Desar madas o rotuladas, kílo . 2$000 
Armada.s e completa;, kilo .. . 2$5(1!J» 

O S1.• .. Yoaquhu Pll•e,; (pelu. o1·d~,,1 ) 
- S1•. P1·csidente, a emenda. que t ive a. honra 
de apresentar ã Cam:u•a., approvada. pelas 
assigna~ura.s dos Srr~. Candído Rodrigues o 
Henrique Borges, não teye de t'aeto parecei' 
coatrarío. A Commissão aconselha. quo esta. 
ma.teria seja. tratada para o anno. 

Mas, Sr. Presidante, tra. t!L-se de elevação 
de tarifa. para uma. industria. que necessltt. 
do amparo dos poderes puhlicos, por isso 
que clla. existe no paiz, o po.ga. u. maior 
contribuiçã.o quo e possiv•~l ima_ginaT-se, po1· 
isso que paga 2Q rê1s por caixa do phospho1•o, 
c1uando cUas custam 30 rt~i s , 
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O Sr. Urbano Santos (pala Ol'
dem)-Sr. Presi<l.ento, tive occa.sião de dis
cuti!• longamente esta emcmlo., hontem, no 
~eio da Cil.mara para fuudamcmtal' o parecer 
que a. 0omrnissão deu a seu !'espeito, acouse
lbu.uuo o ~ diamGnto da solução desta qu~s
tií o para. a ri' scussão da tariro,. 

'·-l 
ll Appollo para. os Srs. mc<licos da Gamar<O ;;_, 

para. que digam si a. phospllatina não ~ ali- 1 • 

mcntação de crianças . 1\li 

Tt•o.ta-.:c <le uma quostã.~ comple~a . não 
só referente aos intcJ•esscs da.s fabricu.s om 
si , as qnr.cs <1.inda n:lo estão <Lppa1·clhadas, 
segundo infot•ma.ções, com as machinü;mo5 
necessal'ios para fazerem caixinhas, como 
ia.mbcm é urna. questão complexa, como a. do 
-palitos. de que a. emenda. não cogitou .. 

E' Jlrociso que este nssumpto se.ja resol
-vido, ma.s não assim do chofre, subita..meote, 
sem que a iodustria. quê explora e.~te pro
dueto possa. ser tomada de surpresa. 

Em fim, discuti longamente a quest.'lo hon· 
tem ; si fosse a voltar ao assumpto d'l. ma.
ueiro. que fiz hontcrn, roubaria tempo á. C~
ma.ra e V. Ex . oã.o me permittiria., pelo 
que abstenho-me de mais consídera.çõc; a. 
respeito. 

Posta a. votos, ~~ rujci!ada a roferilia. 
emencl(l. sob n. 4 . 

Sã.o succcJSSivamente postas a votos e re· 
jeitadas as emcncl,te sob n9. 5, O, 7, 8, o, 10, 
11 e 12. 

E' a.nnunciada a votação do. seguinte omon· 
d;~, sob n. 13, ilo Sr •. Joaquim Pires: 

«Classe 7" da Twrifa, n. (J7-Farinhas . 
Suvprima·SC l Ctclca, 500 r~is, ro ~· ' fi. 

cando CCJuipara.das ás compt•chonilidas na ul
ti ma. parto do numero citado. 

O Sr. Joaquim Piree-81· .. Pl'C· 
sidontt•, pe<.li n. palavra. lk'\l'a jus tHlca.r a. 
minha emenda .•. 

UMA Voz- Não 6 a ocoasiã.o. 
0 SR . JoAQlll~1 PIRES-•• . para. OUCtiiDi

DhU.l' a. vota~íio, porque o pa.rooer eshl om 
perfeito antagonismo com o. justificativa feita 
:por mim, constante do impresso. 

VoZES-Olt! 

0 SR. E STAClO ComnRA-E' cara. i( 1 

\i·.; 
l:·l 
I i~: 

O SR. ,TOAQUlM PIREs-E' cara pot'quo 
paga do entrtvJa 2$, a.o passo que a outra. 
pagl\ ~.(I(J rclii; . _ 

O Stt. Urtr.A!'\o SANT0s- S;;rh o casu tlo i!· 
rcduzit• totfas :L f•OO réis e não elevar :1, taxo, 
da. fu.riolm .lil.ctca. ,, 

O Srt. J oMunr Pnms-lsso competia á !I 
Commissão de Oi'~.amQoto. ·i, 

O S.L· · Brlcio Filho (pele< o;-dem)
Sr. Presitlcnto, estou a.o lado da. Cornmis
são <tuc deu pQ,t'CCel' coott·a. esta. emenda. 

·1· , 

Já que o seu !Jiustre a.utoP :tppcliou para os ··· 
mcdieos da Camara., V. gx_ canscntir(t que 1• 

o menos compcton to dcllcs (n«o apoiaclos) 
v"uha. declarar que a approv:1ção d1~ emenda 
sol'ia um grande rual para u.s Cl'Ü\noa;. 

A farinha. do quo tr1tta a. emendtL é orn· 
pr~grtda. em larg<t escala na alimentação <las 
crianças.,. 

O SR.. Jo.v,•t:D! Puu:s ·- g n.s outras nii.o 
são~ 

O Srt. Bmcw FILI!O- . , . e supprimir a 
taxa do 500 réis, pelo modo por que a crnoll· 
ila. Jlropõe, hnpo1·ta em fll.zer vlgora.r para 
essa farinha a taxa rlo 28000 . A.~sim esse 1 

gencra, Iarg:m1onto consumido, não se1•ia. 
m ais usado ontre tts crianças pobres, quando 
nii.o tomos simi!ar produzido em condições 
do substittiil' esse gcuoro. (Apoiados.) 

Nestas c0odiçõcs, muito hem andou a 
Commissii.o tomando a. defesa do, clas~e pobre, 
<las cl'lanças desfu.vorccldas, c1uo precisam 
dess:1 fal'i~ IHL para, a sua a.limrmta.r;ão.(J/uito 
úom ; 't1l 1Atlo bcm1.) 

Posta a. Yotos. é r ojeitada a r eferida 
cmend<.~. sob n . 13 . 

E' ano uncíada a vota;-,.ãu da. scguínto 
emcotl a sob n. 14 , ilo~ Srs. Victot•ina Mon
toii'O c ou t1·o• : 

«Ta. L'it'u.- Cio.s>c 8•, n. l OG~ Hi.t to. tas, lOO 
réis om ver. de 40 l'Clis. 

OI as~ e 8~, n. lf19- CehuhLs, 300 1·0ís om 
voz do ~0[1 rék» . O Sn.. JoAQUIM PmEs-Níi.o 6 caso do oh I 

Não paço protecção para a farinha nacional, 
nem com isso me preoccupo. . . O Sr . Presideute--EmeD!la. D. 14. 
~us ha. uma ma.rJa d.o. flmnha osh•an- A esta. em!)nda, Qtl(j tem parocct• favoravcl, 

.ge1ra quo con~~gum,na.o se ~abo cvmo, entrar ·a. Commissão u.pr-escntou uma sub-emenda. 
na. lei de T~nl.<:'-s ;pa~a~do ~00 réJ~, emquanto Salvo reclnmaç~o. vou sub w.CJ ttoL', de pro· 
que as outras snmlaros pa"am 2$000, fcrcnci(l., tt Yota~ão lt sul;-emcn<.la da Com· 

A Commissão di sso que, attendendo a que missão. 
a farinha. lcctea. é alimentaciío de crianças, Em seguida, é po~ta a votús e u.pprovado. 
n. emenda devia sel' rejeitada; mas si é ossa a segui nt e snb-emenda. da Commissão: 
a nzlio oro favor da farinha la.ctea, igual «Classe 8•, n. 100-Ba.iat:ts alimentícias, 
favor dovcm met•cacr a pllosphatina e as l'a- inglezas c serncllln.ntes, ta.:Ka 80 réis por ltila, 
rinhas de Racahout c de Hcrry, raziio 30 y, • 

Vol. VII 
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Classe 8". n. 109- Cebolas ou cebolinhas 
- soltas, em rcsteas ou em molhos, tax& 300 

réis por kilo, razão 60 • í o.-. 
E' considerada prejudicada a emenda sob 

n. 14. 
Posta a votos, é· a.pprovada a seguinte 

emenda, sob n. l5;dos Sr>, Ri vada. via- Corrêa 
c outros: 

« Ao·ad. I•, n. 1: Mantcoha-se a taJta de 
25 réis por ldlogramma do sal estrangeiro, 
jil estabelecida na lei n. 1.144, do 30 de de· 

· zembro de 1003, que ot'ç-ou a receita geral 
da Republica.» 

Posta a votes, é approvud:J.. a seguinte P 
:parte da emenda, sob n. lü, d•) Sr. Felisbel· 
lo Freire : 

« Suprimam-se : 
No n. l do ~t. lo as palavras ao lupulo 

{classe 8", n. 114 da Tarifa), i cevada torre
facta {classe 7• n. 95), cujas taxas de 30, de 
300 e 80 réis ftcam resta belecidas. » 

E rejeitada a seguinte f.!• parte da. referida 
emenda. sob n. IB: 

« Continuando em vigor o § 3• drt lei nu
mero 144, de 30 lle dezembro de 1903, refe
rente ás classes 7a n. 95, 8•, n. 114 e 9•, 
n. 124.» 

Posta a votos, ê rejeitada a emenda sob 
n. 17. 

E' a.nnunciada a votação da seguinte emen
da, sob n. 18, do Sr. VictorinoMonteiro: 

<Art. 2•, § 9•, das Preliminares da Ta
rifa, a~arescente-se : 

Nessa disposição não se coroprehendem os 
artigos que tiverem servido de envoltorio 
para. productos ~xpo1·tados do paiz.» 

O Sr. Dricio Filho (palp m·clem) 
- Sl', Presidente, V. Ex. annunciou que a 
emenda n. 17 foi rejeitada ~ · 

O I!!! r, :Presidente- Sim, soohor. 

O SR. Brucro FlLI!O- Mas trata-se de 
uma emenda da Commissão.,. 

VQzEs -Que tem isso ? 

O SR. B:a.rcJo FrLllo- Pois bem; eu r~ 
queiro a veritl.cação da votação. 

O Sr. Ur~ano ~antos (p8la o1·· 
dem)-Sr. Presidente, me dê licença V, Ex. 
para. dar uma ligeira explicação, porque a 
Camara está em duvida a res,Peito disto. 

A Commis>il.o apresentou esta emenda. 
Quando teve de tratar do parecer sobre as 
emendas, annunciou que havia e~ames, a 
respeito da cerveja preta nacional, que com· 
Jlrova.vam que esta cerveja estava em con· 
dições "iguacs a cerveja estl•angeil•a. , . 

. 0 SR. CASSIANO DO NA~ClMENTO - Muito 
melhor. 

O Sa. URBANO SA:-~Tos- • • • si não era d& 
melhor qualidade. 

Eu me tinlla. convencido individualmente" 
pela. prova. que me tinha sido apresentada; 
porém, diversos collegas não puderam ver 
este exame nem apreciar. Mas depois apr e· 
ciaram e viram a. Yerdade do que affirmu.
I'am. 

Portanto, hoje declaro em nome da Com
missão que ella não faz mais questão dest[l. 
sua emenda, estando antes resolvida a vota-r 
cont1·a isto que propõe, porque vê a inconve
nien,cia da propo~ta. 

Eu por minha vez jâ tinlla -verificado ant e
riormente esses inconvenientes,l·a.zão por quo 
não dei a minha as,;;ignatura á emenda. 
(Muito bem. ) 

Procedendo-se â -veriftoação pedida pelo. 
Sr. Bricio Filho, reconhece-se terem votada 
a favor da emenda n. !7, l O Srs. Deputados 
e contra 112; tot&l, 122. 

O Sr. Presidente- A. emendr~ 
n, 17 foi rejeitada por 112 votos contra 1 O . 

E' novamente annunciada a votacão dJ 
seguiu te emenda, sob n. 18, do Sr. Yictorino 
Monteiro: 

«Art. 2', § 9°, da.s Pl'elirninares da Tarif:\, 
accrescente-se: 

Nessa disposição não se comprobendom o~ 
artigos que tiverem servido de envoltorio 
para. productos exportados do paiz. ~ 

o s..-. P.-es iden-te - Esta emend~. 
tem parecer favoravel da Commissão, qua 
apresentou uma sub-emenda, que é a se-· 
guinte: 

«Art. 2", § 90, das Preliminares da Tarifa, 
accrosceote-se: . 

Nesta disposição não ~e comprehandom os: 
artigos de producção nacional que houverem 
sorvido de envoltol'io aos productos exporto.
dos do paiz. ~ 

A emenda do Sl' , Victorino Monteil•o ~ u .. 
seguinte: 

«Art. 2', § G•, das Prelirnina,ros da Tarifa, 
accrescente•se: 

Nessa. dispssição não Stl coroprebendem os 
artigos que Uverem servido de envoltorio 
pum productos ell:portados do paiz ,» 

O .Sr, GerHlano Hasslocher 
(pela ordem)-Sr, Presidente, a emenda vao 
prejudicar, caso seja approvada., a producção · 
nacional, Não resta a menor duvida. que 
temos seguido, em mataria cconomica, um 
principio muito falso, qual o de proteger o 
desenvolvimento das t<~obrioas de aniagem em 
detrimento da producção nacional , que s0 · 
vê n1~ obrigação de p:1gar um preço elevado 
pelo tecido da juta . (LUe n1io 6 produzido no 
noe.~o pt\iz. 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 2:5/0512015 14:5:5 . Página t4 de 31 

SESSÃO EM 25 DB NOVEMBRO DE 1904 435 

Alguns males <tue della podem r~sulhr 
consistem na entrada livro do direitos dos 
saccos de fabricação estrangeira. e que no 
Brazll se sopponha quo tenham sot·vido de 
envoltorio paro. o cafê ou qualquer outl'o 
prod neto DD.Cional. 

"\gora. a C.ommi~são pretenJe tlis~inguir 
entre saccos de aniagem estrangeiros e sac
cos de aniagom nacional. 

-Eu desejaria que o illu:;tr:ldo relator de
monstrasse qual SCl'á o meio pratico do se 
conhecer do fut uro quaes os sacoos es tl'an
geiros e quaes os nacionao> que tivessem 
~a !lido do Brazil eapcar~do o caEí. 

0 SR. URBANO SANTOS- Eu quero sim
plesmente que todos elles paguem imposto. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER- Mas é CXa
ctamente o qne V. Ex. não diz na sua 
emenda. V. Ex. parece querer· distinguir 
entro uns o outros sac~os, e a. cooseqnenci:1 
sorf'~ que nenhum mais pagará. imposto. 

0 SR. URBANO SANTOS-Perdoe-me ; V. E:t. 
não leu o meu parecer. 

0 SR. GERMANO HASSLOCliER- JUStamente 
por ter lido é que estou fallando a respeito. 

O SR. Un.BAf'\0 SANTOS-Cx·eio quo não leu 
co!ll a.ttenção . 

0 Sn.. GER~IANO HASSLOCHP.R-Eu não en
tendo que devamos sacrificar todos os in
ter esses do Brazll á lavoura, como muitos 
entendem, mas que devemos fazer tudo o que 
fot· justo, o que (OI' razoo.vel-não resta du 
vida.. 

Todos reconhecem a sobrecarga. que pesa. 
sobre a. producção nacional, sendo muito na
tural quo um paiz como o nosso, que vive 
da. sua producção, trate de diminuir as dos
pezas de tl•ansporte da mesma producção e 
por outro lado procure dlm inuir as dcsllQZa.S 
da exportação da mesma producção. 

O sacco será. muito mais bo.rato desde o 
momento em que possa haver o retorno, 
isto é, ou de que elle possa voltar para. o 
seu exportado!', como se di no Rio da 
Prata. 
~ão é propriamente por es.se :processo que 

so facilita. ou favorece a producçáo, o mesmo 
systema dmVJ bCtche em que é rostituida ao 
exportador a importanela dos direitos pagos 
sobro a. quantiuado de algodão ou de aniagem 
que servo de envoltorio para as morcadorias 
de producção nacional . 

Estamos neste momento ameaçados de 
votar uma emenda quo só tende a fa vor ecer 
ao intercSEe de tres ou quatro fabricas de 
a.niagero, contra o> intores~es da producção 
nacional. 

Acho, por t a nto, que a emenda. da Commis· 
são não p6do ffer u.ppt·ovada. (Muito bem) . 

O Sr. Urbano Santos (pela 01·· 
dem)-'-:.Sr. Presidente, V. Ex. jã declarou 1 
que na.o me permi ttia voltar á. argumcn- .,i 
1ação!_ que eu para. aqui trouxe quanda tive ~~ 
occaswo de exlübir <l Camat·a a. respeit() i, 
deste assumpto, e que foi longa, documen- :l 
t:lda. e ao meu ver completa. a ponto de dis· i: 
~ i par a s duvidas quo om ·relação o. e3te &S· ~ 
sumpto tinha. o meu illustre a migl) Deputado ;, 
por Pernambuco o Sr. Brioio Filho, quo se: : 
declarou satisfeito. ,, 

O SR. Bnrcro FILHo-Per feitamente. 
O SR. URJJA.!\0 SAriTOS-Sinto quo o nobre · 

Deputado _pelo Rio G1•ande do Sul não csti- , 
vc.:se pre.:cntc ... 

O Stt. Ot:Lni.~;-;o 1-IAsSLocuEP.-Ea estivt.l 
presente. 

0 SR. UnB.\KO SANTOS-Mas não OUVi ll 
esta parte do discurso . 

O Srt. GP.RlfAIXO HAsSLOci-JER-Eu a...osist i 
a. todo o discm'So o li o resumo. 

0 SR. URBANO SANTOS - Mas o resumo 
não traz uma po.lavL·a. sobre este ponto. 

Eu disse o aeguinte : Ha muitos annos o~ 
negociantes importadores de café, quor dizer 
-estrangeiros, commercia.ntcs no nosso pa.iz, 
pretendiam isenç1io dos direitos que deviam 
pagar os saccosde aniagem em quo estivesse 
~ndicionado o cafó que fosse para. o estran-· 
getro , na. volta, quando viesse. Esta pretcn-
91.o ~ de muito tempo. Foi apresentada, a.u 
Ministro <L?. Fazenda, o Sr. Bernardino de 
Campos, foi Igualmente pre>onte ao Sr. Joa
quim Mut·tlnho e naúa conseguiram. Vieram 
conseguir o anno passado. 

A Associação Commercial de Santos e 11. 
daqui do Rio de Juneiro, aquella trazendo 
dircctamontc â. Commissão o esta fazendo 
publicar nos jorna.cs, apresentaram recla- · 
~ações c_ontra. a. isenção, que vinha prcju-- ·,; 
d1car a. mdustria. na.ciooal da aniagom, em '1• 
proveito, pura. c slinplesmcntc, do exporto.- :; 
dor de café, negociante esLra.ogciro. (Apoia- ,: 
do1). · :· 

O Sa GtnMANo H A.SSLOCHER- E porque '; 
nlLo, do productol' do café? '' 

O Slt, URBAI'\0 SAIXTOS - Agora diz o ': 
no~re Deputado qut' a. medida. proposta. apN - . 
velta a umas trt>S ou quatro fabricas sómente; 
pois bem, ba. dezenas de militares de contos 
empregados no BI·azllcm tabrioasdeaniagem; 
temos uma fabrica no Rio Grande do Sul, 
duas no Rlo de J~rneiro, quatro em s. Paulo, 
uma em Minas, uma. na Bahia., dúas em 
Pernambuco, duas na minha t el'ra e uma. 
no P a. rã, embora., scgund.o me parece, e3t<L 
ultima em pequena eacala. 

0 SR. GERMAr\0 HASSLOCUER- E donic 
procede apito. do qne se fazem al\i os sa.cco3 ~ 
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0 SR. URBANO SANTOS - Do estrangeiro, 
·rerlàcndo ao Thcsouro a importancia do im· 
posto pago por este artigo, ao passo que o 
1ue os negociantes estrangeiros querem é, 
fazendo concurrencia á. nossil. industria de 
nta.gem, introduúr, sem pagam~nto do im· 
p.J.~to, o~ ~accos em que exp(Jrtam o café. 

E' uma questão que 11Jiecta a nõssa indus
;l·ia nacional e quo aproveita simplesmente 
10 negociante estrangei.ro, vindo prejudicar 
~tal vez matc'r a noss:\ industria de aniagetu, 
Jm que estão empregados milhares de contos 
ie capital nacional. · 

voto pelo capital nacional, pelos intei'· 
3sses do nacional, contra os interesses do es
trangeiro ~ (Muito bem ; muito bent.) 

Em seguida é posta a votos e a.pprovada n. 
>eguinte sub-emenda tla. Commissão: 

<< Art. 2•, § 9°, ua.s PNliJUinares da Ta.
:•ifa, accreseento-se: 

Nesta disposição não se compt·ehendcm os 
~rtigos da produc{'.il.o nacional que Jwu verem 
mrvido de envol torio aos prod uctos exporta· 
:los do paiz.» 

E' considerada prejudicada a emenda sob 
n. 18. 

Posta a votos, é rejaitada a emenda sob 
n. 19. 

o Sr. Pre@idente- A's emendas 
ns. 20 <t 28 a Commissã.o apresentou uma 
;ub-emend:t, que, salvo reclamação, va.e ser 
votada de preferencia. 

0 Sa. THOMAZ ÜAVALCANTI-PGCO a pala· 
vra pela ordem. 

0 SR. PRESIDENTE~Tem a pala."Vl'a pela 
)rilem o nobre Deputado. 

o Sr. Tho1naz Cavalcaut.l 
(pclct ol·clem)-Sr. Presidonto, começo dccla· 
ra.ndo quo estou de plono accot•do com o sub· 
;titu.tivo da Commissão ; dá·so, porém, o 
ra.eto de quo uma daa cmcoda.s, assignada 
pela bancada do Coa.rd, não estú incluída nos 
!Ubstitutívos; por occasião do debate fiz ver 
isto, e o illustre relator declarou que a Com
missão estava. de acoordo com a emenda, ha
vendo, entretanto, escapado, na redacção, a. 
inclusão desta parte. 

Nessas condições, Sr. Presidente, peço a 
V. l'.:x. que destaque a emenda, que tem o 
n. 23, afim de que seja. votada separa.da· 
mente, visto que, como disse, embora (l!lteja 
a Commissão de accordo, nã.o foi a emenda 
incl11ida. no substitutivo proposto. (ilfuito 
bem ; mt~ito bem.) 

O Sr. Ul"ba.no Sautos (peta 
ordem)- O nobre De:putado pelo Ceará tem 
razã.o ; a. Commissã.o não interpretou bem o 

pensamento da sua bancada qur1ndo fez a 
reJdaoção. 

Assim, sel'à puramente uma. qucsião do re
dacção. Si V. Ex. acccder ao q ue pede o 
Sr. Deputado, submettendo scpal•adamente a 
votos a emenda 23 o fazendo votl~r . quanto 
ás outras, o substitutivo dt~ Commissão, urna 
vez aprovados uma. e outro, será depois o 
caso, apenas, de uma IJequeno. alteração na 
l'eda.cçã.o do SttlJstitlttivo. (Jlt•ito ue>:l ; mt~Uo 
bem). 

O Sr. Presidente -A Canuiru. 
ouviu as razões adduzida.s pelo honrado re
lator da receita. 

A' vista. do podido feito pelo Sr. Deputado· 
pelo Ceaeâ, vou submetter a vo tos a emenda 
sob n. 23. 

Em seguida é posta a votos e app1•ovada a 
seguinte emenda, sob n. 23, dos Srs. E. 
Studart e outros : 

«Continíta em vigol' a disposição cont ida 
no art. 2°, n. IX, do Ül'Çamento dtJ. Receita 
deste anuo, que isenta de direitos de impor
tação e expediente os ma teriaes necessarios 
ao abastecimento de agua nos municípios do 
Ceará e outros Estados 1lagellados pela.s scc
cas.» 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
substitutivo da. Commissã.o, referentes (LS 
emendas 20, 21, 22, 24 a 28 : 

«Fica isento de direit os, á requisição dos 
governos dos Estados, dos municípios e do 
Distl'icto FGdel'al, o material impo1•ta.do para 
ser applicado pelos mesmos em suas obras, 
feitas por administração ou contracto, e quo 
tenham por fim : o saneamento, embelleza· 
menta, abastecimento de agua, inclusive 
poços e cataventos, rêdes de esgoto, calçtt
mento, incluslve britadores, motores rospe
cti vos e rollos ou compressas pal'a macada
miza.ção, melhoramento e consePVaçã.o de 
bttrras c portos, const rucção de fornos para 
incinet'llção de lb:o, pontes, illuminação, es
tradas d~;J f13rt•o e vü1ção electrlca, inclusive 
o que se destinar ao dosenvulvimento de 
forças para estes fins. Outrosim, e pela mes·, 
ma. fórma, é isento o material destinado a 
labor ato rios de analyss e ao desenvolvicnento 
da instrucção ministrada. directamento por 
aquelles governos.» 

São consideradas p t•ejudicad.ts as referidas 
emenJas sob ns. 20, 21, 22, 24 a 28. 

Posb, a votos, ó réjeitada a emenda. sob 
n. 29. 

E' approvada a seguinte sub-emenda da 
Commissão, referente ás emendas sob ns. 30, 
31 e 3"-Z, 

São consideradas pr ejudicaflas as referidas 
emendas sob ns. 30, 31 e 32. 

Posta a votos, é approvacla a seguinte 
emenda da Sr. Corrêa Dutra, sob n. 33; 
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«O nde convier : Mas agora, procura:se isentar do imposto;(::~ 
Cont inúa em vigor o art. 11 do. lel de iropor hç.ão estas folhas, c o que nos re-i/~ 

11. 1.144, de 30 de dezembro de 1903. ~ sul ta é a morto da industri[l. incipientll em;' h; 
Posta a votos é approva.da a seguinte •~osso ·paiz. 1 1'~ 

emend<.~, sob n. 34, dos Srs. P aula Ra mos e Peço que se vote por partos, pam que, ~C!' h 
outro : vota:~ .. os favor da primeira, por ser uma: dis·1.1 ;; 

posiçao constante do orçamento em vtgor,A :;1 «Accrescente-se onde convier : poss:1. 0 Deputado votar contr~ as outras;,.;'~ 
Fic11m isentas de impostos de importação ·lJOrque se tmta de uma 1nnova.;ao quo veror,ai 

c pagarão o emolumento de 5 ~-; as folhas matar uma indnstrü1 incipiente. · ,. \.1 estampu.das :pa1·a fabricação do latas para, · 
manteiga c banha, diroda.m~ntc iniportatlas O Sn. . URBANO SANTOS - Acllo qtJC w·;; 
pelas fabr icas .» <leve vo tar contra tu • .to. _ :': 

E' anunocia.da a votaçií.o da seguinte o SR . B·rumo FILHO .;.... Bem. v. Ex. ,·ac\Y 
emenda, sob n . 35, dos Srs. Rebouças de aind:1 m<tis longe . Tanto n1e1Jwr. ;,, 
Ca.r vo.lho c outrc.s : Dá- sé al6m di sso o seguinte: não é só de',( ; 

«Onde convior : isonção de imposto quo so trata. aqu i; ilo> ... 
Art . Ficam isentas de impostos do im - mesmo tempo que se diminue o imposto de:.~. 

porta.ção c pagarão o emolumento ou taxa importação, diminuo-se o de ex1>ediente . .. ~ 
de 5 Yo de expediente as folhas estampadas Da a ppr ovnção desta emenda. r esulta óe·' :1 
pa.ra. fab rico de latas destina!l.a.s ao •~condi- cJ·escimonto da r enda da Alfandega. '· ~-~ 
ciona.mcnto de café torrado ou em pó. Eram as poucil.s considerações que eu ti- ··! 1 

nha. a. fazer. + 
O l!ili:•. Bricio Filho (pelct o1·clcm)- :-1 

Sr. Prosi.lcnte, como V. Ex. vê, são t r es a.s O Sr. ReboueasdeOax·valbod 
emendas, versando sobre a isenção de im · - Sr. Pr'Csidentc. quándo apresentei a emen· .; 
postos de folhas impor tadas po.ra a fil.brico.ção da i~onta.ndo a.~ folllas os tampadas para o fa.· ·; 
de latas. A primeira r~ferc·sc tt latas pat·a !>rico do lutas , •tl1m do sor acondicionado o ·'~ 
manteig(t o banha; a segunda a latas desti- ca.fé tort·a.do, ou em pó, cu e~tavo. muito i') 
nadas au e~condicionamento tlo café torrado o longo de sUPl!OI' que, em torno ~ _contEa :·; 
em pó e a terceira refere-se a latD.s para ella , se man1rest'I~Sc um::t oppostçao t:l.o ,.1 .. 
biscoutos o conservas. grande . ' 

A Comrniss'iio apro3entou um substitutivo. .r<1 havia a isouçã.o para folh:ts estampa· ·:· 
Devo om primeiro logar dizer a V. Ex. que das, p;>l'U. lo. tas de manteiga o b:1.nha c não ;' ( 
não foi toda a Commissão quo assim opinou .. - vejo ra.zi'ío pa.m que não se c.~ tenda essa me- ,·' 

o SR. PRESIDr;l'\TE-Na sua maioria. dida para ;•s httas estampadas, destinada.' 1·:. 

0 Slt. B ttlOIO FIL!IO - ••. v isto que ;~M 
meRJno o rela.tot• fo i de opiaiã.o contrar ia . 
Serla talvez mais conveníonto votar por 
par te, porque a sitmv<io destas emendas não 
é o. mesma. · 

Cora r elação á. emenda. que se r cfot•o ú.s 
latas para b:~.nha. e manteiga, já. figura a 
isenção na lei vigente; nestas condições pó~ 
de -se. a.ttondendo a ist o, mo.nter a di11osiçlio , 

Agot•a, oro relação ás duas eroend.as nova..':!, 
isto é, a que p1'0põo isenção tamhcm po.ra 
as latas destinadas ao café torrado o em pó, 
e as conscrv;~.s c biscou tos, é que mo pareca 
quero r a C~_!llal'ao ir_ mui to longo. . . 

Na occasmo do diScurso quo aqm prorer1, 
mostrei exemplares do latas já. fabricadas 
entre nós, contando cs~a. industria duas ta.
brioas aqul o uma outra quo acaba de ser 
fundada. o o ParA. 

Tenho mais do uma. vez combatido a pro· 
teocão IL industria nacional por meio da. ele
V"9llo dll.s tnxas das alfa.ano~as, porq uo acho 
GIIO um meto proteccioDista que devemos 
u1~~or oom o~utela.. Devemos tet' muito cui
d&du om la.o!}a.r mio deste roc11rso. - ·· 

ao acondicion:~.monto de ca.fé tol1'ado ou em :; 
~- . 

O uohrc Deputado por Pernambuco t rouxe 1 
- niio hu. duvida. nonhum:t-um pequeno nu· , ; 
mero de latinhas , mas eu supponho quo o . , 
nobre Deputado as~urou quo essas lo.las . 
eram fu.brlcada.s no p;1iz, mas não assegurou · 
que aqui fossem estampadas. , 

No pa!z só ha uma fa.bl'Íca do estamparia. 1• 

Sr. Pr·c~itlen t e, ú preciso quo animemos j• 
esla indu8tria da. t orrei'J.cção de cafC no nosso : 
palz. ,. 

A torrefacção 6 t\Jita no ostracgoiro e ;; 
quando o café é acondicionado em latas rotu· ·: 
ladas, o o:~.fé bom é dado como de procc· , 
dencia não brazileíra e o ruim como de pro- · 
codenc1a braziloira. · 

!!:' preciso, pois, que animemos esta. indus· , 
tria., do modo que o café seja aqui devida
manto acondicionado, escrov<lndo-so nos en· 
volucros, em todas as linguas, o modo de 
fazel-o, de preparal·o. 

ARsim, proponho quo se vote englobada
mente a.s emendas; ou são rejeitadas todas, 
ou sio acceitas todas, (Muito bem.) 
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E~ scgui.d{L, ó post!l. a. votos e approva.\la a. machlnismos destinado; ao fa.bt•ico o beuo-
refertda emenda sob n. 35. fi~ i o de productos agric..,tus,,. diroctamcntc 

E' unnunciada. a votação da seguinte emen~ importados pelos agl'icnl€ot~~: ou respectil·as 
ila do Sr. Cassiano do Nascimento. sob n. 36: emprezas, sendo o imposto de expediente 

• Accroscente·se onde convier: · pa.go nils iet·mos do fl.nai do m·t. 5• da Ta· 
Ficam isentas do imposto de importação e rifa vigente .» 

paga.rã.o o· emoluriumto de 5 "/u as folha> e3- Nesta isenção se comprellendem os appa-
ta.mpadas para. fabl'icaç.~o de latas pa.ra coa- relhos pat'(l, o fabrico de mn.chinismos. 
sorvas e !Jiscolitos, dh·ecta.mente importadas E' hmbem approvRda a emenda da Gl)tn-
pelas fabricas~ " - mis~o a emenda acima., substituindo a pa-

. Em seguida. é approvada. a referida. eJDenda lavra. imposlo tle cxpedient~, pela de ta:: a de 
sol1 o. 36. &pediente. · 

E' rojeibda. a seguin'o 2" parte da :-efe-
0 Sr. ,UJ.•bauo Santos (pela or- rida.emendasabn. 37,referenta aos m!l.ohi

. dem}- A' :vje:ta do. votação, me pa.rooe que nismos e a.ppa.relb.o.> pa.ra. monbgem de xar
' virtualmente fiea approvad.o o substitutivo qltOa•las, o aram\l farpado para cerca e o 
da. Commís~ão, quo Inclue hhs as isenções arame ovalado para tapagem de campos . 
concedidas nestas trcs emendas em uma. só Posta. a voto.1, é approvada a segttin 1;1) 
!lisposiç;io. (Apoiados. ) emenda. sob. o. 38, do3 Sr3. Victorino Mon~ 

A qu~ii.o é de rodacçã.o simplesmente; 6 teiro, e ouLros : 
J)ll.ra. não estar a. rep1•oiuzir tres emendas que Onde coe. v ler: 
podem ser rct1nida.s em uma só. (Apoiados.) << Art . E' o Govel'no a.u ~orizado, 0:1. vi-

Postl. em seguida a votos, é tam bem appro- gcncía. da. pr.Jsonto lei, a. conceder i.;enç:iio do 
vo.da. a. . seguintCJ sub-emenda d~ commissiio direitos de imoortaç.ã.o é.s sementes e exem

. refcr~ote á.a em(jndas sob ns. 34, 35 e 36: . pla.res de pla.nt\s vivas, de reproductores 
· «Ficam isentas do .imposto de importação finos do gatto vaceum, ca.va.llal', mua.r, laoí
. e pagarão o cxp!ldicute de 5 •/. as tolba.s lll!· gero e SU!no. (Lei n. 1. 144, de 30 <le de-
. -ta.mpa.das para. fa.bricaç.lí.o de la.tas pa.ra. zombl'O de 1903, u t . 00) . :;. . 

manteiga, banha, conservas, biscoito~. café E' posta a. votos e app1•ovada a. seguinte 
torrado ou em pó, qu .mdo diroctamonte im- I• parte da. emenda. sob n.30,dos Srs. Candido 
portadas pelos p roduct.ora.s destes artigos.» Rodrigues e outro3 : 

E' aonuncia.da. a votaçii.o d:J. seguinte emen- cArt. Fica o Governo :J.utoriza.do a oon-
da, sob n. 37, dos Sr.~. Víctorino ~rontl3lro o eeder iseaçiio de dÍL'eitos aduaneiros ás dro-
outros: ga.s o utenslllos quo forem importado$ para. 

cOnde convier: uso da.s a.s.-;ociaçõos ou ligas contra. a tu
berculose.» Art. E' o Govel'no autorizado, na. vigen· , · d t n. 

cia. da presllnte Jel, a. conccilct· isenção ile E reJeita a. a. seguln 3 "' .. parto d a. re!'l!l'ida 
direitos aos ingtrumontos do lavom•a o m:J.· emenda. sob n. 39: 
h i d t . d « b · 1 ti · co bem assim f~a.nqula. de por~e ao.s im-

c in smos c.~ .ma os ao .a rico e >cne 010 prcssos e publicações daa mesmas a&>ociações 
de productos agrioóla.s, dirocta.mente impor- rol:\tivas á propaganila do ensino e educo.çio 
tadoa pelos agricultores ou l'e!pectivas em· hy~icnica das cla~sos populares.» 
prezas, sendo o imposto de expediente pago ... t · d 
nos termos do .final do art. 5o da Tarifa. vi· os .. a. vo os, é a.pprova. a a soguinto 

1 gen~e. Nest:l ii!Onção se oomprebondem 08 emenda, sob n. 40, dos Sr3, José BoniCacio e 
a.pparelbos p:~.ra o 1ab!•ico de lacticiuios, os -ou;i~~~escente·se onde convier : 
rnachiniemos c apparelhos P3.1'3. monta.gem Art. E' o Pode-.. Executivo autor;zado u. 
1le :~~:arqueada~, 0 arame f:upado I>a.t'a. cercas conceder isenç.lio de direitas p:>.ra. os ovulos 

• c o cu•a.me ovala.do para. h pagem ilc campos. do bicho da seda.» 

o 8t•. p re.al• Ien te-A orno o da o.trc- E' a nnuncia.da. a votação · da. seguinte 
r ocida pelos S1·s . Víctoriao Monteiro e ou- emenda., S)b n. 4! • dos Srs. TtJsta e 

outros: 
.tros ê acceita pela. Commis.iã.o na primeira. cAccrc.rroen~ se onde convier : 
parte e rejeitada na 'ilegunda parte. d d · 

Vou submetter a. votos por po.rtc~. Art. Aos in i vi uoa ou empl'ous que !le 
Em seguida., ú posta a votos 0 appl'Oyada. a. propuzerem o reo.liza.r a. cultura. nacional 

~eguinte 1• parto da. refeL·iúa. omenda. sob e cconomica. do cn.ré, cacctu, fumo, algodlío e 
·n. a7 : fibra. toxUs a.níma.os o vegota.es, c pl'Oceder 

ao seu bGneflela.mento 0m lnat.a.Uo.ções con· 
Onde convier : t1•acs, convenientemente montadas, o Go
c Art. E' o Governo autorizado, Da vi· \·crno concede~ isonQii.o de direitos pat•a. o 

.geneía. da. . presontc lei, a. conoede1• isenção material d~tínado a.os estabelcclruenws 
de direitos ·aos instrumentos do lavoura e respectivos. 
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Com o intuito de impulsionar a. culiul'!l. 
•nacional, o Gove~no Rl'omoverá. junto ás es
tradas de ferro féderaes e :la companhias de 
l'Javeg<l$âo sub';!l~c!onadas ou de qualquer 
outra. tõ1·ma. a.multa.da.~ pelo Estn.do; uma re
ducçã.o razoa.vel na.s ta.r!fas de. transporte 
para. os productos bcneftc1ado~ nesses esta.be· 
cimentos. 

teressados ·devem re::11iorcr a, iseri~íió. à.o Mi
nistro da Fazenda, .Pa.r3. que e.~te possa, 
d~pois. de e_!:a.mina1' os objectos, conceder -ou . 
nao a 1sença.o, mandando pagar o imposto de 
10°(o d:> e:tpediente. 

Eis, Sr. PL•esideote, o pen3amento da 
eme?da, apt•eaenta,da pela. Comni.i3s\o de 
Agrtcul tura. 

§ 1. 0 Si os fiSta.belecimcntos fo1·ern fun· 
<11.dos por synil!ct~.tos agrícolas, Ol'"'auiza.dos 
tle accor~o com a. le! de 6 de· j .\neiro de !903, 
Oll mater1a.es pa.ga.mo 5 ~·• ad 'Oa~rcm, iade· 

· pendentcmenh do despacho do Minist1•o 
da Fazenda, na, f6l'rna das leis alfande
garil.s, 

§ 2. 0 • Só gosa.rão da~ vantagens esta.tui.das 
no presen ie artigo a.s installações centracs e 
os produc tos nella. benetir.ia.dos, quando os 
governos locaes dos Est:\dos ou do Districto 
Federa.!, o11de forem cshlõelecidas, lhes con
eeL!erem tambem favores.» 

. O 8a· .. Tosta (pel(!: oràem)- St•. Pre
Sl.dente, s1 a emenda, CIIJa. vot<.1çâ.Q V. Ex. 
acaba de ~nnu!l~ia.r_, fos.~e uma. emenda. pos· 
soai, en nao vtruL 11. trii)una. encaminhar a 
votação ; sendo, porém, a. emenda. da. Oom
mmissio de Agricultura, que é da cootia.nça 
>la Ca.ma.ra., o resultado de "randcs cs· 
tudo.s e meditaçl os, não poss~ deixar de 
e:Iplicar o pensamento da. Oommissã.o orien· 
tando a. votação. ' 

Sr. Presidente, a emend!l. por fi m tem fa.· 
vorecer a. importação dos ma.teria.es <iUC se 
destinarem lL construcçã.o de usinas centra.es, 
para o preparo do. fumo, do algodão,do cacú.o, 
e das dbras textts, vegetaes e animaes. 

Ella se compõe· de duas pa.rtos : O li a im· 
portaçio ê fe ita. po1• syndica.t os a.grioolas, 
orga.n!sa.1os de accordo com a. lei na 6 de 
janeiro de 1903, e neste caso a. emenda. nAo 
conoode isenção do direitos, mas, roduz a. 
taxa a 5 o I o ad '!Jalorllm. Fica., port·m to 
comprehendido na regra gel•a.I ; isto é, o9 
. ~ynd!eatos que impor&a.rcm mcteriaos ob· 
teem d~spacho na.s al!'a.ndegas,: os inspe
ot?r~s, mdependentemen\e de despacho do 
Mm1stro dr.. Ea.zenda., sem a~ delongas ine• 
vita.veis nos casos do isenção de direitos. 

Ou então, Sr. P!•esidente, trata·BB da. 
1mportação de ma.teríaes para. essas usinag 
feita., não por syndica.tos agricJlas, quu tceni 
poi.'SOnali~de jnridica, que são ~a.ra.ntida.s 
por uma lei especial ; mas por indivíduos ou 
emp~ezas nã.o co~prehendldas na lei dos 
syndiea.tos, c então esaos matoriaes toem 
isencoo de direitos, ma.s paga.m 10 ' 'o, de e:<· 
pedleote, isto 6, a.pplica-se a. excepÇio, é ne· 
cessarlo requerimento e desp11cho do Mi· 
llistro da. Fazenila. 

. _Pois bem ; o honrado },linistro da. Fazenda 
nao só no 1•ela.torio do anno passl.do á.pre
s~otado ao Pr3~ideuto da Republica: ·como 
a.mda. no rela.tor10 destír a.nno, preconisa. esse 
~ystema (ap_oia_dos), dizendo que não se deve 
1Sent11r do d1reltos e cobrar expediente deve· 
se, a.n,es, estabelecer o regimon da. l'edueçã.o 
~impostos. conforme as vantagens de que 
sao mereeodo!'Oi! os que solici tam taes fa.· 
vores. 

POL'tanto, o ctue a Commissã.o propõe em 
~eneficio da. la\'Oill'a o que os syndtca.tos. que 
1m_portarem materi~s para a constracçã.o de 
usxua.s centra.es para fumo, café c cacllo nã.o 
dír ihm petição ao Ministro da Fazenda,' mas 
requeiram a.us inspe11tores das alfu.ntlega.s, 
para. elles despacharem na fórma commum 
das leis alfandega.rias. 

Agora, si acaso os lnspcctor~s da.s a.lf<~.n· 
dega.s não merecem confiança, p:n·a. despa
eba.rem,no caso vertento, tambcm nã.odevem 
merecer para. os ou~ro! despachos ol'dinarios. 
quando a.s t11.xas forem mais elevadas e se 
tt•atar de negociantes ou outras cla.sses im
portadori\S. 

Devem ser snbsutuidos por pessoas de 
confianca. . 

Ta.l é , Sr. Presidente, o p~osa.meoto da 
Commissão. Como a. Commissão obedeeo a 
um plano. alia. não pódc sem querot• allá.s 
craar coofiictos com a. honrada. Commissiio de 
Ol'ça.tneoto, eooscrvu.r-se silenciosa., quando 
se trata. do assumptos que dizem respeito á 
s01•te ela a.gricultu1•a. c dos syndica.tos agrí• 
colas . 

O Sa•. Urbano Santos (pala ol·
ácm)- Sr. Presidente, a Commiss5.o de Orça
mento nunca duvidou do intuito da Commis
são do a.g1•ieultura. e iolustriãs connexa.s, 
pois bem sa.ba qual a. competencia. e superío· 
rida.de que distingae cada. um dos seus 
m~m_!lros e a. importa.ncia quG cst3 oom
mtssa.o tem no se10 da Camara. e os l'Olle~ 
st>rviços que ello. está pre3tando. 

Mas, Sr. Presidente, muitodlverao é tratar 
da assumpto de animar a índustria. e ag1·icul· 
tura. do paiz e tra.tar do 'ssumpto de .dsoa.· 
lisaçã.o de nossa~ rendas, -

·Portanto, nos tormos das leis aira.ndegariM 
não cabo aos inspectorea dcs.Pa.char; os in-

E:ste assumpto presume a. Commisiio de 
Orçament-o. pelo facto de estar dedic:t.ndo 
todo3 os dias o seu e~tudo, est:~.r na.s coru. 
dições da conhcoel·o um pouco mcll10 d~ 
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que a honrada. Comm issão de Agricultura. e 
Industrias Connexas. (St1sswTo HO ~·ecinto.) 

Sr. Presidente, pE'ço que V. Ex. invoque 
a. a ttençã.o da C amara. 

0 SR. P R.ESI OENTfi (jazendo S OCt'f os lym· 
panos)-Attenção ! 

0 SR. URBANO SANTOS-No caso, Sr. Pre• 
sideoto, t rata-se sirnplremente de tisca.liza.ção 
de uma isenção que a Com missão de Agri
cultul".J. e Industrias prollÕe para a lavom•a.; 
tra ta-se pura e simplesmente de fistlalisa.ção 
de uma isel!-ç,'í.o que esta commissão rrropõe 
em nome da lavou ra., 

Ella quer que esta ise nsjão seja concedida 
independe;.teroente do despncho do ~.'Ii nisko 
du.Fazonda.. 

O Sn.. TosTA-Quer é reducç:Io elo imposto 
e não isenção. 

Si fosse isençã o, dtlVia requere1• :10 Mi 
nistro da Fazenda; m:J.s G a L'!lducção do ím· 
posto. 

0 SR. URBANO SANTOS - Perdão; aqui 
está.: § i• Si os osta.belecimen to3 forem 
fundados por syndicatos agricolas , organi · 
zados do accordo com a lei de 6 de j~neiro 
de 1903, oa materia.es pa.ga.rio 5•/• ad 

11al01·em. 
O Sr . . TosTA-Ahi nã.o ha a palavra

simplesmente. 
O Sn. . URBANO SA. ~.;Tos-,.Es tes 5 •/o ad 1Ja· 

to,·em importam em muito menos do que 
se dissesse simplesmente: fica concedida a 
isenção, etc. 

0 Slt. PAULA RAMOS- Apoiado . 
O Sa. U RB..I.NO SANTOS- Vê V . Ex, que 

no caso se trata não sô de uma isenção de 
direito e-mais do que isto-ue umtl dispensa 
rla taxa rle expediente. 

Nestas comlições, desde que a Commi.ssão 
de Agricultura o Indust ria. p1•opõe um favor 
desta orJ em om prúl da agl'icult llt'a, porque 
quer eximir-se ao mesmo tempo da fiscali
zaçã.o do Sr. Ministro dn. 'Fazenda, p1~ra que 
não se possam porventura dar a buaos na. con
cessão desses fayores (a)){)iados), não é justo 
tal se dê e isto expliquei particula•·mente ao 
meu d istincto amigo o Sr. DeJ>Utldo pola 
Bahia. Contava mesmo que S. Ex:. não vol· 
tasse a este assumpto. . 

A exigeocla que ;1, Commissão de Orça
men~o faz ~ de todo o ponto justa e justi
ficada, por ISso que se trata. de favores con
cedidos á lavoura.. A Commissã.o eoncorda 
em que seja concedido, pensa que niio é 
muito, o que a. Commissão de Agricultura e 
Industria pede, mas dejesa. unicamente que 
a. conceSIIão desses favore.~ seja. feita. sob a 

· ftscali~~ação do Ministro da. Fazenda. Mais 
náda. . • 

O Sr. Pres iden-te ·- Va.i sé votar 
a. emenda n . 41, tendo o parecer fa.voravel 
da Coromtssão de Orçamento,nieno.s na parte 
do § 1• onde se diz : •tu:leptmdentement~ de 
despacho do ;liinisterio da Fazenda, na (o't'ma 
da$ ~eis alfande,qarias. Será posta a votos a 
emenda. menos a. parte que t em pa.recar con
trario dn. Commissão de Or•:amen to, 

Em seguida é pos ta a. v otos e appt'o1·a.da 
a referida emenda sob n. · 41 , salva a mo- · 
dificação da Comm issão. 

Posta a votos, é rejeita(l(l a referida mo
dificação propo.~ta pela Comroissão á. em enda. 
sob n. 41. 

O Sr. Presidente- A emenda foi 
mantida. em todos os seus t ermos . 

E' a.nnunciada. a votação da. eeguinte 
emenda, sob n. 42, dos Srs. Tosta. o outros : 

« Onde convier: 
Pagarão só mente 5 • f o acl valo?' .:1m. de im~· 

posto de importação nas a.lfa.ndegas o3 ma
chinismos e instrumentos destinados á. la
voura, abrangidos, a lém dos constu.n i.os do 
a.rt. 424,da Consolidação dos Leis Aduaneiras, 
os seg nintes: 
· 1°, locomoveis agrícolas; 2• , valvulas de 
borracha paro bombas de ar e para. outr&.<l 
machinas de qua.lqucr fórma ou feitio; 
3•, télas de ar a.me de cobre ou i:l,tão, cones 
da papelã o ou couro para turbinas e peças 
componentes de baterias do d!ITusão; 4• , .es
covas de ar ame, fer ro ou h\tão, ou raspa
deiras para. limpeza do tubos ; 5•, manome
tros par a iudicar pressão de vapor e de 
vacuo, índico.dores de "temporatu1':1.; 6•, tubos 
de cobre, ferro ou latão pnL'a. caldeiras e 
para. apparelbos de conc6ntração e evapo
ração; 7•,moinhos para quebrar e pulvorizasr 
n.ssucar ; 8•, <Jr•ivos e seus supportes, e tra.
vessõe~ para fornalhas; IJ>, tacllas, moendas e 
engeenagens com os seus acoessorios ; 10'>, 
apparelhos de m ovimento ou transmiSsão, 
comprehendendo polias, ei.~os, manoaos , lu-· 
vas, chave·~as, annois, colla.L'CS do suspensã.o; 
11•, trilhos eom todos os seus a.ccessorios, 
grampos, chapas de jllucção, parafusos, des
vios, contra-trilhos, cruzamentos ou cora
ções, agulhas pa.t•a os devios e a.pparelhos de 
ma.nobral·as: Líl0 , locomotivas e vagõE>s com 
seus aacessorios ; 13°, alambiq11es e columnas 
distillatorias com seus a.ccessorios ; 14". fôr
mas passadeiraa crystaliza.dora.s para. purga.r 
a t•eftnal' assucar e cll.l especial p twa fa hri
caQão; 15•,.bomb\s de ferro ou outro metal 
para qualquer liquido ou massa, on abaste
cimento de a.gua quente ou fri a. ; 16", v idros 
e tubos de vidro pa.ra. apra.relhos do evnpo
raQão e concentração, para indicadores da 
nivel de agua ou outro liquido dentro dos 
appa.relhos ou caldeiras ~· 17•, ara. me rarpa.uo 
e ovalado das seg11intes dimensões-lSX 16 e 
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19X 17, inclusive mourõos de fel'J·o ou aço induzida. ne~se erro, por culpa. mesmo da. ,; 
para cercos, e os respectivos osticadores ; Commissã:o de Agri<>ultura, que, em vez de · :~ 
18", os desnaturantes e carburetautes do se referir ao ttrt. 2" das Preliminares da Ta· ,; 
alcoal; 11/0, os toneís de fe2•ro, estanhados, rifa, se refere a ossa disposição da Consoli- ·,: 
para o transporte de a.Icool, e os apparclhos dação das Leis das Alfandegas, que, em di· )" 
destinados ás applicaçÕQS industríaes do al- reito fiscal, se considera já l'evogada. jl 
cool; quando os machinism.os, appa1•elhos c o SR. ESTACIO CoiMBRA._ v. Ex. tem , I', 
objectos discriminados forem importa,dos por 1-a.são. i': 
syudic ... tos agrícolas, organizados lle cantor- .. 
midade com a lei n. 979, de 6 de jét.neiro O SR. URBANO SANTos-Depois tive expli· :·: 
de 1003. - cação sobre. os intuitos da Commissão ·de ;! 

(!j ProYado, que o syndicato, :prevaleceo.- Agricultura e acho que a Garoara nã:o deve : 
do-se do faYJr da lei, importou os objectos pôr dnvid:L em app:·ovar a emenda tal como r' 
mencionados com a reducçlio do imposto se acha .concebida, apenas com a modificação 1, 

para. vcndel-os ou cedel-os a pessoa estranha fi.na.l que a Commissão de Orçamento propõe,_.! 
á associação, sel'á impo.~ta a. multa. de Nessas conrliçõcs, Sr.. Pre.s illente, neço a. li 
3:000$ ao~ impo.cto.dores, sendo ptllo paga- V. Ex. que consulte :i Casa sobre ~i cônccde '; 
mento responsaveis solidariamente o~ asso- u. retirada rla sab-emcnda da Com missão 
ciados. . q nan to á pr im:oira p11.rtc, su b-ememla. que co- · 

b) No C[tso de reincidencia, a multa será do meça pelas palavras: «Pagu.rão sómente .:. 
dobro c o syndicato set•ú. dissolvido, a reque· 5•/.- ,.»(Muito bem; muito bem) r. 
rimento do procurador da Republica, além 
das penas em que incorram os infractores, o §r. Pa•esident:e -Os Srs. que 
nos termos das leis crimina.es. concetlem a retirada pedida, queir:tm sole· 

O Sr. Esitaeio Coimbra (per.a 
ordem)-St·. Presidente, o intuito da Com
missão de AgricnHnm, ao confecciona.e a 
emenda n. 42, foi incluir os machinisrucs 
agricolas que discrimina no di~positiyo da. lei 
que sujeitava apenas o pagamento do 5 •/o 
ad 'llalor~m os machinlsmos agrícolas con
stantes Jo art. 424 da Consolidu.çao das Leis 
das Alfa.ndegas. 

O que quizemos foi, por um Lado, desen
volver o favor jti. existente na lei, c, por 
out;ro, (lVitar os embaraços quG encontram 
os importadores de mll.chinismos ugricolas 
em tod<\S as a.lfaodega.s da Repub!ict~, de tal 
modo que muitas vezes o importadot· prefere 
paga1• a tota,lidade da imposto :Lduanoiro a 
esperar pelo despacho do Ministro da Fa.· 
zenda. (Apoiados.) 

Foi este a intuito da Commissão de A"'t'i· 
cultura, ao fo1•mular a emenda n.42 ; afigu
ra-se-mo, entretanto, que a digna Com
missão de Orçamento não per.ceb<Ju bom tL 
nosso int9Uçã.o, o, ncsta,s condi(oões, espero 
que o illustt'e relator da receita venha os· 
cla.recer a Camara, de modo qne o voto desta 
seja no sentido de affil•mar a orientação 
victoriosa no seio do Congresso em pról das 
industl'ias agricolas do paiz. 

Eru. o que eu tinha a dizer. (l>f>.tito bem; 
muito bem). 

O !!;r. Urbano Santos útela 01"

dem)-0 illustre Deputado por Pel'nambuco 
tem rasão; a Commissão nlío comprel1eo.deu 
o intuito desta pa.rte da emenda que diz: 
«Abrangidos, a.lém dos constantes do art. 424 
da. Cousolidação dv..s Leis Aduaneiras»; e foi 

Vol, VII 

vantar (Pausa.) 
Foi concedida a re Lira da ua primeira. parte 

dct sub-emenda da Cmnmissão. 
Quanto á ultima, a Commissão confirma, 

sustenta-a, não ú ~ 
0 Sa, URDA. NO SAN'l:OS- A sub~ti tuíção i 

d:J.l'oferencht ao art. 424 da Consolidação 
pol' outra refercncüt a.o art. 2• tlas Preli
minares da tarifa será uma questão de rtl~ 
dacção. 

0 SR. PRESIDENTE-Vou pôt• a votos a 
emenda sa.lvo a modifi~açiio r cfet·ente á ul· ' 
tima parte. 

Em soguida éi posta a votas é appróva.da. 
a rllfel'idn e'llonda sob n. 42. 

E' igualmllnte approva.da a. seguinte modi· 
tlcacão da Commi~são : 

«No caso dll roincidoncia., a. multa. será do 
dobro e o syndi~a.to .aerá dissolvido por acto 
da administt-açü.o pu!Jlica. .» 

E' <Lpprovadu, a soguinte omGnda da Com• 
mis~ão : 

Onde convier : 
Art. Na conco~são das isenções de di~ · 

reitus de importação permittidas pela. J!i'O• 
sente lei serão sempre respeitad:ts as dispo
sições do decreto n. 947 A, de 4 de DO• 
uombro do 1890. 

Posta a votos, é rejeitadu. a emenda sob 
n. 43. 

E' annuncia.da a votação da seguinte 
omenda do Sr. Felisbcllo Freira, sob n. 44 : 

«AO art. 1°, n. 31: 
Destinem-se 5:000$ ao Asylo do Sagrad() 

Cora.Ç~ão de Jesus, nesta. Capitu.l, tirados dos 
10:000$ de que trata. a lettra k, in fine, do-

56 
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n. XIV do art. 2• <h l ei n. 953, de 29 de O. contraeto co.m a. Cottip::t;iihia de Loterias 
úeZ:emb1•o·de 1002. · Nacioua.e9, fe ito o · n.nno pa.s>ado, é o mais 

' >O.'' ! · ' minucioso possivel ; prevê a. dístriliiliçio 
O . SL•,,. Felisbello Freire (pela das quotas em todas a.~ circumstancias pos

tlrdem) - A L'~eiçã.odesta.s emendas basea.-se siveis, mesmo que S3 venha. a. dar odes
.no 1eguinte : é um11, questão de contt·acto app~recimeuto de qualquer instituto da.· 
i!Ue não deve ser revogado sinão por niutuo quelles que estão contemplados com quotas, 
Mcordo das pa. .. te~. · - já. estando previsto no contra.eto que 03Sn. 

Peço ao honrado relator que me expli quota pa.s.'!ará. para outro instituto, não 
,,&·e o penstl.mento do sou pa.recor·. Si ciiste ll.l.vando pos>ibilida.de de h:wer sobras . 

. 
; ntracto, como. de fa.cto ~xiste, e~te cof.ltra· Em vista. disto, a Commissão deu pa.rocer 
:, da. compa.nhla. de Ioteru1.s na.c1omcs tem contrario a esta. emenda • 
. ;.- do violado. - Todos os casos est.ã.o previstos e a. dispo· 

·O Sn.. Un.nANO SANTOS- Explico Ioga em síção consts.nte da emouda., na lei, seria. uma 
a:pJ.rte. ~ee eontracto provê a hypotlu~se ín~tilidade. {J1uito b~m.) . 
até do deeapparccimeuto das instituiçÕ6'! Em seguida é posta a. vo~os e rejeitada a. 
beneficiadas. referida. emenda sob n. 44. 

E' considerada. prej ildica.da a. emcnja sob 
O Sn.. FELtsBILLO F.RI:)I Il.E - Sr. Presi- n. 45. · 

tlente, o Congr~so tem vottJ.d.o todos os São succe•si vamonte postas a votos o l'G-
annosverb:~. pa.ra. auxilio a. est.abele()imentos jeitadas a.s emendas sob n. 46, 47 c 48. 
de clrlua.de ej&Jni!.IS foi a.qul apresentad~ a. São successivameate postas a votos e ap
razão ora apontada, e o·contracto não tem prov.1d.1s as seguintu emendas do 81•. Fra.n-
sirlo modificado. cisco Sã. ; 

O contL-a.cto não Pl'Ohibe fa.zer scquot• <c No titulo 13 (renda. do Corraio Geral) 
qualquol' modificaçio nos estabelecimentos. diga-se : ô. 700:000:)'000. » . . 
O contraot() não cogito. disto, e se cogita o Sob n. 50, dos Srs. Rib3iro Junqueira e 
Congresso o tem violado mais de uma voz. outms: 

o Sn.. RIBEIRO JuNQüEIRA _Já 0 anno « Ao art. 2o; accrcscento-se olido convim•: 
passado faram rejeitadas as emendas neste A conceder fl.'a.uquia postal ás·. revist~<> de 

. santido. · caracter a.gricola, industrial e eommercial, 
.pobbcado.s pelos governos dos Estados ou do 

O S.a. F&LlSllELLO F.R.EIR~õ-Chamo a atten- Districto Federal, uma.. vez <lU~ tenham dis· 
~ do. Ca.ma.ra p:u•a a base do pareeer sobt•e tribuic;ão gratuita. .» 
a. qul.l nutro as ma.is p~oftlndas duvidas. Sob n. 51, dos Srs. Tosta. e outros : 

Si exisie re~lmente probibição por parte < Accrescente·se onde convier : 
deste contraeto - eu não quero duvida~• da O Gover•no ê autorizado a conceder fran-
paJa.vL•a donobt•o Dopot\\do - este contracto quia. postal para a corresponden~ia, publi
tem sido viola.do _ pelo Congt·ess!l muitas ca.ções e sementes distribuídas pela So:neda.de 
vezes, porquanto tem elle votado verbas para Nacional de Agricultura e pelas sociedades 
estebelecimentos de cariuade em todos os congeneres esta.!lua.es, o 'bem assim pa.m os 
orçamentos da receita a.tú o a.nno passado. boletins officiaos dos · Estados, destinados á. 

t propago.nda. a.g1'1cola. · 
Chamo a. tençã:o para a.~ verbas destina.da.s E' aununcia.da a. votação da seguinte 

ao!' estabelecimentos de caridade nos Ei· emenda sob n. 52, do Sr. Erlua.rdo Studart: 
tados, que siio tiradas das quota.s da compa.· «Ao art. zo, onde convier : · 
nhia. e que ttcam sem eliaa. A conceder fL'&nquia. postal á. eorrospon· 

Ha. umil. verba. de 10:000$ consignada no dencia, imEt'essos e publicações do Instituto 
orçamento do anno pa.ssado que fieou sem de Protecçao e Assi!toncia. á. Infancia, desta 
'&.ppli0%'io. Capital. 

Pois 116m ; estas quatro emendas mandam 
appljcação quotas deis Ettados a.os estO.bele· o Sr. Eclua.rdo 8tnda.rt (pela 
C:ímant.~s de caridade, sem a menor alte· ordem)-Sl'. Presidente, tomo a Uberdo.d~ de 
racio. chamar a attençiio da. C;1.m111'a. para esta 

Desejo, •'Por~m. que o nobre relator dê as emenda, e ouso mesmo pe~ir-lhe que a 
-explicações nooessa.1•ias W,ra. obviar qualquer approve. 
duvida. Conheço de perto, o Iastituto de Pro~ 

e Assistonch á lnra.ncia, o posso garanti}! 
aos nobres Deputados que el!!e instituto 
presta. os melhl)res e os mais assignala.dos 
serviQos á populacão, principalmente tís 
crianças. (Apoiados.) 

O Sr. Ur'b:~.u.o Sa.nto.;s (pela or• 
IZ~m) -:-Sr. Preddente, infllrmo á Camara 

. aquillo que o Sr. Ministro da. Fazenda in· 
forí;ie)U: á Commirsão. · 



A Commissã.o d mdg pa1'ecer conirario á 
minh1. emor1da, peço licenç:l para di.zer, 
commetteu uma injustiça, e si eu quizesse 
fl'izJ.l-a, b~shria. apresent<u' ú. Camar•a o ex
emplo com respeit!l ao proeed.imeoto quo 
ella. twe l1a. poucos dias, mandando dar à 
Maternidade a imparta.ncia. de 40:000$; e 
~gora. reoasa.ndo (\ insignificante quantia_, 

.talvez a.unual, de 150$ ou ~00$, a. urna in
. stituição quC1, a meu ver, é o prolonga· 
;men to daq uella.. 

O Instituto de Proteeção não pódo deixar 
.de seL' o prolongamento da Maternidade. 

Pe<:.o, pois, aos meus honre-dos col!!lgas que 
approYem a. emellda. · 

O Sr. Ul•bal.l.O Santos (pela 
o;·dem)-Sr. Presidente. o illustre Deputado 
pelo Ceará é\oa.ba de dizer que a Commissão 
commetteu uma injustiça a. respeito dessa 
mstituição, para a. qual S. E)(. propõe a. con· 
cessão da. franquia. postal. 

Sou obrigado a dar os motivos que in
fluira.rn no animo da Commissão para. dar 
est'3 parecer. 

A Comrnissão não desconhece os serviços 
que eSi,!a. instituição possa. }lresfar, e nã.o se 
~ecusari11. a aaquiescer á. coneessEio de um 
Olltro faVDl', menos este de franquia postal. 
Por uma simples razão: ú que a concessão 
deste favol' está prejadicando largamente o 
The souro. 

Faz-se a um instituto de cru•idadc, ou a. 
outro qua.lquer a concessão de franquia 
postal; o favor (l insignitlc:J.u te, é da 100$ ou 
200$ por a.nno, mas o 1'avot• quo se dá ver
da.deil·.~mente, é para. o di.rect·Jr, para os 
-empregados c toda cspellie de ap.-migttados 
tlo instituto, quo veem aproveitar-se da con· 
cessão. (Apoiados.) 

E' a. razão por que a Coromissão, nií.o se 
oppoodo a que se conceda qualquer ravor 
aos institutos dtl bsnoficencia., pede á Cama.ra. 
que nãl} conceda franquia. postal a ninguem, 
pol' causa. dos abasos que se estão dando com 
e.ssa. concessão. 

Em seguida,·!! posta a votos· e l'ejeitada. a. 
rcferidí\ emenda sob n, 52. 

O @a·. Dezerril Fontenelle 
·(Pela ordem) requér verificação da votação. 

P rocedendo-se á veriticaçã.o reeonhece~m 
toreru votado a.· favor 39 e contra 68 Sr.~. 
Deputados, t otal 107. 

P osta a. votos, é approvada. a seguinta 
emenda sob n. 53, do Sr, Tosta e outros: 

«Onde convier: 
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O Sr. Presidente- A Commissã!) 
propoz que as emendas ns. 54; 55 e 56 sejam 
substituídas p~la. seguinte sub.emenda: 

« Aoereseento.se : reduzida. para 20 ·r!is a 
tll.xa. fixada. pel<l lei n. 6 11, de 14 de no
vembro de lBOtl, para o s~l commum ou 
grosso.• 

Salvo recla.m!J.çio, suhmettorei a. votos a 
sub·menda da. Commissã.o . 

P1·ocedtmdo-se a votação da sub-emenda, 
é a mesma a.pp1·ova!la; 

São consideradas prejudicadas as emeoda.g 
sob ns. 54, 55 e 56, . 

O Sr. Pr.·esldeute- A' emenda. 
n. 59 a Commíssã.o pl'opõ~ o seguinte substi· 
tutivo : 

« Fica o Governo a.utoriza.io a. conceder 
fa.voros, inclusive pt•emios, ao sa.l nacional 
henoficiado, que, ~ubmettido ú. ana.lyse clli· 
mica, dep:>is disscacadl) a WO '/o no seu es
ta.do natural de divi~ão, contivur, no ma~ 
xlmo, dous mi!lessimos de ohloruroto de ma.
gnesio anhydro e no minimo 98 • /• de chlo
rureto uo sadio, a bt'indo pa.r.:t esse fi m os nê· 
cessa.rioa creditos,» 

Procedendo-se á. votação deste. substitui
tive, é a mos:no approvado. 

E' considerada prejudicada a referida 
emenda sob n, 59, 

E' a.pprovada. a seguinte l!menda. da. com
misãso, substitutiva. da. de n. 59 : 

«As salinas marítimas, em qu!l a ovapo· 
ra~ã.o n&.tUl•al, ao sol e ao vento, for o untco 
processo industrial, ftoam suj2itas ao rogis · 
tro exigido pelo a.1•t. 4• da loi n. 641, do 14 
de novembro de 1899, independentemente da 
taxa cobrada. pelo ar&. 10 da. mesma lei. » 

E ' considerada prejudicada a referida 
emenda. sob n . 53. 

E' approvad~ a segniute emenda do Sr. 
Pa11Ia Ramos, sob n. 59.-Ao 1u•t. l • n. 51 : 
supprimam-se as palavras nacionaet e ostran· 
gei;·a.s. 

E' annuncia.da a votaçií.o da emenda. n. 60, 
com uma sub-emenda da Comrniggã,o. 

Onde llonvier : 
~lodiftquem-se as ta.xas sobre bebida.s con

stantes do art. 12, § 2-•, do dec1•eto n. 3.622, 
de 26 de marco de 1900, e art. 1•, n. 42, .da. 
lei n. 1.144, de 30 de dezemb1·o de .1903, de 
aeeordo com o seguinte : 

((Bebidas aonsta.ntes do n. 130 da. classe 9• 

As taxas de consumo relativas ao f'umo 
Ilicado, desfiado e migailo de producoão 
nacionul, fieam reduzidas a uma, só-300 
réis por ki!o, seja qual for a. qualid"dc do 
.rumo., 

da. Ta.rifa,a.liaber : licores communs ou doces 
de qualquer qua.lidade, pa.ra. uso de mes:t. ou 
não, como os da bJ.nana, baunilha, ca.aáo, Ja. 
ranja e semelltaotes ; a amo1·icana., o a.niz, 
herva. doce, haspcridina, kummel e ou· 
tros que se lh8 <tssemillh;).m, etoop~uados· 
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apenas os licores medicinaes cbsslfica.dos no 
n. 227 da mesma. Tarifa; 

Por litro.................... $300 
Por garr;J.fa. .• , . • . . • . . . . • . . . . $200 
Por meia. garrafa..... .... . . $100 

Bebidas constantes do n. -131 da classe ga 
da. 1arífa a. saber: a.bsyntho, aguardente de 

_ FranÇa, da Jamaica, do Roino ou do Rheno, 
brandy, cognac, Ia.ra.njinha, eucalypsiutho, 
genebn, kil'ilch, rhum, w llisky c outras se
melhantes ou quo lhes possam ser asseme· 
lhadas, e:x:cepto a aguardente e o a.lcool fa· 
'brlca.dos no paiz. · 

Por litro.... . .. . .. .. . . • . . . .. $300 
Por gaiTa.fa. . . . . . . .. • . .. . .. . $'WO 
Por meia. gorraJ a.. ......... . . $100 

Vinhos artificiaes: 
a) semelhantes aos de uva. : 

Por litro... . ................ $150 
Pot• garrafa............ . . . . . . $ l00 
Por meia ga.rmfa.. . . . . • • . . . . $050 

b) semelhante ao3 espumosos o ao chn.m-
pagne: 

Pot• litro... . • . • . . . . . . • . • . • . • $300 
Por gD-rrafa................. ~200 
Por meit1. garrafa........ . . . . . $100 

o:· Sr. Esta.c!o Coimbra (JJela 
o1·dem) Sr. Presidente, requeiro a. V. Ex. 
que proceda ti 1'ot:1çã.o desta. emenda por par
tes ; em primeiro loga.r , votttndo o disposi
tivo sobre o imposto das bebidas constantes 
do n. 130, clttsse 9• du. tarift~., depois o que 
se l'e:Cere &o imposto sobre as bebidas con
litantes do n. 131 ,. classe 9 da. ta.l'lfa, a, por 
ultimo, a rubricll. - vinhos a.rtillcia.es-, á 
qual a. CJmroissão propoz um subst itutivo. 

O S1~. Presidente - Vae-se v otar 
a._ emenda por partes, como propoz o nobre 
Deputado. .. -

Posta. a votos, é a.pprovuda a seguin te prl· 
meira. pa.rte da. emenda: 

Onde convier: 

MoJifiquem-se. \)oS taxas sobre belJlda.s con
stantes do art. 12, § 2°, do decreto n. 3.622( 
de 26 de março de tllOO, e a r t. l 0 ,n. 42, da. 
lei n. 1.144, de 30 do dezembl'O . de 1003, de 
a.ecordo com o seguinte: 

Bebidas constantes rlo n. 130 da classe 9• 
da. tarifa., a. saber: licores oommuns ou do· 
ces de qualquer q ualida.de, pa.ra. uso de mesa. 
ou não, como os d.e banana., baunUha., caclio, 
laranja. e semelhantes ; a. am ericana, o a oiz, 
herva doce. hesperidina, kummel e outros 
que .1111 ~hes lloi!l!emelllem, exceptuados a. penas 

os licores medicinaes classificados no n ·. :.127 
da mesmo. tarifa: 

Por litro.................... $300 
Por gal'rafa. •. : ...... , .. . .. . • $~00 
Por meia gat•rafil.......... . . $100 

E' annunciada a votação diJ. seguinte 2" 
parte d:~ referiJa emenda sob n. 60: 

Bebidas constantes do n. 131 d tL classe 9• da 
tarifa., a sabe1•: absyntho, aguardente de· 
França, da Jamaica, do Reino ou do H.heno, 
brandy, cognac, la.ranjiuhà, cucn.lypsintho, 
genebra, ldrsch, rhum, wllisky e outras se
melhantes ou qu e lhe~ possam set• assemo· 
Lhadas, excepto a aguardenf.la e o alcool fll<· 
brica.dos no paiz . 

Por litro . ... .. .. . .... ... .. . . $300 
Por garral'a .. ,......... . .... $'200 
Por meia ga.rea.fa.. . . . . .. .. . . $100 

os~.-. Ef;!t!l.CÍO Coirnb1·a (pela 
ol'dem)- Sr . Presidente, a Ca.mara vae votar 
a. diminuição de imposto para as bebida..~ 
fortemente a.Icoolisa.das, importadas do es
trangeiro . 

Actuo.lmente a taxa. é de 600 rél~ ;por litro 
e a Commis;ão propõe a sua diminuição p:u•o. 
300 réis . 

O SR . PA.ur,A.1RA~ros-Nãoapoiado bebida> 
fabricad·.1s no p:~.iz. 

0 SR. ESTACIO COIMBR..-1.. (depsis de COilStclta t 
o impresso)-Tem ra.zã.o V. Ex., desda qne a. 
redacção esclareça. em ab!~luto este ponto. 

Em seguida é posta a. votos e a.ppl'uva.da a 
referida. 2• par•te da emenda, 

li:' annunciada. a vot~ção da seguinte 3• 
parto da. mesma emenda: 

Vinhos artiftcia.es: 
a) semelhantes aos de uva.: 

Pol' litro.................... $150 
Por garrafa.......... ....... . $100 
Por meia garrafa.. . . . . . . . • • $05v 

b) semellla.ntes a.os espumosos e ao cham-
pagne: 

Pot• litro ..... ...... :.. .. .. .. $300 
Por garrafa.. .. .. • .. • .. . .. .. $200 
Por meia garrafa............ $i00 

O Sr. Soa1.·es dosSant.ol;l (pel't 
ordem)-Sr . Presidente, não SAi qual o in · 
tuito a que obedeceu a hont•a.da. Commissão 
de 01·ço.mento a.presanta.o.do uma. sub emenda 
<l. sua. primeira emenh, que consistia. em 
modificar a taxa. de consumo para . os vinho5 
semellla.ntes aos de uva. 

Como· sabem V. Ex., Sr. Presidente, e 
a Casa., o regulamento do imposto de con· 
sumo ~x.a.va. esta.s bebid~ em 1$500 por li·. 

~ ... 
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tro 1$000 por garrafa e 500 rs. por meia a venda como devia fa.ze1•, f<.~.zia por meiog 
garrafa. occultos. 

Foi, Sr. Presidente, sob esse reglmen que De fórma q1re o resultado é que o Thezouro 
se desenvolveu e propagou no paíz a indns· estava. sendo prejudicado com este contra• 
tria, do vlnho, prlucip9-lmente no Hio .Grande bando. 
do Sul, no Paraná e creio mesmo que no Com relação a qualidade de vinhos sob1•e 
Estado de Santa Catllarina.. (!Ue rechma o honra(lo Deputado pelo Rio 

Voltar atrás, ainda que pelas condições Grande do Sul, eu tenho ~~ declara.r â Ca
novamente impostas :pel:J. Cornmissão do Or- mltra que não sou autoridade sobr e isto; não 
çamento qua.ndo diz..:_em vez de vinhos arti- .conheço as ClUalida(lCs de nenhum, porque 
:ticiaes-diga-so-vinhos confeccionados com não uso nem de uvas nem do passas. Mas 
passas-é votar-sem que das minhas pala- a. tê oade chega a minha comprehensão das 
vras se induza nenhuma conclusã.o desf,t- cousa.s, partoce que o vinho confeccionado 
voravel aos tntultos da honrada Commissão qum• com uva verde ou secca., é sempre 
de Orçamento-é votar um artificio p<lio- artifieial. 
I' ando as condições fiscaos p:.~.ra o novo regi. 
men areado peht lei do Orçamento que se 
Tae votar. 

Assim é que julgo impo.>sivel nas condi· 
ções actuaes do paiz, vinho fabricado aqui 
com passas, o que quer dizer que continuará 
o regimen da fmudo e <1ue ao en~·ez de 
vinhos Pl'eparados com pi.ISsas, teremos pre
judicado os vinhos do Rio Gr3.Ildc do Sul, 
Pará e S. Paulo. 

0 Sn.. EDUARDO RAMOS-Pl•cjudicando até 
a. saude publica. 

0 Sn.. SOARES uos SANTOS - Nós teremos 
de crea.r para fisca.lisa.ção desta medida de· 
terminada pela Commissão do Or~amento, o 
regimen do ftso~llsação como j<.L existio no 
:paiz c que alifl·S não d(lU bom resultado, 
tanto as~im que tivemos do crea1• um im
posto prohibitlvo pa.ra esta industr'ia. 

Ero. o quo tinha. ~t dizer. ( Muil o bem.) 

O $1.•. U1.~bano Santo"" (pela 
m·clcm)-Sr. Pl'osidento, ·venho dM• ligeiru. 
explicação a Caroam sobl'll o que diz o hon· 
rado Deputaclo pelo Rio Gt'ande do Sul a 
respeito dos vinhos artificia.es. 

A. CommiSllão tinha realmente a.doptado a 
Pl'incipio a. expressão - vinhos artitl~iaes -
porém, ora su.1 intenção referir-se apenas 
a vinhos confeccionados com po.ss~1s e .não a 
todos os vinhos artiflciaes. 

Por isto agora, quando teve de dar parecer 
~respeito das emendas, a Commissão adaptou 
uma expressão que traduz fielmente o seu 
pensamento. 

Estas disposições a respeito de bebidas, 
Sr. Presidente, foram propostas pela. Com· 
missão de Orça.mento á. Ca,m;1ra, em virtude 
de solicitação do Sr. Ministro da Fazenda que 
disse á Commissão que as taxas de consumo 
ilstabelecidas sobre estas bebidas eram tio 
fortes que umas era.m prohibitivas e outras 
impediam abse~lutamente que si fizesse a. 
venda ele um modo regular e que o Thezomo 
estava sondo lesado, porque em vez de fazer 

0 Srt. ESTAClO COIMBRA - 0 Vin]10 ele 
pas;as é natural. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-E' artificial. 
0 Sa. UrmANO SANTOS-Ora., está aqui: 

natul'al- diz o nobre Deputado por Per
nambuco; artificial, diz o nobm Deputado 
pelo Rio Grande do Sul. 

Mas confesso que não entendo do assumpto. 
( T1·ocam-se ap(wtes.) 

0 SR. PRESIDE.'ITE-Attenção, 
0 SR.. URBANO SANTOS-O nobre Deputado 

pelo Rio de Janeiro n.ca.ba de me dizor que o 
vinho de Consta.uça. 6 feito com passa. Em· 
fim. eu não entendo dessas cousa.s. 

Pat•ece q ne o vinho do uva secca ou .vordo 
deve ser na.tur,<l, mas desde que entendem o 
contrario •.. 

Tenho ooncluido. 
Posta. a votos, é a.pprovada. a referida. ter· 

co ira parte da. emenda. 
E' ta.mbem a.pprova.dtt a seguinte sub· 

e~enda da Commis,;ão á emenda acima: 
Onde se diz-uinhos artificiaos-dig:I.-sa : 

tl·abalhos con(eccionados com passas, 

O Sr. Soares dos Santos (pela 
o1·dcm) requet· verificação da. votação. 

O Sr. Presidente-O nobre Depu
tado Sr, Soares dos Santos requereu verifi· 
ca.cão da votação desta parte que a Com
missão propõe seju. substituída.: 

«Onde se diz-uinhos artificiaes- diga.-sa : 
'IJinhos con(eccionados com passas,:&> 

Os senhores que approvam esta parte 
queil'am se levaatar, (Pausa.) 

Votaram a favor 98 Srs. Deputados, contra 
15, A emenda da Commissão foi a.pprovada. 

E' a.pprovada a seguinte emenda substitu
tiva da Commiss[o á. emando. n. 61; 

«Os vinhos a.rtiflciaes continuam sujeitos 
11s taxas estabelecidas na ultima. parte do 
§ 2° do art. 3° da loi n. 641, de 14 de no· 
vembro de 1899, continuando além disso 
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isentos os vinhos confeccionudos com fructos 
nacionaesl>. . 

E' considerada prejudícad11o tt. referida 
emenda sob n. 61. 

São succes;ivarnente postas a votos o ap· 
provadas as seguinte~ emendtLS sob ns. 02, 
l}3 c 64: . 

Ar~. Os fabrica.n tes, negociantes e mer
cadores ambl'lar.tes de rucrcailorias sujeitas 
<\ imposto de consumo deverão rogistnr 
annualmentc, até 31 de março, nas estações 
tiscacs competen tos não só os estabeleci
mentos que tive1·em, como OlÍ DOIDOS dos 
iodijiduos que empregarem na venda. ambu
lante, ficando nessa. parte alterado o art. 4• 
da. lei n, 641 , de 14 do novembro do 1899. 

Aooreseento-se onde convier : 
Fiea prorogado a~ 31 de dezemlJro de 

1005 o prazo de que trata o art. 20 da. lei 
n. 1.144, de 30 de dezombro tle 1003. 

No titulo 23 do art. 1• (renda. de consumo 
do a.gua.) diga-se· 2.600:000$000. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda. sob 
n. 65, 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda sob n. 66 : 
· O sallo das patentes dos officlaes da guarda 
na.cional, nos Estados onde nio houver dele
gacia fiscal, será t~a.go nas colloctorias dos 
municípios ~quo portencorcm. 

O S1•. Oal.'lOôii Oavalcau·tl 1pela 
m·dem)- Sr. Prosidente, creio 1er havido 
equivoco da. illustro Commillsio, dnndo sobre 
osta emenda. o parecer quo diz : A Commls
são não vê va.n\a~om na a.pprovn~io desta 
omenda., a.•tual altas !mpot·~ em dimlouiQão 
dos proventos do Thosoul'O no sello d~ p~
tontes dos omcia.es da. guarda. nacional. 

Venho .antão dar nplica.çõcs, declarando 
quo ha. vllJltagem pa.rl!. as pa.rt03 sem pre
juiso para. o ThesouJ•o:.. 
. Presentemente, nos Estados já se prc,tica. o 
que determinamos na emenda: as patentes 
são pagas la., remittídas as . de1ega.cías tlscaes. 
. Ora, o Estado do Rio de Janeiro, ereto, e o 
unico em que nio havendo delegacia. tlsc~i, 
as patentes de guarda naoiona,l ·vem pagar 
sellono. Reccbedoria. da Capital Federal, que, 
como as collectorias do Estado, recebo por
centagens, quotas ; portanto, não ha na 
omenda. prejuizo absolutamente para. o The· 
souro, que hoje, si deixa de pagar a. porcen· 
tagem aos collectores, paga-a 11 Rccebedoria 
da. Capital Federal. 

Não h::t. desvantagem para o Thesouro: o 
que se quer, apenas, é facilitar aos interes
sados o: pagamento desso · imposto, como já 
om alguns Estados se raz . 

. Creio quo, depois desta .cxplicaçã.o. o illus
tro relator se convencerá de que a. emenda. 

deve ser app1·ovad>1 , como util aos offiêia.en 
a I!UOm se quer benificiar e abso!uta.monte 
não desvantajosa ao Thesouro. (Muito bem; 
1;wito be;;1 ,) 

O S~·. Urb~t.no Santo>!! (pela. 
m·dem) - Realmente procedem as l'aZÕe:;· 
que acaba de t~ liduzir o íl!ust re Deputado 
pelo Rio do Janeiro . A Commissão não fo~· 
perfeitamente info1•ma.da sobre o assumpto. 
Para o Thesouro, de facto, é indiffercnte que . 
sej:l. paga a. taxa das patentes da guarda na, .. 
cional , aqui na Recobildoria. ou nas colle
ctorias do Esta.do do Rio de Janeiro, c desdtl 
quo este ult imo alvitre t raz Inaiol• eoromo
didado para as pa.rt.!s, a Commlssão con
corda com a a.pprovaçã.o da emenda., modifi
cando ~im seu parecer. (Jlv.ito úem; mt~il.o· 
bem.) 

O Sr. Presidente-A Camara ou.
viu a. opinião ex:ternada pelo relator da Com· 
missão. _ 

Vou p!)r ~ votos Q. e monda., 
Posta. · a votos, é a,pprovadt\ a. referida. 

emendu. n. 66 o!Terecida pelo Sr. cruvetlo 
Cavalcanti. 

E' annunciada a votaç-ão da emenda n. !J'7, 
offcreclda pelu Sr. Eduard~ Ra.mos; 

o Sr. Eduardo nantOiil (pela Ol'• 
dcm) requer e obtem a retirada da emenda. 

Posta a. votos, é rejeitada a emenda n. 68. 
E' annnncia.da a vota~iio da ~eguiote emcn·

do. n. 611: 

« Aoorescent.1· se: 
ArL. · A borracha proveniente dll terri

lorio do Acl'O pilo(!' O. r á 18 • /o ctd vatorcm comu 
direito de exportação, fillcalizo.Jido todo esae
aervi~o a. Alfaodega. de Manáos.:. 

O ll!ll•. P~·e~idente - A lll'irueira 
parte da. emenda, que vae até ás pala.vt'<l.<J 
como dil·eilo de exportação , tem . parecer fi\• 
vo1•a.vcl. A parte final , quo diz: {iscali,:ando 
lodo sue set"viço a Al(aracle[Ja ele ll[atldos, tom. 
parecer contrurio. 

O SI.', Enéas Martinli! (J!el~l o,-. 
dem)-Sr. Pl'CSidente, venho apen11.g.pedít' 1t 
V. Ex •. qu~ ::.. vota.çiio ~eja. fo i ta po1• parte~. 

o SR. PaES!DENTB - Vou fazet• a. Yotação 
por ]Hn•tes, . 

E' posta a. votos e approvada. a primeira. 
parte da emenda. n, 60. 

E' annunain.úa a votação da segunda p:.rtiJ. 

O S1• . Enéal'! lUa1•tin,;c (pela Ol'·
dem)-Sl'. Presiden~. por ocaasião do debrlt~ 
<\ re3peHD llesta. medida que prcipuzomos nós, 
os repre~ent:lotes ·do Amazonaa, salienta.-
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ram-se a.s fa.c,:s complexas qu.e tam o as
-- sumpto. 

O espírito da Commissão do Orçamento, re
cusando assentir na. medidíl., foi, atê certo 
ponto, o eara.c~er permanente qUJ a mesma 
tem. 

Providoncia.ndo, como estamos, para regu
larizar o a~8umpto por· fórma. ma.ís ampla, 
em nome do:~ autores d·.t emenda peço a 
V. Ex. quo consulte á Casa sobre si. sem 
,julgar do assumpto, a em ·nda soja. retirada, 
ficantlo <!.di.ado o estudo do roc8mo assumpto 
para mais tarde. (llftriLo bem; m~ito 'bem.) 

Consulto.da. a Camara concede a. retirada 
p!..>dida.. . 

E' tambem approvada a r;egulnte sub
emenda da Commissã.o: 

Ao a1•t. 1° n. 10-DiroHos de e~portação 
do Acro - Em vez de 5,000:0009 - diga..se 
6.000:000$000. 

E' approvada a seguinte e:neoda da Com
missã.o sob n. 70. 

Onde convier: 
,\rt. As l'endas do territoi•io do Acre, 

poeta que classificadas Mmo renda ordinaria, 
.são, todavia, especiaés,provisoriamento, até 
Q.uc fique reconstituido o fundo de garantia, 
como prescreve o n. 1 do art. 1• do deoroto 
n. 1.180, de 25 de fevereiro de 1904. 

E' rejeitada a emenda sob n. 7L 
E' u.pprovada a seguinte emenda, sob 

n. 72: 
Onde CODYiel': 

A1•t. E' o GoYerqo u.utorizauo, na vigencia 
da pre.~ente lei, a entrar em accôt•do com os 
governos dos Estados, quando julgar conve
niente, afim de trnnsferir.llles u. verba do 
art. 1", n. 72, para conservo.l)rio e melhol'll.· 
mantos de ancoradouros o :portos, desde que 
se obriguem e poasa.m roa.lizu.r o~ sm•viços 
respectivos (lei n. 1.144, de 30 de dezemlJro 
do 1903, a.rt. 2•, n. XI). 

E' al'proYa.da ll. seguinte emenda. sob D ,73, 
oft'erec1da pela Commi~íio: 

Accresceote-se ao n. 72 do n.rt. E•: 
Renda pelo porto do Rio Grande, 450:000$, 

ouro. 

Onde na emenda se diz Po;·to do Ri(J Gram· 
de, diga-se sempre Alfandega do Rio Gl"attda 
do Su~. 

E' considerada prejudicada po1· voto.çio an
terior a emenda n. 74. 

E' approvada a. seguinte emenda d11. Com
missão, substitutiva da. que olfcreccu a mes
ma Commis,ão sob n. i5 : 

«Art. Nos portos em que hn. ou venbao 
a haver obras de caes, dragagem ou outras, . 
concedidas ou executa«as por eontra.cto ov. 
administração, nos termos dos úecl·etos 
ns, 1,746, do 13 de outubro tle 1860, e 4.85~, 
de 8 de junho de 1003, nenhuma mercadoria~ 
seja qual fo1· a sua natureza ou destino, que 
entre IJela. barra., poderá- ser desem barcada. 
sem transitar por aquelles caes ou obras, 
sujeita. sempre ao pagamento das ta.xa.s re· 
spectivas. Esta disposição applica.-se nos mes· 
mos termos e em todos os casos ás mercado· 
rias a embarcíJ.r. 

Parr.grapho unico. Nos portos servidospor 
transito fOra da barro., canal ou rio, offore· 
cendo acccsso ao porto, compete ao Govemu 
providenciar para que se faça effecti v a esta 
disposição, a qual, por sua vez, só terá appli· 
cação naquclles portos em que as obras, a 
juizo do Gove1·no, ~á proporcionem prompto 
embarque e dosemuarquo :l.s mercadorias. »o 

E' considerada prejtKlicada a. referidt• 
emenda n. 75. 

São successiva.mente postas a votos e rehi· 
tadus as emc11das sob ns. 76, 77, 78 o 79 . _ 

E' annunciada r.~vútação dlt s~guinte emon · 
da sob o. 80: 

Accroscente·SCl ao art. 4•: 
«A publlcaçlí.o minuciosa da lista de tado-· 

o ma.teria.l ilnpot"tllodo com isenção, com
pl•ehendendo a relação detalhada. da quan ti
dade, qua.lidP.de, marcas c valor dos generos, 
precederá a retirada. da Allandega dos ditos
generos. Para as <iUC seJam feitas em vir· 
tude.do contl'aeto, a publlcaç·fio correrá. pelo 
Ministerio com quem for lavrado o referido 
contracto, Pa.ra. as roquisitadas pelo Corpo. 
Diplomatico e Commlal', pela das Relações 
Extorioros . 

Accrcscente-se á, parte 1•, n.I'Y, do art.2•, 
depois de - Po<·lo elo Rio de Jrmoil'o - «e do 
Rio Grande ». 

o Sa•. Prei!!ldente-vou agora sub
meUer a votos a seguinte emenda, que s& 
acha no impresso soh o n. 80: «Accrescen· 

Al't. 3."- Redija-se assim: te-so ao art. 4."-A publicação minuciosa. du 
Os 2''/o, ouro, de I),Ue trata o n. 2 do lista de todo o materitJ.l importado com 

a1•t. 1°, que forem cobrados nos portos do isenção, comprehendendo a rclnção deta.
Rio de Janeiro e Rio Gmnde, aerão appli- lllada d<L quantidade, qualidade, mM•cas e. 
cados aos fundos respecti\'os constituidos valor dos generos, precederil :1 retirada da 
J,lela taxa de que) trata o n, IV, parte ta, Alfandega dos ditos generos. Para. a que 
do artigo antecedente. sejam feitos em virtudes de contra.cto, .a 

E' tambem appl'ovada. u. seguinte sub-\ publicaçiio correrá. pelo ministerio com quem 
emenda. da CCimmisaão ú. ementl<J, o.ciru:~. : for htVl'ado o referido contr:tcto. Para. oS: 
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i ----------~--------------------~----·---------------------
·requisito-dos pelo · Corpo Diplomatico e Con
sular' pelo das Relações Exteriores.» 

A Commis~ão en tende que a primeira parte 
desta emenda deve ser rejeitada. e que a se· 
gunda,_quc começa das .palavra;~ : p w·a as 
que sejatc~ f'eUas em 'llil'tude de contl•octo , etc., 
até ao fim da emenda, deve ser approvada . 

Vou submettm· a votos, por pat•tes, esta 
emenda. 

Submottida. a 'Votos a 1 & part;) do. emenda, 
desde as pal::wras-,t publicaçl!o minuciosa 
da Usta .de todo o material-a.t6 a.'> pa.lavra.s
a retirada. ela Alfandega dos ditos gene-~·os-é 
rejeitada. 

E' sabmetiidn. a. votos e a.pl?rovada a reCe· 
rida. 2~ parto da. emenda, as->tm redigida : 

Para que sejam foitas em v irtude do con· 
tracto, a publicação correrá pelo Minis terio 
com quem for lavratlo o r oforido contra.cto. 

Para as rcquisitad<~s pelo Corpo Diploma
tico o Consular, pelo das Relações Extc· 

.l·iorcs. 
Sã6 successiva.mente postas a. votos e 

approvadas as seguintes emendas da. Com· 
missão sob JJS. 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 : 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado: 
I •.. A prorogar até 9 horas da · noite a. 

-visita de entrada a.os vapores de linha re
gular. 

Os empregados incumbidos das visita.S, 
tanto aduaneiras, como de policia o saudo, 
são obrigados a oxecutar esse serviço inde
pendentemente de maior r emuneração, po
dendo, cntreta.oto, o Mi11istro da. Fa.zenda. 
arbitrar-lhes uma. gra.tificação por esse ac
crescimo de servi~;o, a. qual será. paga. pelas 
companhias proprieta.rias dos vapores que 
ga.sarem deste favor. 

II .. A pro rogar ou alterar, de accordo com 
os interessados, o regimen insti1uido pat•a o 
Ba.neo da. Re:publica do Brazll p ela lei 
n. 689, de 20 de setemhro de 1900, podendo 
transigir c submettendo posteriormente o 
acto respectivo á approvnção de Congresso 
Nacional. 

Ondo convier : 
.Fiao. o Governo autorlz11do : 
I. A arrendar os co.mpos da r<\zcndo. de 

Sa.ntQ. Cruz;, 

U. A·adopia.r o papel . sellado na. arreoa
. dação do impo~to do sello de papel. 

Onde convier : 
Art . Ficam approvados os arts . 24 do 

regulamento cxpBdido pelo decreto n . 5 . 141, 
de 27 de fevereil·o de 1 go4, e 4 e 47 do ex
pedido pelo decreto n. 5 .142, d ::t mesmn, 
data. 

Substitu~:.·Si:l o n. 12 do a.d . 1 o pelos se
gu intes : 
I. Estrada de Ferro Sorocabana 10 .200:00<r.$ 
II. Est rada de Ferro Ocsta de 

Minas....................... 2.250:000~ 
Ill. Estrada de FOlTO <lo Par aná. 3.300:000)) 
IV. Estrada do Fe:·ro Santa M&l'ia. 

ao Uruguay..... . . . .•. . . .. •. 610:000$ 
V. Estradll. de Ferro Thereza 

Ch1•istina.... .. .. .. . ......... 90:000$ 
Moditlque.sc a computação da rubt•iaa n . 9 

do a rt. l • . de 110:000$ para 1 80 : 000~()00 . 

Onde convier : 
Art. o Goveruo providenciará. sobre a 

desmonetização das moedas de nickel dos 
a.ntigos cunhos, ma.ndando-as recunhar até 
a importancia.corresponl ente á.quellas emis
sões . 

Paragrapho unico. As moedas do novo 
cunho serão dadas e recebidas em pagamento 
até a (lUantia de 2~000. 

E' o projecto, aS'lim emendado, appr ovado 
om 3 .. discussão c enviado á. Commissão de 
Redacção p(Lra. l'eàigil·o de :tCCOl'<lo com o 
vencido. 

O SI.". &ngelo Neto (peltt o>·dem) 
-Sr. PresiJ.ente, a.cha-se sobre a. mosn. n. 
redacc:'io do projecto n. 269 A, do 1904, e 
eu potliria a V. Ex. se dignasse consultat· á. 
Casa si concede dispensa de imprt>SSã.o 11ara. 
quo ella seja. votadu. immcdiata.mcnte. 

Consultada. a. Camara, é concedida. n. dls · 
pensa pedida. . 

Em seguida é sem debate approvada t\ se
guinte 

REDACÇÃO 

)l', 269 A- l!J04 

Reclacçii'o fina~ do J»'ojec!o n. 269 , deste anno, 
que au!ori:a o Presidente da Repubtica a 
c!ln·i1· ao lllinisfo-,·io da Ji'a.!emla o c1·eclito 
exh·ao>·dinar io de 103:862$180, Jlcn''' 1'aga· 
menta dcts clespe:.;as com a acg\tisiçao ele 
novo 1l!Citetia~ ~ ttansferBtlcia 2l!Wa outro 
ediflcio cl<~ Delego.cia físca~ do 1'1tcsout·o 
Fede1·vl eu~ !JeJ·nambuco 

O CoJlgrc.'iSo Nn.cional decreta.: . 
Artigo · nnico. Fío..'l. autorizíUio o Presi

dente da Ropublica. a. abrir ao ;\finist l}rio dn. 
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·da. Fazenda. o crediio extra.ordina.rio de ga., José Lobo, Pa.ulino Carlos·, Francisco 
103:872$180, p:n·a pagamento das despezas Malta, Hermenegildo de Mot·aes, Cost a Netto, 
com a.aequisição de novo material e tra.ns- Beno:licto de Souza, Ca.rlos Cavalcanti, Soa
fel•encia. pa.1•a outro edillcio ·da Delegacia res do! Santos, Germano Hasslocher, James 
Fiscal do Tbesouro Federal em Pernambuco. Darcy,Diogo Fortuna. e Homem de Carvalho, 

Sala das Commissões, 24 de novembro de 
1904. -Domir~gos. Gtlimarúes.-Virio.to Jllas· 
c!!renha.s,-Jledei1·os e Albttquel'IJI.Ie. 

E'. o projeeto enviado ao Senado. 

O Sr. Sá Pei~oto (pela ordem}
Pedi a palavra., Sr.Presidente, para mandar 
á Mes(l. a. seguin1e declaração de voto: 
~ Declaramos que, votando a favor das 

O Sr. Presidente- R'.lsponderani 
á chamada 77 Srs. Deputados. 

Nã.'J ha Humero para se pnseguir nas vota
ções. 

Pas;;;a-sc á. materia. em discussão. 
E' a.onunchda a discussão unica.do pare

cer n. 203 A, de 1.904. sobt·e as emendas oJl'c
recidc.' em 2a discussão do pr.)jecto n. 263, 
deste aono, fhn.ndo a. dospeza. do ~1inisterio 
da Io,dustría, Viação o Obras P ublica.a, para 
o exercício de 1905. 

· emenda.s rela,tivas ao Acre, t•esalva.mos, como 
-sempre, os direitos que o FBta.do do Amazonas 
pleiteia, attendcndo assim a uma !;ituação 
de facto. O SJ:". Pre.;§ldente-Tem a. pal:\

Sala. das sessões, 25 de novembro de 1904. lavra. o Sr. Cat•los Ottoni, 
-Entias Jlarti11s, -- A.w·e~io .Amorim, - Sd 

.P~i;çoto, ~ 

O Sr. Pre~;~i<lente- A Mesa não 
pôde acceita.r a declaração de voto que é 
motiva.da. e contraria a.o Regimento. Ella 
,poderá ser inserida no di'scurso do nobre 
Deputado. · 

Procedendo-se á vota.çã.o do pro}eoto n.2BO, 
.de 1904, autorizando o Poder E"xeeutivo a 
abrir ao Miniaterio da. Fa~Gnda o credito ex· 
.traot•dinario de 3:930$704, para. pagamento 
de porcentagens ao ftScá.l do imposto de ~~ 
,pol'te du1•anto o corrente exerclclo, em 2" 
iliscll!são, reconhece-se que nio ha. nume· 
ro, tendo tomado pnrte na. votação 32 Srs. 
Deputados. 

O Sr. Prel;llidente-Vae se proce· 
·der â chamada., · 

P1'0CG<Iendo-se á. chamada., verifica-se 
•terem se ausenta.do os Srs. Eoéas Ma.riins, 
·PMsos Mlro.nda, A1•thur Lemos, Urbano Sa.n· 
:tos, Bezel'l'il Fontenelle, Virgllio Erigido, 
Eduardo Studart, F1•ederico Borges, Fo~seca 
·e Sit va, Abdon ?.Hlan.ez, Teixeira de Sa, 
Affonso Costa, Celso do Souza., Pereira. de 
:Lyra., Esmet•aldino Bandeira, Cornelio da 
Fonseca, Elpidio Figueiredo, Tosta., Bulcão 
Via.nna, Eugenio Tourinho, Augu.sto de 
Freitas, Alves Barbosa., Ga.ldino Loreto, He· 
redia. de Sá, Nelson de va.sconcellos, Bulhões 
Marcial, Oscar Godoy, Augusto de Vascon· 
.cello!, Americo do Albuquerque, Erico 
Coelho, João Baptista, Silva. Ca.stro,Laurindo 
PUta, Julio Santos, Henrique Borges, Cru
vello Ca.va.lcanti, Bernardo Monteiro, João 
Luiz> .Astolpho Dlltra, Bueno de Paiva,Adal· 
be1•to Fm•rnz, Be.rnandes de Faria, Antonio 
.Zaoarias, Lamounier Godofredo, Olintho Ri· 
beiro, Bernardo de Campos, RebouQas de 
·Canalllo, Fernando Prestes, Ferreira Bra· 

Vel. YU 

O s~·. Oa ... lo"" Ottoni -Sr. Pre
sidente, pedi a. palavra para. ftmdamentar 
uma emenda. ctno ou o distinctos collegas da. 
baneada mio,eit•a ti vemos a hom•a. de otfet•e
cet• ao projecto de Orça.men~ da Via.çlo. 

«A emenda é a. seguinte : 
Ao n. 20 do a.rt. 2•: 
Accrescentc-ae: lnoluido o prolongamento 

a.té á. cidade de Diamantina., fazendo-se a li
gação das duas gl•andes redes-Estrada. de 
Ferro Central elo Brazil e Estra.d.a. de Ferro 
Victoria a Diama.ntina.. · · 

Sala. da.s ees.sões, 11 de novembro do 1904. 
-Carzo, Oltoíti,-Oa1"1la&ho Brito.-LincloZpho 
Caetano.-Ribciro Juntzueira. - Carlos Pei
xoto .Filho,-.·lnl<JI'O Botelho.-Bv.eno de Pu.i-
1)a,- Oicgario Maciel,-Olyntho 'R.ibciro.-0. 
Pratcs.-EstctJa»l Lobo.-Dauid Campísta.
Gask!o rla Cmtha.• 

Outros distinetos collegas que deilarnm do 
~>ubscrovel-a não !e a.chava.m p1•eseotes. 

Incumbido de fundamentar esta. emenda, 
que affecta. interesses vitaos do mou Esta.:'lo, 
(apoiados) eu escrevi a seguinte funda.menta-
·ção: · 

«A Cama.ra conhece a. vasta., rica. e po
pulosa região do norte de Minas. 

A Dia.ma.ntina. é o centro de convergoncia 
daquella z<Jna, pódo·se dizer-a capital do 
norte. 

E' uma. cida.•le da.~ mais prospat•a.s e a.dean· 
tada.s. · 

Seu muuicipio possue eshbelecimentos de 
instrucção do primeira. o1•Jom: rim Gymo,a.sio, 
Escola :Nol'ma.J, Semioa.rio, escolas em todos· 
os districtos. 

Nelle existem la.vra.s riquíssimas da dia· 
ma.ntes, de oiro,. de todos os met:~.es. Hl\ 
tambem muitas fa.bdcae de tecidos, de ferro •. 
de lapida.ção de diamantes. 

57 
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_-\.poucos kilometros cstâ o Serro, a c_idade f dos profissionaes, seria um erro imperdoavJl, 
hist~rica das mais brilhantes tradições, st, atr:l.-~'CS3ar:do a Es.t~a~a. de F~r1•o C~ntrai 
com um ronnicipio fa1·to do cc.rcaes, c:)m do B:•aztl o r1eo m~mmp1o de Dtn_mantma, a 
in<instl'ia pastoril dc·~cuvolvida c t?-tp.bem orteata _c quatl·o kilon:wtros da 1mp~rtante 
l::lxras t'iquissiruas de oü·o. Cunwt~'\0 d.o sé~e, ~ao ius;;e ap~ovettado o momento para 
Seno o S. Miguel tlc Gnauhíies estv,o nas a l1gaçao necessar1a. 
mennas condir,ões de fertilidade. Adiai' ú sem vantagem, e é o esmoreci-

O Peçanhn. o S. João Enwgelis~:t-,-comll?at- monto. . _ . ,. 
tRS f€rtilissimas de c:.tfé, prod.uzwuo o trigo, Nem a l!gaçao }JreJUalca :t dírtJctriz da· 
u. caDna de a>sucar, tod0s Ofi. cel't'aes,-o ex· cstracla. 
]JOrt~nilo cnor~e qt~antidadc de toucinho, o Ligal' a Estrad:t de Ferro Central ã Dia
celle!l'O, J)Ol' assrm ~1zer, do ~o~t~. . . mantina é l)reodel-a á. grande arteria Vi· 

Theoplulo Ottom - mu.nwiplO _dos ma1s ctoria a Diamantina, juntando em um a.m· 
:florescentes, .o grande_ Olno M_m~rr~, com plcx:o duas rêdes de linhas commercia.es e 
soberbas m~ttas, maden·as precroslssnuas de estrate"ioa,s separadas apenas por dezenas 
construcçã.o, tet•ras de cat'~ o,dmil'aveis, um de kilomBtr~s. 
mundo novo por e:tplorar. . As duas grandes rêdes são vias de pene-

Arc:-ssuahy-um grande emp?r1o de com- tração, abrindo passos ao commercio, á in· 
mercto, entre:posto da Bahta a margem do dustria ao de.'Senvolvitnento rle nossas im· 
Jequitinhonha, produzindo algo~ão, cereaes, mensas'jazidas rle fe1•ro, de oh•o, diamantes, 
aca.una de assucar, tende magmficos ea.mpos de todos os metaes incrementau<lo a colo· 
de crea.!, fabri:as e m.inas d0 oiro: niza.çã.o, o a.prov~ita.mento das matta.s, o 

S. Joao Bapt~sta e M_IDas l'!_ov~~.s com grande povoamento do territorio. 
I:wo.ura, ~reaça.~ e mmeraçao. . _ _ _Ligai-as _ é. abrir campo ás estradas vi-
Mm~s Novas Jà. teYe uma fundtçao de orro ... cmaes, valorizar as terra~, fa.zer navegados 
Jequ1tahy, Bocayuva e Montes Claros com os nossos rios interiores tornar facil a in

as terras mais :pt•oduot~va.s, grande~ fa.zen~a~ troducção de machinos para a lavoura, in
de lavoura.,campos. che1os de gado, mdustrtas dustria..s fabrls, :para. exploração extra.ctiva. 
em franca pruspertdade. . . . 

o Joquítahy é tambem um centro de mine- O o_elebre Hartt VI~Ja.nd~ p~lo norte da Mi-
ração diamantina. ~o,s di_sse-que !'llle ma ~a,1s r1cod~ que a; Ca- · 

s. F1•ancisco o Ja.nm\l'ln. produzindo tudo hfor01a. ; ~ sab10. Gorceu-quo ;Mmas tlnha 
nos tres r·eínos da. natureza., o <\lgodã.o e a um coraça~ de ouo ~m um pe1to de fer~o. 
canna ue assucal' ssm repla.nta. Os. depotmentos nao pódem ser menos m-

Grão Mogol, Rio Ptt.rclo, Sa.llnas e Boa susp~Jtos. _ . 
Vista do Tremedal- o p1·ospero e grande set·- M~~as n~o é uma.. engmtada dos pode~s 
tão-produzindo largamente tudo :para ex- pubhcos, puvada dos fa;vores da communhao. 
portação e consumo. Não póde ser deixada aos seus recursos, 

E todos este~ município> cortados do rios luctando contra a distancia, e quasi encerrada 
navegavcis,- caminhos que andam- na em rouralh~lS chinezas. 
phrase do Tavares Bc~stos ; o Rio tias Velhas, O norte de Miuas-vale a protecção que so• 
onde já navegou o vapor Saldanha Marinho, licita rla m•ientação do Governo e do pa.trio· 
o Jequitinhonha, em diario commercio tlu- tismo da Cama.ra. 
Vi(l! com a Bahia até Caanavieiras ; o Para- Taes são os fundamentos da emendll. por 
catú navegado a vapm' até Sant'Auna de m imsubscripta e por out 1•os distinctos col-· 
Burity ; . o Rio Doce eotre Espil'ito Sa.ato e legas». 
Mina~. o Mucm·y navegt•vel de S. José de O illustre relator du. Oommissão, Sr .. 
Porto Alegre at(~ Santa Clara ; o magestoso Dr. Francisco Sá., nome dos que ma.is prézo, 
s. Fraucisco banhando diversos Bstados e e que poço licença para declinar, ooncor
sulcado de vapores. dou com as informações por mim e:z:postas 

E com uma populttção deusa., forte, mora- e no seu parecer disse : 
lizada, !tf~ta ao tra_balho-nunca inferior a «Como já. se disse em relação á emenda 
dous mühoes de ~a.bzta.u;es. . . anterior, 0 Governo jcí. está autorizado a 

E. a D~ama~tJu,t é o g1 und~_vest1bulo dessa realizar os prolongamentos e ramae11 da.s 
v_as,a, nca e 1mportaute rcgtao, que só pre- vias-ferreas federa.es. o de que a emeada 
ctsa, para comple~a gra.nilcza, que lhe con- trata e de eerlo um dos que mais ímperiosa
codQ,m alguns lnlometros de estrada.s de mente ' se hao de impor, na devida apportu-
fcrro. . . . nidade, d att<mçao do Pode;· Exeo«livo, ao 

Não cnm~n}mos, pednnos. _ usar daquella autori.~:açao.» 
Nas cond1çoes levemente desct•tptas-ex-

'~ctas, verdadeiras, VC!'ifioadas á luz dos O SR.h.à.NcrscoS}..- VêY.Elli.queopa·· 
mappas, úas nossas estatisticas, ilos estudos l'ecer não é contrario a idéa.. 
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argumentos de já estar o Gov ot>no a.utorizadc,~~'J 
por lei. ! ~ C'· 

0 SR. CARLOS ÜTTO:>r-Perfcitaincnte. 
Senhores,não se pode ser mais conciso nem 

dizer tanto em menos palavras. O Dr. Sá 
conhece perfeitamente o norte de Minas: :fi. 
lho daqueUa. zonD,, é um dos maiô illustres. 
(11iuito bem,) 

0 S:a FRANCISCo SA - Bondade do digno 
Deputado. -

O S:a. CARLOS 0TTONI-Alli fez S. Ex . os 
pl:'ímeiros estudos, cultivando seu privile· 
giado talento. 

Na vida publica, s. Ex. tratou de terras 
e colonização, desempenhando com b:·ilba.n· 
tismo s_ua mi~são na repartição que creou e 
illustrou. (Apoiados) . 

No governo do eminente Dr. Bias Fortes, 
S. Ex. •. , como secretario, impulsionou a con· 
strucção da Estrada de Ferro de Carn.vellas 
a Theophilo O~toni e ma.ndou estudar o pro· 
longamento tl.té o Arassuahy. 

Nesta Camara continuou S. Ex. a. prestar 
grandes serviços ao norte de Minas, sendo 
um dos principaes propugnadoros do prolon
gamento da. Estrada de Ferro Central ; e 
mesmo a. Estrada. de Fet•ro Victoria a. Dia
mantina devo a. s. Ex. os seus melhores 
exforços. 

Filho do No1•to, com taes sGrvicos S. Ex. 
demonstrou que é aquella. uma zona privile
giada, que merece a a.ttenção dos Poder es 
Publicas ; o nobre Deputado, directo:- de mna. 
grande repartição de terras, secretario de 
Bias Fortes, despandendo r\inheiros nestas 
obras, vindo aqui pleitear depois o prolonga· 
monto da Central, tratando da construcçã.o da 
de Viotoria. a. Diamantint:t.,provou, por actos, 
que a mesma zona merece ser hal'ejada, pro· 
feO'ida pelos poderes pu blicos. 

Õ Sr. Deputado S<\, porém, vacillou na 
solução do pedido, da. aspiração do norte, 
dizendo qt1e o Governo tem a.utorizaçã.o 
pa.ra. o prolongamento o que não é chegado o 
momento opportuno. 

Sei que em disposição vigente; mantida 
pelo projecto de orçamento, estâ consagrttdo 
que o Governo tem o direito de f;,zet· proton
ga.men tos;mas essa. concessão do tlireiw, essa 
delegação da. Camtl.m, não pó~e prinr a. 
mesmo. Cu.mara da facttldade de Indicar uma 
directriz á estt•a.do. qual melhor convenha aos 
inter~sses do paíz. 

Entendo que podem coexistir l)erfeltamen
te a delegaçâ;o feita. :para. casos ordioarios,nor
maes e a votação da Camara. em um caso 
della. conhecido e que demanda solução prom 
pta. Aliás, a. delegação importaria em ver
dadeira abdicação., nem o Governo póde 
querer essa concentração de poderes em 
suas mãos, elímimwdo a collaboracão do 
Poder LGgialativo, o que Sílria <\té um pPe· 
sente de gregos, isto digo, cotu rel<~ção aos 

Quanto á questão da. opportunidade d~ ~f 
emenda, basta considerar que os traba.lha~· f. H;; 
ela construcçã.o chegaram á. povoação dui.~<i 
Cun·allnho - 24 kilomGtros de Porto d c(i:j 
Manga, no Rio das Velhas, o ):Onto estudad4õ·l '; 
c obrigadQ di.tligação, sendo de 60 ldlometroS,'i;. i 
a distancia desse porto á Diamantina, onde ;(.' 
se prenderão as grandes rêdes ; 14 leguas1 ,! , 
portanto, da séde da zona que foi descripta, ;1·, 
pelo que, me parece, ([evc mandar o Governo.· i.! 
fazer a ligação. :.r 

0 Sr •. FRANCISCO SA'-Não lta duvida al~ ' : 
guma neste poutu, estou de <~occôr([O com:·: 
V. Ex. · : i 

0 SR, CARLOS ÜTTONI-Por conseguinte,) 
por que nã.o se incluir uo Orçamento essa li"· ~ 
gação tão necessaria., que ya.e satisfa.zel'i. :: 
uma aspiração intima. de immensa região~ :, i 

Eu, á vista da declaração do bom•J.do Depu-"\ 
tado, relator da Commis~ã.o, que conhec<d 
perfeitamente a zona, peço aos meus colle-' / 
gas que approvem a emen,ia que apresentei.''; 

(Muito bem; muito bem . O orador é muito': I 
comprimentado) . :;\ 

1: \i 

O Sr. Neiva justifica diyersas emen.:; 
das, apezar do adeantado da hora , apenas·· t 
para permittü· que outros oradore~, e dis- .. 
tinctos, quo pretendem tomar pa.t" tll no de· .. i 
bate, u possam fazer amanhã . :'1 

Justitica.ndo essas emendas evita que se<l 
encerro o debato hoj e e se destlmpollha da, ' 
obi'igação em que estava de as justificar: , 
perante ~~ Cam ara , 

Niio podendo concluir o seu cliwurso, pelo .. 
a.deanta1lo da hora, se reserva para fallar: 
amanhã pela segundll. vez, cvmplotando; 
assim a serie do considcra.çãcs quo pretendia· 
fazer sobre o assumpr.o oro debato. (Mvito. 
bem.) 

Fica a tliscusslí.o adiu.da pela llora.. 

. O Sr. Pre,..;idente-Est t\do atlcan
tad~ a hora, designo para amanbã a Se• 
guinte ordem do llia: 

Continuação da votução do projecto n.280, ; 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a· 
abrir ao Ministe1·io da Fazenda o credito 
extraordínal:'io tle 3:930$794 para pal!'amento : 
de porcentagem ao fiscal do imposto de trans· ' 
porte durante o corren te e~ercicio ( 2" dis· ' 
cussão); ; 

Votação do projecto n. 281, de 1904, auto-: 
rizando o Podor Executivo a abrir ao Minis· 
teria da Fazenda. o credito de 10:000$, su]J
plentar á n rba 22 do art. 25 da lei n. 1.145, 
ile 31 do dezembro de 11)03 (2• discu~sã.o); 
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Yotação da emeodt. !lo Senado ao p1•ojecto deverã.o sel' feitas na. construcção de obt•.:w 

n. 151 A, deste a.ono, que a.uioriza o Presi- p~eventivas dos ell'eitos da.s se~cas. que :pe-
4lente da. ·nepublica. a conceder a.o inspector -riodiea.menta a.ssola.m alguns ~1a.dos do 

· sa.nita.rio dJ. Directoria. Geral de Saude P11- no;·te, com pareceres das CQmmissões de 
bliea., Dr. Arthur de :Mira.nda Pacheco, um Obras Publicas o Colonização e de Ol'ça
anno.de licença, com todos os vencimentos, mento; 
para trahl' de sua saude onde lhe convier Discussão unica do Jl::Ll'ecel' da. Commissão 
(discussão unica); de Orçamento sob o n. 20 A. de Hl04, sob1•e 

Continuação da discuS3ão unica do parecer emendas otrerecida.s na. 3.. discussão do pro
o. 263 .\, de 1904, sobre as emenda.s oftere- jecto n. 20, deste :J.nno, que estabelece mo
cida.s em 2" discussio do projecto n. 268, didas tendentes a attenua.1• os effeitos un-s 
deste anno, fixando a. despeza. do Minl-;terio ~eccti.S pos Estadvs do No1•te da Republica.. 
da ln.du$h•ia, Viação e Obras Publicas, pa1•a Discussão unica. do projecto n. 27 1 "A ·(do 
o exercício de 1905 ; Senado), de 1904, autorizando o Presidente 

Discussão uniCla. do parecer n. 264 A, de da Republiea. a conceder ao tenente do 2° ba-
1904, sobre as emendas offerecida.s nà 2• dis- talhão de infantaria da. brigada policiai, 
cussão do projecto n. 264, deste anno, que João Alves Rodrigues de ~loura, um a.nno de 

. :fixa. o numero, classe e vencimentos do pes· licença, com soldo e . etapa, para. tratar de 
aoal do La.boratorio Nacional de Analyses da sua saude; 
Alfantleg& do Rio de Janeiro ; Discussão unic;~ do projecto n. 279, de 

s• discussão do projecto n. 174 B, di3 1004, 1004, autorizando o Podet• Executivo a con-
. redacção pal'a 3• dlscuasão do subst!tutívo ceder ao D1•. Carlos Domicio de Assis To

ofi'erecido na .2L discusno do Pl'Ojecto 0 • 174, ledo, juiz de districto do Departamento do 
deste anno, fixando a.s ida.des limites para a. Acre. licença por um anno, com ordenado, 
reforma. compulsori3. dos ofltcia.es do corpo :para tloaíar de sua. saude, onde lhe convier ; 

· de saude do exercito ou da armada, atten- Discussão uniea. da. emenda. do Senado ao 
didas as · designações especia.es inherentes a projeoto n . 182, deste anno, que autoriza. o 
ca.d.a. posto e a, _cada .claese-medicos e phar- Presid•mte da Rcpublica. a conceder ao Dr • 

. m.aceuticos ; Fellppe Rodrigues de Azevedo, juiz substi-

d. - d t tu~o federal na seClcão do Maranhão, oito 
2" tscussa.o 0 projec o n • 22.'5 A, dl3 1904, mezes do licença. com ordenado, p·a.ra. tratal' 

determioa.nlio que as le~a.ções do Brazil de sua Sil.lide, onda lhe convie1• ; 
no Japão e nas Repuolicas de Vene-. · d · d 90 • 
zuela, Equador e Colombia S<\iam re!!'ida!l Disoussão umca o proJecto n. 283, e 1 "• 

~ ~ autorizando o Poder Executivo a conceder 
~r ministros residentes, coadjuvado.> por ao bl charel João de Siqueira. ca.va.lca.nti, 

• secreta.rios, e danlio outras Pl'Ovidencia.s, major honorario do exercito 0 juiz de co· 
com pareceres da.s Coromissões de Diplomacia mlll'Cla. do Terrítorio do Acl'e, liClenca por um 
e Tratados e de OI'Qa.mento ; anno, com o respectivo Ol'denado, para t ratat 

2• discussito do projecto n. 80 A, de 1904, de sua. sa.ude onde lhe convier ; 
. declarando instituição do utilida.de publica. a 1• discussão do projecto n. 133 A, de 1904, 
: Academia de Commercio do R.io de Janeil'o, decltU-anuo dn. comp_otoncia. do obeto de po
, reconhecendo os diplomas por ella conferidos licia e dos delel{_ados do Dist ricto Fedlll'al 
· como de carac~er ofilcial, e dando outras processarem e:c-o!fído os dolictos definidos 
' providenciM, com parecer e emendas da. nos art. 2ii e 278 do Codigo Penal, e d<i. 

Commissão de Inst rucção e S&ude Publica ; outras pl'ovidencia.s ; cGm pa.recor e emenda 
· 2a discussão do projecto n. 277, de 190•, da mal orla da Commissão de Constituiçã.o, 
tlxa.ndo o numero, classes e voncimento.~ dos Legislação o Justiça. e voto em sopar:~odol do 

· emprega.dos da. Secretaria. da.s Relações Ex- do Sr. Este\·am Lobo ; 
teriores, e · dando outl'aS providencias ; . 1• discussão-do projecto n .241 A,de_l 004 re-

. Di~cUSM.o unica das emendas do Senado ao conb.ecendo como de caracter officia.l,em todo 
projecto n. 318 A, de 1903, e 284, de 1904, o territol'io da União, par a · todos os effeitos 
t ornando ext.ensivo aos. professores do lnsti· legaes, os diplomas conferidos pela Escola. de 
tuto Beaja.min Consta.nt o acClrescimo de ven- Pharmacia de S. Paulo sendo va.lidos nos 
cimentos que tiveram os lentos do Gymnasio csta.belecimontos fedemes d~ ensino supe1•ior, 
Na.eiona.l por decretos de 1890 a 1892 ; os exames nellu. prestados • 
. 2" discussão do projecto n. 158 A, de l!J04, Leva.nta.-se a s<nsão ás 4 horas e 50 miml-
ilo Seaado, di~pondo sobre as despozas que tos da tardo. 
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Pr·eddeacia d·Js S;·s. Pt~Ullt Gu.imm·aes (P,·esidet~le), Pe;·eil'a Lima (2° rice-P;·esid~nte) , 
c Pattla. Guimcwaes (P;·~sidente) 

Ao meio-dia procede se {L chamada, a que 
respondem os Sm. Paula Guimarães, Julio 
de :1-.Iello, PereirJ. Lima, Alencar Guimarães, 
Thoma.z Aceioly, .Joaquim Pires, Enéas 
}lartins, ArthtU' Lemos, Luiz Domingues, 
Ch!'istino Cruz, Anizio de Abreu, Francisco 
Sá. Eduardo Studart, Gonçalo .Souto, Izidro 
Lei-te, Teixeira de Sá, Alfongo Costa, Celso 
de Souza, Bl'icio Filho, Malaquias Gonçalves, 
Ep<lminonda.s Gracindo, .Joviniano de Cal'
-valho, Felisbello Freire, Domingos Guima
rães, Alves Barbosa, Para.nhos Montenegro, 
:\foreira Gomes, Galdino Loreto, Heredia de 
Sá, Mello Mtrttos, Erico Coelho, João Ba
ptista, Ga.lvio Baptista, Silva. Castro, Lau· 
rindo Pít.ta, .rulio Santos, Henrique Borges, 
~ra.uricio de Abreu, Carlos Teixeira. Brandão, 
Francisco Veign, Estavam Lobo, Bernardo 
::\Ionteiro, José Bonifacio, João Luiz, Gasíão 
da. Cunlu, Astolpllo Dütm, Carlos Peixoto 
Filho, ·carneiro de Rezende, Bueno do Pai va, 
Adalberto Ferraz, Carlos Ottoni, Olyntl1o 
Ribeiro, Camillo Pratas, Bernardo de Campos, 
Francisco Romeiro, Fernando Pt•ostes, Fer· 
r•eiJ•a Braga; Rebouças de Carvalho, Paulino 
c~~rlo~. He1•menegildo de Moraes, Costa Netto, 
Carvalho Clw;ves, Paula R•\mos, Germano 
Hass)o(lber e Cass\o.no do Nas!limento. 

Abre-se & sessão. 

E' J.i,ia o posta em discu3são a acta, 

O Sr. Bricio Filho- Sr. Pl'03Í· 
dente, hontem reuniu·se a. Commisslí.o de 
ln.s1,ru(l(Jão Publica e elaborou tros parecere> 
versando : um sobre a reclamação do pro
fessor Palma, da. Faculdade de Medicina. da. 
Bahia, outro sobre exames parccllados e 
out~o sobJ.>e o projl!cto dispensando o resto 
do tempo que fa.lta. ao Externato Aquino 
para. completar os dons ari.oos de fiscali
zação pr~via. exigida pelo art. 366 do Co
di"'o de Ensino. 

Pelo nosso Regim!.'nto, esses pareceres não 
podem ser publicados sem que se proceda. 
ú, sua leitura. nil. hora do expediente. 

Em virtude de uma indicação, rcformundo 
o Regimento, fui supprimida. essa exigeMia. 
para os pareceres da Comrnissio de · Orça
mento, 1lcando de pé, no emtanto, para todos 
oe outt•os pareceres. 

01•a, 11. Comm!ss~o de Jnstrucção Public11 
aca.hou BCU tr4.1Ja.lho ás 2 horas da tard<>, 

Verifico, entretanto, que está publicado no 
Dim'io rlo Co»gl'esso de hoje o parecer rei<~· 
th-o ao Externato Aquino. não tendo sido pu- .. 
blicados os dous outros pareceres, : 

Este facto causou estTanheza ; eis a razão ; 
por que formulei est.a reclamação. 

O Sr. Alencar GuiDla.rãeli'! 
(1• Sec1·etario)- Sr. Presidente, no des-; 
empenho das funcçõe3 que me cabem como : 
I o Secrt~tario desta C;:.mara., tenho observado , 
restrictamente a disposição regimental rela· : 
tiva á. leitura dos P"receres !las Commi.ssõoB 
Permanentes. , 

Efi'ectivamente, hontem não tive absoluta· , 
mente occasfã.o de ler no expedien te nen1mm · 
parecor de Cornrnissã.o. · 

Apparece,entrot(l.nto,no Dia1·io elo Congresso, : 
de hoje,() parecer da Commissão de Initt"ucção · 
e Saude Puhlicas, relativo ao pruject o apre· 
sentado á eons~deração da Camarn,,di~pensan · 
do ao Externato Aq nino o resto do tempo ne·
cessario para complet.'"lr os dous annos de fis
calização prévia,e:ügidos pelo art. 366 do Co· 
digo de Ensino. A publicação está, pois, te l t~ t 
inde,•ida.mentc, porque . não foi lido e;se 
parecer no expediente da Camara, nem p~:o· 
feri sobre e!le nenhum despttcho ·o1•dona.ndo 
a. pu h !i cação. . 

Os dous ou&ros pareceres, a r!ue se referw: 
o nolJre Deputado por Pet•nambuco , esr.;{o 
sobre a mesa, p:ml serem lidos no ca:pC·· 
dientr. da sessão de hoje. 

São essas a.s explicações que tenho a d:1;r . 

O Sr. Presidente-Yae ser lido no 
expediente, além de outros , o parecer a quH 
se referiu o 81'. Deputado por Pema.mbuco, 
S1•. Brício Filho. 

O Sa. BatCIO FJLno-Fico satisfeito com a 
explicação, 

O Sr. Ar-tbur Lcmos(')- Sl'. Pre
sidente, hontem, quando V. Ex. declarou 
approvado pela Cama.ra o requerimento de 
r·etirada da emenda., que mandava que se 
fizesse pela. Alfandega de Man4os a tlscaH
zaçlio da. exportação da borracha a~reana., 
eu, como a Ca.mara i'oi testemunha, r equer i 
a verit!cação da vota~ão ; como, porém, nu. 



454 

'TJ.V 

r- ~";{Dik 

cc:LSl:Lo, de varias collegas recebesse con
Jelho, no sentido de prescindh• dessa verifica· 
t;ã.o, mesmo porque iria ella. impedir que so 
~erminasse no din. de hontem a votação do 
llrçamento da Receita.. . 
' O Sa. Barcro FrLuo-Conforme, Impediria, 
li não houvesse mais numero dahi por 
~eante. 

0 SR. ARTHUR LElllOS-E' facto ; foi essa o 
\onselho. 
( . 

0 SR. BRICIO FILHO-Esta declaração dG 't. E:ot. ê de gra.nde gravidade, porque im· 
?Orta. em confessar que dahi por dea.nte se 
votou sem numero. 

0 SR. AaTHUR LEMOS-Iria impedir, talvez, 
1 terminação da votação do Orçamento da 
Receita, hontem. Eu acquiesci, e com o gesto 
leclarei a V. Ex. que retirava. o meu reque
?imento. 
· Esses factos, entretan\o, não constam do 
Diario do Congresso, de hoje, e como são 

'~eaes, peço a V. E:~:. que faça. constar da 
~cta esta minha declaração. · 

0 SR. PRESI'DENTE-SBl'á feita. a rectifi· 
~ação que pede o nobre Deputado. 

Em seguida é approvada a acta. da ses~ão 
wtecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar GuiJDarã.es 
~f· Secre!a;,io) procede á. leitura do seguinte: 

EXPt;DIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1• Secreta.rio do Senado, de 25 do 

~orrente, transmittindo dous dos respecti
vos autogra.phos das resoluções do Congresso 
Nacional, devidamente sanccionados, auto
'rizando a. abertura do credito de 29.683$H57, 
para execução de sentença passada em jul· 
gado em favor do alferes da brigaM. poli
cial desta Ca.pita.l Alfredo Noves de Andrade, 
e concedendo ao Dr, Albino Alves Filho, pro
curador da. Republica na secção de Minas 
Gera.es, um anno de licença.- Inteirada, 
Ai'chivem-se os a.utographos. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que o Senado adaptou e nessa data 
enviou á sancção presidencial a Resolução 
do Congresso Nacional, autorizando o Go
verno a conceder a Bento José da Silva, con
ductor da trem de 1" classe da. Estrada de· 
Fer•ro Central do Brazil, um anuo de licença, 
:para tratar de sua saude onde lhe convier, 
-Inteirada. . 

Do Ministerio dã Guerra, de 25 do cor
rente, satisfazendo a requisição destaCa
ma.ra, no oftl<lio n. 308, de 25 do mez findo, 
·relativo aos _).la.trões e outros_ empregados 
,das embarca.çoes da Intendencra. da Guerra. 

-1~ quem- fez a reg_uisiçã,o. (A' Commisaão 
de Orça.roento.) 

Req ueriment~: 
De Manoel Mttrques Leitão, em additamento 

á sna anterior petição, pedindo para juntar 
novos documentos com o fiGo de instruir a 
petição. referente á. conccs.,ã.o de burgos 
n.grieolas, a que fui imposGa a pena de ca
duciila.de .-A' Commissão ds Orçamento; jun
tando-se ao anterior requerimento. 

E' lida e yae a imprimir. para entrar na 
ordem <los il'abalhos, a seguinte 

REDACQÃO 

N.2ôlA- 1904 

Redacção final do 1n·ojecto n. 261, deste 
anno, q1.te a!!toriza o P;·esidente da Rept>
blica a ab1·i1· ao Ministc1·~o da Fa.llienda o 
credito extraoí'dinario de 47:619$707 para 
pagamooto a Paiva Valente & Comp .• Lemos, 
11foreira & Monte e Santos Gomes & Oomp., 
de 1·estituição de impostos sobre kerozene 
impm·tado em 1.896 e 1897 e respectivas 
cústas, em eo;ecttção ás setttenças do St~
pl·emo 1'ribonlll Fede;·c:l, passadas em jM~
gado 

O Congresso Nacional decl·eta : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

alica autorizado a abrir ao Ministerio da. Fa
z~nda o credito oxtraordinario de 47:676$707, 
para pagamento a Paiva Valente & Comp., 
Lemos, Moreira & Monte e Santos Gomes 
& Comp., de restituição de impostos sobre 
kerozene importado em 1896 e 1897 e as 
l'espectivas custas e em execuçito ás sen
tença.s do Supremo Tribunal Fedtlral pas
sadas em julgada ; revogadas as disposições 
em contra.rio. 

Sala das Commissõos, 25 de novembro de 
1904,- Domingos Guímat·ltes . - Medeiros e 
A lbuque;·que. 

São lidos e vão a itnpl'iniir, para entrar• 
n11. orúem dos tt·alJall!Os, os seguintes 

l"ROJECTOS 

N. 77 C- 1904 

Pa1·ecer sobre as emetldc:s otferecidas na 3a 
discussão do sttbstitutivo otferecido ao pro
j ecto n. 77, deste anno, permittindo a f a· 
culdade de cor~cluir o curso iniciado pelo 
systema de exames 1Jal·cellados aos es tudan
tes qt>e jd. tiverem obtido, p_elo menos, ttma 
appro1lação em qualque1· dos preparatorios 
ea;igidos para a matricrda nos cm·sos supe
riores da Rapublica, e dan do outras JW01li· 
dencias 

Presentes á Commissã.o de Instl'ucção e 
Saud·e Publica as emendas aprc.~entadas, em 
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. 3" discussão, ao projecto que pormitte aos 
estudantes que já tiverem obtido,. pelo. me
nos, uma. approvação em qualquer prepara
todo dos que se exigem para a matricula 
nos cursos superiores da Republica, a. facul· 
dade de concluírem, dentro do prazo de qu:J.
tro anuos, o curso iniciado pelo systema de 
ex:ames parcellados, cumpre a Commissão, 
nos termos que seguem, a obrigação regi
mental de emittir o seu parecer sobre as ro
~<!?Ídas emendas. 

Esse proj~cto é um substitutivo app1·ovado 
pela Cama.ra ao projecto do St'. Manoel Ful
gencio e outros Srs. Deputados, pl'Ol'oga.ndo 
até 31 de dezembro de -1908 o prazo para a 
realização de exames parciaes do curso Ill'll
pwatol•io, não só para estudantes já ~ppro
vados em alguma disciplina, como tambem 
paea os qne ininiassem o conclnissem sons 
exames até essa data. 

P!·eferivel a este, por ser mais l'cstl•icto, 
são, comtudo, :.Lpplimwois, em gm•al, ao sub

. stitutivo, as observações feitas ao mesmo 
projecto pela Commissão e que a. lova.ram a. 
aconselha-r á. Cama.ra a q_ne o rejeita.ssH. 

Em principio, a Oommíssão é desfavoravel 
ao substitutivo, ora conver~ído no proJecto 
que vao ser votado em terceira discussao e, 

. :portanto, desfavoravel tambem a todas as 
emendas, que assim considera prejudic:tdas. 

Mantem, pois, o seu parece!.' e o seu voto 
anterior contra.rios á vigencia simnltanoa. do 
dous regimens de ensino diversos c opp ;5tos. 

E', porém, conhecido o peasamento domi.
na.nte n:1 Oa.mara, eloquente c inequivoca
mente rnan ifestado por grande maioria em 
duas -votações successivas a favor da. prot·o
gação do prazo para a pre!Jtação de e-"ames 
avulsos. . 

Por consequencía, assistia ao rolatot', as
siste á Commissão o dever de acatar o re· 
speita1• o pensamento e vontade da Oama.ra. 

Tal foi a. razão porque, vencido maiS não 
convencido, entendeu aquello .fot•mnlar al
gumas emendas no sentido de melhomt' o 
projecto e attenuar-lhe os inconvcniontes, 
escolhendo dflntre os males o que se lhe afi
gurou o menor. 

Por sua vez, a Commíssão, possuída. !los 
mesmos sentímontos de uc~•tamento e re
->peito, inspirada t ambem pelo desejo de aecr
·tar, passa a. dar o seu parecer sobro cada 
uma das emendas, em obediencia á. prescri
PÇ<~o do Regimento da Casa.. 

Elll"E~DAil 

N. 1 

«Aos arts. 1° e 2°- Redijam-se assim : 
Art. Fiea prorogado até 31 de dezembl'o 

de 1906 o prazo para. os exames :pa.1•ciaos de 

prep:tratorios aproveítavel somente pelos~ 
estudantes que já tenham quatro approva-,', 
ções sob o regimen vigente, salvo aquelles;· 
que se destinem ú. matricula nos cursos do· 
ph:1rma.cia e odontologia, e aos qna.es, si já) 
tiverem uma appt'ovação ]Jelo menos, será: 
permittirlo concltürem sens exames ató• 
áq_t1ella. datil.. 

Accrescente-se : '' 
§Os estuclantes que , uentro do prazo acima; 

estipulado, não concluirern o numero de pre
p;tratorios ·oxigidos para. o ingresso nos di-. 
versos cm·sos superiores, perdem p<U'a todos 
os cfl'eitos os exames em que tenha.m,sido: 
approvatlos. 

§ Aos estudantes que tenham um só oa . 
mais cxa1nes pa.rcella.dos é factlltada. a ma
tl'icula. nos l'Cspectlvos a.nnos tlo carso gy-, 
maasial, sendo para esSB fim válidas s.q_ueHa~. 
approvil.ÇÕ[)s desde a da.b da prosou to lei a,té_ 
iniciar-se o anuo lectivo. - Gastao dr! , 
Cm'lha» • 

Compõe se esta emenda. de um ar~igo sub
stitutivo e dous parn.graphos additi vos, que 
devam ser votados sepa.ra.damente. · 

O t\rtigo restringe a faculdade de pres
taçiio de exames parcelludos, quer quanto : 
ao prazo, quer quauto ás pessoo,s, pelo que <1 1 

Commissã.o opina pela. sua. a.pprova~o. ado·· 
pt:1ndo os fundamentos expostrJs da. tribuna; 
pelo illustrado signatario da emenda. 

O pi·imeiro pa.ragl·apho atldití vo fu lmiua: 
com a 1Jel'da, po.r;1 todos os atreitos, dos ' 
exa.mes em que tenham obtido approv:J.ção: 
os ostuJ.a.ntes que niio concluírem até 31 de 
dezembro de 1905 o numel'o de exames ne- ' 
cess11rios pa.l'U. o iagresso uos cursos supe
ríol·es. 

Entenile a Commissão c1ue, nos termos 
amplos em que c;;tâ. redigido, deve este pa
ragrapho sel' rejeitado, porque fere d ú·Bitos 
a I quiridos. 

« Ha certos direitos, esaL•eve o conselheil'o' 
Ri ho.s em seu Cterso de Di;·eito Cillit Brazilei;·o ,' 
q lll\ são conseq uencias natm·aes e necessa.·.' 
rias de certos Cactos, de modo que a abolição· 
elo üu·e-ito importaria a. negação do proprio' 
f~cto. Outros, porém, ha (lUe não er.Janam• 
dest'arto logica. e necessariamente dos factos,· 
e só se acham a elles ligados pela disposição. 
legisla ti v a. · 

Os primeiros não podem ser abolidos' 
pela nova. lei, porquCJ seria a.ttentar contra o 
facta consummado, e tornar-se ella retroa
ctiva.. Os segundos podem sel-o, porque assim 
como a lei os crcou e ligou aos fa.ctos, póda 
dosligal-os, modificai-os ou anniquilal-os, sem; 
que estes factos se altel:'em em si mesmos, e 
cooEeguintemente sem que eHa se torne I'B" 
troactiva. ' 
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Assim, alei não poderia abolir os direitos 
que nascem do matrimonío, da paternidade, 
da instituição testament~ria, ate., porque 
seria abolir os proprios factos do matrimo· 
nio, da. paternidade, da. institui~;ã.o t esta· 
mentaria.; mas póde apressar ou reta.L"dar, 
por exemplo, a época da maioridade, visto 
que não <l eira. conseq uencio. necossaria dD. 
idade de 21 annos, antes do que da de 25 
annos, ou vice-ver.;a.. 

Nestes Msos o di roi to si não é o rGsultado 
da livre yontade do legislador, como susten
tam alguns jurisconsuHos, o é da sua l iv-re 
apreciação do facto ; e deve-se-lhe conservar 
illesa a attribuicão de ligar ou n'lio o di
reito, segundo o julgar conveniente. Fica, 
porém, entendido que os factos praticados 
em um só destes casos, isto 6, durante a 
maioridade temperaria, são sempre vá.lídos, 
porque o. nova lei não póde oullifica.r os 
tactos praticados sob a antiga. ~ 

Ora, os exames de prepara.torios est~be
locem, na conformidade das leis vigentaB, a 
pteSumpção de capacidade scieot!fica quanto 
á l'éSpecti va. diseiplinl!.. 

Destruir, para todos os e {feitos, essa. pre
sumpção do competencia e os dlraitog àella 
decorrentes, que não 11e cingem,corno suppõe 
a emenda, á prova de ha.bili~ão para a 
matricula nos esta.belecimentos do ensino 
superi•)r da Republica, mas servem ta.m bem 
de ti tu lo de habiliia.çã.o para a inscripçã.Q em 
certos concursos e para. o exercicio de cer· 
tos cargos, seria. declarar ínelli.;tentG o pro
:prio exa.me. 

Objectar-se-ha., talvez, que pelo decreto 
legi!Jlativo n. 1.216, de 4 ae jlllho de 1864, 
caducavam os exames de prepa.t•atorios, trans
corridos quatl'o anoos d!l.data em que fos
sem prestados ; mas não p1•cvalooo essa. 
objecção desde que se a.t tenda. & que, alü, 
era apropria. lei que prcsc:ravifl, que a. pro
sumpção de c()mpetencia não b além de 
determinado Pl'a.zo, qua.ndo dispunha no 
ar1. 1•: «Os ua.roes preupra.torios, feitos nas 
Faculdades rle Direito e de MediCiDCI. do !m
perio e perante o inspector geral da. in· 
strucção primaria. e secundaria do muni
cípio da Côrte, terão 11igor d11raH!e o espaço 
ele quatl·o anttos:t . 

Revogada essa medida. pelo decreto le
gislil.tivo n. 2. 764, de 4 de setembro de 
1817, ceSf!ara.m todas a~ limitações, quanto 
a.o tempo, para a prova de habilibção re
~ultante do certi!loado de approvação em 
exame de prepara.~rio. 

o legislador roi bastante claro (" preciso 
nos termos em que se expressou : « Artigo 
unico. Os exames preparatorios feitos na~ 
t"aoulda.des e escolas de instruccão supe· 
l'ior do lmperio e perante o ln1pector ge
r~l da iostrucçã.o primaria. e. seeund~ria. do 

município da Côrte, c sons delegados · ON · 
provlocias que forem designados por de
creto, te ré! o vi !f.;~ c toclo tempo; re vogada.s 
as disposições d() decreto n. 2.216, de 4 de· 
julho de 1864, e quaesquer outras em con· 
trario•. 

Como coroll!l.rio desta doutrina e, ainda, 
como meio de obviar a. futuros pedidos de 
prorogação, poosa a. Commissão que póde ser 
approvado e deve constitnir por si só um 
artigo o segund() paragrapho additivo da. 
emenda do Sr. Gastã.o da. Cunha., destacada. 
a parte dnal-«deSdo a data da. presente lei 
até iniciar-se o anno lectivo»-que, conse· 
qaeatemente, deve ser rejeitada. · 

Ns. 2 o 3 

« Aoa.rt.- 1• Substitua-se pelo seg11inte: 
Aos estudantes que já. tivet•em, na. data· 

destA lei, obtido, pelo menos, uma. approva.
vão em qualquer preparator!o dos que se· 
exigem vara a matricula nos CUl'Sos supe
riores da. Republica, permitte-se a faculdade 
de concluir, dentro do prazo de dous annos. 
o curso iniciado pelo srstema. da exames 
pa.rcellados, de accordo com as leis e regu
lamentos. vigentes. 

Ao art.- 2" Supprima.-se.- Sà P~i:·.'oto. 

Estas emendas re:prcduzem o disposto nos
arts. 1• e 2° do proJecto n. 77 B, reduzindO> 
a. dous a.nnos o prazo de quatro marcado no 
projecto. 

Estão prejudicadas pelo parecer dado so
bre a emenda n. I. 

Caso, porém, entenda a Camara de,re ;.• 
manter o seu voto contrario a essa emenda. 
adoptaodo oom o rcla.tQr, com() criterio 
unico para a prorogração, a.quelle que re
sulta do facto de já. terem os estudantes
inicia.do os seus estltdos prepa.ratorios pelo 
reglmen de exames avulsos, julga a Com
roi8sã.o que convém que ~am acceitas a s 
emendas, porque pl'Olongam por menor 
tempo d() que o projecto o estu.do de anarchio. 
em que se encontrn. o .ensino secundario. 

N. 4 
«Accrcscente-se ao art. l •; 
Pa.ragra.pho nnico. Aqnelle3 estudantes; 

porém, que se destinarem aos cursos dl! · 
odontologia, pharmacia., obstetricia, agrh· 
mansura e bella.s al'tes, continuarão a prestar · 
exames de pret~a.ra.torios pelo systema pa.r
cella.do, independente de já. ba.verem obtido 
ou não approvacão em qualquer dos t•eferi· 
dos prepa.ratorios, na. data desta. lei. -
Carlos Cavalcanti . - C.ar"llalho Chaves, - · 
A~enea1· G1'imal·ifes.~> 
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Não póde C3ta emenda moraccr o a.saenti
men•o da Commi83ão: importa em perpetuar 
o J•egimen de exames p:ucellndos, preptt· 
ra.ndo o terreno para o pedido do novas pl'o
rogações. 

A !lega-se como justitinação, em uma. men· 
sa,gem de <J.!gúos estudantes, publicada no 
Dial:~o do Congresso a .rer1uerímento de um 
dos. i llu.stres autores da emenda., quo, ces
sando os exames de preparatorios, fica depen
dente do exame de madureza a m&tricula 
nos cul'sos de pharma.cia, odontologia, obste
trícia, agrimen~ura. e bellas,artcs, p.J.ra os 
quaes exigem os respectivos reij'ulamentoa 
menor numero de ma.terias do que as que 
const ituem o curso gymnasial . 

Tal allegaçã.o não encontra apoio nem no 
decreto n. 3. 002, de 12 de janeiro de 1001 , 
que deu r egulamento ás Faculdades de Medi
cina (art. 55) ; nem no de~reto n. 3.926, de 
lC de fevereiro do mesmo anuo, que appro
vou o regulamento para a Escola. Pol:vte
chnica (art . ll3) ; nem no decroto n. 3. 987, 
de 13 de abril do dito anno de 1901, que pro
mulgou e mandou observar o r egala.mentc 
para n Escoll\ Nacional do Bellas Artes 
(ar t . 1 W); nem tão pouco no decreto n. 98!, 
de B de novembro de 1800, que estabel3ceu 
o regulamento 'da instrucção primaria. e se
cundaria. do Diat r i c to Federal. 

Os dous pl'imeiros, exigindo o certificado 
Os exll.mes secundarios ou o titlllo de llacha
rel para a matricula nos cursos de sciencias 
medlco-clrnrgicas e engenlm.ria., especificam 
quo.es AS disciplinas necessariaa como prepa
m.torios para a. matricula nos cursos de 
pha!'macla., odontologia, obstetrícia. e agri· 
mensura., excluindo assim a possibilidade de 
igual exigencla. para. estes cursos. O terceiro 
nem mesmo !'.tlla. em exame de madureza. 

Qae exames devem prestar e que especie 
de cert ificados devem exhibir, pois, os can· 
didatos 1:\ esses cursos ~ 

Responde ti. pergunta o citado deGreb 
n. 98!, de 1890, arts. 33 e 35, § 3•. . 

O mencionado art. 33 discrimina. .ires es
pecies de exames, a saber: ele s!l{ficirmcia, 
para as matarias que teem de ser continun
das no anno soguinte; fimtes , pa.ra n.s mate· 
1•ias que houverem sido concluídas e de ma
dure;a, prestMo no fim do curso integral e 
destinado a. verificar si o alamno tem a cul
tura. intellectual necessaria. O art . !.0 do 
l'egulamento annexo ao decreto n. 3 .914, de 
2ô de janeiro de 1901, comprehendeu as duas 
primeiras categorias de exames sob a deno· 
minaçlo de exames d~ pí'oTJ~oçõel $UCCe$Si'6a·s. 

O art. 35, § 3° declara que aos exames ti
nae.s do Gymna.sio Nacional poderã.o apresen
tar-se alumnos e.itranhos ao est.•belecimento. 

São estes os exames que devem ser pres· 
ta{tos pelos ostuda.ntes que pretenderem a 

Vo! , VU 

matricula. nos cur.:n s pal'a os quaes uão se
exige o ensino seeundario integral. 

N. 5 

c Accrescen te·se ao art . 2•: 
§ 1. o E' prorogado po:r igual tempo o prazo 

para a execuçã o de enme de madureza d~ 
qae tratam os ~rts. lO e 18 do regulamento· 
annexo ao decr eto n . 2.914, de 26 de jaMit•o. 
de 1901.-Esmemidino Bandeira,»-

P arece á Commissão que a. rejeição de3b. . 
emenda. consult.'\ melhor os interesses do oa
sioo, 

Si o processo estabelecido paro o Blatlle- . 
de madureza não é bom, urge reformai-o. 

O que nio convem, ent1·etanto, é nggra.var-
a. situaç!o resultante da vigencia. de dons · 
rcgimens contrarias com o mutilamento d:u 
regimen séria.do e de madureza instituído 
pelo legisla.dor em substitui~ão ao systcl'!!~ 
de exames avulsos, ltoje geralmente conde·· 
mnado e apontado como n causa. principal 
da. decadcncia do ensino publico no Brazil . 

Ns. G e i 

(,;Ao art. 3"-Radija-so assim: 
Art. No Districto Federal, as commis•. 

sões examinadoras serão nomeadas pelo di.re
ctor do Externato do Gvmna.sio Nacion<J l 
dentre os lente.~ desse estabelecimento o áo 
Internato, 

Nos Estados, serão tae;;; commissões org:~.
niza.das pelas congregações dos institutos 
otllciaes equiparad03 ao Gymnasio Naciona l . 
com otJ l :!ntes dos mesmos insUtutos. 

Art. Na falta ou impedimento dos mem- . 
bros do corpo docente dequaesquer dos lnsti· 
tu tos a. que se refere o a.rt;igo anterior, serã.o · 
convidadas pessoa.s de reconhecida idoneid!l.·· 
de e notoria competeucia. 

Para.gl'apho unil~o . Não poderão fazor par
te das mesas examinadoras os directores ue 
collegi..;s particulares, equiparados ou não . 

Ao art. 4°-Supprima.-se.-Stl Peixoto. ~ · 

A Commissão acceita estas emendas. 
Dão melhor redacçã.o ao projecto e preen

ebem uma lacuna do a.rt. 3• e seu paragra.
pho unico, que dispõem sobre a orga.niza.cão . 
das commlssões eKaminadoras na Capital· 
Federa.l e na. dos Estados, omittilido outraa 
cidades onde existem tambom bancas de pre
paratorios. 

N. 8 

~ Art. O~ exames de ma.durazn nos Est:J.
dos em que não existirem institutos ~uipa.
rados e.trectuar-se-hiio peronte comm1SSÕ99. 
nomeadas pelos commissarios fiscae3 dos exa,, .. , 
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rnes prepa.ra.torios, coi•rondo as dospezas por 
conta dos mesmos Estados. 

Po.ragrapho unico. Nesses exames serão 
observadas as disposições do regulamento do 
Gymnasio Nacional, cabeudo aos commissa.-. 
rios as funcções dos delegados fisca.es.-Ce~
so de . Sottza.» 

Parece l'azoa.vel á Oommissão a medida. 
proposta.. 

Convem, entretanto, supprtmtr no para
gra.pho unico as palMTas- c: cabendo aos com
missw·ios as funcções dos delegados {t$caes »
por consistirem em materia. pt•opriamente 
regulamen ta.r. 

Sala das Commissões, 24 de novembro tle 
1904.--Satyro Dias, presidente.-Sd Pe·i:<;o to, 
rehl.tor .-1l1alaquias Gorzçalves.-G .. Tei:ceim 
B1·andao. - José B on'.facio. - Jo<!o Viei-.·a, 
com restricções . 

N. 231 A - 1904 

Redacçao pcwa 3' discussao elas emendas ofTerecida.s tUI 2• disctcssao elo pro;eeto n. 2 .'11, 
deste anno, do Senado, que I'CfJUla o sol·leio militar 

(Vide projectos ns, 230 e 230 A, <le 1889) 

Projccto n, 230, dtJ 1.899. do Senado 

O Congresso Nacional decret"': 

Art. l. • Todo o oidt~dão brazileiro, mu.ior 
de 19 e até 40 annos de idade, ó ob1•igado, na 
fórma do art . 86 du. Constituição da Repu
blica, 3.0 serviço militar, pela. maneira por· 
que nesta lei so prescreve. 

§ l. • Set•ão alistados e pt·esta.rão serviço 
militar activo, quer em tempo de paz, quer 
em tempo de guerrt~, quando sorteados, e 
durante tres annos, os cidadãos maiores de 
19 at é 30 a.nnos, que não tiverem nenhuma 
da.s isenções do a.rt. 2• _ 

I , a reserva do exercito será composta dos 
cida.dãos aptos de que tra.ta. o § 1 • quo já 
tenham prestado o serviço activo de tres 
annos, os quaes, . por igual tempo, perten

. carão á reserva do exercito. 
I!, no fim de cada. anuo, a. pós a. incorpo

r ação dos contingentes ao exercito, serão os 
cidadãos incorporados classifl.cados em tre& 
turmas iguaes : a primeira. turma se·com
porá dos que se ofi'erecerem voluntariamente 
para o serviço miliia.r e se mostrarem in

.·s\ruidos na pratica; do serviço, podendo ser 
eompleta.da. a. turma com os que forem sor
teados e estiverem nas mesmas condições ; & 
segunda. turma, se comporá dos que revola
rom certo gráo de adea.ntamento e a terceira. 
dos re~~ta.ntes, 

Emetldas da Camara dos Deputllrlos o.o JWO

jeoto n. 2 30, de 1.899; do Senado 

Diga-se 

O Congresso Nacional decreta: 
CAPITULO I 

DA OBRIGAÇÃO DO SERVI ÇO M!LlTAR 

Ar t. 1.• Substitua-s·o pelo seguinte : Totlo 
o cidadão brazilciro, desde a. idatle de 2l 
á. dP. 40 annos completos, ~ obrigado :10 ser
viço militar, na fôrma do art. 86 da Consti
tuição da Ropubli.:a e de accordo com as 
prescripções da presente lei : 

§ L• Supprima-se : 

I. 

H. Passam, modificados, para o c:tpitu lo Y. 
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Ill, os cidadãos comprehendidos 11:1 pri
meira turma passarão, tindo o primeiro 
anno de serviço activo,- por ordem do Mi
nistro dG. Guerra, para a reserva do exercito 
e os da. 2~ ~Ul'ma no fim do segundo anno, 
devendo os mesmos permanece~ na réserv(].· 
os tees aunos consignados nesta lei c mais o 
tempo que lhos faltava para. completarem 

_, os tres a unos de serviço activo. 
IV. Os cidadãos pertencentes á reserva do 

exercito ficarão licenciados c só serão cha
mados ás fileiras por oeca,sião de grandes 
manobras annuaes, biennaes ou triennaes; 
urdenMaa com antecedencia pelo Governo 
Federal, ou quando o exercito tiver de passar 
t!o pé de paz para o pé de guerra. 

V. O tempo de sel'viço dos reservistas du
rante as grandes manobras não excederá de 
60 dias, e, no caso de guerra, emquanto du
rar a campanha, attendendo-se. todavia, á 
expiração do serviço activo, neste caso, para. 
aquellr.Js reservistas que concluirem o tempo 
r1e perm;:tnencia na. reserva, consignado nesta 
lei. 

VI. Os reservistas chamados são obrigados 
a apresentar-se nos corpos indicados, cor
rendo as des:pezas de transporte por conta da 
União, sob pena de infracção das leis mili
tares. 

Vll. Serão igua.lmen te infractores das mes
mas leis os reservistas que se ausentarem da 
Republica sem prévia licença do Governo, 
()IDquanto dm·ar o tempo em que devem per
manecer na reserva, e os -qull, dul'antll este 
mesmo tempo, sem prévio aviso ao eomma.n
dant,e do corpo a que pertencem, mu.darom 
de residoncia dentro do territorio da Ropu
blica e não cumprirem a. mesma. formalidade 
perante o commanda.nte do corpo correspon
dente ao seu novo domicilio, no qual devem 
ser incorporados. 

§ 2. • Serão tambem aliskldos e sujeitos a 
sorteio, no caso de guerra externa, todos os 
cidadãos maiores de 30 até 40 annos o que 
não tiveretu nenhuma das isenções do 
art. 2•, Bando ta.mbem exceptuados os que 
já. t enham pres tado o se1•viço militar activo 
e do reserva, segundo se prescreve nesta lei. 
Então os sorteados só prestarã.o o serviQO 
activo durante o tempo da campanha e o 
que for preciso p&ra a 1nstrucção militar. 

Para o sor teio, no caso de que se trata, 
serão preferidos : 

l • , os solteiros e viu vos sem filhos ; 
2•, os casados sem filhos. 

TIL ( 

IV.\1 

v. 
l 

( Passam, modillca.d~Js; para o capit ulo V 

VI. 

VII. 

I 
§ 2.• Diga-.>c : Pa.r;tgcapho uz:üco. O ser

viço millta.l' activo, em tempo de pa.z, é exi· 
gído ató <1. idade ue 30 annos completos e, 
em tempo de gtte!'ra,, a.té á do 40 annos , 
tambem coroplet•)S. 

Pa.ra. o sorteio, em caso de guerra, serão 
preferidos: 

a) os solteiro-s o viuvos sem filhos ; 
b) os casados sem tllhos. 
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Projeclo 11. 230, de 1899, do 8c•íarlo 

Art. 2.• São isentos do serviço militar, 
quer em tempo de p~z, que!' em tempêl de 
guerra. : 

I. Os que tirarem incapa.cidade pàysica 
provada que os inhabilito para a C;lrre1ra 
das armas. 

11. Os graduados e os estudantes das escolas 
de ensino secundario e Stlperior d:J. RepubUca, 
do• cursos theologicos e semína.rios e os 
ecclesia.sticos de ordens sacras. 

Ili. O casado, o solteiro ou viuvo q_uo servir 
de amparo e alimentar mão viuva, pae vala· 
tudinario, irmã. honesta, soiteir1l. ou viuva, 
.que viver em sua companhia ou alimentar e 
educar orphãos, seus irmãos, menores dC' 19 
a.nnoe. 

IV. O viuvo que tiver fillto legitimo ou le
gitimado, que a.limonte e eduque. 

Art. 3,• São isentos do serviço mili.ta.r em 
tempo de pa.z : 

l. O que tiver irmão em e1fec~iyo serviço 
milita1• ou a.quelle cujo irmão haja fallecido 
em combate ou em consequencia de lesão ou 
desastre proveni~nto do serviço, ou se teul1a 
inutilizado nas mesmas condiç:~es. 

Emendas da C'amara dos Deputado$ ao pra
jec!o n. 230, de 1899, do Senado 

Díga.-se: 

CAPITU L O li 

DAS ISENÇÕES 

Art. 2.• e seus numeros-Substitua.m-se 
pelos seguintes: São isentos do serviço mi · 
litar aetivo e da reserva, em hmpo de paz e 
de guerra. : · 

1 •, os quíl ti verem inCApacidade phyi3iel 
ou mural, que os inha.bilite para a carreil•a. 
das armas; 

2•, os representantes dos poderes publico:> 
fedal'a.es, ostaduaes e municipaes, emqua.Dto 
durarem as suas funcçõe$ ; 

3•, os religiosos de ordem mona.stica, 
companhia, congregação ou communidade 
qualquer, sujeita. a voto de obediencia, 
regra ou estatuto que importem na remmcia 
da liberdade in di vidua.l • 

Art. 3.• e seus numeras - Sttbstituam·sC' 
polos seguintes: São i~entos do serviÇQ mi
litar activo, em tempo de paz : 

1•, o que amparar mãe viuva., p1e vale· 
tudinario, irmã solteira ou viuva, qne vive;· 
em sua. companhia, ou alimentar e edttCat' 
orphãos, seus irmãos, menores de 21 anuos ; 

Il. As pra.ças dos corpos polici.aes dos Esta- 2°, o quo tiver irmão em e:ff13ctivo serviço· 
dos ou do Dis~ricto Federal, ga.lvas n.s re- militar ou aquelle cujo irmão haja falleaido 
~tricções do paragrapho unico dJ art. 10. ·em comb:lte, ou em consequencin. de lesão ou 

desastre proveniente do serviço, ou que se· 
tenh:~. inutilizado nas mesmas condições : 
esta isenção só aproveita a um em c11da. do\13· 

lll. Os tripolantes do nu. vi o na.cional, em· 
quanto nelle se conservarem. Neste caso, a. 
isenção prevalece em tempo !le guerra, a 
respeito do serviço do o1ercita. 

IV. O proPr!eta.rio, administrador, feitor 
Oll ca.pa.tat de cada fabrica ou fazenda rul.'al, 

irmãos, sendo preferido o mais velho; 
3", osproprietarios , administradores, feito· 

res oucu.pa.tazes de fabric:~os ou fazendas ru· 
raes, de lavoura. ou criaçã.o, que tiverem 
mais de dez trabalhadores; 

4•, as praça~ dos corpospolicíaes e de bom· 
beiros do Districto Federal e dos Estados; 

de lavoura ou criação. · 
V. O ftlllo unico de lavrador ou á Bu:t. os- 5o, os graduados palas escolas superiores 

colha. da Republica e os ministros de qua.esquet' 
·1·eligiõ8!! professadas em seu territorio; 

VI. Os ma.chinistas ao serviço daE estradas 6•, os machinistas que estiverem servindo 
de ferro, d<~.s emba-rcações na.cionaes a. vapor, nas estradas de !erro, embarca.ções nacionae3 
das fa.brica.s, dos estt}.belecimeatos ruraes e a. vapor, e nos estabelecimentos fabris ou 
das usinas destinadas ao beneficiamento de rnraes cujo val<~r eJtcoda de 30:000$000; 
produotos da lavoura. e os ampre~;a.dos dos 
Correios e Telegra.phos. 
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P;•l)jeclo 11. 230, de 1899, elo Senculo 

Vll. O dono e um e:li:o:eiro de cada casa. 
commerclal quo tiver, ou que se p1•esuma 
que tenha capital de dez contos de réis ou 
mai~. 

Art. 4, o Não poderão preata1• serviço mi
litar 01.1 gue tiverem sido expulsos do exer
cito ou da. ll.l'Juada. e os quo tivet·em soft'rido 
pena. maior de lO annos de prisão com 1ra
balho . 

_-\.rt. 5".o Para a o1•ganização dos contin
~ontes de que trata. o o.rt. 87 d& Constituição 
na verá duas capecies de juntas, a. sa.ber: 

Junta. de alistamento e juntas revisoras do 
alistamento, c(l.bendo a. estas ultimo.s fazer o 
.sorteio. 

§ 1. • As juntas de alistamento serão com
postas de t1-es membl'OS o terão por ftm or· 
ganiza.r o alistamento dos cidãdãos aptos 
para. o aerTi90 milHar, llCgundo as preacri
pções da presente lei. Estas juntas se reuni· 
rão annualmente, em époea. ftltada pelo Go
vernG Federal, e nã.o poderãG tuueciollllr 
sem esta;~em presentes todos os seus mem
bros, servindo um de seoreta1•io. 

§ 2. o Nos Estados serão cllns nomeadas 
pelos respootivos presidentes ou ,governa
dores e no Distrícto Federal pelo Ministro 
do Interior, sendo em numero de quatro 
para cada. município o para. o Districto Fe
deral, os quaes ficarão dh•ididos em quatl•o 
socções pa.ra o serviço do alistamento militar. 

§ 3.0 gstaa juntas funccionarã.o durante 
60 dias em cada a.nno, comprehendido neste 
prazo o espaço de 20 dias pa.ra realama.ções 
que os interessado! possam apresentar por 
si ou por seus procuradores. 

Ert~cmlas d a Gam m·a elos Deputados ao l lro
jcr.lo a . 230, ele 1899, do ~e111!ào 

7•, o dono da casa. commercial quo tenha 
capitll superior a. 10:000$000 e um caixeiro, 
quando o numero de tacs empregados não 
exceder de t1•es, ou um em cada tres, no 
caso contrario; -

8·>, o tUbo unico de lavrador, ou um, á. sua 
escol na.; 
Accrescenw·s~ (a.uditivo) : · 
Paragrapho unieo. As isenções do serviço 

militar cessam qua.ndo desapparacem os mo
tivos que os determina1•a.m. 

Art. '!. • Pas~a, modificado, P"ra. o c~pi· 
tulo IX. 

CAPiTULO IIl 

DO SOJl.TElO PARA O EXERCITO 

Art. 5•. Po.;sa. a. ter a numeração de 4•. 
assim sub~tituido : 

Pa.1•a. a organização dos contingcn tes de que 
trata o art. 87 da Cons-tituição, ba.verá trcs 
especies do juntas, a saber: juntas de alista
mento, jUllfu.S de Sorteio e juntas l'eVlSOl'íl.S • 

§§ 1•, 2·• o :3 .• Como no pl'ojecto. · 

§ 4. o Gomo no pl'Ojecto, substituindo-se a 
phm,t~o ~junf~l·ij rcJVliJOras» p ()l' c juntM do 
sorteio». . 

§ 4. • Concluido3 os allshmen tos no prar..o 
do par&gra.pbo antecedente, sel'io olles re
lUottidos com as recla.lUil.QOOs, dontro de cinco 
.dias, á.s jiUlt<'LS revisoras. 

As rocla.mações, recursos e formalidades 
pelos mesmos exigidos se1'ão isentos desello. 
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.-\.rt. 6." As junta.s r ev isoras terão por ftm 
apurar os alistamento:i, decicllmlo summa
l'ia.mentc sobro a.s reclamações feitas,. com 
recursos dos ioteressa.tlos ou seus procul'll.
dores, dGutro de 15 dias, para o S11perior 
Tribunal de Justiça do Estado, o, no Distri
cto Foderal, para. a Côrte de Appcllação; as 
mesmas juntas, na época marcada, farão o 
sorteio dos clda.dãos alistados e só f unnccio
nax-ão com a presença de todos os seus 
membros. 

§ I. • Os h•ibunaes anteriormente cit ados, 
dentro do :prazo de 20 dias, contados da a:pre
sentação dos recurso2, decidirão deftnitlva.· 
mente, sendo taes decisões pllblicada.s na 
folha. officia.l e romettidas á.s juntas revisoru.s 
pa.ra. aa respectivas averbações . 

§ 2.• Nos Estados, em cada. um de seus mu
nicípios, haverá uma junta revisorã, com· 
posta da primeira. au toridade judiciaria do 
muuicipio, como presiden te ; da. primeiJ•a au
toridade policial do mesmo, como secreta.rio, 
e do presidente do governo municipal. 

· § 3.• No Districto Federal a jun~ revisora 
será. composta. dos juizes das pretor ias, sendo 
~rcsidenl.e o mais a.ot igo ; dos delegados d11.11 
circumscripçõos pollciaGS, servindo um de 
secretario, c do p residente do govemo mu
nicipal . 

§ 4. o As juntas revisoras se installarao 
t ambcm aonualmentc, 10 dias dopoís do ter· 
minados os trabalhos du.s ,juntas do alista.
meoto, sendo t~l installaçii.o a.cuunci1~da por 
editaos afixados na porta. do odillcio do go
verno municipal o t 1•aoscríptos na. imprensa 
onde :1 houver. 

§ 5, o Cvncluidos todos os tt-aba.Ihos da re
visão e apuração dos alistamentos, tendo sido 
attoodidas o a.vorba.das t odas a s decisões do· 
11nitivas dos rocm osos apresentados, organi
zará a junta revisora tres rola.cões pa1•a cada. 
município; a. 1'" conterá os nomes dos cida· 
dãos quo são obrigados uo ::;erviço milital' 
em tempo úe paz e guer ra.; a 2" dos quo sã.o 
isentos do serviço mUitur em t empo do paz; 
e a. 3• dos quo são excluirJos do a.listamecto 
militar p· ~la. a.puraoão, com todas as decla 
rações e observações, sendo tudo lançado em 
livro cspecia.l fornecido pelo Ministorio da. 
Guerra, que devorá ter immedia.to conhe· 
cimento da execução deste serviço pelos 

Í Emenda~ fk• Camara dos Deputados aa p!·o-
. jacto n . 230 , de i899, elo Sc;wdo 

A1·t. G. • Passa. a ter a numeração de 5 . •· 
assim substí tu ido: 

Compete ás juntas do s01·t eiv a.pura·r os 
n.Esto.mcntos, docidimlo, surum:11·iamento. 
ácerca das reclamações !'ci tas, com recurw 
dos interessados ou do seus procuru.dores, 
dentro do prazo do 15 dias, p:u~J. a..~ juntas 
revisoras ou, no Districto Federal, para :), 
Cõr te do Appolla.ção. As mesmu.s juntas farão, 
na época marcada., o sort.cio dos cidadãos 
alistados, funccionando com a presença. de 
todos os srms membros. 

§ 1. 0-Substi Lua-se pelo seguint e : 
As juntas revisoras c a Côrte tle Appclla · 

ção , dentro do prazo de 20 dias, contado da 
apx·esentaçii.o dos rocut•sos, decidirão, defini
tivamente, sendo taes decisões publicu.das D&. 
folh<t ofllciat e remettidM á.s juntas do sorteio 
para as competentes a verOO.ções . 

§ 2. • - Substitua-se peio seguinl.c:.: 
Haver:l em cada municipio dos Estado~ 

11ma. junta. de sor·t eio, compost a. do chefe do
poder executivo municipal, como presidente, 
ae um commandt>nte de brígad:1 da guarda. 
na.cional e de u m offlcit.l rofo1•mado do exer
cito ou da armada , honol'arlo ou da. guarda 
nacional, nomeados estes pelo pl'c~idente ou 
governador do Estado . 

§§3.•, 4.• o 5."-Como noprojccto, substi
t uindo-se a. phrase <c juntas revisoras» por
«juntas de s01·teio~ . 
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presidentes e governadores nos ro.:;pcctivcs 
Estados o pelo Ministoríu tlo Interior no . 
Distt'icto Feder:1l. 

Emendas da Oama>'C< dos Deputados ao p!·o
jecto n . 230, de 1899, elo S cmaclo 

--- -- --- ----·-·- ----

§ 13" . -Como no projecto. § 6.' Deatas 1rcs listas extra1Jir-se-hiio· 
cópias, que serão allixadas na~ por tas do edi· 
fiei o do governo municipa.l e tra.nscriptas na. 
imprensa, onde a houver. · 

§ 7. '' Os recursos da..'l decisões d(IS juntas § 7•. -Redija-se a.ssim: 
revisoras aorã,o, dent1'o de 15 dias, remcttidos O~ recul"SoS das decisões das juntas do sor-· 
pelos interes.sadoa ou seus procura.llores aos teio serão, dentro do pra.zo de !5 dias, re· • 
tribttni.l.eS de que trata. o a.rt. 6". .mettidos pelos interessados ou seus pro· 

curadoras ás juntas revisora.s. 

Art. 7 .• Fica.m estabelecidas ns multas SO· 
guintes; 

De 50$ a 100$ a qualquel' pessoa que se 
negar a d:.~r ú. junta de alistamento a. lis~a 
dos cidadãos sujeitos ao alistamento que 
comsigo hallitarem; 

De 300$ a. 600$, repartidamente, aos mem
bros da j unta do alista.monLo que inscrever 
qua.lquel' cida.t!ão, rennsando recebei' provu. 
legal de isenção, subtl'u.hindo documento ou 
denegando os recursos lcgat'.S ou quo scion· 
temente Jeixar do alistar qualquer cidadão 
que o deva. ser, além de flca.r ca.da. um dos 
ditos membr os solida.ria.mcnto obriga.llo :tio· 
clemnizar os cofres publicos da.s dcspc?.as que 
por ta.l motivo se hon ver Coito; 

De 100$ u. todo u.qucllo <1uo, sondo nornea.\lo 
rocmoro da. junta de a.lista.monto, se nscusar 
ou não comparecer á.s reuniões da mesmo. 
juott~, som motivo justo, Pl'OVarlo por:.~.nte o 
governo <.lo Estado. 

§ 1." E~ta..s multas não prcjuclica.m o pro
cediroeuto crimioa.l ou civil que no · ca.so 
coubor e serão iz:npootll.!l a.d •niois~ra.tiva.· 
mente: no Distt•ido Fel oral p~lo Ministro 
do Intol'iot• e nos Esta.\los pelos prcsiflcn tes c 
govm'nauoros, pot' cujas ordens serão feita~ 
as cobrançBs executiva~ . 

§ 2. 0 Sel'ã.o ta.es mnltas convcrlidas em 
prisão nii.o exccdonto de 15 a 30 dias pelo 
juiz do execução, quando os condemna.dos 
não tiveram meios de pa.gal·a.s . 

§ 3,0 O produoto uossas multa..<i pertencerá., 
rcspactivaJnoutC', n.os t;:sti.ldos c ao Districto 

Accrescentem-sc os seguintes pa.ragra.phos 
additiYOS ; 

§ 8•. As jun'ta.s revisol~iiS funooiona.rão nas 
ca.pítaes dos Esta.dos e serão compostas do 
ju1z seccional, como presidente, do comman
rla.nte superior da guarda. nacional e do au
ilitor de gue1·ra. ou p!'Ocurador da Republica. 

§ 9.• Das decisões das juntas revisoras 
lia. verá. room·so voluatario pa.ra o Supremo 
Tribuna.l Fe:lera.l. 

Art. 7. • Pa.ssa., modificado, com os seus 
pa.ragra.phos para o capitulo VIII. 
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Fede1>a.l, quando impostas pelos presidentes 
ou governadores e pelo Min.istro do Interior. 

At·t. 8. o As juntas revisoras so installarão, 
para. fazer o sorteio dos cidadãos definitiva
mente alistados no a.nno anterior e conside· 
7ados aptos para o sfrviço militar, no dia 
.que for designado pelo Governo. · 

§ l, o O so1•teio em tempo tle paz será. toito 
sobre a 1• relação de que trata o § 5° do 
art. 6°1 e em tempo de guel'ra, nã.o só sobre 
a I• como a. 2• rela.Qão, a. que se refere o 
mesmo pat•agrapho do citado artigo. 

§ 2. 0 O dia. do sorteio será annun(liado por 
editaes afii:J:ados nos logares publicas e tran
geriptos na imprensa, onde a houver, con
tendo os edita.es as relações dos nomes dos 
cidadãos aptos sobre os quaes deve ser feito 
o sorteio e de quantos dos mesmos cidadãos 
·devem ser sorteados para. constituírem o 
contingente e:ligid< s do município. 

§ 3. 0 O presit.lente ou goTerna.dor do Es· 
tado dividirá. proporcionalmente pelos muni· 
cipios o contigente que é exigido do mes· 
mo Estado pelas leis de fixação de forças de 
·torra. e mar, de modo a. determinar o nume
ro de cidadãos que cada município deve for· 
neoer para eonstituição daquelle contingen
te, e disto scíentificará. por offlcio aos pre
sidentes das ju,ntaa revisoras. 

§ 4. • O Ministro do Interior scientitica.rá. 
pOl' olllcio ao pre.!lidente da junta revisora o 
contingente Cl[igido do Districto Federal 
pelas leis de fixação de forças de terra 
e mar. 

§ 5.° Findo o sorteio, as juni.as revisoras 
J'cmctterão aos presidentes e governadores 
!los respeeti vos Estados e no Distl'icto Fo· 
tleral ao Ministro do Interior as relações dos 
cidadãos sorteados, dos cidadãos aptos que 
não o foram e dos isentos, sendo taes rela· 
cões, em seguida, enviadas por aquellas au· 
toridades ao Ministro da. Guerra. 

§ 6. o O Governo Federal inarcará os pre
ços e lagares em que os sorteados deverão, 
sob pena. de ser capturados, apresentar-se, 
ile modo a se1oem incluídos nos corpos de 
terra e mar para. que forem designa.dos, cor
l'endo aa despeza.s de transporte por conta da 
União. 

§ 7. o O Ministel'io da. Guerra iará. as de~i
.gnações, rcspei tft.ndo a. pl'bcedencia dos sorN 
teados, de mOdo que sejam os mesmo inclui
·dlls na.a for~sesta.cionadas nos Estados onde 

Emenda$ da Cama;·a dos Depotados ao zwo
j~do n. 230, ele 1899, do Senado 

.wt. 8.0 Passa a ter a numeração de 6''. 
substituindo-se a phrase casj unias revi~oeasJ> 
por ~as juntas de sorteio». 

§ 1 , • Dig<\-SC: 
O sorteio, em tempo de paz, será feito 

sobre a primeira. relação de que trata o § 5•, 
do art. 5° e, em tempo de guerra, não só 
sobre a primeira, como sobre a. segunda 
relação a. que se refere o mesmo pa.ragra.pho 
do citado artigo. 

§ 2. • Como no projecto. 

§ 3. • Como no projeeto, substituindo-se, 
in fine, a phrase .:juntas revisoras• por cjun
tas de eorteio~. 

§ 4.• Como no prvjecto, substituindo-se a 
phrase ~junta. I'evisora.~ por orjllDta. de SOl'· 
teio». 

§ 5. • Redija-se r\.~sim: 
,.\s juntas de sorteio rcmettorão a.o3 pl'esi

dentes ou governadores dos respectivos Es
tados e, no Distl'icto Federal, ao Minist ro do 
Interlo1•, as relações dos sorteados, dos c ida.· 
dãos aptos que o não fvram e dos isentos, 
devendo tll.es relaçõe~ set• enviadas, logo, ao 
Ministro da Guet•ra. pelas referidas autori· 
da.des. 

§ 6. • Como no projecto, substituindo-se a 
pbrase «corpos de tet·ra. e mal'» por ccvt·po;s». 

§ 7. o Como no pt•ojecto • 



465 

gggg EM 55 22 .1312 SIR.I:-!?ii'ttsrWrtniUR~ 

P rojecto n, 230,. dB 1899,. do Senado 

são domiciliados e onde foram sorteados, ou 
.r.n.s guarnições mais proximas. 

Art. \J .o' Ficn.m estabelecidas as mnltas 
ele 300$ a GOO$ n. todo a.qudle que occultar 
e:n sua casa alg um cicl.~tlão sorV!ado, ou 
impeclir que se apr.Jseate nu tempo marcado; 
rle 100$ a. qualquer membro do junta. revi· 
sora que se escusar ao cumprimento do:s. 
;;eus devcr~:s consigmwos nost.a lei. Estas 
multas, cujos productos p ertencerão aos Es· 
tados ·ou a.o Districto Federal, quando respe
ctivamente Impostas pelos presidentes, go· 
vernadores ou pelo Ministro do Interior, não 
i1rejudieam o procedimento crimina-l que 
no caso couber. 

Art. 10 . Todo~ os cidadãos, ainda q11e es
tejam comprehendidos nos alista.montos, 
podem apresentar-se voluntal'in.mcn l.o, na 
occasião no sorteio, ás juu ki.S que o os tão 
procedenuo, para. o serviço militar, e em ta.l 
caso o numero desses volunta.rios se1·á de· 
duzido do contingente do município em que 
estiverem ali11tados, si por acaso não for 
superior ao mesmo contingente. Dado este 
caso, não haverá sorteio no município, sendo 
v seu contingente constituído unicrAmonte de 
aoluntarios. Os excedentes serão dispen~ados 
oté a época do sorteio seguinte, 

Pa.ragra.pho unico: Os governos esta.duaes 
em seus Estados e o Ministro do Interior no 
Districto Federal poderão completar ou or
g:tnizat• os contingentes exigidos pelas leis 
de fixação de forças de terra o mar, com 
praçaa dos corpos policiaes que voluntarla
monte, por declaração escripta das mesmas, 
quizerem servir no exercito pelo tempo con· 
signa. do nesta. lei. Neste caso, aquella.s auto· 
rida.des scicntiftcarã.o as juntas revisoras, na 
época de sorteio, do numero de ~es volun· 
ta.rios que irão eonsmuir no todo ou em 
parte os contingentes que teem de dar os 
municípios, para que o sorteio se limite 
effect1vamen.teil BOS municipios ao numero 
que fa.líar pa,ra completar os mesmos con
tingentes. 

Art. ll. Os sorteados e voluntariosa. que 
se refere o artigo antel'ior, que se subtrahi
rem á requisição do Governo Federal, serão 
considerados desertores do excrelto nacional, 
sobre os quaes o Governo procede1•á de 
accordo com as leis militares para. coagil-os 
a.o &ervi-;D a.cth·o militar, que será então 
por quatro annos, sem prejuízo do tempo de 
reserva. 

Art. 12. Serão permHtídos os engaja
mentos e reenga.ja.mcntos volunta.rios por 

Vol, Vll 

Emrmdas da Camat·a dos Deputados ao p>·o..: 
jecto n . 230. de 1899, do Senado 

Art. g. o Pttssa P:t1'l~ o C:.\pitnlo vm. 

Art. 10. Passa. a ter n. numeração de 7•, 

Paragra.pho unioo. Onde se diz: «juntas l'e· 
v.isora.~· diga-se: •juntas de sorteiol'i , · 

Art. IL Passa. a ter a numeJ'a.çio de 8•. 

Art. 12. Passa, motliftcado, para o ca.pi· 
tuJo, IX. 
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~ ~ .. : 

mais tres annos de servi<,;o acttvo e mediante 
contracto expresso <ias. praças que termi
narem o seu tempo de serviço activo consi· 
gnado n<1s&a. lei , sem prejuizo do tempo da 
reserva. 

Art . 13 . Concluido o tempo d e serviço 
activo exigido nesta. lei pa.ra os sorteados ou 
voluntaríos, assim como o tempo de con
tracto pam os engajados ou reengajados, 
terão todas estas praças, pontuaJmente, as 
su:.~s ba.i:x:as de tal serviço p elos respectivos 
corumandantes de corpos, s:~.lvo no caso de 
guerra declarada. 

Pa.r:~.gra.pho unico. Si forem taes praças 
indevidamente detidas no serYiço activo 
miUta.r, o Ministro da Guerra não só respon-
sabilizará. por essa falta os commandan~ de 
corpos, como or denará, sem demora, a e:t-
pedição de suas baixas de ta.l serviço. As 
praças que tiYerem baixa do serviço acti\·o 
regressarão aos seus Eõiauos. por conta da 
União. 

Art. 14. Depois de tres a.nnos da execução 
desta lei, ninguem será a.dmittido, a~G a 
idade de 30 annos, ·a emprego publico de or· 
dem civil ou militar, sem gue mostl'e t er 
satisfeito D.S obrigações impostas pela mesma. 
lei. 

§ l .• O tempo cfe serviÇo militar será. con
tado para aposentadoria no emprego civil 
até 10 a.nnos e pelo dobro, para. o mesmo fim, 
si for de campanha. 

§ 2.• As praças de pt•et, volunta.ri11.11 ou 
sorteadas, que tiverem baixa.. do serviço 
actfvo serão empregadas, do prefurencía. a 
outros cidadãos, nas obras e officina.s publicas 
e nas C'stro.da.s dll ferro. 

§ 3.• Neste intuito, o GoYerno osta.beleccrll. 
aa necessa.ria.s clausulas dos con tractos ou 
novações do contractos. 
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Emendas da Oamar a dos DepH!ados ao Jlr O
j ecto ih 230, de 1899, do Senado. 

Art . 13. Pa.<;.>a a. ter a. numora~ão de 9<> ~ 
-Como no projccto. 

Paragt•apho unico. Como no projecto. 

Art. 14, Passa, com os seus pa.ragraphos
para o c:.pitulo IX. 

Art. 15. E' pormittido ao sortea<To fazei'·se Art. 15 o p::\l'agraphos - Supprimam·se. 
substituir por otttro cidadão, logo após o 
sorteio, comb,nto que o substituto reuna a.s 
qualidade:. de robustez physica., bom com-
porta.Iilento e moralidade pt'ova<Ll.. 

§ 1.• O quo a.presenta.r substituto assl· 
gnará termo de responsil.bilidade pela deser
ção do mesmo durante o tempo de aervico 
actlvo a. que é obrigado, vindo a occupar o 
seu Jogai' p!llo tompo que faltar no caso de 
oão ser capturado o desertor. 

§ 2." O substituído e sub3titu·to só tica.rão 
iscoto" do sorteio durante os tres anno11 de 



467 

SES8AO E.1\l ZO DB _<O i L.Ullil E O 22 i C C 

Proj~cto n. :!30, de 1839, d'l S~naclo 

sorvico activo a que se compromstteu o se
gundo, ficando, porém, este isento si jâ. tiver 
prestado o seu tempo de serviço adi vo e de 
reserva~ 

.Art. 16. O alistamento, sorteio e orga.ni
zaçã.o do~ contingentes serão .feitos por de
legados militares do Ministerio da Guerra; 
quando não for a presente lei OJlmpl'ida pelo 
gove.rnos estaduaes e pelo Ministro do Inte
rior, yerificando-se qualquer das hypotheses: 
anão nomeação das juntas de alistamento, 
a falta das communicações eJtigidas no § 5• 
do art. 6• e da remessa, no tempo marcado, 
da.s relações de que trata o§ 5> do art s•, e, 
finalmente, quando, em qualquer Estado ou 
no Districto Federal, não so acharem orga
nizados os contingentes ex:igidos pel~\S leis 
de fixação de força de terra e mar. 

§ 1.0 Verificado qualquer caso de que trata. 
o artigo a.nterior, o Ministro da. GueiTa man
dará organizar pem secção competente do 
Estado·Maior do Exercito uma commissão 
militar do tres a sete membros, ofllctaes do 
ciercito da activa ou refol•mados, para pro
ceder ao alistamento, segundo as normas 
contidas nesta lei, no3 pontos do Estado 
em que não foi a mesma cumprida. Esta 
junta tarâ sua séde na capital do mesmo 
Estado. 

§ 2. 0 Oa alistamentos feitos por tal com
missão terão por base os alista.mentos elei
toraes e informações das autoridades e pe~
soas competentes, x·espei tadas as isenções dos 
arts. 2• c 3•, conforme sejam elles reitos em 
tcmpo de paz ou de guerra.. 

Art. n. Os recursos e reclamações sobre 
os alistamentos feitos pela.s comm;ssõe.s mi
litares serão, nos Esta.dos, p:n-a. uma junta 
fiscal comvosta do juiz seccional, como pre· 
sidente, do oommandantc da guarnição e do 
chefe do serviço sanib.rlo·militar, e no Dis
tricto Federal para. secção competente do 
Estado:Maior do Exercito. A junta fiscal e 
a citada. secção apura1·ão os alistamento.~ 
feitos pelas commissões militares e farã." o 
sorteio na. época designa.d& pelo Governo Fe· 
dera.l. . 

§ 1.0 Oa cidadãos sorteados pela junta fis· 
cal e referida secção do Estado-Maior do Ex
ercito e a.quelles que ás mesmas so apre
sentarem voluntariamente, na occasião do 
sorteio por declaração escripta, pa1•a o ser· 
viço militar, serão obrigados ao mesmo 
tempo de servico a.ctJ.vo e de re9orva consi
gnado nesta lei. 

Emendas rla Cama>•a dGs Deprtlados ao JlVO
jecto n. 230, de 1899, do Se>'~ado . 

Art. 16. Como no projecto, subsUtuinúo
se: «communicações exigidas no§ 5> do art. G• 
da remessa, no tempo marcado, das relações 
de que trata o § 5• do art. 8°» por «commu
nicações exigidas no § 5o do art. 5° e da re
messa, no tempo marcado, das relações de ' 
que trata o§ 5n do art. 5.•;,. Passa a ter a 
numeração de 10-§§ 1•. e :2'' . Cumo no pro
jacto. 

Art. 17. Passa a tm• a. mnueraç~o da li. 
Como M projec to . 

§I.'' Gomo no projecto. 
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§ 2.0 Da.s deeisões da junta. :fiscal e (la, clta· 
da r;ecção do Estado-Maior do Exercito, po· 

.dem ainda. os interessado-~ ou seus procura· 
dores recorrer par<\ o Supremo Tribt1nal. Mi· 

·uto.r, que então decidirá definitivamente, 
sendo as decisões publicadas no Diario Offi
cial, e áquelhs junt;;s remettidas, para. a.s 
respectivas al'erbações .. 

Art. 18. O Govm•no Federal fornecerá 
promptamente aos Estados e ao Districto Fe· 
dera.! todos os livros, papeis, tinta, etc., para 
o serviço do alistamento e sorteio, quer tal 
serviço seja feito pelas autoridades esta· 
duaes, quer pelas federaes. 

Art. 19. Os membros das juntas militares 
de alistamento, além das penas disciplinares, 
estarã.o solidariamente sujeitos á. multa de 
100$, quando no alistamento inscreverem 
!J.Ua.lquel' cidadão, l'ecusando reaeber prova 
legal de isenção, subtrahindo documento ou 
denegando os recursos legaes, ou scíente
mente deixarem de alistar qualquer cidadão 
que o deva ser. • 

Paragra.pho unioo. Esta muléa será. im· 
posta. administrativamente pelo Ministro da. 
Gueru1. e cobrada por desconto nos venci
mentos müita.res dos membros da junta. a. 
ella. oondemnados. · 

Art . 20 . Fica o Governo autorizado a 
expedir os regulamentos necessa.rios para 
a execução desta lei. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Emendas da Camara dos Deput<Jdos as pro
jeeto n. 230, de 1899, do Senado. 

§ 2. o Como no projeGto. 
Accrescente-se (additivo) : 
§ 3.0 Nos Estados em que residir o com

m<tndante do distl'icto militar respectivo, 
será elle o presidente do. junta. fiscal , de que 
farã.o. pa.rte o juiz seccional e o chefe do 
serviço sanitario. 

Esta junta. conhecerá., tambem, das recla.
ma.ções e recursos ácerca de alistamento 
·eJTectua.do em qualquer Estado pertencente 
ao districto, onde não . haja .. commando de 
gua.rnição. 

Intercale-se (addítivo) : 
Art. 12·. O cidadão, que por qua.lquer 

circumste.ncia, não for alistado e sortóa.do
nos a.nnos em que o devia.. ser; ficará.. sujeito. 
a. alistamento e sorteio nos a.nnes. seguintes.~ 
:~oíé á. idade do 30 a.nnos. 

Art. 18. Passa. a. tor a numeração de 13. 
Como no projecto. 

Art. 19. Passa, com o seu paragrapho, 
para o capitulo vr. 

Ao a.rt . 20. Pasaa, modificado,. para. o ct.pi
~ttlo X .• 

·Art. 21. Passa. par& o ca.pitul·o X. 

Accrescentem·Se ~s seguintes oa.pitulos (ad
ditivos): 

CAPITULO lV 
])A. INSCR.l'PÇÃO E DO SORTEIO PARÁ O SJ::VIÇ,O 

DA. ARMADA 

Art. 14. E' oibriga.toria. a. inscripoã.o, Dali 
capitanias dos portos da Republica ou suas. 
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Projecto n, 230, de 1.899, do Senq,do Emendas · da Camant dos Dep!Alados ao p?·o
j ecto n.v 280, de 1.899, do S ena(la 

depenucncias, para todos os io.díviduos que . 
exercerem : 

a) qua.l'l.uer profissão ou emprego em na- ' 
vios na.oiona.es de longo curso on de cabo- • 
tagem; · 

b) os indtviduos de qua.lquer nacionalidade · 
emprogu.dos no tr•afego int er no dos portos ' 
e os que exorcerem a profissão da pesca, ' 
usando de embare<tÇÕeil de qualquer especie. : 

Art. 15. São isen t.•.>s do sorteio para a ar
mada os que exercerem: 

a) a pesca ou a. navegação em aguas da j Lt- · 
risdicça.o exclusiva dos Estados ; · 

li) a pClsca. sem o emprego de embarca
ções; 

c) os estrangeiros empregados na cabota.
g~m nacional, de accordo com o Regulamento 
em vigor. 

Art. 16. Aos cstrangeieos que sel'vírem na. 
marinha brazileir:t, q u.._ndo se naturalizarem 
será. contado, p:~.ra os effeitos do so1•teio na
val, o tempo de embarque em navios na
cionaes. 
Ar~ . 17- Haverá t r es cl:1sses de inscrlptos 

maritimcs, a saber : 
. Inscriptos nominaes : os de que trata o art, 

3° da. presente lei , os que j<\ houverem con
cluído o tempo dn serviço militar na activa 
e na resorva, os pilotos c machinista.s de 
carta, os mestres e contra-mestres de cabo
tagem, os pra ticas goraes ou loc<J.es, os en-

. carregados de estações mot.eorologicas ou 
de soocorro marítimo, os pha.roleiros e ata.
laia.dores, os que pra t.icarom a navegação ou 
posea. como recreio, não fazendo commercio 
algum do seu trabalho ; 

Inscriptos praviso?·ios : os que exercerem 
qualquer profissão ou emprogo embarcadiço, 
e. não houverem ainda completado 21 annos. 

l nscripfós definitivos : os maiores de 21 a. tê 
. 40 annos completos. 
· .!.rt . ~8. Os inscriP.tos deftniti'tlos são obri· 

gados ao serviço mllita.r pessoal, na.s guar
nições e corpos da. armada, mediante o sor-

, teio ; sendo os do 1 o e 18° districtos especial· 
mente dostioados a.o serviço 1luvia.l da.s 

· respectivas circumscripções. 
. Art. 1 g. A passagem do inscripto pro1>isorio 
para a. classe dos definitivos ter& Jogar a.o 
complota.r aquelle a iúado de 21 annos ; 11.· 

, cando o mesmo, caso renuncie a profissão 
· marítima, sujeito ao sorteio para o exercito. 

Art. 20. O inscripto da cla.sse dos de11.ni· 
1 tivos, que abandonar a protlssão marít ima, 
' continuar-i sujeito a o sorteio naval, podendo 

optar pelo serviço no oxerctto. 
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Pl·ojecto n. '.!30, de 1899, do Senc..do Entemlas da Camara !los Deputados ao p;·o
jecto ·11. 230, de 1899, do Senado. 

Art. 21. A cada inscripto provisorlo oa de
finitivo scrli. dada, gratuitamente, uma mn.
tricuh compr•oba.torin. dl\. sua classe, com as 
declarações estabelecidas no. regulamento da 
inscr•ipção marítima; devendo sor a mesma 
visada, annu:::.Irnento, nas estações compe
tentes. 

Art 22. Os inscriptos,quer provísorEos,quer 
definitivos, tecm por obrigação a.presenta.r_
rem-se na.s esta.cões competentes, quando 
chama.dos a scrvico, quando tiverem de au
sentar-se, mudar de domicilio ou de em
barque; não poderão contractar 0s sells ser
viços sem as clausulas relativas á. sujeição 
militar, estabelecidas no rcgula.rnanio da in
scrip::lLo marit.ima.. 

At•t. 23- Não é permittido ao insc1·ipCo defi
nitivo fazm• parte da lotac:lo de embarcações 
estrangeiras, e. quando empregado em navio 
nacional ile longo curso, gó p01Iet'lt s<>hir do 
paiz com lic~.nça da autoridade competente. 

At•t. 24. Fara os e1fcitos da inscripcão e 
io sorteio, os EstaU.os marítimos e f!uvia.es 
da União, constituindo cada um delles um 
districto nav:d, f01·marão as eircumscripções 
que se seguem: 

1• circumscYipçc1o: 1" di,;tricto-Amo.zouas; 
2• distl.•icto Pará. ; 

2' ci1·cumsc1'ipçêZo: 3• districto-Maranhão , 
4• Piauhy, 5• Ceará., 6'' Rio Grande do Norte 
e 7" Parahyua; 

3• cil·cumsc,·ipçao : 8• dlstL'icto-Perna.m
buco, 9~ Alagõa.s, lO• Sergipe, ll• Bahi:~, 1'?.0 

Esph·ito Sa.nt,o ; 
· 4• cil·cumsel'ijlça·o: 13• U.istricto-Rio de Ja-

neiro, 14• S. Paulo, 15• Pa1·a.ná, 16• Santa 
Catha.rina, li• Rio Gnnde do Sul ; 

5• cil·ct•msc:i"iJiçàa : 18° districto- Matt<J 
Grosso. 

Art. 25. O Ministro da. Ma1•inb:l nomeará., 
periodicamente, para cada uma, das circwn
scl·ipções, uma junta de inscrlpçi:i.o marítima, 
composta de : um ofll.cial general da ar
mada, um superior; um subalterno o um 
medico, podendo ser a mesma. junta. de offi.
cia.os da a.ctiva ou refurm:dos. 

Art. 26. As juntas procederão em · épocas 
determinadas pelo Ministro da Marinha, e 
pam cada um dos dlsbictos, ao exame da 
inscripçfto de toda. a gente do mar nas con· 
dlções d;~ presente lei ; inspeccionará todos 
os actos l'ela.tfvos ao sorvlço da inscripçã:o 
mat·itima e do resultado aprosentllrá. ao Mi
nistl'o um circumstaciado relatorio, indi
canúo as pt·ovidencias quo forem neaess:~.rias. 
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SESSÃO B:-.1 26 DE NOVE?.IBRO DE 1~04 - 4. 71'!1·~ 
. .)) 

P1·ojeoto n. 230, de 1899, do Senado 
X 

Emendas Ja (]amora elos Dcpt~tado.> ao Jl;·a· \h 
jeclo n, 230, de 1899, elo Senado. t 
~---------~--- ~; 

Art. 27. O sorteio dos i ;uc;·iptos definitivos) 
será. feito, simultaneamente, em todos os dis-·~· 

· trictos, determinando antes o MiuistJ·o da~ 
Marinha. o contingente que terá. de fornecer Íi · 
cada. um, de accordo com a lci do fixaç-ão da ~ 
força na. va.l. :: 

Ãl't, 28. O sorteio tc1•á. logar em acto pu-/ 
bllco e solemnc, perante uma. com.missã.o, t 
para. cada um dos ilistl'icto$, composta. doif 
ca pitã.o do porto, um official superior da ar- (; 
mada, e um sub:dtcrno, sel'vindo de sem·e- ! 
ta.rio da respeCJtíva capitania. ;i 

Art. 29. Feito o so1•teio, proceder.ge.ha :~ 
analogamente ao que for applicavel ao sor- ~: 
teio para. o &ercíto ; providenciando a ·~ 
capitania. de aada. um dos districtos sobre a \: 
remess:l. dos sortea.Llos, á disposíçfi.o uo Minis· }. 
terio da. Ma.rinhi1, dentro do Pl'azo maximo r. 
~~fu~. l 

Art. 30. O Ministro da )farinha nome:~rà~ 
uma cornmissã.o arim de discriminar c cltiSSi- i 
t!car os sortead,•s, scgundLl as habilitações I( 
que tiverem, com recurso volllntn.rio para o ~ · 
mesmo :\lini8tro, proc~dendo-so d'a.hi em 1li- ~ 
ante <le n.I'C.Ol'do com a.s tlisposíçõoa que forem; 
applieaveis, do sorteio para. o exercito. i 

Art. 31. O regimen da.s ohrigacões mili- '· 
to.res e a. sa.nccão penal dos regulamentos ' . 
terão somente applicação aos inscriptos da f. 
classe dos dofinitivos dm·ante a su:~ perma.- ~ 
nencia no serviço a.ctivo c nn. reserva da 1; 
armada, 

C.H~rTULO V 

D,\ RESERVA 'DO EXERCITO l'I, R~ENI>Nl'l> E 1: 

DA AR~IAD,~ 

' Art. 32. Findo os trcs :mnos de sorviço·~ 
aat.ivo, (1UO sa contará de~do o dia. da at)ro- t 
sentação do corpo para quo íor·a designado ! 
ou â capitania do porto r~speetivo, o cida·l 
dão irâ. servir na reserva do ex:arcito perm&-(i 
nente ou da armada, onlle permanecorlt f 
durante (1uatr•o u.nno~ consecutivos, no cara-!, 
c ter de licenciado. :,' 

§ l. • Os reservistas serã.o o brigados a. urol 
exercício :wnua.l, cuja dumção não excederá.,~ 
de quatro semanas. -~ 

§ 2.• A chamada ao seroviço do cxercito t 
permanente ou da a.rmx<la scr:t sempre coo- ~··. 
tada. por• um cxer•cicío. u 

Art. 33. Og roseJ•visto.s ol1amados SCJ'ão} 
obrigados a. oo apresentar aos corpos e cu.pi-J, 
tanias do portos: lndicados,oorl'enlio a d~peza. .• : 
de transpm:to por• contil. d.cs cof1'eS feder.1es,i 
sob pena. de ínfxa.~ç.'\o das leis mi lit :J.ras. ê 

I 
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P1·ojecto ?t. 230, de 1899, do genado Emenclll3 da C amara doi Deputados ao pro
;ecw t&. 230, de 1.IJ'99, do 'Senado 

Art. 34.Serão, igul1.lmente,infractores das 
mesmas leis os reservistas que se ausenta
rem da Republica,sem prévia licença do go
verno, durante o tempo em que deverão per
manecer na reserva do cxe1•cito ou da ar
.madil., e os que, sem aviso, tambem pr6vio, 
ao respectivo commandante ou á. ·ca.pita.nia 
do porto a que pertencer, mudarem de resi· 
dencia. dentt•o do territot•io nacional e não 
cumpl'irem a m esma fonnalidade perante 
qualquer comrnDndante de corpo ou capitania 
correspondentes a.o seu novo domícílo, onde 
passarão a. servir. 

Art. 35. Os resenista.s que forem chama
dos ao servíco activo do exercito ou da 
armada., em tempo de paz ou de guerra, 
conservarão o direito aos empregos que tive
rem por nomeac5.o e:tfectiva.; mas, emquanto 
servirem nas fileiras, s6 perceberão os venci
mentos militares. 

Art. 36. Pertencerão á reserva. do exer
cito: 

lo, os officiaes, do posto de 2" tenente ou 
alteres a major, inclusive, que attingirem ás 
idades constantes da ta.bella. que baixou com 
o decreto n. JQ3 A, de 30 de janeiro de 189v. 
para. a reforma. compulsoria dos officiaes do 
exercito, e que estiverem validos pa.ra CSSG 
serviço, a.téa.os 60 annos completos ; 

2", os 2"" wnentes ou a.it'eres, que obtive
rem este posto, para a reserva., por neces· 
sida.de do serviço e livre escolha do Gove1•no 
dentre os inferiores do exercito, com mais 
de nove annos de sorvi co e que tenham bom 
procedimento civil· e militar, bem como 
exame pra1ico para omcial. segundo o pro· 
gr&mma. que for approva.do pelo Ministro da 
Guerra. 

Art. 37. Pertence1•ão á. reserva da. ar· 
mada. os officiaes, do posto de 2• tenente a. 
capitiio-tenente, incluS1ve, que attingirem as 
idades constantes da ta.bella. que baixou com 
o decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 
1889, para. a reforma compulsoria dos oft\
ciaes <la armada, e que estiverem validos 
para esse serviço, a té os 60 annos com
pletos. 

Art. 38. Os officia.es do. reserva. serão em
pregados no serviço de alistamento militar, 
administração e iostrur.cão dos reservistas. 

Art. 39. Os officia.es de que tratam o 
§ 1 o dos art. 36 e art. 37 percebera.o, qua.ndo 
em servico soldo e etapa e em disponibi· 
!idade ou goso de JiMnça. ~men1e o soldo. 

Pa.ragrapho unico. Qua.ndo se reforma.
llQr incapacida.de pbysica.,mediante inspecção 
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SESSÃO .EM 2G DE NQVEMBRO DE 1904 473: 

P1"oj ecto •~ . 230, -de 1899, do SettQ.do 

Vol, VIl 

Emendas da Cantara ·dos Deputados ao pro- · 
jucto 11. 230, de 1899, do Senado 

· de sa.ude ou por haverem completado 60 an
. nos de idade, gosarão das vantagens da ra· 
. forma compulsorla, contando para esse fim o· 

tempo de serviço na reserva. · 
Art. 40. Os 2•• tenentes ou a.lfores da 

· reserva perceberão : em. exercicio do em
prego - soldo e etapa ; em goso de licença 
para 1ra.tar da. saude - sómente o soldo ; em 
goso de licença para trat...r de negooios 
particulares -meio soldo, até dons mezes de 
licença. em cada a.nno, ficando, dahi em de-

. a nte, sem vencimento algum. . 
Para.grapho unico. Teem direito á. rllforma.. 

c1ua.ndo se invalidarem pa.ra o serviço ou 
completarem 60 annos de idade, perceoondo, 
neste caso, o soldo por inteiro e, naquelle, 
as vigesimas quintas partes do soldo, attl á. 
totalidada do mesmo, conforme o numero de 
annos de serviço. 

Ari. 41. Os o!liciaes pertencentes á. re
serva do exercito ou da a.t•mada. que en
trarem em ca.mpa.nba. terã.o direito aos 
vencimentos quo competirem o.os otnciaes 
activos de igual patente e poderão ter ao
cesso por actos do bra.vura, consignados em 
ordem do dia do commando em chefe. 

Art. 42. O soldo desses officiaes será. scmipre 
igual aos dos otftcia.es em MtiVidade, da. 
mesma patente. 

CAPITULO VI 

DO EX'ERCITO T ERRlTOIUAL E DA DEFESA. 
MARITUd.-1. 

Art. 43. Terminados os sete a.nnos de ser· 
viço no exereito permanente ou na. armada.. 
e respectivas reservas, o cidadão ir-J. servir, 
conforme a sua pt•ocedencia, no exercito ter
ritorial ou na. defesa marítima., que terão 
por fim auxiliat• aquellas duas corporações 
na defesa. da. p~tria. e das instituições vi· 
gentes. 

Art. 44. O serviço no exercito territorial 
ou na defoga marítima. será prestn.do durante 
sete a.nnos, tres dos quaes no primeiro ban
do e qua.tro no segundo, consocuílvamonte, 
contados desde o dia em que o incorporado· 
no exercito permanente ou na. armada obteve 
a baixa a que se refere o art . go. 

§ I. • Os cidadãos pertencentes ao Ol(erci to · 
territorial ou á defe.sa. mal'ltima &erão consi
derados como liceneíados emr1ua.nto não fo· 
rem chamados ao serviço. 

§ 2.• Durante o tempo em quo esUverem 
. no exercito tel'l'l tori~l ou na defesa maritima. . 
poderão ser chamados', ·. uma ou duas vezes · 

60 
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P1·ojecto n. 230, de 1890, do Senaào Emeadas da Camai'C\ dos Deputados o,o p>·o
jecto l'l. 230, de 1809 1 do Senarlo 

por anno, para os respectivos e:~;erclcios, os 
quacs durarão de duas a quatro semanas. 

Art. 45. Os cidadãos incorporadO!! no exer
cito territo1•ial ou na. defesa marítima, bem 
como os reservistas do exercito permanente 
ou da armada, serão submettidos, para os 
effeítos da disciplina militar, durante o es
tadia nessas classes, ás prescripções respe
ctivas o, pa.ra os demais effeitos, .ás leis do 
pai;~;. • 

§ 1. 0 Não ficarão sujeitos a. ombaraços 
quanto á escolha do ·seu domicilio no terri
torio da. Republica. e ao exercício de sua. 
profissão ou de quaesquel' actos civis ou pa-
liticos. · 

§ 2. o Não lhes será reeusada a autor ização 
para. emigrar, salvo quando houverem sido 
cha.mados ao sorviço, ou em caso de gtter ra. 
imminentc ou de alteração da ordem pu
blica. 

At•t. 413. As cbama.das da l'OServa, ilG exer
cito territorial o da. deresa marítima. ás ban
deiras se farão segundo a.s o1•dens do chefe 
do Poder Executivo Federa.l. 

ParagrapbG unlco. Os comma.ndao!es de 
distt·icto mHita.r e a.s autol'idades maritimas 
competentes podCl'áo convocar es~s rorça.s 
nos soguintes casos : 

1•, par:.t cxerciclos annua.es ; 
2•, qua.ndo houvel' a.lt.ero.ção da ordem pu

blica nas t•ospectivos zonas. 
Art. 47. Serã.o considera.dos como fo.zendo 

parte da defesa. maritima. as classes dos in
sc1'Í11tos nominacs c o pessoal da. marinha. 
mercante nacional ~ podendo se1• chamados 
ao serviço sómcnte em caso de guerra a 
durante o tempo <!UC fOl' !ndispeosavel : o 
regrtlamcnto desta. lei estabelecerá. a. equi
pal·a.çãll deste pesso<11 para com o Clft'ootivo 
da armada.. 

CAPITULO VII 

DA GUARDA NACI I)NAL 

Art. 48. 0.> alistados, a.nnualmente, para. 
o se!' VIÇO do exercício permanente, exeep~' o.s 
ísen tos, em tempo de guer1•a. o de pa.z, os 
sorteados que, por qualquer motivo, não 
forem ncllo incorporados e os inscriptos 
dcll.nitivos. que não fizerem parte do conti
gente pedido paru. a al'IDa.da, prest&t·ão ser
viço 01~ gua.rua. nacional , dosde a. idade de 21 
1l rio 40 nnnos completos, sondo na activa., até 
35 e, dahi em dca.nte, na. reserva., á. qual 
perteqccrão, ta.1nbem, os oida.dlios que hou-
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P'l'ojecto 11, 230, de :/890, do Se11ado Emendas dr" Oamal'a dos DepL~larlo .•; ao pro
jecto Jt, 230, de 1899, do Senado 

verem concluído o tempo de serviço no ex
ercito territoria.l ou na defesa marítima.. 

Art. -!9. Os guardas nacionaes d<~. a.ctiva 
serão so1•teados, sempre que fôr_mister, para. 
o preenchimento das vagas que se abrirem 
no exercito permanente ou na armada., con
forme a pl'Ocedencia de cada um . 

Paro.gra.pho unico. O sorteio, neste caso, 
scrâ feito cntJ•e as praça.s dos corpos que es
tiverem mais proximos da séde do districto 
militar t•espectivo ou ca.p itania do lJOrto. 

Art. 50. Os oJilciaes desta milícia. que 
houverem tomado posse dos seus cargos, de 
accordo com a legisla•:ão v igente, ficilm isen· 
tos do serviço activo e de re~erva. no exer 
cito c na. armada, no primeiro o segundo 
bando do cxcrelto territo1·io.I e na clcfesa ma· 
ritima. 

Para.gr(\pho unico, Tres annos depois de 
promulgad<\ a presente lei, s 6 poderão ser 
nome11dos offieia.es da guarda nacional os 
cicll\t!ãos qne houverem presta.<lo o serviço 
activo e de resot'va no exercito ou na ar
mada. 

DAS PENAS 

Art. 5!. Ficam estabelecidas as seguin
tes pena.~ l'ulativa.s ao alist.~mento e sorteio 
pa.ra. o serviço do exercito c da. ~~·mada: 

§ 1. o De 5:J:) a 200S, a quem nogar :L junta. 
do alistamento a rela.çã:o das pessoas de sua 
família ou dependentes, sujeitas w alist}~· 
meuto militaJ' ou á. in~cripçã.o marítima. 

§ 2. o De 300$ a. 000$, l'opai•tidameute, 
aos mcmbt•os da junta. de a.lista.ment.o ou de 
inseripção mnritima. que alistarem ou irucre
verem qualquer cidudã.o, recusando-se n. re· 
cebel' a prova legal de isenção, subt rahindo 
documento, denegando os recurSoJS legaes, 
ou quando, do proposit(l, dei:j:a-r de alista).' 
ou inscrever quem o deva ser. 

§ 3. 0 De 100$, a todo aquelle que,nomoado 
membro da junta de aliStamento ou in
~Cl'ipçiio, 80 ()Scusat·, som motivo justitlcavel, 
e o?lo comparecer ás reuniões dt~.s mesmas 
junta.~. 

§ 4." E~tas mult as nã.o prejudicapii.o o 
procedimento criminal ou civil que no 
caso r-oubar: serão impostas a.dmiuistra
tivamento e cobrada.~-no Dist ricto FedOl':J.l, 
por ordem do 1\linistro do Int erior, e nos 
l!;slatlos, por o:·dcm dos Pl'CSidt?ntes ou go
vernatlores, 
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Pi·ojecto ~.. 280, lU 1899, do Senado Emendas da Camara dos Deputados ao pro
Jecto n. 230, àe 1899, do Senado 

§ 5.• Taes multas serão convertidas em 
.,I pris~(). não e)[cadente de 30 dias, quando os 
· condemnados não as puderem pagar, e o 

produéto das mesmas pertencerá, respectiva.· 
mente, aos Esta.dos ou ao Dist1•ieto Federa. I,. 
conforme forem impostas pelos presidentes 
ou governadores ou pelo Ministro do ·Inte
rior. 

§ 6.• E' passível da multa de 300$ até 
l !000$ todo a.q::1elle que oGGultar ou tomar 
ao seu serviço o cidadão sorteado para o 
exercito ou armada ou que, por qualquer 
fórma, fa·voreeer a iosubmissão do mesmo. 

O producto destas multas pertencerá aos 
Estados ou ao Districto Federal. quando re
spectivamente forem impostas pelos prest
dentes ou governadores ou pelo Ministro do 
Intel'lor: alias não prejudic<l.rão, pol.'ém, o 
procedimento criminal que no caso couber . 

§ 7. • o cidadão sorteado para o exercito 
ou armada que, no prazo maximo de 30 dias, 
em te!Upo de pa.z, e de 15, em tempo de ~uer· 
ra, nã.o se apresentai' á autoridade mtlita.P 
ou civil que lhe estiver mais proxima, se~·á 

: considorado como insubmis3o e punido na 
· fôrma das leis militares. Em tempo de 
guel'ra, os nomes dos in3ubmissos serão a.ftl· 
J~ados, publicamente, nos logo.res do seu do
micilio, emquanto durar n. ausencia. 

§ 8. • A ausencia ·não participada do a.Hs-
. ta.do ou do inscripto marítimo, depois de sor

teado, do Llomicílio ou embarcação em que 
bouvor sido arrolado e a. sua permanenci11 
fóra do pniz, som cu.usa. justificada, será con· 
aideNda como dooar~o e punível com o 
augmento de um aono de seL'\' iço aoiivo, sem 
preju\zo da reserva. 

§ 9. • O a.listado ou inscl'ipto marítimo, 
accusado de haver propositalmente~ inva.li· 
dado, com o ftm de subtrahir-se ao s·orteio, 
será. submettido ao tribunal competente e 
sujeito á pena de pl'isão de um mez até um 
anuo·. Em igun.l pena. inoorrerã.o os cum
plices. 

§ 10. Os que proporciona.:rero ou facili
tarem motivos de exclusão, isenção ou dis, 
pensa, ou que, direota. ou indireotamente, 
obstarem a submíssão do alistado ou iWICl' i
pto ao serviço militar, serão respcmsa.b111-
zados perante o tribunal competente e su
jeitos 11. pena. de prisão de um mez a. um 
anno. 

§ 11. Depois de sorteaAo qualquer iii.ICri-. 
pto detlnitivo, fazendo este parte da gllll.r.,. 
nição de um navio braz!leiro, far-se-ha., ai
multo.neo.menloe, a.o mesmo e a.o capitã. o ou 
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mestre da embarcação a int imacã.o para o 
seu desembarque, dentro de 24 horas. A 
contravenção sujeita á multa de 300$ a 600$ 
os capitães ou mestres, além da ca.pt\na do 
sorteado. 

§ 12 . Quando o inscripto provisorio-ou de
finitivo fizer pé\rie da equipagom de um 
navio estrangeiro, se notificará esta. circum
stancia ao consul respectivo, requisitando 
o seu immedia.to desomba.1·que, e si este 
não for eJfectuado, ou quando haja tentativa 
de suutt•ahir-so o inscripto ao cumprimenta 
da lei, depois de prevenido o agente consu
lar, fará. a aut.;rld11de naval proceder á bus
ca o capturí\ do mesmo, como si fôra deser· 
tol· dtL arm.:tda; ·fica.ndo os c[l.pitães ou mes
tres sujcito3 á mult<L de 500$ ;~.té 1: OOD$ 
pela infra.cçã.:> do regulamento dos portos. 

§ 13. Por matl'icula extraviada, sem mo
tivo de força. m•~ior justitlcado, pagíl.rá o 
inscripto definitivo a taxa. de 2$, sendo-lhe 
da.da nova matricula . 

§ 14. O inscripto proYisorio ou definitivo, 
que navegar sob bandeira. estrangeira, será. 
punido com prisã.o correcciona.l, até 30 d in.s, 
a.ugmentando-!a-lhe um anno, no tempo 
de serviço activo, quando for sorteado, 
sem prejuízo do tempo da reserva. Em 
tempo de. guerra, será punido como desertot• 
da armada. · 

Exce:ptua.-se, porém, o caso de, em tempo 
de paz, provar o inscripto definitivo ou pro
visorio que o seu embarque foi motivado po!' 
força. maior. 

§ 15. o embarque de um inscripto pro
visorio ou defini ti v o sob a. bandeira do um[). 
naQão em guerra com a, Republica s erá pu
nido como deseroão; si, porêm, o embarque 
for em um navio de guerra, será punido 
como de deserção pll.r[l. o inimigv. 

§ 16. O alistado para o exercito ou o inscri
pto mariLimo que, durante o pGriodo de sua 
sujeição ao sorteio, assentar praça nos corpos 
de policia ou outl'os, serâ. considerado como 
sorteado, senclo-lbc augmentado um anno 
,no tempo de serviço activo, sem prejuizo da 
reserva.. 

Art. 52. Os membros das commissões mi· 
'litarea de alistamento e os das juntas de 
'inscripção marítima, além das penas disci
:plinares, estat•ão, solida.t•iamente, sujeitos á. 
:multa de 300$, quando alistarem ou inscre
:verem qualquer cidadão, recusando receber 
:prov& legal de isenção, subtrahindo do
'cumento ou denegando os recursos lega~:~s, e 
:quando, ~cientemente, deixarem de &listar 
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ou inscrever qualquer cid<Jdão que o deva 
ser. 

Pa.ra.grapho unieo. Esta multa será. im
posta., administrativameutc, pelo Ministro 
da Guerra ou da Marinha, sendo cobrada 
por desconto nos vencimentos militares dos 
membros da junt:~ a elltl. condemnados. 

CAPITULO IX 

DISPOSI(!Õ~S GERAES 

Ar·t. 53. Tl'os annos depois d:.1 cxecuç~ã.o 
desta lei, ninguem será a.dmittido, até a 
idade de 30 annos completos, a emprego 
publico de ordem civil ou militar, sem que 
prove haver cumprido a5l obrigações por ella 
impostas. . 

Art. 54. O tempo de serviço militar será 
contado para aposen to.dori<.t em cargo civil, 
até 10 annos, em caso de paz, e, pelo dobro, 
em caso de guerra. 

§ 1. 0 As praças de pret, volunta.ria.s ou 
sorteadas, que tiverem ba.ix:a do serviço 
activo, serão empregadas, de preferencia a. 
outros pretendentes, nas obras e officinas pu
blicas, estradas de fe1·ro e quaesqner repar· 
tições federaes. 

§ 2. 0 O Governo estabelecerá, nesse in
tuito, as clausulas precisas nos contractos 6 
novações de contractos relativos ao arren
damento das ferro-vias federaes c obras 
publicas que hajam de lier executadas por 
p trticulares. 

§ 3, 0 Os cidadãos sorteados, emquanto es
tiverem DQ serviço activo do exercito e da 
armada, terão direito, bem como os seus fi
lhos, á matricula g1•atuita nas escolas fe
deraes e á concessão, tambem gratuita, de ti
tulas scientiflcos, passados pelas mesmas 
escolas. 

§ 4.0 A'quelles que tiverem concluído o 
tempo de servlç~o no exercito ou na armada. 
poderá o Governo conceder lotes nas colonias 
militares e, a titulo gratuito, caso o requoi
I'am, o domínio util de terrenos de marinhas, 
com a clausula do nelles residirem ou es
tabelecerem qualquer industl'ia maritima, 
bem como o direito de os transferil•, sobre a 
mesma clausula, ás suas viuvas ou orphãos. 
tão sómento: poderão elles ainda exercer, 
livres de qualque1• onus ou taxa, a navega
ção, industria da pesca c a. venda dos pro
duetos destas. 

§ 5.0 Serão instituídas caixas tio invalidos 
pa1•a os quo houvel'em concluído o tempo 
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de serviço no exercito ou na armada, me
diante contribuição dos benetlcia.rios. 

Art. 55. Não poderão prestar serviço mi
litar os individuos que tiverem ~ido expulsos 
do exercito, da armada ou dos corpos de 
policia e de bombeir.Qs do Districto I<'edera.l ' 
e dos Estados, bem como os que houverem 
soifrido pena maior de dez annos do prisão 
com tra. balho. 

Art. 55. As praças de bom procedimento 
poderão contracta.r cngajamentcs, por pe
riodos successivos de tre~ anno3, celebrando 
os sons coutr<\ctos no ultimo anuo de cada 
perioJo; até completarem 40 annos do idade. 

Art. 57. Não serão a.dmittidos substitutos. 
pa.ra o serviço militar obrigatorlo no exer
cito o na armada e nem haverá isenção al
guma, mediante contribuição pecuniaria. 

Art. 58. As praças que concluirem o 
tempo de SOl'Viço, estando em campanha., 
serão consideradas, dessa data em deante, 
como engajadas, até a. tc1•minação da guerra. 

Art. 59. Fica extensiva. :t armada. a. dis
posição do art. l3G do regulamento que 
baixou com o decreto n. 5.881, de 27 de fe
vereiro de 1875, a qual aboliu, no exercito, 
os castigos corporaes, sendo substituídos 
por outras pona.s disciplinares, comminadas 
nas lois o regulamentos om vigor. 

Art. 60. Todo o cidadão brazileiro, maior 
de 18 a.nnos, poderá , antes de etrectuado o
sorteio, contractar engajamento voluntario· 
por tres, dous ou um anno, si preencher 
as seguintes condições: 

Ia., robustez physica; 
2a., bom procedimento, attostado pelo juiz 

de paz ou autoridõ.tdc equivalente do dis
tricto do sou ultimo domicilio; 

s~, saber ler, escrever e contar corl'ecta· 
mente. 

§ 1.0 Aquollo que contractar engajamento 
voluntario por t1•cs annos poderá escolher o 
corpo c a. arma. em quo quiz01• servir ; si o 
engajamento for por dous annos ou um, terá 
direito á. mesma escolha, vestindo·se,porém, 
á sua. custa, no primeiro caso, e ves~tindo-sc 
e manteado-se, tambem á sua custa; no se· 
gundo caso. 

§ 2. 0 Os engajados, voluntariamente, com
pletarão na reserva do exerci to pe1•manente 
ou da armada os sote annos de serviços a 
que são obrigados po1• est:t lei, passando de· 
pois a servir no exercito territorial ou na. 
defesa marítima. e, a.tê a idade de 40 annos 
completos, na guarJ.a nacional. 
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Art. 61. Os alumnos das escolas superi· 
ores, que pertencerem aos batalhões v cada
micos, serão considerados sob as bandeira::. 
no exercito activo, durante todo o. tempo 
que frequentarem as referidas escolas. 

§ 1. o Os que completarem o curso, depois 
de tres annos de frequencj:-t,, passarão para 
a reserva. 

§ 2. o Os que o terminarem, a:ntes de tres 
annos, continual~ão no respectivo corpo até 
completarem esse tempo, passando, em se
guida, para a reserva. 

§ 3. o Os que forem reprovados nos exames 
·:finaes das mesmas escolas, ou que os não te· 
nham prestados por qu'alquer ch•cumstancia, 
seguirão a sorte da classe de recrutamento a 
que pertencerem, por sua idade. 

Art. 62. Nenhum estrangeiro podel'á ser 
a.dmittido para o serviço do exercito, da. ma
rinha ou da guarda nacional, salvo si tivor 
obtido carta de naturalização. 

Art. 63. O governo organizará a reserva. 
do exercito permanente e da armada, bem 
como o exercito territorial, a. defesa mari· 
tima e a guarda nacional, harmonizando es
tas instituições federaes com as disposições 
da presente loi, que lhes forem applicaveis. 

CAPlTULO X 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 64. No primeiro anno da execução 
desta loi, que o Govemo regulamentará den
tro do prazo de seis mezes, serão alistados 
todos os cidadãos que não pertencerem ao 
exercito ou á. armada, desde a idade de 20 a 
de 30 annos completos. · 

Art. 65. Os funccionarios publicos federaes, 
estaduaes ou municipaes que, na data da 
promulgação da presente lei, estiverem no 
exercício de seus cargos, ex-vi de nomeação 
effectiva, ficarão isento do serviço militar, 
em tempo de paz. 

Art. 66. As actuaes praças de pret do 
exercito e da armada passat'ão, :findo o tempo 
:de serviço activo, para a reserva e, depois, 
. para o exercito territorial ou defesa ma. ri
. tima e guarda. nacional, onde completarão 
:as obrigações militares impostas pela pre
·sente lei. 

Senado. Federal, 6 de novomln•o de lSOO.- : Art. ~7. Revogam-se as disposições em 
Manoel de Queiro.: Mattoso Ribei?·o, Vice-Pre·· .contrario. 
sidente.-Joakim d'O. Oatunda, 1° Secre'flal'io• Sala das Commissões, 10 outubro de 
-Alberto Jose Gonçal,es, 2° Secretario. - il904.-Alves Barbosa, presidente.-Rodol11ho 
Thomaz Delfino,como 3° Secretal•io.-Gusta'l'o Paixtlo, relato1•.-Carlos Cavalcante.- OH· 
.ZUcharct,servind.ode 4° secretario. veira VaUadao.-Soares dos Santos. 
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SESSÃO EM 26 DE NOVElVIBRO DE 1904 

,I 

N. 2i0 A- 1904 ·f recer ,o 1•equ~rimento do Sr. Dr. Julio Sergio j 

D
. .. . , Palma, med1co e pharmaceutico da Bahia ~ 
zspensa o :esto do tem2Jo gt~e falta ao E.t'"c ;·- preparador da cadeira. de h ·8• lo~· d ' .: 
'i~ato _,tq~ttno_pco·a. ~mnp~et_o.;· os clous o.nno~ mesma faculdade, nomeado em ~6"ctc ó\~1ubr~ : 
de fi~caZ.1 zaçao l!;·eyw ermv~cla pelo ar·t • 36o de 1885, em que solicita, funda.ndo-se nos 
do Codz[Jo do Enszno sentimentos de justiça e equiua.dc do Con-
Em seu parecer n. 121, de 1903, a Com- grosso, para ser considerauo lente substituto 

missão -d·e Inst.rucção c Saude Publica jli se ~.a mesma fa.cu}dade, confQrrne o -Congresso 
pronunciou solJre a materia do projecto ora Jafez em rela.çao aos Srs. Dr. José Julio Ca· 
submettido ao seu estudo, e c1ue àispensa 0 laza.ns, que já. é substituto, c ao Dr. Antonio 
Externato Aquino do tempo que falta para Sattamini, cuja protençã.o dop :nde apenas da. 
completar os dous annos do fisci\lização Pl'êYia sancção presidencial . 

. exigida. no art. 866 do Codigo d0 Ensino. O St·. Dt•. Julio Se-rgio Palrun ft:tndamenta 
Mantendo o seu modo de ver e conside- a sua pretonção no soguinto: Em ter sido 

rando que é' sempre inconveniente abrir· nomeadoprepar:.1.dor lle histolo•riu, da Facul
excepções como essa de quo cogita o pro- culdn.de de Mcdieina. da. Bahia~ por decreto 
jecto; considerando mais que as disposições imperial de lO de outubro de 1885, tomando 
do codigo devem -vigorar igualmente para posse em 26l\o mesmo mez; em ter exercido 
todos os estabelecimentos de ensino, u Com- com a maior _asúduidade o referido logar 1 

roü;são opina pela rejeição do projecto, espc- durante 0 per1odo de 19 annos, sem jamais 1 

l'ando que a Camara dos Deputados não esta- ter si~o _licenciado e ter apenas poucas fal- ' 
beleça o lamentavel precedente que ellc pre- tas, JUS_!;Jfi.cada~ pot• !Dolestii1; em ter, por 
tende iniciar. n!'meaçao das !.hrectorm.s da Faculdade, exer-

cido _por sete vezes o cargo de preparador da. 
Sala das sessões. 21 de novembro de 1904.- cadeira de anatomia :pathologica, especial

Saty,·o Dias, Presidente.-Jose Bonifacio, Re- mente quando não havia sido ainda. desmem
la tor.- Jlalaquias Gonçalves.- O. 'l'eixei-,·a brada da.queJla. cadeira <1: de bacteriologia; em 
B1·andtto,- Sà Peixoto.- Joao Vieiro:. ven- que,na época em que foi nomeado,o carrro de 
cido. · preparador obrigava o respectivo funcciona.-

rio a dar duas explicnções por semana sobre 
a. parte tcchnica dos respectivostra.balhos,de· 
ve!!d? ~presontar ao lente cathedl'atico,antes 
de IniCiados os exames, um relatorio sobre a 
marchados tra balhos,progressoe procedimen
to dos alumnos; em nunca tor descurado do 
estudo das ma terias dasecção,como prova com 
o _facto de tor sid~ convida_do para o logar de 
aJudan_te d~ SCl'VI~o ,Pt'OVIsorio de pesquizas 
bacter10loglcas do Estado da, Bahia, croado, 
ha cerc:.t. de tres aonos, na imminoncia de 
uma invasão de poste do Ül'ientc e prosen te
monto om plano exe1•cicio, em virtude da 
br·usca il'l'upção daquella molestia ua capital 
da Bahia; em tc1• o supplica.ntc,em março de 
1895, so inscripto para o concurso ao ca1•go de 
substituto da. 4a. secção da Faculdade do Me
dicina na vigencia. do codigo Fernando Lobo 
(loi ~.l.l59,úe 3 de dczembr~ de 1892) e neUa 
ter sido approvado por unammidade de vo
tos; ém ter a. lei n. _1.2~0, de 10 de janeiro 
de_ 1891 (Cod1go BenJamm Constant) suppri~ 
mtdo a · classe dos adjuntos e estatuído no 
seu art. 259 que para a classe novamente 
creada do substitutos só poueriam concorrer 
os adjuntos e preparadores que existiam na
quella occasiã.o e ter o supplicante nessa 
data mais de cinco annos do elfectivo ex:er
cicio do cargo de preparador, e portanto 
entrado no goso desse direito, garantido pela 
referida lei, o que certamente lhe facilitaria. 

N. 2i0- Hl04 

O Congresso N3.cional docretrt: 
Art. 1. o Fict\ dispensado o resto do tempo 

que falta ao Externato Aquino para com
pletar os dous annos de fiscalização prévia 
exigida. pelo art. 366 do Codigo de En:sino. 

Art •. 2. o Revogam-se as .disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1904. 
- Joaqui-m Pi1·es. - Silva Castro.- .Hdelis 
Al·"es.-Thoma:s Cco;alcanti.-Henriqua Bo;·· 
ges.-Oscar Godoy.- Olyntlw Ribei1·o.- .4.H· 
gt,tsto de Vascm1cellos.-Jocto Gllyoso,-liel'ix 
(i aspa?'. -Fonseca e Silva.-.ill. Perei'l·a Reis. 
-Eloy de Souza.-Albe1·to Mw·anltcro.-Iziclro 
Leite.- Erico Coelho.- Celso de Souza.
Pat~la Ramos.- EliseH Guill!e1·me. - Abdon 
Baptista,- Lindolpho Caetano.- Carlos de 
Novaes,-0o?'1'êa D~!lra.-A. Indio do B1·a.z il. 
-JvlattTicio de Ab;·eu. 

N. 2\36-1904 

Atttoriza o GoverHo c~ appliccw ao p;·epm·ador 
de histologia da Faculdade de Medicina ela 
Bahia, D;·, J11,lio Sei'{Jio Palma, a dlsposiçao 
da lei n. 188, de 21 ele junho ele 1898, e 
de! outras providc?Jcias 

Foi presente á Commissão de Sande e In- a.ccosso aocargodo substituto;emque,logo em 
strucção Publico.s, pn.ra esta dar o seu pv.· seguida., fui publicado o decreto n. L .34t,de 7 

Vol. \'ll 01 
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de fevereiro do mesmo anno de 1891, suspen-~ e as conveniencias do ensino, e como deanta 
dendo o referido art.259 e determinando que dos mesmos facto.3 a Commissão não pôde 
as cadeiras novamente creadas, assim como os nem deve deixal' de manifestar a mesma opi
lorrares vagos, fossem providos independentes nião, guiando-se pelos rigorosos preceitos de 

·dag clausulas estabelecidas nos respectivos justiça, é de parecer que s~ja o Sr. Dr. Julio 
recrutamentos, sonclo effectivamente nessa Sergio Palma, favorecido pela mesma dispo
oc~asião feitas numerosas nomeaoões para sição reparadora de direitos p1•ejudicados, e 
sub3tituto3 e cathedraticos nosestabelecimen- em virtude das mesmasra~õe:;, pelo que en

, tos de ensino_superior;emter sido o suplicante tonde que o supplicante deve ser attendido, 
: pJ~ejudicn.dc. em seu;3 ·direitos, garantidos pelo sendo deferida a sua. petição, com o seguinte 
tigo n. 259, prejuízo que a lei n. 138, de 21 projecto: 
de junho de 18~3, terceira. ~arte, p_rocurou 
reparar, estatumdo que serao consHlerad?s 
lentes substitutos elas Faculdades de Medi
cina os adjuntos e prep:tradores que, tendo 

O Congrasso Nacional resolvo : 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a 

àpplicar ao preparador de histologia da Fa
culdade de Medicina da Bahia, Dr. Julio Ser
gio Palma, a disposição da lei n. 138, de 21 
de julho de 1893, considerando-o lente sub
stituto da mesma Faculdade, . designando-lhe 
a secção que lhe compete pelas provas da
das em concurso e segundo as conveniencias 
do ensino, sem prejuízo dos direitos do 
actual substituto, 

Art. 2. o Revogam-se as dispJsições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 24 de novembro de 
1904.-Saty,·o Dias, Presidents.-.Malaqttias 
Gonçal'Des. -0. Teixei1·a B1·andão. -José Bo· 
ui{acio.- Jotío Vieim.-Sà Peixoto. 

. feito concurso para adjuntos, foram classifi
cados devendo ser distri bU:idos pelas cadei
raso~ secções, segundo as habilitações pro
-vadas em concurso anteriores e convenien
cias do ensino; em que esta disposição da lei 
n. 138, de 21 dejmiho de 1893, não pod~ ser 
applicada ao supplicante por se referir só
mente âquelles que tivessem concu1•so para 
adjuntos, e não áquelles que tivessem con· 
curso par3 substitutos, evidentemente em 
melhores condições, po1• ser o concurso para 
substituto mais rigo1•oso e complexo, na 
phrase eloquente do rela~or ~a Com~issã~ do 
Senado, de mais valor sClentifico e d1dactico, 
pois versa sobre mais ampla e variada som
ma de conhecimentos, exhibidos em Pl'ovas o Sr. Presidente-Está finda a 
mais · severas e numei'osas e julgados pela hora do expediente. 
Congregação ou por sua maioria, quando o 
de adjunto era. julgado apenas por uma. com- Não ha o1•adores inscriptos. 
missão de professores escolhidos para esse Se nenhum Sr. Deputado quer usa.1• da 
fim pela congregação; em qu~ esta lei,_ se~do palavra, vou passar á ordem do dia. (PaHsa.) 
uma. lei liberal de I'eparaçao de direitos 

prejudicados pelo deçreto de 7 de feverei~o ~e 
1891 devia. comprehender todos os preJUdl
cados e assim . comprehendeu o Congr~sso 
Nacional, autorizando o Govet•no a ~pphcat• 
o disposto na lei n. 138, de 21 de Junho de 
1893 em favor do Sr • Dr. José Julio Cala
zans antigo preparador da Faculdade . de 
Medicina da Bahia, prejudicado em seus di
reitos pelo decreto de 7 de 1evereiro de 1891, 
levando em conta. para esse intuito o ter 
aquelle preparador feito urn concurso para 
substituto e sido approvado. _ 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presiclente- Nã.o havendo 
numero legal para se proceder as votações 
das ma terias encerradas, passa-se á mate
ria em discussão. 

E' annunciada n. continuação da votação 
do p1•ojecto n. 210 A, de 1904, creando no 
Districto Federal mais dous offl.cjos de tabel
Iião de notas (2a. discussão). 

O Sr. Presidente-Está inseripto 
para falla.r pela segunda vez o Sr. Nei'va.. 

Tem a palavra o Sr. Noiva, (Pcwsa.) 
Não está presente. 
Tem ã. palavra o Sr. Heredia. de Sá. 

O Sr. Heredia de Sá (*)-Sr. Pre
sidente,ao toma.r parte na discussão do Orça
mento da Viação, as minhas p1•imeiras pala
vras devem ser de agradecimento ao illustre 

A Commissão de Sande e Instrucçao Pu
blicas considerando que o Sr. Dr. Julio Ser
gio Pàlma,prepa.rador de histologi~ da Facu~
dade de Medicina da Bahia., se acha em condi
ções iguaes ás em que se achavam os 
Sr.s. Drs. José Julio Calazan:s e Antonio Satta
mini, aos quaes o Congress? Nacional! at~en
dendo aos princípios de eqm~ade e d~ JUst.Iç_a., 
t~.utorizou o Governo a appllca.r a. d!spos1cao 
da le~, de junho de 1893, considerando-os len
tes substitutos das faculdades a que perten
cem, designando-lhes as secções que competi
rem, segundo as provas dadas em con·cul'SO (·)Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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relator, o Sr. Deputado Francisco Sá, por 
ter-se S. Ex. dignado attendcr a uma das 
mais vitaes questões para o Districto Fe
deral, qual a do seu abastecimento de agua. 

Bem razão tinha eu, Sr. Presidente, 
quando, ao justificar a. minha emenda, decla
rei que confiava na boa vontade da Commis
são de Orçamento, dignamente presidida. pelo 
Sr. Depntn.do Cassiano do Nascimento, e que 
conftava. muito particularmente na. do illus
_tre relator, Sr. Deputado Francisco Sá, que 
mais uma vez vem ligar o seu nome á ci
dade que aqui represento, adaptando uma 
providencia que era urgentemente reclamada 
e que não podia absolutamente ser adiada 
:por mais tempo, sob pona de destoar do pro· 
gramma do Governo, principalmente na 
parte que se rofere ao saneamento do Dis
tricto Federal. 

O illust1•e Deputado, cujo nome ha pouco 
declinei, ha dons annos passa.dos interpoz 
tambem parecer favoravel a uma outra 
emenda por mim apresentada e relativa á 
canalização de agua pa.1•a. Botafogo ; S. Ex. 
vem agora completar a sua obro,, adoptando 
esta segunda emenda minha, que se refere 
ao abastecimento a todas as zonas da cidade. 

Comp1•ehendeu S. Ex. quão palpitante e 
:inadiavel é o programma quo en procu1•ava 
encarar, principalmente quando de anno 
para anno, crescendo a população e povoan· 
do-se pontos até então inhabitados, são exi· 
gidas providencias prornptas e immedia tas 
para que seeviços de alta. monta. não venham 
a, soffrer. Quci'O referir-mo principalmente 
ao se1•viço de extincção de incondios nesttt 
cidade, para o desempenho do qual o corpo 
de bombeiros quasi sempre· lucta com a 
difficuldade insuperavel da falta de agua· 

O fim principal, porém, da minha vinda á 
ti'ibuna não é, como Deputado da Capital 
Fediral, trazer os meus ag1•adecimentos ao 
illustre relator do orçamento em debate ..•. 

0 SR. FRANCISCO SA- E' henevolencia de 
V. Ex. 

0 SR. HEREDIA DE SA- ... mas lembral' 
ao Governo uma outra face da questão, que 
no momento actual·parece que devia ser to
mada na devida considel'ação. 

E' certo que o Governo, segundo informa
ções que chegaram ao meu conhecimento, 
não terá necessidade de fazer acquisição .de 
novos ma:nanciaes, porque aquelles que:actu
almente possue são suffl.ciontes para o abas
tecimento de agua .a, toda a cidade. Parece
me mesmo que a verba votada será appli
cada mais na canalização de n.guas e na 
construcção de reservatorios, pri·ncipalmento 
nos pontos elevados da cidade, nos .div.m•sos 
morros, do que propriamente na acquisição 

de manancia.es, porque os de propriedade do 
Governo são sufficientos. 

0 S:r... FRANCISCO SA - A emenda de 
V. Ex. inclue ..• 

0 S:r... HEREDIA. DB SÃ. - A minha emenda 
não se refere a este ou áquelle ponto ;·a 
minha emenda não diz que o resultado da 
operação seja applicaclo a este ou áquelle 
fim; a minha emenda é generica e diz que 
o Governo n.pplicará como entender, segundo 
o seu cri te rio. 

Mas para este ponto chamo [t attenção do 
illustre Deputado pelo Coará : é que estas 
obras, muito embora o Governo esteja no 
proposito de execu.tal-as, muito embora 
sejam, na opinião do Governo, inadiaveis, 
terão de demorar talvez mais de dous u.nnos, 
e por este espaço de tempo a. falta de agua 
continuar{t e a população soffrerà. 

Tenho um alvitre a suggerir no momento: 
esta agua, que é agora abastecida á popula
ção, será. reservada p~u·a uso potavel, pois o 
Governo, emqu'1nto não forem feitas a.s obras 
necessa:l'ias, tem meios do obter agua para. 
outros misteres. 

O aproveitamento ela agua do sub-solo 
para a industria-e para este ponto chamo a 
attenção do illustre relator-foi feito com 
grando resultado. Temos aqui nesta Capital 
a fabrica. de tecidos Alliança. om Botat'ogo, 
que applica esta agua não só para o uso da 
tinturaria. e outros mistm·es, como para o 
funccionamento de suas macllinas. Agua 
limpa e crystalina, podendo ser até lJcbida, 
pódo se1• usada, nas indnstl•ias, ficando a que 
existe actualmente para o uso domestico. 
Nesta quadr<t ele coneti"ucções o reconstru
cção ela cidade, nesta. qmtdra. em que a poeira 
é asphyxiante, como a.inda hon'tem, a popu
lação não deixa de clamar contra a immun~ 
dicie e falta de hygienc ; em taes condições, 
o Govemo não póde deixar de applicar a 
a.gua do sub-solo para fazer a iPrigação da 
cidade. 

Er<t este o alvitre que queria lcmbra.r no 
sentUo elo Sr. r.nnistro da Viação ad.optar o 
systema do out1•'ora e fazer a irrigação pelo 
corpo de 1Jombeirns, aproveitando a agua do 
sub-solo, porcllto a agua potavel não é· para 
tal fim sutllcíen te. ~ 

Estas considerações não veem fó1•a.de pro
posito; c eu~ comorepresentanto doDistricto 
Federal, ao abordai-as, devo lembrar ·esta 
providencia, c1ue trará grandes beneficios i:t 
sua população. · 

Assim, otermfno e esporo quo o Gover.no, 
aproveitando-se agora dos meios que são 
fornociclos pelo Co ngL'esso, empl'ehenda., ctuan
to ;antes, a.-:: obras necessat•ia~~ a.o abasteci
mento .de aguu. pal'tt esttt cidade. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201514:58- Página 32 de 50 

ANNAES DA CA:r-.JARA 

Tenho a certeza. de que ella.s serão reali
za.das, porque confio em que o Ministro da 
Viação, que tão solicito se tem mostrado na 
realização de outros problemas de a.lta im
portancia, tratará deste que é de grande 
alcance para a população que represento. 
(lliuito bem; rm~ito bem.) 

O Sr. Presidente-Tem a po.lavra 
o Sr. Medeiros e Albuquerque. (Pcmsa). 

Não esttL p1·esente. 
Tem n. palavra o -st•. Epaminontlas Gra 

clndo. (Pausa,) 
· Não está presenté. 

Tem a palavra o Sr. Thomaz C::tvJJcanti. 
(PaHsa.) 

Não está presente. 
Não ha mais oradores inscriptos. 

O Sr. Francisco Si~ - Peço a 
palavra. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a puJG.vra O Sr. 
Francisco. S<.t. 

O Sr. Francisco Sit - Poderia 
abster-se de intervir no debate do projecto 
do orçamento da Víação,porquanto até agora 
nenhum Sr. Deputado manifestou divergen
cia do parecer de que foi o relator. Este or
çamento, porém, não está sómente sendo 
discutido na Camara; ha quem o discuta, 
com mais vivacidade fóra della. 

E' com pezar que não vê presente o 
Sr. Medeiros e Albuquerque, a quem rende 
homenagens, afim de discutir os assumptos 
que tem cQmbatido, no mesmo terreno em 
que é dado aq orador poder responder. O 
illustre Deputádo l)Or Pernambuco dispõe de 
duas tribunas, as quaes occupa com o maior 
brilhantismo; dellas profereria o orador que 
S. Ex., para discuti!• o orçamento em debate 
subisse t"t. da Cama1•a dos Depuhdos, afim de 
poder l'ecebor resposta. .. 

Observa que o nobre Deputado por Per
nambuco entendeu quo esse proposito de 
impressionar á Camara, outra cousa não 
era sinão o de fazer um fogo de artiftcio, 
e ao o1·ador parece serem usados aqui na 
Ca.mara, esses a1•tiftcios pyrotechnicos, mas 
não foi emprogado por si, para esse atreito. 

O orador declara que o nobre Deputado 
referindo-se aos calculas feitos por si disse 
que « basta dize1· que, no parece?' sobre o 
orçamento JJCX?'a o anno de 1904, eUe de· 
monsh·ou que quem de !80: 000$000 tira 
123: 27 4: 677, fica ainda com otttros 
123:27 4$677, o qMe talvez ·seja exacto, mas 
não parece muito de accordo com as taboadas 
conhecidas>>. 

O orador desafia o nobre Deputa.do a dize1• 
onde estú. semelhante afllrmaçã.o. (Entra no 

1·ecinto o 8·1·. Deputado -Medeiros e Albu
q~terqHe,) 

Declara que em nenhum dos pareceres 
lavrados sobre o orça.mento, não se encontra 
tal proposição, que o nobre Deputado lhe 
attribue. ·· 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE declar<1 
que demonstrará da tribuna: 

O SR. FaANCICo SÃ continúa a declarn.r 
que não existe parecer seu em que esteja 
escripta uma affirmação de tal ordem. 

Diz o orador ·que e forçado a responder aos
pontos arguidos pelo nohre Deputado por 
Pernambuco na Noticia e da tribuna. 

Declara que a cifra apresentada póde não 
ser exacta, e hoje reconhece que não é, mas·, 
não é creação sua, encontrou-a em um do
cumento parlamentar, em um parecer da. 
Commissão de Orçamento de 1899, que não 
soffreu a ma.is leve impugnação. 

Nessa occasião não se podia saber com 
exactidão a despeza feita com o recensea
mento, despeza que até aquelle a.nno, ainda 
estava sendo realizada e paga. 

Só posteriormente é que foram fornecidos 
ao orador dados mais positivos e detalhado~ 
sobre os ga~tos produzidos por esae serviço, 
dados estes trazidos pelo orado1• ao conheci
mento da Camara. 

Portanto, não tinha o proposito de impres
sionar á Camara para obter uma verba mais 
avultada. 

Não houve inte1•esse pessoal e o nobre 
Deputado aft'irma, mas está dito, no artigo 
que se referiu. 

Declara que se referiu ao director da Esta 
tistlcu. com certa severidade, porque elle 
andou pela imprensa a dizer que o orador 
tinha prestado á Camara informações inexu.
ctas; mas elle disso depois do orat!or ter or
ganizado o projecto sobre o qual conferen
ciou com o nobre Deputado por Pernambuco. 

Ha muitos annos que falia contra o modo 
porque é feito e dirigido o serviço de estatís
tica, desde o outro director. Lembra o quo 
disse em 1901 e o que repetiu em 1903,fazen
do ver a. inutilidade da referida dh·ectorla. 

Sabe que se procura impressionar a opi
nião, attribuindo-se ao orador e á Commissão 
de Orçamento da Camara,-o intuito de im
pedir que se tenha a estatistica,-o intuito 
de embaraçar o serviço de recenseamento; 
mas não é certo, a Commissão de Orçamento 
não propoz suppressão de verba para recen,
seamento, ella sómente propoz que essa 
verba fosse applicada em serviços que não 
fossem uma fonte de dispendio illegal, que 
fosse distribuída convenientemente. . 

Lembra que o director da Estatistica. de
cla.rou á imprensa que o tra.balho está. quasi 
termina.do, quasi feito; no emtanto exig.o 
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maior pessoal e maior remuneração, do que 
quando todo o trabalho estava por fazer. 

Em 1900, quando se tratava de propor a 
primeira ve1•ba. para o serviço de · estatística, 
segund•J dados . otfi(}iaes, julgava-se que du
rante o primeil•o anno, não se despenderia 
mais de 63 :000$000. 

Depois,: por iniciativa da Commissão,- a 
verba foi de 180:000$, incluindo-se nella. re-
munerações a 100 auxiliares. -

Esse numero foi conservado até se fazer 
a maior parte do serviço, porque o director 
declarou que a synopse geral do recen3ea

. mento está acabada. Agora, quer verba 
para. tres chefes de turma. 

Nessa repartição dá-se uma singularidade 
que a Camara precisa. conhecer. . 

A Directoria Geral d\3 Estatística. é uma. 
repartição organiz:~.ua para diversos serviços 
dos quaes os principaes são-o recenseamento 
e o registro c i vil. Os funccionarios além dos 
vencimentos que recebem por esses servi
ços, ainda. recebem remunerações por esses 
mesmos se1•viços porque consideram·n'os 
como extraordinarios. 

Acontece que alguns desses funccionarios 
na mesma. hora, ex:er•cem funcções c serviços 
di:tferentes, recebendo gratificações corre
spondentes, tendo assim illegalmente dupli
cado seus vencimentos. 

Maii! uma vez declara. que a. Commissão de 
· Orçamento, quando propoz a reducção que 

tanto tem sido discutida, não propoz re
ducção do se1•viço, quiz evitar que elle se 
desmoralizasse. 

Que quanto ao artigo publicado pelo nobre 
Deputado e brilhante rodactoi' · d'A Noticia, 
crê que nada mais tem que dizer. Entre
tanto, tendo o nobre Deputado acceitado o 
repto que Jhe dirigiu, sobre a inexactidã.o 
das informações constantes do parocet• que 
elaborou aguarda. a resposta de S. Ex. para 
voltar á tribuna, si tanto fot• necessario. (O 
o;·ado1· d 11wito comp;·imrmtado.) 

O Sr.l\ledeh•os e Albnq·uer
que lamenta não te e' chegado a tempo para 
l'esponder á sua insct•ipçã.o. Esta.va.,porêm,em 
segundo lagar na ordem do dia e não podia. 
esperar que o expediente, contra o. costume, 
corresse sem oradores. 

Viu no principio dest~ mez um bom artigo 
d'O Paiz sobre a I'educção que a Commissão 
de Orçamento fizera na verba destinada ao 
serviço do recenseamento. Leu no dia se· 

· guinte, no mesmo jornal, uma entrevista do 
director daquella. repartição. Fez á vista. 
disso algumas ponderações nas columnas da 
Noticia. 

Po1' esse motivo, ao chega.r á Cama.ra, 
pediram-lhe quo apt•esentass() emenda. re
sta.belecendo a propost& do Governo. Como 

não a.credih que o Governo solicite da 
Camara verlJas de 180:000$ sem ter para isso 
razões bem solida.9, não teve duvida. em 
apre~entar a emenda. 

O seu illustrd collega. p3lo Ceará veiu logo 
á tribuna. e un.ndo, pJr assim djzer, um pa
recer avcmt la lettrc, expoz a sua opinião 
sobre o valor do.~ uado3fornecidos por a.quella 
repartição·. 

As contradicçõ2s e1•an:i tão flagrantes, 
a accusa.ção estava cheia de allega.ções que 
pareciam tão positivas, que o orador sahiu 
do recinto com a sensação do estai' esmagàd~, 
esborrachado, anniquilado ..• 

Mas no dia seguinte leu o discm•so do seu 
collega.. Teve curiosidade de procura. r dados 
mais minuciosos e, sobretudo, explicações 
válidas para os factos que elle apontara. E, 
ao passo que lhe iam fornecendo esses apon
tamentos, verificava. que se devia. desesbor
rachar e desanniquilar, porque os factos 
apontados por S. Ex. nada provavam contra 
a Dh•ectoria de Esta.tistica: eram simples de 
explicar e não continham nenhum erro. 
Sentiu então quanto o illustre Deputado 
pelo Cea1•á era perigoso, na seducção natu
ral de sua palavra, porque, embora tivesse 
dito no principio do seu discurso que, ás 
vezes, proaurava. impressionar a Camara, o 
oradot•, emb::>ra. · adve1•tido, foi . victima. de 
uma. dessas impressões. 

O termo a que se acaba de l'eferir está 
textualmente no discurso de S. Ex. Expli
cando, porque, em vez de citat• á Ca.mara a 
despezn. que eff'ectivamente se fizera, citou 
os creditas votados, no valor de 2.300:000$, 
o relatol' da. Viação disse que tizera isso 
«porque p1•ocura.va imp1•ossiona.r a Camara,. 
Sem duvida, o illustre Deputado não apre
sentava da.dos falsos- disso se1•ia absoluta
mente incapaz. Mas pt•ocurava encher_ de pa
vor o espírito dos seus collegas, fallando em 
2.300:000$ votados, quando entretanto sabia 
que só eshvam despendidos 1.619:093$840. 

E' verdade q.ne, depois daquella. declara· 
ção sobre os seus intuitos psychologicos, 
S. Ex. affirmou tambem que não tinha con· 
fiança. nas cifras fornecidas pela Directoria 
de Estatistica. 

A primeira foi que aquella repartição não 
tem secção de contabilidade e, po1•tanto, não 
póde estar esclarecida sobre as despezas que 
realiza. Ora, o facto não é verdadeiro. Por 
força do se.:x regula.mento, a Directoria. de 
Estatística tem secção especial de contabili
dade: ê o que dispõe o art. 2° § 1° do decreto 
n. 331, de 12 de abril de 1890. E é exacta
mente o escrupulo com que teem sido escri
pturadas as despezas que levou, como se va.e 
ver, o digno Deputado cearense a deseobrir 
erros, onde não os ha. via. 
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A sua primeira censura diz respeito a uma ·algarismo 2 a somma 252$i43 se viu conver-· 
verba. de 10:000$, votada para 1899. e de que tida em 2:520$748. E' um erro visível de 
o director disse em 1901 e 1903 á Commissão imprensa e commettido, não em documento 
de Orçamento que :fica1•a o ~fl.ldo de 8:726$600. offi.cial, mas em uma publicação jornalística. 
Ao ministro prestou igual informação. Como, Mas o digno Deputado ainda aponta uma 
porém, O Paiz, resumindo a seu modo infor- nova divergencia com os algarismo~ 27 e 56 : 
mações que colheu, disse que nenhum saldo o Tribunal de Contas só achou 644$319. Como 
existia, S. Ex. achou logo ahi uma du.s con- se explica isso~ Muito facilmente ! O Tri
tradicções numerosas da Directoria. Mas si bunal vae descontando tudo o que lhe pedem. 
sempre em todos os documentos ofliciaes, Si, por oflicio, lhe solicitaram 100:000$, elle 
através de tres aiinos, ella forneceu constao- os abate logo. Pouco lhe importa que dessa.. 
temente a mesma cifra, é claro que o illustre somma, enviada para qualquer Estado, só se 
Deputado não lhe devia oppor os algarismos gastasse um vintem e voltassem. 99:999$980. 
de um artigo d.e jornu.l-que não é o Diario Esse dinheiro não aproveitado, a secção de 
Official. .. contabilidade da Estatística o registra como 

Adiante o illustre relator cita uma contra- saldo; mas o Tribunal o escriptura em 
dicção mais grave. Em certa época a Dire- outros livros. Assim, os 644$349 representam 
ctoria disse que os saldos do exercício de dinheiro que nunca sahiu do Thesouro e o 
1900 eram sómente de 22:525$534. Depois, saldo real de 27:438$778 representa todo o 
entretanto, asseverou no rela.torio que eram dinheiro que não foi gasto : tanto aquelle, 
de 559:501$745 e ao Ministro mandou dizer que nem foi pedido, como o que foi pedido,. 
que subiam a 565: l80$5í9. mas não foi empregado. 

Ahi o facto é mais serio. Mas ::l menor ex- O ora.dor discute em seguida. a questão da 
plicação, desfaz-so inteü•a.mente. A opposi- Estatística Commercial, mostrando que ella 
ção entre 559 e 565 nunca existiu. O 1•elato- comomo relativamente uma verba muito 
rio a que so refere o nobre Deputado tem mais avultad.a. O seu trabalho, que já vem 
uma errata. Nella está corrigido o engano em grande parte prepa.rado das repartições 
de 559. Aliás, como ess<1 cifra é o total de de Fazenda, é muito mais facil. 
uma somma, de que todas as parcellas ft.gu- Faz vêr que a Repartição . de Estatistica 
ram na mesma pagina, era bem claro que tem prestado assignalados serviços e que as 

·não podia _haver o intuito de illudü•. instrucções pelas quaes se está regendo foram 
. Mas dir-se·ha que ainda ve1•ificado que expedidas pelo Ministro, que não cogita de as · 

a cif1•a exacta é de 565:000$, mesmo assim alterar. O digno relator não tem razão em 
ella está. em dcsaccordo com a de 22:000$. dizer que se pretendem augmenta1• logares e· 
Além disso, em regra, os saldos diminuem e gratificações. 
não augmentam. Passa em :!leguida o orador a analysar 

O caso, é porém, extl'emamente simples. alguns pareceres do Sr. Francisco Sá. Em 
Quando se encerrou o exercicio, nesta Capi- 1901 elle dizia que já. se tinham despendido 
tal, o saldo m•a, de 22:000$. Não se conhecia com o censo de 1900-1.648 contos, quando 
ainda. o que sobrara nos Estu.dos. Mais tarde, pelas proprias tabellas que citava mais adi
cada um destes remetteu o que doixttra de ante essa despeza não excedia. de 1.088 con~ 
despender. O total elevou-se então a tos. Ahi, sim, parece haver contradicção 
565:000.t. Ninguem, portanto, tem nada o, porque são alga.1•ismos citados no mesmo pa.
descobrir de marttvilhoso e ost1'anho em caso rece1•, com algumas paginas de differença. 
tão simples: em duo,s .épocas J.itrerentes os Quanto ao que disse acerca do facto do re ... 
saldos apurad.os foram tambem differentes. lator haver achado que quem de 180 contos 
Contrad.icção haveria si as cif.ras fossem for- tira 123 contos fica com outros 123 contos 
necidas na mesma data e, o,peza1• disso, di- está na pagina 2.790 do Diario do Cong1·esso 
vel'gissem·. do anno passado. 

Quanto a 1901, a cousa. é a mesma. Ahi. ADirectoria deEstatistica. tinha averbada 
em vez do saldo crescer, diminuiu: em unia 180 contos .. Já della despendera 123:274$677. 
época foi de 56:940$470 ; depois, desceu a A despeza até então estava em 1.363:951$186. 
27:438$778. Po1•que ~ Porque só posterior- Pois bem, o relator dizia que até o fim do 
mente foram pagos varios agentes recensea- anno ella iria a 1.487:225$863-isto é, achava 
dores· e só posteriormente a Delegaeia de . que quem de 180 contos já. tinha tirado 123, 
Minas requisitou o que lhe cabia •. Feitas as _podia tirar ainda outros 123: é assim que 
diversas deducções, a cifra veiu de 56:000$ se chega áquella somma de I. 487 contos. 
a 27:000$000. Como de costume, o illustre O orador termina lembrando o caso de 
relator quiz ir buscar mais um erro e, dei- Taine. Todos . sabem como o maravilhoso 
xando os documentos ofilciaes, foi ao artigo escriptor francez perdeu hoje inteiramente 
d'O Pai;;. Não advertiu que nelle, pelo facto os seus creditos de hiiltoriador. Nas biblio
de terem incluido um O depois do segundo thecas publicas, quando ia consultar d.!l-· 
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Çlumentos e encontrava algum que o contra-I gueira, Garcia Pires, Pinto Dantas, Rodri
riava, amarrotava-o e atirava-o ao chão. gues Lima, Tolentino dos Santos, Marcolino 
Tinha uma idéa preconcebida e deixava de Moura; Coreêa Dutra, Irineu Machado, Ame· 
lado os documentos que a destruíam. La visse rico de Albuquerque, Fidelis Alves, Cruvello 
e Aulard provaram este e outros factos. Cavalcanti, Penido Filho, David Campista, 

Taine continúa, entretanto, a ser um dos Francisco Bernardino, Anthero Botelho, João 
maiores escriptores francezes. Comparar o Luiz Alves, Henrique Salles, Manoel Ful· 
illustre Deputado pelo Ceará. com o autor da gencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Ole· 
França Conternporanea não é fazer-lhe in- gario Maciel, Rodolpho Paixão, Padua Re~ 
juria. Parece ao orador que tambem S. Ex., zende, Jesuíno Cardoso, Domingues de Castro 
encontrando alguma cifra que o contrarie, Valois de Castrél, Arnolpho Azevedo, Eloy 
é capaz de atirai-a irritado para um canto e Chaves, Leite de Souza, Alvaro de Carvalho, 
passar adiante. Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Ber-

Em todo caso, o que se não entende é que na.rdo · Antoni.o, Aquino Ribeiro, Abdon Ba· 
se dê á Estatística, nem verbas de mais, que ptista, Luiz Gualberto, Juvenal Miller, Mar· 
cheguem para accusar saldos de seiscentos çal Escob::tr, Rivadavia Corrêa e Campos 
e tantos contos, nem de menos, como agora, Cartier. 
em que a querem reduzir a quasi nada. 

Si, como pensa o nobre Deputado, o ser· 
viço está mal dirigido, o Governo que lhe dê 
melhor direcção, mas o meio para isso não é 
votar verbas insufficientes. (Muito bem; 
muito bem.) 

Comparecem mais os Srs. Aurelio, Amo
rim, Ho.3annah de Oliveira,José Eusebio, Ur
bano Santos, Cunha Machado, Dias Vieira, 
Bezerril Fontenelle, Thomaz Cavalcanti, 
João Lopes, Sergio Saboya, Eloy de Souza, 
Fonseca e SilvD., Alberto Maranhão, Paula 
e Silva, Trindade, Abdon Milanez, Medeiros 
e Albuquerque, João Vieira, Cornelio da 
Fonseca, Estacio Coimbra, Pedro Pernam
buco, Elpidio Figueiredo, Rodrigues Doria, 
Castro Rebello; Tosta,Bulcão .Vianna, Prisco 
Paraíso, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, 
Satyro Dias, Vergue de Abreu, Augusto de 
Freitas, Eduardo Ramos, Rodrigues Sal
danha, Bernardo Horta, Nelson de Vascon
cellos, Bulhões Marcial, Augusto de Vas
concellos, Belisario de Souza, Beza.mat, Vi
riato Mascarenhas, Ribeiro Junqueira, Leo
nel Filho, Bernardo de Faria, Antonio Za
carias, Lamounier Godofredo, Calogeras, 
Carvalho Britto, Wenceslau Braz, Galeão 
Carvalhal, Moreira da Silva, Candido Ro· 
drigues, Joaquim Teixeira Brandão, Bene· 
dicto de Souza, Lindolpho Serra, Candido 
de Abreu, Carlos Cavalcanti,Soares dos San· 
tos, Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro, 
James Darcy, Domingos Mascarenhas, Ves· 
pasiano de Albuquerque, Diogo Fortuna o 
Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Wandel'ley de Mendonça, Sá 
Peixoto, Raymundo Nery, Passos Miranda, 
Carlos de Novaes, Rogerio de Miranda, Indio 
do Brazil, Antonio Bastos, Guedelha Mourão, 
Frederico Borges, Pereira Reis, Walfredo 
Leal, José Marcellino, Esmeraldino Bandeira, 
Moreira Alves,Arthur Orlando, Angelo Neto, 
Eusebio de Andrade, Neiva, Leovegildo Fil· 

E sem causa os Srs. João Gayoso, Virgílio 
Erigido, Pereira de Lyra, Al'roxellas Galvão, 
Oliveira Valladão, José Monjardim, Osc:1.r 
Godoy, Sá. Freire, Paulino de Souza, Camillo 
Soares Filho, Sabino Barroso, Costa Junior, 
Amaral Cesar, José Lobo, Francisco Malta, 
Eliseu Guilherme, Barbosa Lima e Alfredo 
Varela. 

O §r. President,e-Continúa a dis
cussão unica do parecer n. 263 A, de 1904, 
sobre as mondas offerecidas em 2a discussão 
do projecto n. 263, deste anno, fixando a des
peza do Ministerio da Tndustria, Viação e 
Obras Publicas para o exercício de 1905. 

Tem a palavra o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti(*)
Sr. Presiden~e, a bancada do Ceará apl'e· 
sentou por occasião da 2a discussão do Orça
mento da Viação tres emendas. 

Uma dellas, realmente, importante e que 
visa o interesse de todo o norte, a illustre 
Commissão de Orçamento acceitou. Refiro-me 
á que manda restabelecei' a verba de mil 
contos para a continuação dos trabalhos 
preventivos contra a secca do norte. 

Como disse, esta emenda foi acceita; o 
mesmo procedimento, porém, não teve a. 
Commissão de Orçamento em relação ás ou
tras cl_uaih 

Comquanto a Commissão tenha acceito im· 
plicitamente essas duas emendas,dizendo que 
o Governo estava autorizado a levar a effeito 
esse emprehendimento, volto a insistir sobra 
o assumpto, porque julgo de conveniencia; 
que fique no orçamento consignada a verba 
necessaria para esse trabalho. 

Dessas emendas, uma se refere á ligação do 
uma cabeça de comarca com um de seus 
termos, por meio de linha telegraphica. -"·'-_; 

( ·) Este discurso não foi l'evisto pelo oradol'o 
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. A distancia é insignificante e essJ melho· 
~amento vem collocar em · communicação 
:om a ~a.piiõa1 . do Estado, não o termo da co
narca, mas o logar onde se acha a principal 
mtoridade judiciaria; além disso, essa loca
Jdade ê muito importante pelo seu descn
rol vimentu in Justria.l. 
Trata~sc da. ligação da .villa de I ta pipoca 

~S. Francisco de Uruburetama. 
A outra em anela, Sr. Presidente, é a que 

:onsigna a quantia de 1.~00:000$ para a con
,inuação das obr·a.s da Est.rada. de Fct•ro de 
Jatul'ité ao Crato e a de 500:000$ pa.t•a con
,inuação da Estrada. de Ferro de Sobral á 
rherezina, capital do Estado do Piauhy. 

Quanto <Í pl'imeira p:trte desta emenla, 
>r. Presidente, não duvidat•.Ji muito em 
loncordar com a. Commissã.o desde que, cs
;ando o Góverno autorizado, achando-sa a 
•bra em andamento, me parece que é de boa 
1orma governamental apl•oveitar e~s9 pe3-
!oal e o traba.lho feito o continnfl.r a obra.. 

Desde qua o Governo e3tú. autot•izado e a 
tbra está iniciad .~, acrelito que elle não sus
lenderá. ma.is este trabalho. 

Demais, es~a estt•ada. de f~:trro tem por fim 
.1ssencial pôr o:n communica.ção um11 das re
riões inais importantes do Ceará com o litto
•aL Ella. communica os Carirys, zona. produ
:tora por excellencia, em condições de resis·· 
•ir a seccas consscutivas, c:>m a parte que 
:onstantementc ê assolada com e~ta ca.lami
lt\de. 

De mo lo C! uo, como torlos nós sabemos, na 
~ccasiã.odessas e1la.mida.des, havia falta. de 
Pastagens, a agua das:1pparecia e a popllla. 
:ão ficava corno que alJandon11da. porqu.J não 
ta via. conducçõ3~ p1ra os loga.ras assolados. 
·Jom esta estrad.:!., porém, des·tppa.recel'ão os 
nconvenieutes da tracção animal. 

: O SR. SERGIO SABOIA- Essa estrada viza 
'igar o Cear·â ao interior do Pianhy, che· 
;ando ás ma1•gens do S. Francisco. 

O SR. Tn.JMAZCAvALCANTr-Polo estudo da 
ria.çio ge1•al d:1 Rêpublica, o rama.l central, 
.~ principal via que tem . de communicar o 
1o1•te com o sul, pa.gs·t n:ts proximidades 
lessa. cidade e ficará desde já. a capital do 
Jeará ligada ao ponto pot• onde tem· de pas
;a,r a via principal de commllnicação do norte 
:om o sul, como be.m acalJa de lembt•at• o meu 

· :ompanhelro de bancada, o St• •. Set•gio Sa-
: >Oia. . . 

Ma.s, com) di"!.ia., Sr. PL·e~idenf,o, tenio a 
Jommissão ponlcra.doe com razão qu0 e3· 
:.ando a obra iniciada, e3ta.n1o o Governo an
;oriza.do a fazer · a com . os necessa. :·ios ele-

Em 1•ela.ção á. outra p 1.1•te da emenda, Sr. 
Presidente, porém, já não se dá o mesmo. 

A obra nã.o está iniciada, o Governo está. 
apenas autorizado a fazel-a; p.)rta.nto, com· 
prehende-se que SJ póde adiar por tempo 
indefinido o come~o dessa ob~a.. Acb.o que no 
cJ.so ê de bom avi~o dizer que não convém 
esperar qua se vá. ompl'ega,nd•J desde já os 
dinheiros da Unifi.o em ép:Jca em qu1 a cala
midade não tenha apparecido. 

O que convém p:1.ra evita.l' grande di~pen
dio de dinheiros é que esta obra. seja. iniciada 
desde já. p~\1'<1 que quando fa.hlmcnb appa
recel' a calamidade j<t tenha o pe3soal em
pcega.1o em exploraçõe3 feihs e o Governo 
saberá s:tbiamente aproveita.r,não só a verba 
votada, como os elem3:1tos qu3 apparecem 
ne3:la occasião e fazm· a continuação com 
preco mini mo possi vel. 

Mas para. is3o é preciso que t9nha o pes
soal a postos, de modo ctue n·J momento do 
p3rigo estejam)s pl'0p:J.ra1os para lançar 
mã.o dos bons elementos e elfectu!:).r o prolon
gament:J IleJes~~riJ a esn estrada.. 

A emendc.t não pede outra cousa si não que 
sa consigne p:;tra a iniciação dessas obras· a 
quantia de 500:000$000. 

E' uma quantia insignifiJa.nte, como a Ca
mara esta vendo. 

Além das razões que acabo de trazer á 
considet•ação da · c~~mara , venho infor
mll-a de alguns dados estatísticos para 
mostrar a vantagem matet•ial, sem levar em 
conta aquella.s que acabo de apontar, na con
strucção dessa estrada. 

0 Sa. SERGIO SABOIA - Et•a do gt•andc 
vantagem p:tra a União o prolongamento da 
Est1•ada. de Ferro de Sobral. 

0 SR.. Tum.IAZ CAVALCANTI-Fm pt•imeil•o 
logar devo dizer que, tendo a e.strada de 
fer1•o a exten3ão de 2oO · kilometros e 280 
metros, o Go\~orno gastou com a smt con
stl'uc;;ão a quantia de 6.639:4L0$~05. Mas~ 
podem pet·guntat• por que o Governo gastou 
esta quantia com essa obrJ. de um val0r in
signific:tnte qua.si ~ 

E' simples : ena foi feih em época de ca· 
la.midide publica, em grande pa1•te houye o 
aproveita.ment;o do p3ssoal, por um preço 
minimo de sal~J,rlo, de mo.lo que o dispendio 
que aqui appa.rece foi mctiil com o material 
emprega{io do que com a mão de obra. 

E' .jLtst:tm·mte o qusa bancada. do Cea1•á . 
Jeseja: que s3ja foJito o prolongamento dessa 
estrada p3lo mono1• preço po.3sivel, havendo 
o aproveitamento do pJssoal que for pos
sivel, en vlr&ud'3 d!). infe~icid:.tde, que é in
evihvel, de 11ma. futura · secca. 

nentos constantes do orçamento, nã.o pre
, ,}isa. va. especificar um:Jo verba. mais pa.ra essa 
',:>bra: 

Para. ID')Stt•ar, Sr. Presidente,a vantagem 
do prolongamento, lerei alguns dados com 
Oi quaes espero convencer a. Camara. 
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A extensão da estrada de ferro até 1894 
era de 194 . kilometros e 793 metros; o seu 
rendimento no anno de 1893 e1•a de 98:000$. 
Depois, porém, que ella sahin da cidade de 
Sobral, dirigindo-se para o interior, no 
rumo do Ipú, ~ona fertilissima e prorluctora., 
havendo apenas um augmento de 80 ldlo
metros, a recoita que er<t de 98:000$ passou 
primeiro a ser · de 17 4: 000$ e depois de 
210:000$000. 

0 SR. SERGIO SABOIA-Mais do dobro, por
tanto. 

de :.?44:607$323,dando um saldo de 68:890$427, 
importancia em que não se acha computada 
a. quantia cobrada p:tra. a União de taxa de 
tramporte, que montou a 9:500$; de m~do 
c1ue a receita deve ser ainda augmentada 
desta quantia recolhida aos cofres di\ União
por não sm· receita propria da estrada, fa
zendo esta, entretanto, a cobrança para o 
Governo, com a vantagem de receber 4 °/o do 
que sej~ cob1·ado. 

0 SR. SERGIO SABOIA- Em virtude do con
tracto de arrendamento, lO 0 /o da receita 

O Sa. THú:\IAZ CANALCANTI-Mais do do- pertencem ao Governo. 
b1•o do que tinha rendido até a ci.lade de O Sn.. THOMAZ CAVALCANTI - E' exacta-
Sobral. . mente o que vou dizer. O Governo, em vir-

Ora, si prol Jngat•mos essa e3trada de ferro tude do coutracto de arrendamento, recebeu 
na direcção do Estado do Piauhy, pas3ando o anno passado a quantia de 31:349$775, que, 
pela cidade de Crt,tteús, zona fer-tilissima, · junta a 6:000$ com que os em prezarias teem 
regada pelo Poty, onde a producção é ex- que entrar para so pagar a fisca.lizaç~o e 
traordinarh, além das vantagens que pôd.e aos 9:590$ cobrados de taxa de tl•ansporte,Im
trazer pa1•a. essa uberrima zona, ha a grande portou :1 n.rrecadação feita pelo Gow~rno, 
vantagem de ir ao Estado do Pia.uhy, outra pt•oveniente desta estrada, na importancia de 
zona extraorJin:1.riamente productora e que 46:939$795. 
pelo facto des3e Eshdo não ter porto de 0 SR. SERGIO SABOIA _ Em outro~ a.nnos 
mar grande é a diffi.culdade de transportar tem dad.o mo.is. 
a~ suas producções. 

A zona do Poty, além de SJl' produ ~ora 0 SR. THOMAZ C A. YALCANTI - E' preciso 
sob o ponta de vist:l. dos cereaes, tem mais nota1• que o movimento financeiro desta es
a p1•oducção pastoril em g.~ande quantidade, tt•ada, desde o seu arrendamento a.M o anno 
de modo quo, no caso de calamidade no passado, ibi o seguinte: 
Ceará, haverá facilidade em transportar 
esses elementos de vida desde o Piauhy até 
o Eshdo, asso lado pela secca. 

0 SR. SERGIO SABOIA-0 gado daquella 
zona é até arama.rlo : o gado de Crate(B. 

0 SR. TIIO:\IAZ CAVALCANTI- A receita 
que, como aca,boi de citar, foi; no anno de 
1895,de 210:531$274, subiu no anno seguinte 
a 2ô7:671$171; no de 1897, em que a estrada 
foi arrendada a.o particulal~, a receita foi a 
250:000$. havendo um pequeno decl'esci
mento, devido naturalmente a es~a passa
gem de um administrador para ouGro; mas, 
no anno . immedia1;o, já a l'ecoita subia a 
'362:595$08Q, e o:n 1899 a 4l3:383$682. 

Iria, como se vê, em uma progressã•> sem
pre crescenta, po1•que no ann:l seguinte as
eendia .a 456:000$ o tanto, e assim seguiria 
si não fos~e novamente assolada. pela secca. 
.a região, de modo que, pala falta de tt•ans
porte dovido á esca.ssez dl~S chuvas, a renda 
baixou a 222:000$000. 

Vê· se por ahi qu:J, á propJrção que a es
trada se vae intn•nando p'3loEstado do Ceará, 
.ã procul'a do do Piaully, a receitn. vae au
gmenta.ndo de modo cxtrao1•dinario, não em 
relaçã9 ao crescimento da linha, m'lJ quasi 
na razão dupla deste. . 

O a.nno passado, Sr. Presidente, a. receita 
dessa. estrada foi de 313:497$750 e a despeza 

Ve~l. VII 

1807 
18!)8 
1800 
1900 
1901 
1902 
l!J03 

Hecei ta Despeza Saldo 

64:988$110 37:636$765 27:351$345 
:i62:595$980 269:737$860 92:858$120 
413:383$682 266:068$513 147:315$169 
456:357$310 320:228$127 136:129$183 
;::22:307$870 289:307$016 33:000$854: 
321 : 865$71 o 250: 376$967 71 : 488$7 43 
313:497$750 244:6078323 68:880$427 

2.254:008$410 

Como se vê, Sr. PJ.•esident-J, dc;stes dados, 
calm ao Gove1•no a quota de 10 % em vir
tude do contracto celebrado com o arrenda
tario, ou seja a quantia de 225:499$641. Jun
tando-se, porém, a esta quantia a impor
tancia. de 37:000$ p1•ovenienta da quotã da 
fi.calizaçiio e mais aquellu, que resultou da 
cobrança da t'\Xa. de transporte, feitn. a de
ducção pertencente ao arrendatai'io pela 
cobranç:1 desta t:lxa, vê-se que se eleva. a 
350:000$, mais on menos, a. impo1•tancia. rece
bida pelo Governo, proveniente do arrcnd3.
mento d·3sta ostt•ada. 

O<'tt, nós pedimos a qua.ntia de 5oJO:OOO$, 
que pnuco mais é da1uella que o Governo 
I'ecebe destu. estrada, durante o tempo do seu 
arrendamento. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, si até 
este ponto o Governo tem Ncebldo esta 

62 
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ilnportancia,_ si elle fizer o proLongamento 
desta estrada até que chegue á zona do Poty 
ou, pelo menos, _até a. cidade de Crateús, 
inquestionavelmente s11a renda subir~ e o 
Governo terá o lucro resultante desta renda 
porque della recebe a importancia de lO 0 /o 
da renda bruta, isto é, o Governo _ nada tem 
que -ver com _a despeza feita pelos empre~ 
zarios e sim com a verdadeira arrecadação 
da renda. em grosso proveniente da. estrada 

. de ferro. 
Julgo que, em vista destas informações 

que venho ·trazer á. consideração da Camara 
e da illustradaCommissão de Orçamento,esta 
e aquella não estabelecerão nenhuma du
vida em acceitar a segunda parte cl a emenda! 
visto que os membros da bancada do Ceará 
abrh·a.m mão da primeira pétl'te, desejando, 
porém, que a segunda seja n.cceita, porque 
traz melhoramentos rea.es, não só para a 
União, sinão tambem par[). o Estado que 
tenho a honra de representar. 

Tenho dito. (11-Inito bem.) 

O Sr. Oc:n•v::llho Chaves-(·) 
Sr. Presidente, é meu unico intuito. na tribu
na,fazer ligei:ras considerações a rcspoito do 
parecer da. Commissão de Ül'çamento, quo 
impugnou <luas emendas apresentadas pela 
bancada do Pttraná ao projecto de orçamento 
que fixa. a dcspez:.t do Ministerio da Viação 
para o proximo exerci cio. · 

A primeil'a dessas emendas ê concelJida 
nos ·seguintes termos : 

«Ao art 1° n. 4-Constntcçt7'o ele linhas te
legraphicas: Augmentem-se 10:000$ desti
nados á ligação da fortalezo. da harra de Pa
ranagná á cidade do mesmo nome.>) 

A Commissão, no sou parecer, que com-· 
prehcndo tu.mbem varias outl•n.s emC:lndas 
apresentadas, mas concernentes ao mesmo 
fim, diz o seguinto : 

« Emquanto se não houver attendido ú. ne
cessidade capital de fechar a. rêdo interior 
do paiz, não será opportuno consultar só
mente a interesses -locaes, eml)ora os mais 
legítimos. A' satis!'ação deste~- não h.a-voria 
systema de construcção nem Ol'ga.nização 
orçamontaria que resistissem. · 

Actualmente está o Governo autorizado a 
construir as linhas que satisfaçam áquella. 
condição e muitas estão sendo construidas. » 

Em primeiro logar, S1·. Presidente: a 
emenda em questão não viza um interesse 
local, antes, pelo contrario, trata de . um 
interesse de oraem geral, pOl'que a intenção 
com que ella foi apresentada e o fim a que se 
destina . é .ligar um .· estabelecimento militar, 
uma · pt•aça de guerra, á cidade de Para-

~f·) Esta dlscm•so niio foi !'avisto pelo ot•a<;Jor~· 

naguá. Mais ainda. A situação no caso é 
inteiramente especial e não póde, . poe conse
quencia, estar comprehendida na generali
dade de que trata o parecer da Commissão, 
quanJo diz que « emquanto se nito houver
attendido á necessidade capital de fechar a 1·êde 
interio~· do paíz, ntto se1·à op1Jortuno consuUa1• 
somente a intel·esses locaes. -emb01'0: os mais 
legítimos ». · 

Trah-se, Sr. P1•eside.nte, como disse, de 
ligar um estabelecimento militar á cidade 
de Paranaguá. 

A fortaleza, cuja ligação se pretende fazer 
com a cidade, é situada em uma ilha, que 
dista do continente cerca de 15 milhas. 

Além disso, não ha na fortaleza, á disposi· 
ção do respectivo commandante, uma embai'· 
cação a vapor, que satisfaça as necessidades 
do serviço. E, sendo tão grande a travessia. 
da forta.leza á cidade, e perigosa, porque 
não raro h a semanas em que não se pôde 
fazel-a, acontece que o sel'Viço publico algu
mas vezes tem solft•ido, tem sido retardado, 
contra todos os seus interesses. 

Nós temo.s visto, por exemplo, ordens <lo 
commando do 5° distl'icto, a que está subor· 
clinu.da. · esta fortaleza, deixarem de ser cum
pridas, ou não terem opportuniua.de, exa.cta
mente :pela fa.lta de communicação desta. 
fvrtaleza com a cidade á quaJ se :pretende 
liga.l-a pelo telegrapho ou telophone. 

E', portanto, uma maàida de ha muito 
reclamada e varias vezes tem sido a:pre· 
sentada como emenda ao Orçamento dit. In
dustria e Viação. 

Agora, sobretudo, que é preoccupa.ção, que 
domina todos os espil'itos que ligam verda.· 
deiro intm•csso <ts cousas do paiz, a fortifica
ção dos portos de todo o littoral do Brazil, 
não é demais que. se consigne uma verba, 
rolativamente insignificante, pn.ra. satisfação 
de um serviço de . alta l'elevancia, não vi· 
sando interesse local como disse a Commis .. 
são ..• 

0 SR. CARLOS CAYALCANTI-Qtte interessa 
á. Nação. 

0 Sn., CARVALHO CHAVES-, .. pois quo O 
Estado, propriamente dito, não tem intm•esse 
nenhum na. ligação da fortaleza a. Parana· 
guá; quem o tem é o proprio Governo da 
União, porque deste modo liga um esta.bele .. 
cimento, uma praça de guerra a suas or .. 
dens, ao commando do districto, por tele
grapllo ou telephone. 

O'SR. CARLOS CAVALCANTI- E Serve tam~ 
bem a interesses da na-vegação. · 

0 SR. CARVALI-10 CHAVES -Perfeitamente, 
offerecendo recursos promptos, porventura 
reclamados num caso de necessidade. 
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0 SR. CARLOS CAVALCANTI - Ha um nau
fragio, não se tem noticia delle, porque o 
maio de communicação é a Atalaia. Quando 
ha cerração, é impossível. 

0 SR. CARVALHO CHAVES- A segunda das 
eltlendt~,s apresentadas inscreve-se deste 
modo: 

« Accrescente-se á rubrica IOa: e 100:000$ 
para trabalhos de dragagem no porto de Pa
ranaguá, Estado do Paraná.» 

Sr. Presidente, isto não é um serviço 
novo, que se pretenda estabelecer no porto 
de Paranaguá; no meu Estado hou>"e outr'ora 
uma commissão que lá esteve, tratando da 
dragag@m desse porto, a qual se sentiu, po
rém,na nece~sidade de suspender os serviços, 
pela falta de verba consignada no respectivo 
orçamento, tanto que, mais tarde, foi l'eti
rado o material desse serviço, que já ha 
tempos estava no porto, ficando completa-
menta estragado. · 

Agora o Governo da União tem em con
strucção no porto de Paranaguá um edificio 
destinado á Alfandega ; entretanto, con
cluído este êdificio, não ficará feito o serviço 
de modo completo, desde que não se attenda 
á nocessi1lade da dragagem do porto, por 
que cada dia sente-se que o. porto daquella 
cidade está sondo obstruido pelas areias 
trazidas em grande porção pelo rio Itiberê. 

E', portanto, uma necessidade ainda de 
interesse da União a dragagom do porto de 
Paranaguá, que aliás não devia ter sido 
suspensa por falta de um recurso relativa
mente insignificante. 

Foi nesse intuito que a bancada para
naenso apresentou tambem esta emenda. 

Ü SR. CARLOS CAVALCANTI- E . para 
poupar maior despeza á União no futuro, 

0 SR. CARVALHO CHAVES -Mais tarde a 
despeza será muito maior. 

Creio que deste modo tenho esclarecido 
sufflcien temente .•• 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Perfeitamente. 
0 SR. CARVALHO CHAVES- ... 0 espírito da 

Camara, habilitando-a a votar, com estas 
informações, em relação ás emendas apresen
tadas pela bancada paranaense. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI - Salvou a 
nossa responsabilidade~ (111úito bem ; muito 
bem. O omdor e comprimentado por seus 
collegas.) 

O Sr. Presidente- Não ha mais 
oradores inscriptos. Se nenhum Sr. Deputado 
quer usar da palavra, encerro a discussão. 

O Sr, Francisco Sã - Peço a pa
lavra. 

0 SR. PRESIDENTE -Tem a palavt;a O· 
nobre Deputado. 

O Sr. Francisco Sii-Sr. Presi-
dente, tive já de occupar a tribuna para, 
como disse o nobre Deputado por Pernam
buco Sr. Medeiros e Albuquerque, dar-lhe 
uma resposta avant la Zettre, visto corno
S. Ex. não estava presente, e, embora io
soripto, não podia usar da palavra antes de 
mim. 

S. Ex. disse que, quando ouviu o primeiro 
discurso que aqui proferi sobre as despezas 
que se estão fazendo com o recenseamento 
da Republica,sahiu do recinto completamente 
esmagado... -

E' um dos rasgos de modestia com que · 
S. Ex . . sabe encantar as outras irradiações 
do seu espírito. . 

Esmagado fiquei eu, quando o nobre Depu- . 
.tado respondeu a0 discurso que proferi nesta 
Casa ha. 12 dias, trazendo uma série de alga
rismos novos aos quaes não se tinha referido 
no seu artigo que · me havia trazido á tl'i
buna. 

Sinto portanto necessidade de responder a 
S. Ex. e desejaria mesmo fazol-o em pre
sença do nobre Deputado. Mas, visto como 
S. Ex. trouxe esse rol de algarismos intei
ramente novos, sou obrigado a esperar a 
publicação do seu discurso para da~·-lhe a 
devida resposta. Nem serei eu quem, neste 
momento, retardaria o encerramento da dis
cussão do projecto de orçamento do Minis
teria da Viação. 

Requeiro, portanto, a V. Ex. que me con
sidere inscripto no expediente da primeira 
sessão para dar a resposta que devo ao no- 
bre Deputado por Pernambuco. (1lf.uito bem; 
muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer· 
rada l\ discus\lão e adiada a vot:.tção. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 264 A, de 1904, sobre as emendas offere
cidas na 2"' discussão do projecto n. 264,. 
deste auno, que fixa o numero, classe e ven
cimentos do pessoal do Laboratorio Nacional 
de Analyses da Alfandega. do Rio de Janeiro. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3"' discussão do projecto . 
n. 174 B, de 1904, redacção . para 3"' discus
são do substitutivo offerecido na 2"' discussão 
do projecto n. 17 4, deste anno, fixando as 
idades limites para a l'eforma cotupulsoria 
dos officiaes do corpo de saude do exercito 
ou da armada, attendidas as designações es
peciaes inherentes a cada posto e a cada 
classe - medicas e pharmaceuticos, 
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· Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
· discussão e adiJ.da a votação. 

E' annunciada a 2"' discussão do projecto 
n. 225 A, de 1904, determinando que as lega
ções do Brazil no Japão e nas Republicas de 
Venezuela, Equador e Colombia sejam regi
das :po1· ministros residentes, coadjuvados 
por 2°• 1lecretarios, e da.ndo outras provi
dencias, com pareceres das Commissões de 
'Diplomacia e Tratados e de Orçamento. 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 225 A, de 1904 

Onde convier accrescente-se: 
l." E' fixado em 5:000$, ouro, o venci

mento annual de cada um dos 2os secretarias 
das legações do Japão, Venezuela, Equador e 
Colombia, sendo 2:500$ de ordenado e 2:500$ 
.de gratificação. 

2." Para expediente e aluguel de casa pat•a 
.a chancellaria da legação da Colombia será 
abonada, annualmente, a sommn. dé2:500$, 
ouro, sendo 2:000$ pn.ra aluguel de casa e 
500$ para expediente, mantida igual verb:1 
para a legação ao Equador. 

§ l. 0 Substitua-se pelo seguinte: 
Os chefes de legação, encarregados de ne

gocios, secretarias de legação,consules, vice
consules e chancelleres, que contarem mn.is 
de trinta annos de serviço eifectivo, quando 
provada sua invalidez, serão n.posentados, 
percebendo a quota daquelln. remunemção 
proporcional ao tempo; não tendo direito oa 
beneficio da n.posentadoria os que contarem 
menos de dez annos de sarviço na ca.r1·eiN. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1904. 
-Candido Rod1··igues.-Abdon Baptista.
Heredia de Sd.-Oliveira Valladcio.-EUse~t 
Guilherme. 

Ao art. I. o Onde se diz - 4:000$ de or
denado e 2:000$ de gratificação- diga-se: 
3:000$ de ordenado e 3:000$ de gratificação, 

Acc1·escentem-se os paragraphos : 
§ I. o E' fixado em 5.000$, ouro, o ven' 

cimento n.nnual de cada um dos 2.0 • secre
tarias dn.s Legaçõe3 do Japão, Venezuela- . 
Equador e Colombia, sendo 2.500$ de orde
nado e 2.500$ de gratificação . 

§ 2. 0 Para aluguel de casa o expediente 
da Legação da Colomhia será abonada an
nualmente a sommn. de 2.500$, ouro, man
tida igual verba para a Legação do Equa
dor. 3."' Em vez da-24:000$ annuaes,em moeda 

do paiz, como se diz no projecto, art. 5°, 
-diga-se: 12:000$ annuaes, em moeda do 
paiz. Ao art. 5.oEm vez de-24:000$, em moeda 

do pa.iz -diga-se : 12.000$, annua.es, em 
Sala das sessões, 26 de novembro de 1904. moeda do paiz. 

-Cassiano do Nascimento. 

Substitua-se o art. 5° pelo seguinte: 
Aos agentes diplomaticos ou consulares 

,com remuneração fixn.,que contarem mais de 
trinta annos de eifectivo exercício em car-

Accrescente-se ao art. 6. o : Na deficiencia 
da verba votada, fic:1 o Governo autorizado 
a abr-ir creditos necessarios para execução, 
desta lei. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1904. 
. gos publicos federaes, será concedüla a apo
sentadoria, no caso de invalidez, com os re
spectivos vencimentos,excluidn. a representa
ção em moeda do paiz e ao c:1mbio ao par. 

§ L o Supprima-se n.s palavras-chefes de 
missão-o mais como está. 

Sn.la das sessões, 26 de novembro do 1904. 
-Pereira de Lyra. 

Ao art. 5.0 

Onde conví01': 
Aos consoles que contarem trinta annos 

de eifectivo exercício, será concedida aposen
tadoria com dous terços dos vencimentos que 
por lei perceberem na eifectividade, sendo o 

,pagamento da aposentadoria em moeda do 
·paiz. 

Gaslcio da Ctmha • 

Supprimn,m-se as disposições-relativas á 
Legação da Colombin.. 

Sn.la das ses&ões, 26 de novembro de 1904. 
-Brício Ji~lho. 

O Sr. Belisario de Souza(') 
-Sr. Presidente, nn. hom adeantada em que 
estão os trn.bn.lhos dn. Camara e quando creio 
até que não estão presentes o autor do pro-

. jecto e os membros da Commlssão, limito-me 
n. propor a emenda suppressiva do art. 4°, 
que estabelece ou, antes, que restabelece o 
que houve no tempo do Imperio, os addidos 
gratuitos. 

(·).Este discurso não foi revisto pelo erador. 
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c Trata-se de medida proposta por um mi
nistro a quem como homem, como Deputado 
e como brazil<'liro, dovo a mais a1ta conside
ração, a mais profunda gratidão e a maior 
estima pessoal ; o relator do projecto, este 
brilhante orador, orgulho e desvanecimento 
da nossa Camara, sabem todos, é meu ainigo. 

0 .SR. GASTÃO DA CUNHA- Agraiecido. 
E' bonelade de V. Ex, 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA- Do ministro 
póde-se dizer o que de Lesseps disse Anatole 
Franca: gravou o ssu nome nos flancos da 
terra. Rio Branco gravou o seu nome nos 
flancos do territorio brazi!eiro, do extremo 
sul ao externo norte. Não é um ministro deste 
valor que eu venho combater; venho, sim, 
combater uma idéa que me parece infeliz. 

Os addidos gratuitos nunca tiveram grande 
favor no Imperio; o meu amigo eminente, o 
Sr. Carlos de Carvalho, quando ministl'O, quiz 
restabelecel~os e tambem o illustre Sr. Dyo
nisio de Cerqueira; mas o Sr. Olyntho de 
Magalhães, que lhes aproveitou os serviços 
gratuitos, os conheceu na Secretaria; os 
supprimiu. 

Seria, senhores, curioso estudar a situação 
desses addidos em face dos outros. 

Em primeiro Jogar, o projecto não fixa o 
numero. Serão tantos quantas forem as le
gações ~Serão tantcs quantos forem precisos? 
O projecto não fixa o numero. 

Em segundo logar, que situação se crêa 
em relação aos outros que não tiverem o 
berço dourado pela fortuna, que não pude
rem prestar serviços gratuitos? 

Dizer, como diz o projecto do rr;.eu honrado 
amigo, que elles não terão preferencia de 
ordem alguma, nem para as nomeações nem 
para as promoções, nem para. o aprovei.ta
mento em outros quaesquer cargos,é um prin
cipio que me parece iniquo, injusto, cuja ap
plicação não fica bem á dignidade e á mages
tade do poder publico.Demais, como compre
hender que alguem vá prestar serviços gra
tuitos, sem contar ao menos que elles produ
zam um beneficio de ordem moral? E .qual 
será realmente a posição dos outros aspiran
tes, aos cargos diplomaticos em face de con· 
currentes que já teem a seu f:tvor esses 
serviços gratuitos~ Não quero alongar-me 
mais. 

Combato os addidos gratuitos; dou o meu 
voto inteiramente ao projecto nas suas outras 
partes e o faria mesmo com mão mais libe
râl, dotando melhor a nossa diplomacia. 
Reputo, porém, esse principio perigoso, e 
não direi inconstitucional, porque não quero 
levar o rigor ao extremo. Do facto, elle é 
pouco harmonico com o sentido democratico 
das nossas instituições e com a pobreza geral 

dá nolsa terra, porq.ue. somos. a n::tção onde 
a pobreza é mais uniformemente distribuída. 
(Apoiados.) 

Estêt apresentada a minha. emenda e nestas· 
simples palavras justificada. (Muito bem ; 
muito bem. O 01·ador e comprimentado.) 

Vem a Mesa, é lida, apoiada e posta con
jnntamente em discussão a. .seguinte 

EMENDA 

Ao p1·ojecto n. 225 A de 1901 

Supprima-se o art. 4°. 
Sal<1 das sessões, 26 de novembro de 190L 

-Belisar·io de Souza. 

o Sr. President:e-Continüa a 2"' 
discussão do projecto n. 225 A, de 1904, de
terminando' que as · legações do Brazil DO" 
Japão e nas Republicas de Venezuela, Equa
dor e Colombia sejam regidas por ministros 
residentes, coadjuvados por 2°8 secretarias, 
e dando outras providencias, com pareceres. 
das Commissões de Diplomacia e Tratados e 
de Orçamento. 

O Sr. Bricio Filho-Peço a pa
lavra. 

O SR. PREíliDENTE -Tem a palavra o 
nobre Depntado. 

O Sr. Bricio Filho vem apre
sentar o contraste. Depois da palavra bri
lhante, sonora, do illustrado representante, 
do Estado do Rio, o Sr. Belisario de Souza, 
deve ser ouvida a palavra pallida do orador~ 
Depois dos grandes elogios feitos ao Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores, seja licito 
que se !Avante uma voz para fazer reparos. 
á sua conducta. 

Reconhece os extraordinarios serviços 
prestados por s. Ex. á Patria. nas questões 
do Amapá e das Missões. Infelizmente o 
Tratado de Petropolis veio levantar im~ 
pugnações em torno de seu nome, justíssi
mas no entender do orador. 

S . Ex. em certas occasiões é a trazado em, 
seus movimentos. Assim acerca dos relato
rios vemos o retardamento em que se 
acham. E agora mesmo, a proposito da agi· 
tação que reinou nesta cidade, ao passo que 
todo o ministerio, inclusive o Sr. Ministra 
da Fazenda, que reside em Petropolis, for· 
ma-va em torno do Sr. Presidente da Repu
blica, como era do seu dever, o Sr. Barão 
do Rio Branco conservou-se na cidade pe
tropolitana, e só compareceu em palacio 
com atrazç, quando tudo estava terminado. 

E' por isso que o acha tardio, zorreiro, em 
certas circumstancias. 
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Analysando o projecta nota que elle provi
dencia sobre legações no Japão e nas Repu
blicas de Venezuela, Equador e C'olombia. 
Não desconhece a necessit.iade da ultima. 
Observa, entretanto, que ha pouco foi votado 
pela C:unara um c1•edito de 100:000$, ouro, 
para uma missão especial áquella Republica 
sul americana. g• muita despeza junta. 
Propõe, por isso, que se elimine do projecto 
a parte relathra á legação da Colomhia. 

Occupanclo-sc do al'tígo que trata dos addi· 
dos gratuitos, combate a meJida, apontando 

. os S3US inconvenientes. {i"f!rito bem.) 

O Sr. Tl~on1az Cavalcan-ti
Peço a V. Ex.. que mo façt~. chegar ás mãos 
as emenilas apresentadas a este projecto, 
z•elativas ao art. 5°. (PQ.usa.) 

Notou, ao let' o Dial'io do Congtesso, pol' 
occasião de alli figurar o projccto ora em 
debate, que naturalmente haveria escapado 
um equivoco na imp1·cssão do mesmo ... De· 
pois, quando distribnido em avulso esse pro
jacto á. Camara, verificou que não houveru 
tal erro: o avulso reproduzia aquillo mesmo 
que o Diw·io do Cong;·esso publicá.ra. Mais 
tarde porém, viu que não era som funda
m(m~o o seu reparo, attribuido a um el'ro de 
imprensa, e relativo a uma das medidas 
naquelle projecto, foi a dignn. Commissão de 
Orçamento quem lhe deu razão, apresen
tando uma emenda a tão extraordinaria 
medida, segundo n. qual e1•a marcado o quan· 
titativo de 24:000$ paL·a a aposentadoria 
dos Ministros, nossos representantes no es
trttngeiro, quando tivessem mais de 30 annos 
de serviço, ou se invalidassem entre os lO e 
os 30,-neste caso proporcionalmente ao 
tempo de serviço prestado. 

A Com missão de Orçamento em sua emenda 
reduziu á. metade esse qtwntwn pedido pelo 
autor do projecto. De onde se deduz que era 
perfeitamente fundada a duvida do orador 
sobre esse ponto do projecto, quando publi
cado no Diario d? Cong1·esso, pois á honradtl. 

· Commissã.o de Orçamento não escapou quanto. 
era. inconveniente esse quantitativo para as 

-aposentadorias, encaradas as condições do 
nosso Thesouro; e si a Commissão não a re
duziu ainda mais em sua. emenda, é quere
duzindo·a á metade já. ahi deixava. expresso 
seu sentir nesse particular. . 

De facto, não se trata aqui sómente das 
nossas condições financeiras, sinão tamhem 
de um precedente funesto que se ia estabe
lecer, pois jamais em nosso paiz houve apo
sentadoria em que o funccionario ficasse com 
ordenado superior áquelle que percebia 
quando em eífectividade de funcções. 

Ora, segundo a proposta do projecto, os 
ministros nossos representantes no estran
geiro teriam, aposentados, quantia muito 

superior á que percebem de ordenado, pois 
este é de 10:000$000. 

Dir-se-ha, como aJlegação de defesa, quo 
esses 10:000$ são em ouro, mas isto é uma 
questão de n.ctualídade, o ouro amanhã póde 
se.' o nosso papel, póde ter o mesmo valor, 
como já teve, póde a.té ser mais, como sue
cedeu depois de quanto fez pot• este paiz o 
illustre ministro da. monarchia. o Sr. Fran
cisco Belisario. :\ objecção fica assim prévia
mente respondida. 

Seria pois uma verdadeira innovação entre 
nós essa, de aposentar-se um funccionario 
com quantia maior do que todos os seus 
vencimentos, poi:> é preciso lembra.r que os 
nossos minist1•os no estrangoil'o teem menor 
ordenado do que o proposto pelo projecto 
para suas aposentadorias, pois grande parte 
do que elles percebem quando em exercício, 
é destinada (lS despezas de representação, 
como se dá com o Presidente da Republica 
com a di.lferença. que este se não despende 
toda a somma marcada pa.ra :1 represen
tação, o saldo restante é recoilliJo ao The
souro Nacional para el\trar no exercício se
guinte, ao passo quo os nossos ministros no 
estrangeiro gastem ou não toda a quantia 
destinada áquelle flm recebe:w.-na integral
mente e dcspendem-na à vontade. 

Respondendo a um aparte o O!'ador faz o 
parallelo entre a aposentadoria dos ofilciaes 
generaes c a que se pretende conceder aos di
plomatas, comparando a situação em que se 
acham aquelles militares quando se retiram 
do serviço activo, o grande numero de annos 
consagrados á pa tria, a. vida. penosa que le
vam, com a exi3tencia commoda e folgada 
dos nossos representantes no estr?,ngeiro, fre
quentando os melhores salões e jardins da 
Europa, illustrando o espírito sem nenhuma 
preoccupação de correr risco a sua. vida, a 
sua saude e a tranquillidade de sua familla. 

O orador pretendia apresenbr emendas a 
proposito deste artigo do projecto, n1as não 
o faz agora porque não contava que hoje, 
figurando na ordem do dia o orç~amento da 
Viação, houYesso tempo pa~·a. discutir-se 
esta materia. Fal-o·ha porém <:m 3a dis
cussão. 

Desde já coml)a.to o artigo em dbcussão 
&abre aposentadorias, pelas razões quo expoz 
e mais ainda para que se evitem reclama
ções fuGUl'as, os pedidos ftlturos de outros 
funccionn.rios que se julgarão, por equidade 
e justiça, no direito de tanüem terem apo
sentadoria; com vencimentos ~uperiores ao 
ordenn.do que percebiam quanJo em cx.er
cicio. 

A isto se limita a declaração simples que 
faz de seu voto, contt•ario ao art. 5o do pro
jecto. (Jluito bem; muito bem.) 
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O Sr. Felisbello F1•eire (')-Se- quando taxou de excessiva a quantia. de 
nhor Presidente, eu não tinha a intenção de 2:0008 para a aposentadoria do diplomata. 
discutiroprojecto quefigurana ordem dodia., O dil)Iomata tem o o1·denado e tem a gra
principalmente porque se trata de um as- tificação. O militar tem quatro origens do 
sumpto alheio, estranho aos meus estu· fonte d!J rendn.,qno constituem os seus venci
dos, á. minha especialidade. montas. O juiz, o professor, o funccionalis-

0 SR.. BRICIO FrLno -Para V. Ex:. não ha. mo só teem duas: ordena.tlo c gratificação. 
especialidaue nesta Casa. o quw1ti!m da. aposentadoria c:.ücula-sc 

o sa. FELISBELLO FREIRE -:Muito agra- sobre o ot>denallo e este tpwntmn da aposen
deço ; mas desisti deste proposito, de nãiJ tudoriiL é igual ao ordenado por trinttt ou 
tomar pa1•te no debate, em vista do que ouvi cincocnta. annos. Logo, si o diplom::tta tem o 
do nobre e honrado Deputa.úo lJelo Ceará., 0 ordenado de 6:000$, acho até que a quantia 
meu amigo o Sr. Thomaz Cavalcanti. ded~dOOO$ não est<~ ~md rc~ação para ser con-

Eu não precisava, para justificar o meu ce 1 a como aposon a orm. , 
voto fa.voravel ao projecto, de discutil-o; O SR. THOMAZ CAVALCANTI-E que S. Ex. 
apadrinhado, como se acha, pelo nome de I se e~quece de que, umr1 vez a.posen~ado, o 
um dos nossos collegas que tão directa.men- ~ra.zll na.'la tem com que ollo Vtt halntar a 
te se dedica aos assumptos diploma.ticos,como Eu1·opa. 
o Sr. Gastão da Cunha, eu me devi:~ julgar O SR. FI:LISEJ,Lto Ft:EIIu'- .\. quanto em 
dispensado de immi:::cuir-mo em seu debate. papel correspoodem G:OOO$, ouro, que é o 

Além disto, em se tl'atando de questões, ordenado do di}Jlumab? 
como estdo, nas quaes se assignala a. compe- Seis contos correspondem lltJje a 30:000$, 
tencia dos Srs, Gastão da Cunha, Enéas Mar- papel-moeda. (.Ntío apoiados.) 
ti_ns, James Darcy e Bel_isario d_e Souza, ha- o SR. Tao~Az ÜAVALCA'-"Tl _Pelo cambio 
bltuados aos estudos tllploma.ttcos, eu me de [9?. 
julgaria dispensado de justificar até o meu - · 
voto ; mas as palavras do honrado Depu- O SR. FELISDELLO FREIRE-HojJ, depois das 
tado pelo Cea.rá fomm tão injustas que, me oscilla.çõc.~ do cambio, não é possível fazJr um 
demovondo daquelle proposito, chegaram a calculo certo. E' possível qu ~J o meu calculo 
obrigar-me a justificai' o meu voto favora- não ~eja exacto; pois, apanhado ele surpl'eza 
vel ao p1•ojecto. como fui, nã.o po5so de momento calcular 

o art. 5• do projecto trata de aposentado· com scgura.nça; mas o que eu quero frisa.L' 
ria do diplomata e firma duas considerações bem é qua o llil'eito administr:i'..tivo deter· 
para esta aposentadoria : a idade e 0 qnan- mina. pa:;:oa o funccionalismo do paiz o se
tmn-30 annos 0 .2:000$ mensaos. guinte principio: o guantum da aposenta-

doria. é igual ao ot•J.enado. Si o ordenado do 
Disse o nobre Deputado pelo Ceará que diplomata é 6:000$, ouro,por que razão S. Ex. 

ora um facto excepcional, um<t aposent:J.doria acha. excessivn. a aposentadoria. taxada em 
além dos vencimento~ anteriores. Mas S. Ex. 2:000$000? (T1·ocam-se apcwtas.) 
esqueceu-se de uma causa essencial e capital 
do debate. O projecto ~omigna o p1·iocipio da aposon· 

O ordenado do diplomata é pJ.go em ouro, tadoria. ·. 
o ordenado do funccionario civil do paiz é O SR. GA.sTÃO DA CmmA-Eu acceito os 
pago em papel-qual a base no dü·eito ad- 6:000$ ao cambio do dia. 
ministrativo para apreciar o gt•áo de jus
tiça no quantmn de uma aposentadoria. ? 

Vejamos si o nobre Depur.ado pelo Ceará 
tem razão. 

O funcciooario civil tem ordenado e 
.gratificação ; concorrendo pal'a o quantum 
da sua aposentadoria, e no direito adminis
trativo o ordenado comtitue quando so toma 
o quantum da aposentadol'ia, de 30 a 50 
annos ..• (Apartes.) 

E' um engano do meu honrado collega 
sobre este ponto ; foi sem fundamento e sem 
justiça e-peço permissão a S. Ex:. para 
dizer-sem ve1•Jaúe o que S. Ex. disse, 

(') E ~ to discur.'O ::ão foi ;·cvi;to l't'lo ol·ador, 

O SR. F'ELISBELLO FREIRE -Si a Camara dos 
Deputados quizesse approval' a aposeutadoJ•ia. 
dos diplomatas de accordo com o que esta
belece o direito administrativo, devo declarar 
ao nobre Deputado pelo Ceará que essa apo
sentadoria seria com quantia muito superior 
ãquella de que trata. o projecto. 

E' um ponto em que me parece que o no
bre e honrado Deputado pelo Ceará não teve 
razão. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-E a CXCepção 
de ser essa medida somente com relação aos 
ministros, e não para todos os funccionarios, 
secrotarios, consules, etc. 1 E' odioso o pro
jacto ainda neste ponto : tratando dn funccio
narios que exercem funcções analogas dá a 
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uns van~agens excepcionacs e sujeita os ou- ziloira, na conquista que elle fez palmo a 
tros Ct lm geral. palmo, com o au:dilo de seu talento, de seu. 

saber e de seus sentimentos patrioticos, para 
--0 -SR.-EELISBELLO FREIHE= Sr_,_Presiden te, ·obter o-reconlre-cimento-·dessa-in-dep·endencia-

disso eu ao começar quo lamenta-vil discntir pol· parte da Inglaterra. (Mttito bem.) 
assumpto fól'a dos meus estudos. E não devo, em nome das responsabilidades 

Por habito e educação não gost.o da diplo- que sobro mim pesam como Deputallo, his
macit~, o que não quet• dizor~ aliás, que eu toriar, nem de leve, o reconhecimento da 
não admire,-mantendo opinião inteiramento Republica Brazileira pelos Estados Unidos; 
contraria :.t do nobre Deputado,-que eu não é uma pagina tão occulta, tão grave, - tão 
admire a diplomacia brazileira. (Aíjoiaclos.) cheia do incidentes que, entretanto, tor-

O SR. TnoMAz CAYALCANT.r-Nem eu deixo nv.m proeminGnte a· figura do diplomata
de admirar; apen·.ts não quero que se faça brazileiro naquelle tempo u.creditado perante 
le'i excepcional. o g,werno americano-que não deYo siquer, 

0 Sn. FELISDELI.O FrtE1RE-D~·..-o d.izer, Sr. tOC<lr nesse ponto .. • 
Presidente, que ultimamente se tem ostabe~ Assim, a historia uiplomatica brazileira é 
lecido uma. cori·ente de pequena opinião, nm:.~ sm·ie do victorias, de trabalhos, de 
que, entretanto, se avoluma, contra a nossa conquistas, feitas em nome do saber e do pa~ 
d" I · triotismo dos nossos diplomatas. 

1P omacw.. • · Já não me quero refe1•ii· ao corpo diplo-
0 SR. BELISAmo DE SouzA-Não me deixo matico brazilciro no tempo de colonia, para. 

arrastar por essa onda. trazer ao conhecimento do nobre Deputado 
O SP... FELISBELLo FREIRE-Lamento, se- pelo Ceará as nossas gr•andes. conquistas sob 

nhores, que nós legisladores republicanos, o ponto de vist.a do territorio do sul, pois, 
que temos o dever, a obrigação de conhecer si não fosse a diplomacia brazileira, a divisa 
os sel'Viços reaes das instituições, dos fun- meridional do B1•azil seria. por Santa Ca~ 
ccionarios, das corporações, façamos a in- tharina. 
justiça de taxar o diplomata bruzileiro como Assim, devemos esse excesso de territo1•io 
um vadio. (Apoiados.) o a integridade territorial que hoje manta-

O Sn. CANDIDO RoDRIGUEs-E' uma. verda- mos unicamente á diplomacia brazileira. 
Em nome de que principio havemos de re~ 

deira injustiça! gatear esses 2:000$ para a aposentadoria de 
O Sn.. FELISBELLo FREIRE-Sl'. Presidente, nossos representantes no estrangeiro ~ 

o nosso exercito, pela lettra expressa do Di- 0 SR. TnoMAZ CAVALCANTI_ Não é ques· 
l'eito Publico Constitucional, garante a honra tão dos 2:ooot

1

:·, é do precedente, da exceproão 
nacional, pelas suas bayonetas, com o seu ·w .. 
civismo, com a sua coragem; pois bem, 0 que se vae estabelecer. 
diplomata brazileiro tem garantido, tanto O SR. FELISBELLO FREIRE- Em nome de 
quanto o exercito, a nossa honra e a integri- que principio, pergunto ainda, corre essa má 
dade territorjal. (Apo·:'ados.) vontade, essa antipathia~ .•• 

0 Sr .. THOMAZ CA.VALCANTr-N[o contesto, 0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Declaro a 
nem o contestei. V. Ex. que não ·ha má. vontade; V. Ex. é 

o SR. FELISDELLO FaEmE-Si 0 nobre que está achando isto, quando o que ha é 
Deputado pelo Ceará folhear os nossos archi· apenas respeito aos p1•ecedontes, afim de que 
vos-porque a victoria do diplomata é ana· a legislação do nosso paiz seja feita de modo 
Ioga á do medico, é occulta nas conferencias, geral, para todos, não haja leis cspeciaes; e 
nos galJinetos dos outros ministros, como a tão especial é esta lei que, tratando do 
do clinico é no recinto, no recesso particul~r corpo diplomatíco, só faz a. concessão aos 
do aposento do seu doente-si o nobre Depu- minist1•os. 
tado percorre1• esses archivos, ha de ser obri· O SR. GASTÃO DA CuNHA -O quo é desi· 
gado a não regatear aquillo que o honrado e gual é ter uma aposentJ.dOl'ia menor do que 
nobre Deputado por Minas Geraes estn.b.e· almirante, marechal e muito menor do ·qua 
Ieee no seu projecto: 2:000$ po.ru. a aposenta· um ministro do Supremo Tribunal e do Tri~ 
dorla do diplomata. bunal de Contas. Isto é que é irregular e 

Senhores, si não fosse o pae do actua.l Via- iníquo. 
conde da Barbacena, oncarregádo de uma O SR. FELisngLLO Fn.giRl~- O meu hon
tal missão, pelo governo hrazileiro, nas ho- ra<lo amigo, no discul'SO que acabou de pro
ras, nos momentos ainda quentes da decla- fo1•ir e a que tomei a liberdade de responder, 
ração da independescia nacional; si não fosse disse que os diplomatas hrazileiros na Eu~ 
aquelle grande espírito, aquelle elevado ropa viviam a gosar, passando vida folgada. 
patriotismo, não soi que scrio, da nação bra- o commoda, .• 
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0 SR. ENÊAS MARTINS- E milagrosa. 0 SR. JAMES DARCY -Não são glorias 
0 SR. FELISBELLO FREIRE .. - ~ qülagrosa. esp:J.lhafatosas. 

Honra-me neste momento com sua attenção O SR. FELISBELLO FREIRE- O apa-rto que 
um collega, a quem me ligam laços da maior acaba de dar o nobre Deputado não faz sinão 
estima, o Sr. Cassiano do Nascimento, que confirmar a ligeira comparação que fiz ante 
poderá dizer e documentar a importancia da as glorias do diplomata e do clinico, que são 
diplomacia brazileira, pelo facto de ter pre· glorias occultas, e só quem as conhece e deve 
sidido os destinos daquelle departamento da conhecel~as são os estadistas, os legisladores 
administração executiva. e outros que se dedicam ao estudo do passado 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -Como do paiz. 
v.Ex.disse,o Brazil não sabe 0 que deve á sua Estas glorias, por sua naturez1, não podem 
diplomacia. Basta lembrar que, si a revolta ter manifestação publica, são reservadas, 
não conseguiu ser reconhecida como bellige- não são como as do nobre Deputado, militar 
rante, foi graças aos esforços da nossa diplo- distincto, quo as conquista na rua, no campo 

. da batalha, em face do inimigo. 
maCia. . A gloria do diplomat<:t não é dest::t ordem: 

O SR. FELISBELLO FREIRE- Apoiado. E por ella é conquistada palmo a palmo, nos con
isso mesmo que V. Ex• toca neste assumpto... ferencias reservadas, nos ministerios, nos 

0 SR. ClASSIANO DO NASCIMENTO- V, Ex. protocollos.' • • 
M' · t b Assim, eu que não me dedico, que não 

e1•a m1s ro e sa e que estivemos sob a gosto da carreira diplomatica, que absoluta-
ameaça do reconhecimento, e graças á mente não me sinto organicamente appare
nossa diplomacia isto não se deu. lhado para. ser diplomata, sou, entretanto, 

O SR. FELISBELLo FREIRE - Exclusiva- um dos mais sinceros admiradores da diplo
mente. Por conseguinte, a nação brazileira, macia. 
a Republica deve a nms diplomatas a Sinto mesmo, como brazileirv, a maior 
honra nacional, a integridade do territorio e gratidão que devo á diplomacia brazileira 
a sabedoria de operações financeiras da em vista dos relevantissimos serviços que 
maior importancia, a intervenção num mo- ella tem pJ'estado a. este paiz, desde 1822. 
mento gravíssimo paraestepaiz,e,si nãofosse (Muito bem; apoiados geraes.) · 
abusar nesta. occasião da atteilção dos meus Todas as vezes q11e o tempo me sobra para 
collegas, faria a resenha historica de 1822 ler, por exemplo, a crise do ministro Chris
até hontem, e por ella mostraria os grandes, tie, no Rio de Janeiro, crise em que um navio 
os enormes serviços que a Nação deve aos de guerra inglez chegou o bloquear o porto 
seus diplomatas. do Rio de Janeiro por tres dias, é para ver 

Entretanto, lamento que um collega tão ahi o bello movimento da nossa diplomacia 
distincto como 0 nobre Deputado venha dizer então me sinto orgulhoso de encontrar diplo
da tribuna do parlamento que os dipl.omatas matas da ordem dos daquelles tempos. 

Isto posto, sob que principio se póde 
passam vida milagrosa. criticar a medida, estabelecendo a quantia 

Milagrosa, em que~ Qual a vida do diplo· de 2:000$, papel, para pagamento de apo
mata ~ E' obrigado a estar vigilante, a ler sentadoria ao nosso diplomata, quando elle 
toda a imprensa das grandes capitaes, e o em effectividade, exercendo as funcções que 
que accentúo e devo declarar em nome da lhe competem, tem 6:000$, ouro ~ ! 
responsabilidade de quatro ou cinco mezes Não ha nem motivo de direito, nem mo
em que a sorte me collócóu como Ministro tivo de logica, nem motivo de verdade, para 
do Exterior, é que o menor movimento, a justificar essa critica. 
menor noticia, ás vezes de mínima irripor-
tancia, que sahia na imprensa européa, os O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Apoiado; 
nossos diplomatas immediatamente commu· muito bem. Côrtes h.a em que os nossos 
nicavam á Secretaria, com 0 · jorn:::,l, a que diplomatas mal se podem sustentar com os 
acompanhava um officio. vencimentos que teem. 

Nada ha que se passe naquellas grandes O SR. THOMAZ CAVALCANTI-E' augmentar 
capitaes que affecte ainda que indirecta- a representação· 
mente os interesses do Brazil, que elles não O SR. CAssrANo DO NASCIMENTO- E' o que 
venham trazer ao conhecimento da Secre- havemos de fazer. 
taria. O SR. FELISBELLo FREIRE- O meu nobre 

O SR. ENÉAS MARTINS- Infelizmente o e honrado amigo, o Sr. Cassiano do Nasci
corpo diplomatico soffre esta injustiça, por- mento, que então presidia com talento e 
que todo trabalho que se faz em diplomacia patriotismo os destinos da Secretaria do Ex
não póde apparecer em publico. terlor, em 1893;.. · 

Voi. VII 63 
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0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- E' bon
dade de V. Ex. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - ..• sabe da 
crise en.orme por que passou o Governo na 
celebre conferencia de 4 de outubro desse 
anno, c1uando a diplomacia européa, bastante 
sympathica ao movimento- revolucionaria, 
alliada aos commandantes ·dos navios de 
guerra, vinha. intima1• o governo a desarmar 
os outeiros. 

os outeiros tinham treze boccas de fogo e, 
no entretanto, aquelles diplomatas preten
diam demonstrar que o Rio de Janeiro era 
·uma cidade fechada. 

O honrado ministro da França, então acre
ditado juntQ ao nosso Governo, se e3quecia 
que em Sedan, com 800 canhões, em um bom
bardeio, o commandante em chefe teve de 
pedir o armísticio de 48 horas, e o general 
Moltke ... (Ha di'l)ersos a1Jal"tes.) 

O ministro fmncez que tomava parte nessa 
conferencia coHectiva, em nosso paíz, na. 
data rofel'ida, esquecia de que na llistoria 
diplomatica do seu paiz, e estando Sedan 
com 800 canhões, o general francez pedia a 
Moltke o armistício de 48 horas para de
monstrar quo Soclan com aquelles 8:)0 ca
nhões não er:~ cUa:Je fech::tda. Entretll.nto, 
esse diplomata, então entre nós, queria de
monstJ'i1r quo o Rio de Ja.neiro com 13 Ci1-
nhões era uma cid.a.de fechada e que se o 
Governo não desarmasse os outeiros, a diplo
macia jll.mais in:~erviria e a cidt~de seria 
bombardeadil. 

Foi S. E:c \o 01-ar.lo1· clii'ige-se cro S1·. Cas
siano elo JYlscinumto ), foi S. Ex,, o chefe da 
diplomacia brazileira, nessa. occasião, quem 
arcou com a dHiiculdade desm c e lebre confe
rencia, a que- Oll assisti. 

Trago este subsidio para. demonstrar qne 
nós, hrazileiros, devemos ser i1dmiradores, 
devemos ser grn.tos aos grMc~es c impor
talltes scrviço8 prestados pelt~ diplomu.cia 
brazileira. 

Eu, entretanto, não querendo abusar dos 
meus honraJos c.ollegas (na·o apoiados), pre
ciso ponderat• our.ro pt·iaci11io de direito, 
além do q ne já ponde1•ei. 

O pl'ufes::oP, o militw, o juiz, sio aposen
tados; LU'-l.S, S1•. P1•esidcnte, o ,juiz, o militar, 
o professor, não s:i!1em do seu habitat : aqui 
vjvor·a.m, ac1ui con·3tituiL'..tm família, aqui fir
mal'arn intot•ó3~3s, a(tui flz r.l t'a.tn o seu meio 
social; de lU;'f,nOit•tt (1a1 1 :OXJ.~ p~tt•a um ho· 
mem qae trJ..blllloa 3J ou 40 annos dentro do 
seu p:t.iz, onrh fez um m ~l:J soaial, onde 
fez amigo.:~, onie fez u·u u)i, on:lo P~'apa. • 
rou urn'l. posiçã,•) !atara., pG.la. suo. npa .. 
sentad.oria, não ::le compwa á sltut~ção 'lo 
pobre diplomata C1L10, dep)i.~ do aposon
ado, é ctue vem rn0r:.:.r n:> ·p:dz, onrl~ nlí.o CtJz 

sua habitação, cansado, velho, sem energia 
para a luta do resto da vidi1. ( Muito bem ; 
mttito bem. ! 

Entretanto, regateia-se ; entretanto, acha 
o honrado Deputado pelo Ceará, um ex
cesso 2:000$, por mez, para um diplomata 
aposentado!) · 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI -Então não 
ouviu o mou discurso-; comhati a medida 
excepcional que se estabelecia. 

0 SR. GASTÃO DA -CUNHA- Mas O nobre 
Deputado está mostrando que a-medida ex· 
cepcional se justifica. Pari1 que mais? 

0 SR. THO~IAZ CAVALCAN'l'I - Empres
ta-me uma Pl'oposição quo não acccito. 

0 SR. ERICO COELHO - Si O milita.r presta 
ser';iço á patria durante a guerra, o diplo
maht tumbem o presta, evitando a guerra, 

0 SR. CASSIAl'\0 DO NASCIMENTO - Que é 
ainda, maior serviço. (lia va?'ios aparles.) 

0 SR. PRESIDENTE- Attenção! 
0 SR. FELISBELLO FREIRE- Sr. Presi

dente, o aparte de um de meus honrados 
collega,s obriga-me a tomal-o em conside
ração ; eu ia concluir as minhas pequenas e 
ligeiras ohsm·vaçõe:>, pedindo deRculpa aos 
que me ouvem de havor abordado terreno 
alheio a meus estudos (niZ:> apoiados); mas, 
S. Ex. disse que a diplomacia brazileira é 
que provocou corta <.Im.intelligencia entre o 
Brazil e um de seus visinhos. Não ha tal; a 
diplomacia hrazileira tem precisamente con
tribuído para anefecer essa desintelligcncia. 

(Trocam-se 11witos apm·tes,) 

O SR. PRE::>IDENTE- AUenção! 
0 SR. FELISBELLO FREIRE- Termino as 

minhas pequenas observações declarando 
que, como reconhecimento ao3 ingentes sm·
viços prestaLlos pela diplomacia bril.sileira, 
voto pelo projecto apresentado p3lo honrado 
Deputado minl?~ro, S1•. Gastão da Cunha. 
(Muito bem; muito bem .. O o1·culo1' d comptim.en· 
taclo e 'lli'l)amente ab1·açculo po1· todos os seus 
coUegas p1·esentes.) 

O §r. Thomaz Cavalcanti 
diz quo volta á tribuna para fazee ligeirn.s 
considerações · cL margem do discurso do Sr. 
Deputado por Sergipe, pois S. Ex. tanto se 
impressionou sobre o assumpto, que chegou 
até a orapl'estar-lhe palavras que não pro
nunciou. 

Quando discor1•ia sobre o art. 5° do pro
jacto, mostrando que •~ medida era,, a seu 
ver, oxcepcional, porque estnbelece aposenta
dol•in. snpel'iOl' a.os vencimentos, em sua. 
totu.lldtule, uo fllncc:ionario, o nobre Depu
tn,do o t\{11.\l'tcou, doclM'ando que ministro~ 
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havia que tinham necessidade de tomar di- O SR. ENÉAS MARTINS-... prestigio a que 
nheiro emprestado para viver na Europa. se liga a mais brilhante defesa produzida 

Responde que com a importancia de pelo illustre Deputctdo por Sergipe, que 
22:000$, ouro,que é, por exemplo, o ordenado acaba de nos deliciar com um discurso que 
dos ministros brazileiros na França, Allema- considero como um verdadeiro preito aos 
nha, onde as despezas são grandes, os altos serviços que a diplomacia brazileira 
diplomatas teem desempenhado os seus de- tem prestado á Nação. (Apoiados). 

veres. O SR. JAMES DARCY-Feito por um com-
Si alguns ministros teem recorddo a em- patente como s. Ex., que é um historiador. 

prestimos para viver é porque não são cau- O SR. ENÉAS MARTINS-Em todo caso não 
telosos. os vencimentos que elles recebem cor- quiz eximir-me do dever de fallar neste 
respondem a 50:000$, papel, quantia bem m~~e~~~~rso do honrado Deputado por Per
sufficiente para todas as despezas. nambuco, respondeu felizmente a bella e eu-

Si os ministros reconhecem que esses ven- cantadora, mas justa e verdadeira palD,vra 
cimentos são insufficientes, nada mais sim- do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul o 
pies do que se dirigirem ao Sr. Ministro do Sr. James Darcy, substituindo aos conceitos 
Exterior, pois S. Ex., conhecedor como é da que um prisma antipathico infelizmente põe 
questão, pediria ao Congresso esse accresci- :na palavra daquelle digno collega, o qual~fi
mo, que não lhe seria negado, pois lhe temos cativo justo, a classificação de benemerlto 
dado outras importancias mu:to superiores, da Republica, apposta ao honrado titular da 
sem que entremos na indagação de como pasta. das relações exteriores. 
foram gastos. Si S. Ex. permittisse, eu completaria-

Respondendo a um aparte do Sr. Gastão benemerito da Nação. 
da Cunha, em que diz que com despezas E, si me animo a fallar e si fallo, é porque 
reservadas não se gasta, para depois felizmente na, lei de contrastes que s. Ex. 
dizer-se como foram feitas, o orador declara disse admirar e cultivar, o honrado Depu
que não disse que se deva indagar em que tado por Pernambuco abriu ensejo de se pôr 
missão reservada o ministro despendeu, não termo a qualquer especulação pequenina,que 
accusando a ninguem. po1•ventura se tentasse insinuar, sobre o 

Mostra que os,generaes.só adquil'em aquel-· .assumpto de quf) me vou occupar agora. 
les vencimentos.dep.ois de 50 e 60 anuos de Disse S. Ex. que a lei do contraste o eu
idade e, depois dl:l 35 e 40 a:nncs de servic.o thusiasmava e lhe guiava o espírito ; por 
e demonstra a differença que existe entre a isto succedia com sua palavra pallida á pa
vida agitada do militar e a vida folgada do_s lavra brilhante do nobre Deputado pelo Rio 
nossos representantes no estrangeiro. de Janeiro o Sr. Belisario de Souza. 

Com outras considerações encerra o seu Para isto e deste. ponto de vista, passou 
discurso, reiterando a affi-rmativa de que não s. Ex . . a referir-se ao Sr. Barão do Rio 
accusou ·a pessoa ou classe alguma, apenas .Branco, cujo nome profiro, como todos os 
fazendo observações sobre os vencimentes brazileiros,-sempre cheio de veneração e 
actuaes da nossa diplomacia. (Muito bem.) respeito. 

Nesse presupposto - dizia S. Ex. - q uiz 
0 Sr. Enéas MaJ.~lins (') -Sr. esta·belecer e estabeleceu o parallelo da 

Presidente, quando orava o illustre Deputado commodidade que S. Ex. queria chamar 
por Pernambuco, o Sr. Bricio Filho, pedi a «zorreira~>, numa phrase que eu me permit
V. Ex. que me desse a palavra e reservei-me ti ria qualificar neste momento de pouco 
então para, finda a discussão, quando n~o .accorde á habitual delicadeza do S. Ex .... 
houvesse mais ninguem para fallar, proferir o SR. BRICIO FILHo-Zorreira no sentido 
as palavras que entendi não dever deixar de de vagaroso ..• Referi-me ao vagar com que 
proferir· s. Ex. pJ?Ocede em certas c ousas. Nem h a 

Não me proponho a faze.r a. defesa do pro- na expressão «zorreira» nada de indelicado. 
jecto, prestigiado, como elle está, <;_om a t d 
assignatura do presidente da. Gommissa:o, de O SR. ENÉAS MARTINs-Ha um pon o as 
diplomacia e tratados, que á. sua autoridade, palavras de S. Ex. que convém não ficar 
como chefe da mesma Commissão, reune a de s:éEx. fez salientar da tribuna que nas 
mais elevada autoriâ.ade individual. • · horas. tristes e amarguradas, que passou a 

O SR. GASTÃO DA CuNHA - E' bondade Republlca como instituição e como fôrma de 
de V. Ex. Governo, não ha muitos dias, a commodi· 

(·)Este discurs"l r.ã:D {oi revi-. t:o pelo orador. 
dad.e do Sr. Barão do Rio Branco deixou-o 
alfombrar na sua vida regalada em retro-
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polis, emquanto a. autoridade aqui atraves· 
sava transes de verdadeira. amargura.. 

0 SR. BRICIO FILIIO-Declarei quo O seu 
vagar muitas vezes observado foi tambem 
observado neste ponto. S. Ex. chegou aqui 
tarde. Tal voz fosse uma observação erronea 
de minha parte; V. Ex. provavelmente fará 
uma ohservação melhor e destruirá o meu 
ponto de vista ; mas elle não desapparece . 

o SI~. Er-.t:As MARTINS-Ainda bem que 
S. Ex. trouxe esta. allegação: não se póde 
incriminar ninguem de ter previsto aconteci
mentos quo não se podiam dar. 
Po~so a.pp:Jlla.r para. o honrn,do represon· 

tan te de Minas o Sr. Gastão da. Cunha. 
0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Perfeitamente. 
O ·sa. E!';ÉA.s MARTIS-Todo mundo sabe 

que o Sr. Barão do Rio Branco por prescri
pção medica é obrigado a viver em Petro
polis; tolo mundo sabe que S. Ex. no des
empenho (~o suas ohr·igações, entregando-se 
ao estudo das questões delicadas qne lhe 
ca.be tratar, c msumindo como consome 
nestes trabalhos annos de Yida ; fazendo, 
como etrectiva.mente está. fazendo, verda
deiros sacrificios, é da.quelles que menos mo· 
recem este epitheto de amante da commo
didade, dadas a segurança .•. 

O SR. GA:>TÃO DA Cr..;NIIA-0 contraste é 
até violento. Commodidnde! Um homem quo 
sacrifica a sua commodidade ao sordço da 
Nação! 

0 SR. ENf:AS MARTINS-... e a perfeita 
habilidade com quo gero todos os assumptos 
confiados á. sua pasta. 

Devo declarar que o Exm. Sr. Barão do 
Rio Branco subiu para. Petropolis no do
mingo pela manhã, ao tempo em que havia 
simplesmente arruaças de amotinados em 
diversos pontos desta Capital. 

Na segunda-feira. foi o dia em que se deram 
os Iamentaveis successos em toda a cidade, 
tendo sido até atacada pela manhã a estação 
das barcas da Leopoldinn.. O Governo fez 
prevenir aos cidadãos pacíficos que se reti· 
rassom para as suas casas, pois ia agir con· 
venientemente. 

0 SR.. GASTÃO DA CUNHA - lnteiramente 
fiel é a narrativa de V. Ex. 

O sa.. ENf:As MARTINS-Devo dizer, para 
que saiba o paiz, quo entendi-me na obri
gação, pelas relações de extremo affecto e 
respeito fJ.Ue tributo ao honrado Sr. Barão 
do Rio Branco, dar-lhe conhecimento dos 
succes5os que se desenrolavam, principal· 
mente no bairro da Saude, onde S. Ex. de
veria desembarcar, e que era justamente 
um dos pontos onde mais forte se fazia sentir 

a attitude aggressiva. dos amotinados e desor~ 
deiros. 

Nesse telegramma, que foi expedido ás 3 ho
ras da. tarde, já eu annunncia.va. a. S. Ex. as: 
resoluções que o Governo tinha. tomado, affi.r
mando que havia pontos da cidade nos quaes 
a calma. o a tranquillidade já estavam resta
belecidas. A este telegramm'l respondeu
me S. E:<., pedindo-me noticias mais tarde. 

Em consequencia tive do ir ao palacio do. 
Catteto p1ra trazer S. Ex. informado minu
dentemente de tudo quanto se houvesse pas
sado, transmittindo-lhe as notícias que devia.. 
ter. 

Por essa occasião foi que soube da. gra.vi· 
dado dos lamentaveis successos que envol· 
viam o paiz ... Entendi quo, em um dos mo
mentos mais solemnos e mais plenos de 
amargura para o meu espírito do republi· 
cano o plra o meu espírito individual, cn· 
tendi quo devi:~. manter-me no Ca.ttete, ao 
lado da autoridade legalmente constituída, 
e, de quantos ahi se acha.,·am,- dados laços 
do all'ecto quo, hoje mL\is do que nunca posso 
repetir, sfi.o um dos melhores títulos para. 
meu ca.1•a.cter de brazileiro- ou era. quem 
monos tinha direito de so arrastar dalli. 

Toda a. Garoara sa.be o que foi o desenro
lar dos successos na.quclla noute, de modo 
que sómento as 5 horas da manhã foi possível 
dar noticia. ao honrado SP. Barão do Rio 
Branco do tudo quanto havia. occorrido, e 
que só naqnollo momento or::t convoniente
que o telegrapho fosse portador. 

O Sa. GASTÃO DA CuNHA -A narrativa de· 
V. Ex. é inteiramente fl.ol. 

O Sa. ENJ~As MARTINs-E eu até pedi ao 
nobre Deputado Sr. Gastão da Cunha ctue 
concorresse com a :;tua. assignatura nesse te
legramma para dar mo.is valor ao que ahi 
ia declarado. 

O SR.. GAsTÃo DA CuNrrA - Não apoiado ; 
não era necessaria a minha assignatura para. 
isso. 

O SR. EN:f:As MARTINs-Não era possival 
que o honrado Sr. Barão do Rio Branco 
pudesse, depois de receber esse telogramma, 
tomar o trem das 7 horas, notando-se que 
ainda nesse dia não se achava restabele .. 
cida a ordem publica naquelle bairro, onde
os amotinados fizeram praça de guBrra. 
Ainda. assim nesse momento S. Ex. soube 
oumprir seu dever. (Muito bem.) 

A' tarde, desse mesmo dia,porêm, o titular 
da pasta das Relações Exteriores de.>ceu de · 
Petropolis e veiu visitar o Sr. Presidente 
da Republica e trazer-lhe as expressões de · 
sua solidariedade naquelle critico momento. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-V. Ex. 
póde até accrescehtar que S. Ex. deu-se · 
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pressa. elll telegra.pha.r ao Sr. Presidente vencimentos dos empregados da Secretaria 
da Republica patenteando o seu sentimento das Relações Exteriores, e dando outras pro
'por não se achar a seu lado nli.QUelles videncia.s. 
transes. 

O Sn. ENf:As M\RTINS- Era ao que me 
referia ha pouco, quando dizia que S. Ex . 
.não esquecera seu devet•. S. Ex. o Sr. Ba· 
rão do Rio Branco, como já. disse e perem
·:ptoriamonto o affirmo, procurou immedia· 
ta.mentc o Sr. Presidente da Republica e 
som demora collocou-se a seu lado, tal 
como sua dignidade o elevados sentimentos 
lho impunham. Creio que n<i.o preciso ac
contuar mais cousa alguma. (Jlttito úem; 
?1Htito bem, O o1·ad01· é vivamente felicita do 
po1· tados os seus collpgas p1·esentes.) 

O Sr. Bricio F'ilho-Sr. Presi
dente, ao fll.zer a. analyse do modo por que 
.actua o S1·. Ministro das Relações Exteriores 
em dadas circumstancias, citei uns tantos 
factos de sua vida do secretario, entre elles 
o do lnver chegado tarde ao Rio de Janeiro 
dura.n te os dias agitados desta cidade. 

O illustrado representante do Amazonas, 
·Com o talento que todos nós lhe reconhe· 
cemos, apontou, com os elementos que teve, 
elementos por S. Ex. ligados aos factos, os 
motivos que levaram o Sr. lJa.rão do Rio 
Branco a chegar aqui atrazadamcnte. 

O facto, em todo o caso, não foi destruido; 
elle fica. no rol daquelles que caracteriza.m os 
movimentos tardio;;; <lo Ministro, em ce1•tas 
circumstancias. 

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

Ninguem mais pedindo a palavra., é en
cerrado em 2" discussão o art. 1° e wc
cessivamente os demais artigos do projecto 
n. 225 A, de 1904, determinando que as 
Legações do Brazil no Japão c nas Republicas 
de Venezuela, Equadot' e Colombia. sejam 
regidas por ministros residentes, coadju
vados por segundos secretarias, e dando ou· 
tras providencias, com pareceres das Com
missões de Diplomacia e Tratados c de Or
çamento; ficantlo adiada a votação at:! quo 
a respectiva Commissão dê parecer sobre as 
emendas offcrecidas. 

São successiva.mente sem debate encer
rados em 2a discussão os arts. 1", 2• e 3• do 
projecto n. 80 A, do 1904, declar:mdo in
stituição de utilidade publica a Academia 
-de Commercio do Rio de Janeiro, reconhe
·cendo os diplomas por ella conferidos como 
de caracter otll.cial, e dando outras provi
dencias, com parecer e emendas da Com· 
missão de Instrucção e Sa.ude Publica ; 
ficando adiada a votação. 

E' annunciada a 2"' discussão do projecto 
Jl. 277, de 1904, fix:ando o numero, classes e 

. "''t'~tn á Mesa, é lido, apoia'lo e posto con· 
JUn amern., .,..., tHscuss1io o seguinte 

REQUERDIENTól 

Requeiro que o projecto n. 27i, de l9U4, 
seja remettido á Commissfio de Orçamento, 
para dizer sobre o augmonto de despeza. 

Sala das sessões,26 de novembro de 1904.
Candido Rodrigues. 

O Sr. Thoana.z Cavalcanti 
vem digcutir o art. l" do projecto, chamando 
a u.ttenção do illustre relator. Salienta o nu
mero, classe e vencimentos dos empregados 
da Se01•etaria das Relações Exteriores pela 
reforma em debate,e demonstra. o augmcnto 
de despeza.s que della resultat•â. 

O a.ugmento de vencimentos pedido em 
parte ê justo, desde o !oga1' de cOl'I'eio até 
o de I • officia.l, mas ~~ grande o angmento 
para directores de se~çã.o. No projecto não 
está lliscrimina.lla a. divisão dos vencimentos. 

Entende que na SecreLa.t'i:1 do Exterior 
só ha um cargo que deve ser b:Jm remune· 
rado, c é o do diroctot• geral, quo centralizC?.. 
em si ta:lo o expediente c quo substitue o Mi· 
nistro do Exterior, sendo obriga.do a um con· 
tacto c,mtinuo com os diplomatas estran· 
geil•os. Acceitaollo, porém, a elevação do.;: 
vencimentos, a quer equito.tiv<~mento, não 
só para a. Secruta.l'ia do Exteeior, como tam
bem p::tra n.s outras s~cretu.rias lle Estado. 
Recorda. o projecto do Sr. DoputaJ.o Heredia 
de Sá, apeosentaclo em 1901. projecto justis· 
simo, de equiparação dos vencimentos dos 
funccionarios publicos. 

Depois de outras considerações, e estando 
adeantada a hora, peJe ao Sr. Presidente 
que lhe mantenh:~ a p:thtvra pal'a, na sessão 
seguinte, continu:J.r a discutir o art. l '' do 
projecto n . . 277, sendo a.tteodit.lo. 

Fica a discussão a.diacla. pela. hora.. 

o St·. Presidente-A Mesa. retira. 
da ordem do dia o project:> n. 284, de 1904, 
por ter verificado que houve omissão na. 
remessa a. esta Cam ~na de emendas que o 
Senado olfereceu ao mesmo projecto. Assim, 
a Mesa retira da ordem dos trabalhos o refe
rido projecto, que será romettido, nova
mente, á Commissão de Orçamento. 

Estando adcantn.da a hora, dosigno para 
segunda-feira, 28 <.lo corrente, a SPguinte 
ordem do dia: 

Continuação da votação do pro,iecto n.280 
de 1904, autorizando o Poder Executivo a 
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abrir ao Ministerio dn. Fazenda o credito 
extraordinario de 3:930$794, pat•a paga
mento de porcentagens ao fiscal do imposto 
de transporte durante o corrente exercicio 
(2& discussão) ; 

Votn.ção do projer.t. ... ;ft• . .:.o.:5_, úeste anno, ~
xanclo a. de~pOL.<J. do Mm1ster10 da IndustrHl., 
Vinr.ono .: ub1·as Publicas para o exercício de 
1905 (29 discu8são) ; 

Yotaçiiodo projecto n. 281, de !904, auto
rizando o Poder Executivo a abdr ao Minis
teeio da Fazendn. o credito de lO: 0008, sup· 
plementat• á VCl'ba. 11. 22 do :l.l·t. 25 da lei 
n. l.l-!5, de 31 de doze mb1•o de 1003 (2a 
discussão) ; 

Votação da omonda. do Scnatlo ao prvjocto 
n. 151 A, deste anno, c1uc .:~.utoriza. o Prosi
dente da Rcpublica a conceder a.o in3pcctor 
sa.uitario da. Directoria. Geral de S:1udo Pu
blica Dr. Arthur de Mira.nJa Pacheco, um 
anno de licença, com todos os vencimentos, 
-para tratar de sua sa.utle onde lho convier 
(dbcus.são unica) ; 

Votação do projeci;o n. 261, J.est:J anno, 
que fi.X êL o numero, classe e vencimentos do 
pessoa.! do La.bora.torio ::fa.cion:\1 de Analyses 
da Alfandega do Rio de .Janeiro ( 2"' dis
cussão) ; 

Votação do projecto n. 174 B, do 1904, 
3a. discussão do substitutivo olferecido na 
2a. discussão do projccto n. 17 4, deste anno, 
fixando o.s idades limites pa.ra il. reforma 
compulsoria dos officiaos do corpo de saude 
do exercito ou da armada, attondidas as de· 
signações cspecio.es inherentes a cada posto 
e a cada classe- medicos e pharmaceuticos 
(3 .. discussão) ; 

Votação do projecto n. 80 A, do 1904, de
clarando instituição de utilidade publica a 
Academia do Commercio do Rio de Janeiro, 
reconhecendo os diplomas por ella conferidos 
como de caractet' offl.cíal, e dando outras 
providencias, com parecer e emendas da 
Commissão do Instrucã.o e Saude Publica 
(2• discussão) ; 

Continuação da ;:.a. discus:>ão do projecto 
n. 277, de 1904 fixando o numero, classe e 
vencimentos dos emrega.dos da Secretaria. 
das Relações Exteriores, e dando otltras pro
videncias; 

Discussão unica do p1•ojecto n. 272 A (do 
Senado) . de 1904, autorizando o Prosi{lente 
da Repuhlica a conceder ao tenente do 2° ba· 
talhão de infantarm da brigada policial, João 
Alves Rodrigues de Moura, um anno de li· 
cença, com s:>ldo e etapa, para tratar de sua. 
saude; 

Discussão unica do projecto n. 279, de 1904, 
autorizando o Poder ExecutiVO a conceder 

ao Dr. Carlos Domi.cio · do Assü' Tolo do, juiz 
de direito do Departamento do Acre, licença 
por um anuo, com orden~do, para tratar do 
sn<> .:~<~tUdo, onde lhe convier 

Discussão unica da emenda do Senado ao 
projecto n. 182, desta anno, que autoriza 
o Presidente da Rcpublica a conceder ao Dr. 
Felippe Rodrigues de Azevedo, juiz substi
tuto federal ni1 secção do Maranhão, oito 
mezos de licença., com ordenado, pn.ra. tra
tar de sua sa.ude onde lhe convier; 

Discussão unica do projccto n. 283, de 
1004, autorizando o Podar Executivo <~ con
ceder ao bacharel João de Siqueira C:wal
canti, major honorario do exercito e juiz 
do comarca. do tcreitol'io do Acre, li<}ooça 
por um a.nno, com o respectivo ordenado, 
para tratar de sua sa.uJe onde lhe convier; 

2,. discussão do projecto n. 158 A, de 1904, 
do Senado, dispondo sobre as despezas quo 
deverão ser feitas na construcção de obras 
preventi va.s dos effei tos das seccas, que 
periodicamente assolam alguns Estados do 
Norte, com pareceres das Commissõos de 
Obras Publicas e Colonização e de Orç:~.
morito; 

Discussão unica do parecer da Commissã.o 
de Orçamento sob o n. 20 A, do 1904, sobre 
emendas olferecidas nu. 2.. discussão do prQje
cto n. 20, uesto anno, que estabelece medidas 
tendentes a attenuar os effeitos das secca.s 
nos E::> tados do Norte da. Republica; 

la. discussão do projecto n. 241 A, de 1904, 
reconhecendo como de caracter offlcia.l, om 
todo o territorio da União, para todos os offei· 
tos legaes, os diplomas conferidos pela Es
cola de Pharmacia de S. Paulo, sendo váli· 
dos, nos estabelecimentos federaes de enaino 
superior, os exames nella prestados; 

Discussão unica do parecer n. 131 B, do 
1904, sobre a emenda offerecida na 2o. 
discu·ssão do projecto n. 131, deste anno, que 
concede a pensão mensal de 500$ á viuva do 
ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da. Sil
veira Martins, com parecer e emenda da 
Commissão de Pensões e Contas ; 

3" discussão do projecto n. 210 B, de 1904, 
redacção para 3" discussão do substituvo olfe · 
recido ao prejecto n. 210, deste anno, 
creando no Districto Federal mais dous offl
cios do tabelliã.es do notas, com as denomi • 
nações do ga e lO" ; 

I a digcussão do projecto n. 57 A, de 1904, 
instituindo o subsidio de 10:000$, por uma 
só vez, a cada · uma das sociedades que per
tencerem á Confederação do Tiro Brazi
loiro, com pareceres das Commissões de 
Marinha e Guerra e de Orçamento ; 
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Discussã.o unica. do projecto n. 188, de 
l!J04, com parecer sobre a. emenda offore
cida na 3"' discussã.o do pl'ojecto n. 188, deste 
anno, qne releva ao ex-Deputado Antonio 
do Amol'iln Ga.rcüt a presc1•ipção pa1•a rece
bimento do3 sub.;;Hios correspondentes ao 
tompo decorriclo de 18 de dezembro de 1891 
a 22 de ja.neiro de 1892, aos quu.es tem 
direito como membro do Congrcssu Na.clo
nal nacgwlla época, abrindo p:1r:1 cssu fim 
o credito especial de 2:700$1}00 ; 

Ja discussão do pt•ojecto n. 131 A. de 1904, 
declara.nd.J d:t comp:lt'3ncia do cheft! de po-

licia e dos delegados do Di~tri0to Feder ~\! 
prvcessarem e;,;-officio os delictos definidos 
nos arts. 277 e 278 do Codigo Penal, e dá 
outra.s providencias; com p:1recer I} omonda 
da. maioria. d:~. Comrnis5ão de Constituiçã.o, 
Legisl[l.~!ÍÍ.O e Justiça e voto em sep:trado do 
Sr. E~teva.m Lobo ; 

2~ discussã.'l do p"ojecto n. 1413 A, de 1904, 
detet•mina.nlo que a.s cadeirJ.s de clinic;.t me· 
dica (I"- e 2a) da.~ F;tcu!Ll:tdes de Medicina. do 
Rio de Jancit•o c da B.1bia. terão tlous a.ssis
tentes e tres internos cl\rla um:.t. 

Levao ta-se a. sessão <i.s 5 horas da. ta. rue. 

158B SESSio El\I 28 DE l\'OVEMBRO DE 1901 

P/"esidencio. dos Srs. Pattla GJii;uo·lies ( P1·esidente), Julio de 11fello (i" Vice-P1·esidente) 
e Po.ula C'..uimarães (P1·esidente) 

Ao meio-dia procede-se ú. chamada. a quo 
respondem os Srs. Paula. Guima.eãe3, JuLio 
de Mello, Poroira. Lim<~ , Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Sá Peixoto, 
Aurelio Amorim, Luiz Dominguos, Dias 
Vieil·a.. Thomaz C:walcmti, Francisco Sà., 
Gonçalo Souto, Eloy de Souza. Fonseca c 
Silva, Izidro Lei te, Teixeira do S·i., Celso de 
Souza, Bricio l~ilh·J, Pet>oira de Lyl'a, Cor
nelio da Fon~eca., Elpidio n~ueit·oJ.o, Ept
minonda.s Gracindo, Raymundu de Mil'anda, 
.Toviniano de Ca.eva.lho, Felisb3llo F1•eiro, 
Eugenio Tourinho, Alves Ba.rhosa, R·)drigucs 
Lima, Pat•a.nhos Montcnogro, Rodrigues SaL· 
danha, Moreira. Gomes, Heredia de Sá., 
Correia Dutra, Mello Mattos, João Baptista, 
Galvão Baptista, Julio Santos, Henrique 
Borges, Mauricio de Abreu, Carlos Tei:mira. 
Brandão, Francisco Veiga, Virlato Maica
renhas, Esteva.m Lob), Bernardo Monteiro, 
João Luiz, Carlos Peixoto Filho, Carneiro de 
Rezende, Adalberto FerrJ.z, Carlos Ottoni, 
Carvalho Bt'itto, Olyntho Ribeiro, Wen· 
cesláo Braz, Rodolpho Pa.ix:ã.o, Moreira. da. 
Silva, Francisco Romeiro, Fernando Prestes, 
Pauliuo Carlos, Francisco Malta, Candido 
Rodrigues, Harmenegildo de Moraes, Costa 
Netto, Lindolpho Serra., Carlos Cavalcanbi, 
Carvalho Chaves, Paula. Ramos, Ja.mes 
Darcy, Domingos Mascarenhas, Cassiano do 
Nascimento e VesplSiano de Albuqu:Jrque. 

Abt•e-se a sessão. 

E' lida c post:~. em discussão a acta. 

O St·. Tb.otnrtz Oa.valcanti
St•. Presidente, qua.•1do se discutiu no sabbl· 
do o proje~to n. 225 A, do corrente anno, 
ti v e occasião do me pronunciar contra o dis
positivo do art. 5° do mesmo projecto, e, 
tt•atando do assumpto. limitei-me a dcmons
trat· que e.s ;e artigo estabelecia medida cx
cepciooal que iria dar motivo a reclamação:! 
futura.s de outros funccionarios publicos, que 
se juLgariam natnt'ttlmonto com os m9.~ mo;; 
direitos dos nossos rep ,·esontantes diploma
ticos. 

Na sustentação desta. minha. proposição l'e
feri-mc a.o~ vencimentos dos nossos represen
tantes no estt•angeiro, mas não apreciei nem 
d1)precioi serviços desses funccion:J.rios, não 
J.efondi ne tn ataquei sua conducta. 

Limitei-me sómente a demonstt•at• que a. 
meiida cr:.t exc3pcional e osta.bolec:ia uma 
certa oliosidade dentro d·1 pl'opria corpora
çã.o, pois dava as vantagens que eu impug
nava sómente a.os ministros e não aos secre• 
tarios nem avs consules. 

O illustra collog<1 Deputado úe Sergipe, 
Sr. Felisbello Freira, ouviu, entretanto, nas 
minhas p:1lavra.s um ataque ao CJrpo Diplo-
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matico, e, naturalmente, devido á situação 
em que S. Ex. estava de ter formulado .~:ub· 
jectivamente cousa que eu não disse, archi· 
tectou um grande discurso em defesa de uma 
corporação que não foi atacada. 

Em apa.rte contestei immedia.tamente as 
proposições do nobre Deputado ; V~Jltei depois 
á tribuna e rectifiquei essas proposições, ra.
tificando o que eu tinha dito, 

Desejo, portanto, que fique consignada na 
act.a mais esta declaração-que S. Ex. archi· 
tectou um dis::urso ba~eado naquillo que não 
foi pronunciado por mim. 

Sinto que não esteja presente o illustre 
representante de Sergipe pa1•a. ouvir esta 
terceira declaração quo faço afim de que não 
se possa suppor que no meu discurso fiz apre" 
ciação dos serviços prestados peLo Corpo 
Diplomatico. 

Em seguida, é app1•ovada a acta da sessão 
antecedente. 

Passa-se ao expediente • 

O Sr. Alencar Guilnarães
(10 secretario) procede á. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otficios: 
Do Sr. 1° secretario do Senado, de 2G do 

c)rrente, communicando que pelo Sr. Pre-

siden te da. Republica foi sauccionada a reso
lução do Congresso Nacional da qual envia 
um dos autographos, concedendo um anno de 
licença. ao conductor de 3a classe da Estrada 
de Ferro Central do Brazil. Antonio Toscano 
de Brltto.-Inteirada. Archive·s::l o autogra
pho. 

Do mes:no senhor, de 26 do cot•rente, com· 
municando que o Senado adoptou e nessa 
data. enviou para. a formalidade da promul
gação a resolução do Congresso Nacional 
prorogando novamente a sessão legislativa 
até o dia 30 de dezembro do corrente anno.
Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data,communi· 
cando que, nes3a data, o Senado enviou i't 
sancção presidencial a resolução do Congresso 
Nacional, concedendo mais um anno do li
cença ao alferes do 12° batalhão de infantaria 
do exercito Alfl'edo Romã.o dos Anjos.-I.n
teirada. 

Do Minist9rio da Marinha, de 26 do cor· 
rente, enviando a petição em que o se· 
cretario da capitania do Porto do Estado 
do Ceará., Antonio Angelitino Martins, acom
panhada de a.ttestados medicos, na qual I'e· 
quer uma licença. de um anno, com orde
nado, para tratar de sua saude onde lhe 
conviet•.-A.' Cvmmissio do Petições e Po
det•os. 

E' lida e vae a imprimir, para. entrJ.r na ordem dos trabalhos a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 199 D- HJO! 

Redacçiio final do pY"ojec!o n. lDD, deste annó, que orç~ a R%:Jl:a G~ral da Rgpu~Zica pa1·a 
o exercício de 1905 

Art. 1. 0 A Receita GerJ.l da Republic:t dos Esbtlos Unidos do Bt•J.zil é orçad.a. em 
48.29·{:880$889, ouro, e 279.803:00Cl$, papel, e S9rá. rc:1liz1da com o producto do que fot• 
.arrecadado dentro do ex:ercicio da. presente lei, sob os segllinte.; títulos: 

Ouro Papel 

Ord.inaria 

IMPORTAÇÃO 

1. Direitos de importação para consumo, de accordo com 
a tarifa expedida pelo decreto n. 3.617, de 19 de 
março de 1900, observadas as modificações introdu
zidas pela lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903, 
elevadas: para 80 réis a taxa por kilo de batatas 
e para 300 réis a taxa por kilo de cebolas (classe 
8", ns. 106 e 109 das Tarifas)..................... 33.600:000$000 126.000:000$000 
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2. 2 °/o, ouro, sómente sobre os ns. 93 e 95 (cevada em 
grão), 96, 97, 98, e 100 da classe 7a das Tarifas 
{cereaes), cobrados em toda a Republica sobre o 
valor official da mercadoria, como presentemente 
na vigencia da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 
1903. ~ .••..•.••.••••••••••••••••••.••..••••••..• 

3. Expediente de generos livres de direitos de consumo 
4. Dito de capa.tazias ..•....•.••..••...••..•.•.••.••... 
5. Armazenagem .•..••..•....•.........•..•.•. -•.•....• 
6. Taxa de esta.tistica. ..•....••••..••.•.••••.•...•..••.. 

ENTRADA, SAIIIDA. E ESTADIA DE. NAVIOS 

7. Imposto de pharôes ...•.......•...•.•••.•.......••.• 
·8· Dito d_e docas .....•••. , •.•...............•••..•.•.. 

ADDICIONAES 

9. 10 °/o sobre o cxpaliente dus geuero.3 iivres (lc Jieaitos 

EXPORTAÇÃO 

10. Dh•eitos de cxport:l.çãa elo ter1•itorio do Acre, sendo 
cobrados sobre a bot•racha l8 °/o acl ualotem ••••••• 

INTERIOR 

11. Renda. dq Est1·a.da. de Ferro Cent1•al do Brazil ....... . 
12. Dita da Estrada de Fel'L'O Sorocabana .••••..•....•.. 
13. Dita da Estrada de Ferro Oeste de .Minas .•...•..••• 
14. Dita da Est1•ada. de Ferro do Paraná .............. . 
15. Dita da Estrada de Ferro de Santa Mal'ia ao 

Uruguay •...•.•.••••••.•.•.••..•.•••..•••••.•..•.• 
16. Dita. da Estrada. do For1•o Thereza. Christina •••••••.• 
17. Renda do Correio Geral •••••.•.••••.••...••..•••..• 
18. Renda dos Teleg1•aphos ........................... . 
19. Renda da. Fazenda de Santa C1•uz c outL•as ....•...... 
20. Dita da Casa de Correcção.; ............ , .......... . 
21. Dlta da. Impi•ensa Nacional o Dim·io Officiat •••.•••.•• 
22. Dita. do Labora.torio Nacional de Analyses ........... . 
:23. Dita dos Arsenaes. ~ •••••.••••.••••••••.••••••••• , • 
24. Dita da Ca.sa. da Moeda ........ , ................... . 
25. Dita do Gymna.sio Nacional. ....................... . 
26. Dita dos Institutos dos Surdos-Mudos e dos Meninos 

Cegos .••••••.•••..•.....••.• , .•.....•..•.•••..•. 
')7 Dita do Instituto Naciona.l de Musica •••••.••.•••.... 
2s: Dita das matriculas nos estabelecimentos de instl·u-

cção superior .•.•..•.••..........••.•••.••.•..•• 
29. Dita da Assistencia a Alienados ..••••..•....••••..•• 
30. Dita. arrcca.dada nos consulados .•• ~ ..••..••.•..••••• 
31. Dita do proprios na.cionaes ....................... . 
32. Dita da Estrada de FeL•ro do Rio do Ouro ••.•••••.•• 
:33. Imposto de sollo .••••.••.••••••••..•.•.•••••••••••• 
·34, Dito de tl'J.nsporte ................................ . 
35. Dito de 3 1/2 °/o sobrJ o capital das loterias federaes 

e 5 % sobre as estaduaes ........................ . 
'36. Dito sobre subsídios e vencimentos, exceptua.dos os. 

dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do 
Supremo Tribunal Militar e os dos juizes federa.es, 
effectivos e aposentados •••..•••.•••••••••.•...••• 

.37. Dito sobre o consumo de agua .................... . 
38. Dito de 2 1/2 °/o sobre os dividendos dos títulos 

· de bancos, compa.nhia.s ou socieil.ades a.nonyma.s .•• 
Vol VII 

Ouro 

250: 000$000 

290: 000$000 
110:000$000 

350:000$000 

Papel 

l. 800: 000$000 
1.400:000$000 
3.200:000$000 

280:000$000 

10:000$000 

180: 000$000 

6.000:000$000 

30.000:000$000 
10.200:000$000 
2.250:000$000 
3.300:000$000 

610:000$000 
90:000$000 

6.700:000$0000 
5.000:000$0000 

70:000$000 
7:000$000 

350:000$000 
200:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
70:000$000 

20:000$000 
10:000$000 

300~000i000 
100:000$000 

000:000$00) 
130:000$000 

·200:000$00Q ... •,• 4; óõõ$õõõ 13.000: ooosooo 
• • • . .. • . • . • • • • 4. 200: 000.~000 

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

40:000$000 

1. 500:000$000 

3. 3 00:000$000 
2.600:000~000 

1.500:000$000 
tH 
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Jiltltkk§ BJL titliüi '1 ------------------------------------------------------------
139. Dito sobre casas de sport de qualquer especie na 
• Capital Federal. ...................•••...•..••.. 
i 40. Dito sobee annuncios em cartc""zes, ma.nuscrlptos ou 
f impt•cssos, affixn,dos nos lagares publico.3 ou-
r distribuidos em avulsos ....•.......••.........•• 
41. Ditos de apolices e embarcações .................... . 

!42. Contribuição das comp:tnhias ou empreza.s de estru.-
dn;; de ferro e_. outras .........•........••...••••• 

I 43. Fóros de terrenos de marinha ...•••...••..•...•..... 
44. La uden1ios ........................................ . 

~ 45. Premias· de depositas publicas .................. .. 
I 46. Taxa judiciarja ..•••.•.........•••.....•..•...••.• 
I 47 .. Dita, de aferição de hydeometros ................•.. 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
()9, 

GO. 
6l. 

62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

68. 
69. 

70. 
71. 

CONSUMO 

Taxa sobre o fumo, ficando reduzida a uma só-l$80J 
a reltttiva ao fumo pic:.tdo, desfiado e migado dos 
prod.ucção nacional, seja qual for a. qllalidade .•.• 

Dita sobre bebida~, observadas as modificações dos 
a. r ts. 11 o 12 .•..•••...••••••••••••••••.•••••••. 

Dita sobre pho3phoros .••..•. ~ ..•.•..••.•••...•.•.• 
Dita subre o chlorureto de sodio de qualquer· proce· 

deocia, reduzidtt a. $020 i1 ta.xa tixadtt pola loi 
n. 641, de 14 de novembro de 1899, pa.ra o typo 
con11TIUITI ou geos::;o ..•.•••....•••.••••••.••....•• 

Dita sobro ca,tçado •..•.. , .....•......•.•...••.•... 
Dita sobl'e vela::: .....................•••... · ....•.. 
Dita sobre perfumadas ...•............•......•... 
Dita sobl'e esp:.lcia.liuades pharmaceuticas •....•.... 
Dit:.t sobre vlnagt•c .........•...•.........••.•.... 
Dita. sobee couset•va.s ..•...........•••.••.......... 
Dita sobre cartas de jogal' ......••...•••.•.....•.•• 
Dita sobre cltapúos ...........•......••.••......... 
Dita. sobr·o bengalu.s ••......••......•..•••••...•... 
Dita sobre tecidos ................•...•.....•....•. 

Extraordinaria 
Montepio du. Ma.L'inlm ..•....••..•...••..•.•..•••• , 
tviontepio tnilita.t• ...•........•............. · ...... . 
Dito dos omprcg1vlos publicas ..••.••....•.....••.. 
Indamnizações ................•.•...•.••••••.•••••• 
Jm•os tlo capihes n::tcionao::: ..............•......•.. 
Ditos dos títulos déLS Estt•i1das do F'orro (la Ballia. e 

de Pcrn::unbuco ...•...............•.••...•.....•• 
Remanescente dos peom i os de bilhetes de loterias .•• 
Imposto de tran::mü;.:~ão de propei.edaU.e, no Districto 

Federal.: .....•..................••...... , ..••.. 
Dito de industeias e profis.:;ões, no Dist l'icto FcU.et•al. 
Prvducto do a.l'rendamento da~ i1l'eiu,s mona.ziticas., 

ÜUl'O 

106:666$667 
I I ·~e I • • I I I I I I e 

.. ,. ·········· 

400$000 
L00$000 

8:000.$000 
4·:000MOO 

500: •)00$000 

1:614$222 

Renda com applicação especial 

72. 

Fundo de l'esgato do papel-moeda: 
1 1. 0 Renda em papel proverliente de arrendamento 

\ 
das estt•adas do fort•o da Uaiiio ••••..•..•.•• 

2. 0 Producto da, cobt•ança. da divida activa da 

I
. União, om p:1pol •..•••.•.•••••••..•.. , •••• 
3, 0 Todas e qu!l.esquer rendas ever1tuaes perca~ 

bidas em papel .••••.••••..•.•.•••.••••••.• 
4. 0 Os saldos quo forem a.purados no orça.· 

manto ..................................... . 

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

Papel 

10:000$000 

I :000$000 
700:000$000 

1.270:000$000 
30:000$000 
70:000$000 
30:000$000 

130: 000$000 
·l:000$000 

5.600:000$000 

4 . 500: 000$00 o 
ô . 500; 000$00 o 

3.700:000$000 
l . l 00: 0~0$000 

320:000$000 
380:000$000 
550: OOO.~OOo 
lôO:OOO$OOo 

1.000:000$0()() 
290:0J0$00o 

l.OQ!):OOO.SOOo 
so:OOO$OOo 

8. 400: 00)$00 o 

1.20:000~0() o 
250: OOO:::;ooO 
070: 000$')00 
600:000MOO 
.200:000~000 

26:000$000 

2.000:000$000 
2. 600: 000.~000 

360:000$000 

350:000$000 

600:000$000 

2. 000: 000.~000 

$ 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 15:03- Página 5 de 43 

SESSÃO EM 28 DE NOVE.MB.B.O I>E 1904 

Fundo de garantia do papel-moeda: 
1. 0 Quota de 5 °/o, OUl'O, sobt'e todos os direitos 

I de importação para consumo .............. . 
2.° CobrançJ .. da divida activa, em ouro •......... 
3. o Os saldos das taxas arrecadadas em ouro, de-
. duzidos os serviços qae, nesta especio, o 

73. , Th-esouro é obrigado a custear ......•... -. .. 

~
\ 4. 0 Producto integral do areeudamento da.s estra

das de ferro da União, que tiver sido ou for 
estipulado em oul'o ....................... . 

5 .. 0 Todas e quaesquer rendas eventuaes em 
·l onro ......•••........••••.•.•.•..•.•••...• 

74 • Fundo · para ttcaix:a do resgn.te das apolices das 
estradas de fere o encampadas: 

Arrendamento das mesmas estradas de fe1•ro •••• 

Fundo de amortização dos emprestimos internos: 
, 1.0 Receita proveniente da venda de gencros e de 

j 
prop1•ios nacionaes ••.•••..••.•••••.••••.••• 

'15. Depositos: 
2.0 Saldo ou exces~o entre o recebimento o as l'e-

1. sti tuições .•••••.•••.•••.••.••••.•••..•••.•• 

70 • Fundo destinado ás o bras de melho1•amen tos dos 
portos, oxecut11da~ ú. custa. da Unii1o: 

l~io de J t~.neiro •..............•..••..•.... , .•.•.•• 
Mn.ranhão •...•.••.••... " ••..•...•.••••.....•...•• 
Fortaleza. .•.•....••..••.•..•.........•• , ...•..•••• 
Natal ... , ............•.. ,., .. , .. ,.,, .•..... , ......•. 
Pn.rahyb::~. ..•...•••..••••••...•.....•.• : ....•.•..•• 
P~tranaguú. ........•....•...•••........•••.•.....• 
ltec:ifc ...........................................• 
Maceió ( J a t•aguá.) .........•..........•.... , .....••• 
li'lol'ianop.:>lis .........•..•............••.•....•. ,. 
ltio Gl'n.ndo do Su.l •••.••.••••..••••••••••••••••• ,, 

Ad. 2. 0 • E' o Governo auto1•izado : 

Ouro 

8. 400:000$000 
100$000 

ll o: 0:)0.~00i) 
10:000.~000 

Pap.?l 

160: 000.~;}0.) l. 653: 0008000 

3. ooo: ooo .. :;oo:) 

150:0008000 

5.000:000$000 

500:000$000 
150:000$000 
200:0001,000 
130: 000.~000 
100: 000.$000 
100: 000,';000 
BOO: I 00.~000 
iOO:OOOsUOO 
150:000.$000 
soo: ooo .. :;ooo 

l. A cmittir c:omo antecipação da receita,, no oxercicio de.3ttL loi, biUtetes elo Thosouro 
até a somma do 25.000:000$, que seeão resgatttdo.'J até o fim <lo mesmo oxercicio. 

li. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 4l da lei n. 629, 
U.e 17 de setembro de 1851, es dinheiros provenieni;os dos coft•c::; dos or_phãos, de bens 
de defuntos e ausentes e do evento, de premios de lo&erias, llo depositos das caixas 
economicas e montes de soccol'l'O c dos depositas de outras Ol'igeus. Od saldos que 
resultarem do encontro das entradas com as sahidas poderão ser applioados ás amorti
zações dos emprestüuos internos ou os excessos dlts restituições serão levados ao balanço 
do OXOl'Cicio. 

nr. A cobrar do imposto de importação para o consumo 25 % em onro, sendo 5 % para 
o fundo de garantia e 75 °/o pa.pet. 

IV. A cobrar para o fundo destinado ás obras de melhoramentos dos portos executadas 
á custa da União: 

1°, a taxa até 2 °/o ouro, sobre o valor official da importação do porto elo Rio de 
Ja.neiN e das alfandegas do Rio Grande do Sul, excoptuadas as merca.dol'ias de que t1•a.ta o 
n. 2 do art. 1 o ; 

2°, a taxa de um a cinco réis po1• kilogramma de mercadoria. que for ca.rregada ou 
descarl'egada, segundo seu valor, destino ou proaedencia. dos outros po1•tos. 

Paragrapho uaico. Para accelerar a execução das obras referidas, podorú. o Px·esidonte 
ú.a Republica acceitar donativos ott mesmo auxilios a titulo oneroso, o!fet•ecidos p~los Es· 
tados, municipio3 ou associações inte1•essadas no melhoramento, comtanto que os encargos 
resultante.'!~ do tt\eS a.uxilios não excedam ao producto da taxa. indicada. 
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Y. A proroga.r até 9 horas da noite a visita de entrada. aos vapores de linha re
gular . 

Os empregados· incumbidos das visitas, tanto aduaneiras, como de poliola e s::~.ude, são 
obrigados a executar esse serviço independentemente de maior remuneração, podendo, 
entretanto, o Ministro da Fazenda :ubitra.r-lhes uma gratifica.çi'ío por esse accrescimo de 

. serviço, a quC~l será. paga pells eompa.nhias propriatarias dos vap01•es que gosa.rem deste 
favor. 

V_L A prorogar O!! alterar, de a.ccot•õo com os interessados, o regimon instituído para 
o Banco da Republica. do Brazil pela lei n. 689, ue 20 de setembro de 1900, podendo 
tra.nsigir c submottendo posteriormente o acto respectivo -á. approva.ção do Congresso 
Nacional. • 

VII. A adoptar o papel se\lado n:l. a.rcooa.da~Jio do imposto do sello do pa.pel. 
VIII. A arrendar os C[tmpos da. fazenda. de Santa. Cruz. 
IX. A entrar em accordo ,com os goval'DOS dos Esta.dos, quando julgar conveniente, 

o.fim de transferil•-lhes a verba do art. 1•, n, 71, para cons~rvação o melhorameutos 
de ancoradouros e pot•to~. desde que se obriguem· e passam reo.liza.r os serviços re

··spectivos. 
. X. A conceder favores, inclusive p1•emios, ao sal nacional beneficiado, quet.. submettido 

á, aoalyse chimlca., depois do deseccado a 100•, no seu estado natural de divisil.o, contiver, 
no maximo, dous millesimos de chlorureto do magneaioa.nhydro e no minimo9B •;. de chlo
r urcto de sodio, a.brindo para e3so llm os nocess'l.rlos credihs _ 

XL A conceder franquia postal á.s revi~t..'\S de cat'acter agrícola, industrial e com 
mcrcial, publicldas pelos gJvct•nos dos E>ta.dos ou elo Districto Federal, uma. vez qu 
tenham distribuí<,>ão gra.tuit'\, a.s;im como á cor t•espon1encia, pablictl.Qõas e scm-:!nt3 
distribu idas pela. Socied(vJe :\'acionai dCl Agt'icultura. e pela.i sociedades congeneres 

· esta.dua.e s, e lJem assim pa.t•:t. os boletins olficiaes dr>S Estados, destinados cl propag:mda 
agrícola., 

Xll. A conc~det• isouç:ã o do di:•eitos a•luaueh·os: 
L• Aos instrumentos de lavoura. o mlchioi:unos drJ;i.ina.dos ao f<tb1•ico c beneficio de 

productos agrícolas, assim como aos apparclllos pat•a. fabrico do lac ticinios, dil•cctu.meato 
i-mportado.~ pelos agricultores ou respectivas cmprczM, scmdo a taxa do expediente pa.ga
nos termos do final do art. 5" da. Tarifa vig-13D te; 

2•, ás drogas e utell!:lilir;s que fot•cm impo1·ta!los p:~N uso das a~socla~:õJs ou lig.:L'l con· 
t1-a. a tuberculose; 

3•, á.s sementes e exemplares dCl pla.nta.~ vln9, a. reprJ1uctoro.s finos de ~a.uo vnecum, 
cava.lla.r, mua.r, ,lanigero o suíno; 

4.•, aos ovulos do bicho da seda., 
Art. 3.• Fica. isento do d il·eltos, á. t•cquisi~ã.o rlos gvYat•nos dos gita.dos, dos mnma1p1os 

· e do Dis~ricto FCldorn.l, o matot•io.L importado para ser a.ppllcado pelos mesmos em suas 
obras, feitas par administração ou contraeto, o <1ue tenham por llm: o saneamento, ombel
lozameoto, al:iastecimcnto de ngua., rêdes do osgoto, c:J.Jç.ttmenco, inelusivo brlta.1lores, mo
toras respl'lciivo~ e rolos ou compros.~ores para. maca.damizaçõ.o, melhot•a.monto e conser
"'ação de barras o portos, construcção de fomos para. incinClraçã.o do li:<(), pontes, illumi· 
na.Ção, estradas de ferro e viação eleet.rica, inclusivo o que se dostinar ao desenvolvimento 
de forç:as para estes ftns. Outroslm, c pela mesma. fórma., é isento o material destinado a 
lab"rator ios de analysc e ao desenvolvimento da insirucção ministrado. dlrscto.mentc por 
aquelles governos. 

Art. 4.• Fica. isento de direitos o materia.l importado para constt•ucção de engenhos 
· contraes, assim como para. construcção e :t~rolon~a.mento de estradas de ferro. 

Art. l;í.• Ficam iseotas do imposto de 1mpol'lação e paga.rã.o o expediente de 5 % as 
folhas estampadas para fabricação da latas pa.ra. manteiga. ou banha, quaoU.o dírectamonte 
importada.s pelos productores de~te.~ artigos. 

Art. 6,• Continúo. em vigor a disposíçã.o cootid<\ no art. 2'. n. IX, da.lol n. 1.144 
·de 30 de dezembro de 1903, quo isenta de direito da ímport&Qão e expediente os ma.~riaes 
necessa.rios ao abastecimento de a.gua nos muntclplos do Ceará. e outros Esbdos tla.gollado.s 
pelas seccas. . 

Art . 7 .• Aoa individuo;; ou em prezas qae se propur.m•em a. realizar a cultura nacional 
o ('()anomica. do ca.fé, O<l.Cáo, fumo, a.lgo:!ão e ftbl'&S b xtis, animaos e vegetne.s, o pt•oceder 
ao snu benellcia.monto em insta.llações centra.es, convenientemente monta.d!l.ll, o Presidente 
da. Republica c~ncede1·á. isenção de direitos para o material destina~lo aos es~a.belecimontos 
respectivos. · · 
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· ·· Co"ro o inluito de impulsionar a cultura naciona.l, o Presidente da Repulilica 
promoverá junto ã.s estradas do ferro fedel-aes e ás companhias de navegação subven
t:iooadas ou de qualquer outra forma a.m:iliadas pelo Estado, uma reclucçiio razoavel nas 
tarifas de transport e para. os productos beneficia.Uos nesses estabelecimentos . 

§ 1.0 Si os estabelecimentos forem fundados por syndicatos agrícolas, org-anizados
da nccordo com a lei de 6 de janeiro de 1903, os matoriacs pagarão 5 "/• acl tw
lorem, independentemente de de;;pacho do Ministro da Fazemla, na fórma das leis a.lf11.o· 
de"arlns , . .. 

"' § 2. 0 Só gozarão d•\S vanbgons estatuídas no pt>csente artigo as insta.Uações centraes e · 
os p1•oductos nolla. bcneftciadoa, quando os gove1•nos 1ocaes do.~ Estados ou do Dls&ricto · 
Fedo1•al, onde forem cst:tbclecidus, lhes concederem tambem f&vores. . . 

Art. 8• . Pagarão sómente 5 •f , acl opatorem de impostos de impor tação nas ••lf<~.ndega :; 
o;;ma.chinismos e inst;•umontos de.ltino.dos a. lavouta, comprehendidos além dos con,;tmtes . 
do art. 2' das Preliminuros da Tarifa os segnintes: 

. ! 0
, lo-:omoveis ngricolas; 2•, valvntas de borrachD. para bombas de ar o pt1rll ontras

maQtlinas de q ua.lquer fôrma ou feitio ; 3• , télas l.l.e arame de cobre ou 1\\.t..\o, cones de · 
papelão ou couro plra. turbinas c peço-as compónentes do baterias de diffusão ; o~.• , e>
covas de arame, ferro ou latão, oú raspadeiras pn,ra limpeza. de tubos; 5', manome
tros para indicar pressão de vapor e de vacuo, indicadores de temperatura; 6•, tubos · 

"tlc cobre, fer1•0 ou latão para. ca.ldei"l'!ls e para. appa.relhos de eoncen tl'a.çâo o eva.po
ra.çã.o; 7•, moinhos para quebrare pulverizar assuea.r; 8°, ·cri\·os e seus supporoos, e tra
ycasões para fornalhas; Q•. tachas, moendas o engrenagens com os seus nccessol'ios ; lO•. 
apparolhos de movimento ou t1•ansml~São comprehendendo polias, oixos, mancaGs, lU· 
vas, chavetas, o.nueis, coliM·es de suspGnsão; 11•, trilhos, com todos os s~us accessorios 
grampos, cltapa.s de juncção, parafusos, desvios, contl·a..trílbos, Cl'uzameutos ou corações · 
agulhas para os deavios c app!l.l't~lhos do manobra-l-as; 12'' • locomotivas e vagões com seus 
a.ccessorios; 13°, alambiques e columnas dilltillatoria.s com seus acce.s~orios ; 14•, fôrmas 
passadeiras, orysia.Uizadora. pa.t>a. purgar e reftnar assuca.r e cal especial para. fabricação; .. 
L5•, bombe.s do ferro ou outro mota.l para qualquer liquido ou ma!Sa, ou abastecimento de 
agua quente ou fria; 16", vidro.~ o tubos de vldro para. a.ppa.relb.os de ev;tpcn•u.cã.o e con· 
centração, para inilica.dores do nivel de o.gua ou outro liquido dentro dos uppa.relhos ou 
caldeiras; 17•, a1•ame farpado e ovalado das seguintes dimensõe3-l8x 16 c 19 X 17, inclu· 
sive mourões de ferro ou a.ço para. cercas, e os t'eSpootivos catica.dorcs ; JS• os dcsru~otu
ra.ntcs e carburetantes do a.lcool ; 10• os toneis de ferro, estanba.dos, para o transporte de 
alcaol, e os appa.relhos destinados ás npplicações indnstrbos do alcool; quando os ma.ahi· 
nismos, appa.relhos e objectos descriminados fo t·em importados por syndloa.1oa agrlcolas: 
organizados de conformldll.de com a lei n. lli9, da 6 de janeiro do 1903. 

a~ Provado quo o syndica.to, prevalecondo·sc do fn.Yor da lei, importou oa objectos · 
mencionado~ com a ret.lu•~•ão do impos to_pv.ra. vondel-os ou codol-os a po.ssoa oskanlla á. 
associa.çã.o, serâ impost·1 a multa de 3:()()()$ <WS importa.dores, sendo polo paga.mouto rc • . 
sponsa;veis aollda.ria.mante os aseooia.dos. 

b) No caso de reincidoncia, a. multa ~orá do dobro e o syndicato sortt dissolvido por 
:~.Cto da admialstração publica. 

Art. 9.• Na conoossão das isencões de dh'Oitos de importD.çiio pol'mittidns pela. 
presente lei serão sempre respeitada~ r.s disposições do dccl'O~ n. 947 A, do 4 do no
vembro de 1890, podendo as companhias· ou emprezas que gozarem dessa C<~.Yol' roiJ.uarer · 
:t matricula durante a vi~onola. das respectivas conoossõe.~. · 

Art. 10. A dil!posiça.o do art . 2" § 9<> das Preliminares da T~nita. será obServada de 
1ecordo oom o seguinte addíta.mcnto: 

«Nesta. disposição não se comprehendom os artigos do produccão na.cion:tl que huuv()-
rem servido do envoltorio aos produotos expoi•tados do paiz., . 

A1•t, 11. As taxas sobre 1Jebidas constantes do art. 12 § 2<P do deércto u. 3.622, de 
26 de março de 1900, e art. 1• n. 4~, da lei. n. 1.144, de 30 tle dezembro de 1903, . 
llcam modificadas pela seguinte forma. : 

Bebidas constantes do n. 130 da classe g~ da Ta.rl!a, a saber : Jicol·es commun.~ 
ou daeos de 9.ualqner qualidade, para. uso de mesa. ou não_, como os de banana, b~unilha, 
ca.eáo, laranJa. e somelhaotes ; a. a.mericl\Oa, o a.niz, b.orva. dooo, hosperidino., ltummel e 
outras que se lhes :1ssemolhem, exoeptnados apenas os licores modieinaes classiftca.dos no 
n. 2J!1 da mesma Tarifa : 

Por litro ... ,................................ . .. .. ... . ... .. ... $300 
Por gattrafa. •. , . , .. , , . , •......•. , •• , • .. • . . . . . . . • . . . . . • • . . . • . . . . $200 
Por meia gnrra.fa. .•. . , . •... , , . , , , .. . , . . • , .. , •.. , .•. , , , • , ..•. , , $100 
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Bcbibas constautes uo n. 131, da classe 9~ da Tarifa. a sabe1•: absyntho, aguarJc;:1tede 
França, da .~amaica, do Reino ou do Rheno, branuy, cognac, Iaranj inlla, eucaly}J~into, 
genebra, ldnscll, rhum, wllislcy e ouh·as semelhantes ou que lhes :possam ser ~semal!Jn,. 
das, ~xcclJto a <~gu:wdcntc e o alcool f11brlcados no paiz: 

Por htro ........•..•....... , ......•... ~ .......•....•• , .... . . . 
Por garrafa. , .•. . ...•....•••..••..•......... ..••. . · .. . ...... . 
Por meia g;wraf:~ .. .... .•..... .... ....... , ..... ..... •. , .... .. . 

Vinhos confecci<ma.dos com paBSi1S: 
ct) semelhantes aos de uva: 

P-.~r litro .... .... .... ..................... ... ~ ............... .. 
Po1· gal'l'afa . . 4 • • •••••••••••••••••••••••••••••• • •• •••••••••• • ••• 

Por meia garra.fa ............................... . .. ........... . 
b) semelhante aos espumosos e ao chn.mpa.gne: 

Por li tru ... , • . .. . , .• , .. .. ..... ~ ••.•...•... .. , .. , .. . . , •.. , , . , . 
Por garrafa ............................. ; ...... . . ..... ....... . 
Por meia garrafa ... . ............................ . ........... . 

sJ5o 
$too 
$050 

;S300 
$200 
$100 

Art . 12. Os vinhos artificiaes continuam sujoítos ás ~::.::::..s esta.belooi<la<; 11(1. ul&i!Uu. 
parte do§ 2• do 11rt. s• da lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, continuando ~lém di.;so 
i~entos os vinhcs confoocion.W:os com fructos naciona.es. 

Art. 1:-l. Fica Pl'Ol'Ogado até 31 de dezembro dCll905 o prazo tle que tJ:a.ta. o o.r& . ~O 
da. lei n. l. !44, de 30 de dezembro do 1903. 

Art. 14. Os fa brica.ntcs, negocia n tcs o Juet·cndores ambulantes de mercadorias s uje\t(l.l; 
a iln ;:osto do consumo deverão registrar n.nnua.lmentc, até 3! de mt~orço, nas estações !i$C!l.eS 
competentes, n1i.o só os estabelecimentos que tiverem, como os nomes dos intliviuuos que 
emp1'cga.rum na. venda ambulante, ficando nessa. parte alterado o art. 4•da lei n . Ml, 
de 14 do novemlJro de l8W. 

Art. 15. As rend~>s do tcrritorlo do Acre, posto que classitlcadas como ronda Ol'diuaL•la, 
são, todavia, especia.os provi~oríamente, a.tê tJUG liqnc reconstituído o fnndo do go.1·antia, 
como presct•evo o o. 1 do art. 1" do deoreto n. 1.180, de 25 da fevereiro de 1904. 

ArL 16. Ficam approvados os tu•ts. 24 do regulamento eJtpedido pelo decruto 
n. 5.141, de 27 de fovcroiro do Hl04, e 4 e 47 do expedido pelo decreto n. 5 . 1·12, da 
lllcsraa !la ta. 

Art. 17. O Govct•no providenciará sobro a clesmonetização das 1noodas de n ickcl dos 
antigos cunllos, mandando- as t•ocunhar até a importancia corl'espondonto áqu~Jla..~ 
omissões. 

As moedas do novo cunho serão dadas o l'OCebidas em pagamento aW á. quantl•~ 
de l?$000. 

Al·t. ! S. As salinas marítimas, em que a evaporação natural, ao sol o ao vc,o to, fo1· 
o unico processo indust1•ial, tlcam sujeiw ao registro exigido polo art. 4• dn. lo i n. 04!, 
do 14 do novcmb·o de 1809, independentomente úa. ta.xa. cobraúu. pelo tn·t. 10 !i(~ 
IUOSIM lei, 

Art. 19. O sello d<lS 11atantes dos ofllclaes da guarda na.ciona.l, oo~ Estados ondo nlo 
·houvor dologacia fiscal, sol'á pa.go nas collootorias dos municípios a que portcncorem. 

X Art .. 20. Nos portes om que ba. ou venha. a. ha.vor obras de caes, dragagem ou outras, 
couceài.das ou executadas por oontracto ou administraç.-ão, nos termos <los decretos 
ns. I . 746, de 13 de outubro de 1869, e 4.859, do 8 do junho de 1003, nenhuma. mercadoria, 
seja qual ffu· a sua natureza ou destino, quo entre pela barra., poderá ser desomllal'cada 
~>em transitaJ' por agucllos cacs ou obras, sujeita sempre ao pagamento das . taxa~ respe
ctivas . Esta. disposiçao appllca-se nos mesmos tormos e em todos os cnsos as mercadorias tt 
embarcar. 

Pnragrapllo uníco. Nos portos servidos pol' t1•anslto fóra. da llal'l'a, canal ou t' io, o:tre· 
recendo acco81lo ao porto, aompete ao Presidem te da Republica. providenciar pe.ra. que se 
ftíça cffcctiva c:sta disposi~uo, a. qual, po1• suu. ''ez, só terá applícação naquelles portos, em 
q uc as obras, a juizo uo mesmo Presidente, j4 pl'Oporcionem prompto embarc1ue e descm· 
b<~rque ás mercadorias. 

Art . 21. Os 2 •I., ouro, do c1ue trata. o n. 2 do al't . 1•, que forem cobrados no porto 
11o Rio de Janeiro e 'nas allh.odcgus do Estado do Rio G1·nnde do Sul, s.erlio appl ioa.tloH aos 
fundos 1·espectivos coo$tituidos pela taxa. de <tue trata o 11. IV, parte 1•, do art. 2" 
desta lei. 
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Ar L 22. A publicação ordenada pelo art. 19 da J(Ji n. 26, de 30 de dezembro (!e 1891, 
pa~sar~ a ser feita no Dim·ioOfficia~ a expensas do concession~l'io ua i sen~ã.o, si esta niio 
tor derivada de contracto ou feita a representantes do corpo lliplomatico e consular. 

Quanto a estas, si a publicação for do isenção derivada d<~ cvntracto , <t ilespt za t'eBpe- ,. 
<·tivo. correrá por conta do Mhlistor ío com quem o contr<wto houver sitio pactuatlo ; si 1ur · 
1le isen,;ão feít11- <~ representantes do col·po diplomntlco c consular, <L despcza .>erci. por• 
conta do Mínistcrio da. Relações Exteriores. 

Al't. . .1!3. Continuam em vigor o n. 6 do a-ct. 2• o os arts . lO. c l l do. lei n . l.l44, 1lc 30 
d,e rluolUbro de 1903, assim como todas a s le is de orçamento antecedentes, que não \-e;·sll.
rem particularmente sobre 3. fixação d<t rec~il:1. c dospez<t, sobre auto1·iz;~ção para m:Lt'car 
ou auglilentar vencimentos, reformal' repartições ou logislaçlj,o flsc:J.l e quo não tenham sido 
expressamente revogadas. 

At•t . 24. H.evog:l.m·se as clispJsiçõos mu contrario. 

Sa.b das Co:nmi.s3ões, í!S de novembro c!•) 190·!. -Domf.n gos (:ui~Jlaí'iíes.- v_ !ila~ca· 
.-~nhas.-Jfecleiros e ,t liJUqtlerqve. 

E' lill0 e Yae a. imprimh-, para entrat' na 
or~em dos tr.1balhos, o suguiuto 

P ARECJ::U. 

~. 43- 1904 

! 1! /{J" !j1!C d~te sa1· c!dopiacla a i1ldica,:tío do 
81· . Hcrcdict de Sú c OJ.tt1·os, pen-a qtto sajmn 
C(!ltÍJlCI.l'ados os vencimentos d003 cottli>'IIIOS 
c- co1-raios d(( Catll<Wl • dos Dr:J>«ICidos aos 
<los emp1·egc!dos da mesma ca tcooricl lZQ Se
no.clo , ,,om U11lG11t!a da Commiss<'O clQ Policia 
c parcce1' da de Orçamc>1to 

.-\. Connuissão de Policia da Co.mura dos 
Deputados, tomando conhccimcnto da indícu.
çli.o n. o a.allando just tL ~ equiparação de 
quo ·emta a ruesnm indicação, dos vencinwn· 
tos dos ContillUOS O COI'l'Oios da SCCI'O(UJ'Ít\ 
aos dos contínuos da Sccrct.J.rio, do Souado, 
é de p•wccOl' que soja:cllo. adop~ul1~. 

Cousldor11nclo m<ds a Cornmissiio ([UO li. 
rosponsu.bili<.i<ule o o tra.lmlhu úo portr.iro du. 
SeoreLal'ia são ma.iures do quo as do por· 
teiro do S<lliio, não sondo just.o <tua lcnllam 
ambos :~ mesma. remunora.ç:ão, pClnsu.· igual
mcn tu que devem sor elevados os seus ren· 
cimcuto&. 

OJfcrooc, pol'tanto, a seguinte emenda.: · 
Ficam elevados a. 4: 800$ os vencimentos 

do pod oiro õa Socretarh1 da. Cama.ra., na 
raziio de 2/3 do ordenado o l/3 da. grati-
il.cação. - -

Sala (13.s Commis>ões , 15 do setembro de 
1904.-PaHltt Guimara·e s, presidonte . -Alen
ca ,· Guima>·ues, 1• scct·c tnrio,-7'1iamaa Ac
cioly, 2• secretario . - J, B . Wanderley de 
;l!ondo1lça, 3° socrcta.r·io . -Joa!lnim Pt1·es, 
4• sccrc·tario . 

A Mes11. (!v. Cama.ra ramotleu t1 Commlssilo 
de Ol'ça.mento umil. iodic~ão, ll.ssigo•lllo. por 
105 Srs. Deputados, na, qual se pedo quo 

sej:lm equiparados os voncim<mtos dos cnn· 
tinuos e cor·L'Oi<-s t!a Camat·a aos dos Scna.do. 

Tem es;;a, inJlcação parccet' f<tvoravel da. 
Commiseiio de Policiu,, e por meio d(l uma. 
emenda ámosma indicação dov:J. o~ vcmci
montos U.o porteiro da. Secretaria a. 4:i100$. 

A Cornmissão, af;tomlondo ao crcscitio nu
moro de a.ssignrttura.<J dos Srs. Deputaclos, 
constu.n~es da l'efol'i~n indicação, é do pll.t'ccel' 
que SCJ/l. olla aecmta, do uccordo com a, 
opini1to tl:J. hOLwada Commíssã.o ([C Policla o 
com a em cnda propost:~. pela mesma. com
missão . 

Sttl:~. da.~ Commíssões, .'22 do noyembt•o do 
I !)04. -Cas~ianil elo Na$dmcnlo,prosio.lcnto, 
(;oJ'Hctio dct Fcm.~c,:a , relt\tol'. - Fmnci.ico 
Yt?if;a , vcnclr.lo. - Galctio Cm·vc!llw!.- Ut·betno 
Scmtos .- Latl?"inclo Pila. 

Indiwçt1o a que se t'e{e1·em os parct'CI"CS 
Sl!llr<t 

Propomos que srjam equiparatlos os Ycn
eimontos dos continuas da. Co.mara aos do 
Senado. 

So.la. lla.s sossõe.>, Z7 de agosto de 1!104. 
Ila•·edia de Se!.- Fonseca e Silva .- Paula e 
Silva.- Olcgario Maciel.-, Osca•· Gocloy .
Motleiros o Allmqucrqtw.-Nei'Oa ,-An·ou;cUi<S 
Gt1E1lcTo .- 1.lnizio de Aú1·eu,- Rodolpho lt!i
randa .-Cm·los CavatcaHti .-Lindo~pho sc,·ra 
- lwvenal Millor .- Ga1·vo.lho Olwucs,-Di(I.S 
Viai1·a.-Alvcs Btwl!oso..- Oli'IJei,·a l;~OLIC!redo. 
-lidJ"f'eÍ1'0. B·raga. -- llostut<~a.h da Oliwira , 
Co.1'lOs de NoiJaes, - Hsmwatdino Bancl~íra .
AI·lhur Llm1os. -Este1:ar.~ Lobo, - llia lai)Hitl~ 
Clonçq,tvcs .- Leonel Hllw ,- Bavna1·da Hm•ta . 
- Oot·iêa lJi•IJ'et. - Lamounicr Gmlofi·cclo .
Amel'íco da llll111que;·qtla,- l4ti: GualliCI'IO, 
Se! J> oío;oto.- Bueno do Pc!i1la .-llomom do 
Ua1'11atl1o. - ;1fa1·çul Escobt!r. - 1Je1·nw·do de 
Campos.-Joaquim Teio:ei1·a B1·alid<Jo ,-Bcw· 
bo3a Lime~.-Raymt4nclo cl~ Mi1't!11da,-b.rico 
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Coelho .-Carlos Teixeáa Bra'l?.di1o. -OZ.yntho 
Riveíro,- Agu!no Ribeiro.- Domi11gos Gui
mm·4es.-Teixeira de Sd,-Pet·eim de Lyra. 
-Sd Frcit·e.-Pereira Lima.-João Lopcs.
CelBo de Sou.;a.-Rodrigttes Lima.-José.Mon
jal·dim.-Bernardo Antonio.-Nelson deVas· 
conceUos. -Gonça~o S OI! to .-Castro Rebe!lo.
Car.1iLlo P1·ates .-Hermenegildo de l!fome.~ .
Carvalho Britto.- Manoel Pulgencio.-Ber
,_.a1·do de Pm·ia,-José Boaifaci~ --h·ederico 
Bm·ges.- Eduardo. Studa1·t.- Beze;·dl Fon
tonelle.-Se••gi.o Sv.boya.-A>![Jelo Neto.-Gosta 
NcUo.-Moreira da Silva.-Eloy Chaves.
Gcwcia Pú·es.-GeJ'»uuw Hasslo~heY .-B~tlctõo 
Vitmna..-Eioy de SDtcza.'-Frailcisco lllólla. 
-AJ•aolpho A.:oe'iledo.-H·ancisco I~omeiro.
Walfredo Leal.-Domingos Mascm·enhas,
Paranhos illot•tenog n; • ...,.Galvcio Baptista.
Betledicto de Souza.·- Pau/i110 Cm·los.
Candido Rodrigues.-Jlav.ricio de Abreu.
Lcite de Sow~a.-Pl'isco Pm·ai:w.-Rebouças 
de Oar'llaLho. -Oliveira Vallad!7o.- Estacio 
Coimbl·a,-Rogcrio de Jli;·anda.-I.zid,·o Leite. 
-E11::ebio de And1·aàe,-Augusto de Vascon
cellos.-Bt<!Mes Mat·ciaL- Thoma:l CClval
ccmti .-Jose ]l[arceUino.-l''eliw Gaspa1·.-João 
Lui3 Alves.-Nogtceira.-Oastao da Ctmha.
C<n·nei;·o de Rezende.-Satyro Dias.-Pinto 
Dantas.-Joviniano de Ca1·'1lalho.-Soares dos 
Sail!os.-Carlos Ot!ol'ti.-Mello Maltas. 

São lidos e vão a imprimir, p:1ra entrar na. 
ordem dos trabalhos, os seguintes 

PROJI':CTOS 

N, 7U B- 1004 

Rc(/!tq:~.7o pm·ct 9• 1.U~Cil$,•(to elo prqiecto n. 79, 
deste mmo, que mctori~a o Gotwnto a adqui· 
!'iJ', prwa a galeria da E.~ cora Nacional de 
Bel/as A1·!es, os quaclros do fiAUecido J'inlol' 
VictoJ' AleircUes lle Lima, despendo!ulo Cltd 
<! quantia de 50:000$000 

O Congresso Nacional rcsoh·e: 

.\.rt. 1.• Fica autorizado o Governo a o.d
quirir, para a. galeria. da Escola Nacional de 
B•21las Artes, os quadro!f do Calleaido pinto1• 
Victor Meirelles de Lima., em deposito na 
mesma escola, das pendendo -até a. quantia do 
50;000$, em que foram avaliados pela com
missão nomeada pelo Ministro da Justiça e 
Negocies Interiores. _ 

Art. 2, 0 E' aberto ao Governo o necessario 
eradito para tal fim. 

Art. S. • Rovogam·se as disposi~ões em 
oontra.riD, 

. Sa.l;o., do.s Commlss1Jos, 26 de novembro de 
11104.-Cassiano do Narcimen!o, presideJlte. 
O~I'!!Clio d11. Fonseca, rolo.tor.- Ut·óantJ .Scm
los.-Gc4lcao Cw·valhaL-Pavla Ramo~. 

N, 271 A-1904 

Pa,·ece1· sool"e as emendas otfeJ·ecidas em 2"' 
discussão do p1·ojecto n . 271, do corrente 
anno, gv.e fixa a despe:;a do li1iniste:rio da 
Fu;;;enàa pan;. o e;>;l3l"cicio de 1905 · 

A Commissão de Orçamento exo.min:J.ndo 
as di versas e mentias offe['ecidas ao proje!lto 
que fixa a despeza do Ministerio da Fazenda. 
para o fu.turo e:ll:ercicio de 1\105, vem sobre 
ellas dar o seu :p:1recer. 

EI\IEJ'>DAS 

N. 1 

Onde convim• : 
Para as despezas dD inquerito sobre a in

dustria do assuca.r no Brazil, inclusive n. 
pu blicacão dos trabalhos da. conferencia as
suca.reira da Bahia. e da. conferencia a reali
zar-se em Pernambuco om 1905, 50:000$000. 

Sala. das sessões, 21 do novembro de 1904. 
- Ignacio Tosta.-Estacio C~im~ra. -Ohris
ino Cruz, 
t 

A Coromissão acceita etta emenda, mas re
duz indo a despoza do Thesouro sem prejuizo 
dos fins a que se propõe a mesma emenda, 
propondo que se a.dopte a seguinte sub
emenda: 

Fica o Governo autor izado a. auxili:J.r com 
1 O :000$ as dospezas dR i nquerito sobre a in
dustria do assucar, e à. ma.ndar publicar, 
gratuitamente, na. Impt>ensa Nacionàl os tra-
balhos da conferencia. assucareira. da Bahia e 
da conferencia a realizar-se em Pernambuco 
em 1905. 

N. 2 .. 

Accrescentc-se ú verba-Altu.ndegas-o se
guinie: 

50:000$ pa1•a. o concertD du.s docas do Ar
~enal de Marinha. do Estado da Bahia, na 
parte correspondente no odilicio da a1fau
dega. e suas dependencias. 

Sala das sessões, 17 de n ovembro de 1904. 
-Ignacio Tos la ,- Ah•es Barbosa ,- Prisco• 
Pa1·aiso.-Felia: Gaspar, - Paranhos Monte
negro.- B~clco!o Vianna.- Nei'lla ,- Ve1·gne· 
de Abreu.- Fl·eilas, - Saldanha.- Eduarda 
Ramos,-Eugenio Totwinho.-R.odri!l"'BS L i
ma.-Caslro Rebel~o .-Domingos Guimar.Jes, 
- Garcia Pi1·es. -Saty'!'o Dias . 

N. 3 

Onde convier: 
A' rubrica.-Obro.s-a.corescente-se: inc1u

si v o a lmportancia necessv.ria. á reconstru· 
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cção do predio da. Alfandega da. Parabyba, 
ultimamente incendiado. 

Sala. das sessões, 20 de novembro de 1904. 
--Paulo: e Si!M.-Abdon Milane.r.~Trinda.de. 
-I.ridro L~i!e. 

N.4 
·· A' rubrica 17•- Alfa.ndegas- Accrescen· 
te-se: 500:000$, sendo 300:000$ para. a .con
strucção de um editleio destinado á. Alfan
dega de Porto Alegre e 200:000$ pal·a re
construeção dos a.rmazens da. do ·Rio Grande. 

Sala. da.s sessões, 21 de nc)l•embro de 1904. 
-Boa'l'e., dos Satltos • ...:..Diogo Fortuna.-Ger
mano Hasslocher.-Arthur Homem de Ca.r· 
'Oalho.-James Darcy. - Vespasiano de A,Zbt'· 
qt.tergue.-Angelo Pi»heiro.-'-Victoritto 11fon
teil·o. 

N. 5 

Art. l•, n. 17-Alfa.ndegas. 
Augmente-se do 140:000$ a. consignacfio 

para • Despezas imprevistas e previstas, ur· 
rentes, nas diversas alra.ndegas~. sendo o 
a.cerescimo destinado á. cons~rucção de um 
novo nrmazem, ao a.ugmento da. ponte de 
descarga. e outros melhoramentos de que 
carece a Alrandega. do Ceará. 

Sala das sessões, 21 de novembro do 1904. 
- Framisco Sd.- 8tt"gio Saboya.- Thoma:: 
Accioly.- Gonçalo Soutc.- Thomaz Oat~aS· 
cat~ti,- João Lopes.- Eduardo Studarl. 
Ft'ederico Borge~. -Bezerrtl Fontenelle. 

N. 6 
Ao n. 33, art. 1•: 
Çonstru~çã.o dos armazena e ponte da Al· 

fandega de Maceió, 150:000$000. 
Sala d&s sessões, 21 de novembro de 1904. 

-R4ym"ndo de Mit"anda.-Bpaminondas Gra.· 
cindo. 

As emendas do os, 2 a 6, inclusive, visam 
habilitar o Governo, com as verbas preciw, 
pa.t•a. realiza. r di versas ob1•as e melhora
mentos de que carecem a.s alfa.ndegas a. que 
as mesmas se referem. São necessidades 
re&~ e, algumas, de natHreza urgente. 0 
honrado Sr. Mini8tro, com louva.vel solici
tude, procura. attender desde o inicio de sua. 
a.dminlstrr.ção e nas forçaa das con~igna.ções 
que tem plldido e obtido do Congresso, a 
asses imp~r~tWtes &erviços e para elles pediu, 
na. sua proposta, a. importa. nela. de 400:000$, 
que a commissão incluiu no projecto que se 
discute. Attendendo, porém, aos justos fun
damentos das mencionadas emendas e á. con
veniencia de, t.a.uto qua.nto po~eivel, serem 

Vol. vrr 

~i 

ellas attendidas, pa.reee á. Commissão a.oer
ta.do, eleva.ndo aquella verba. de .400:000$ a 
600:000$, reunir todos os serviços de que co
gitam as mencionadas emendas na. sub-ru
brica a que ~e destina. essa. consignação, 
ampliando assim as retlursos de q_ue disporá. 
o Governo para. occorré:r ás depeza11 rcfe· 
rída.s. no futut•o cxerclci9, c satidfa.zondo de 
modo pa•attco e ra.zou.vol os intuiLos dos 
dignos signa.ta.rios da.s ditas emendas. ·Assim, 
propõe a. Commissão, quo para sabstituil-as 
seja. adaptada a. seguinte sub-emenda : 

Ao n. 17-Materia.l, na sub-rubi•lc~ que se 
inscreve: cPara despez~ imprevistas e sup
prir as provütaa, u rgentes, nas diverda.S ai~ 
tandega.s , a.ccrcscento-se - ineluindo-ss o 
concerto da doca do Arsenal de Ma.rioha. do 
Estado da Bahia, na parte correspondente a.o 
editicio da. a.lfandega. e suas dopendencia.>-, 'i. 

t•econstrucçiio da. Alfa.ndega da P~rahyba, 
construcção da de Porto Alegre e de noTos 
armazcns nas do Cear11 e Alagoas, recon
struc~ão dos d;t do Rio Graarle, augmeato da 
ponte de dcsc.nga da do Cmtrá. e ou&ros me
lhoramentos do que ca1•ecem estas rep:n·ti
ções- elevando-se a l'Ospectiva. verba a 
600: ()0()$000 . 

N. 7 

Art. I.• n. :W-ReJija.-se assim : 
Fisca.li~açã.o e mais despeza.s 

dos impostos de consumo e 
il'ansporte . ....... , • • . ,. • •• 2.357:400$ 

(Decreto n. 2. 791, de 4 de jun bo de l 904. 
Su.la das sessões, 21 de novembro de 1004. 

-Paula. Ramos, · 

A Commissio aoceita. a emenda. 

N. 8 
Onde convim· ; 
Art. O Governo substituirá. os titulos da 

di Tida de guerra da. Republica do Pa.rngua.y 
por Utulos de 4 •; o papel. 

Sala. das sessões, 21 de .novembro de 1904. 
-Fdisbello Freire. 

Os titulas de divida ,de_guerra da Repu
bliea do Paragua.y são titulas paraguayos e, 
poiS, sobro e!les o Congresso bra2iluiro ca.· 
rece de competenc.it\ pa.1•a. legislar. .. 

Si em vez de pa.raguayos fossem esses ti· 
tulos bra.zileiros, ao Bra.zil, como devedor, 
por si só, não era licito altera.r o juro esti
pulado. 

Admittindo que a emenda viza determinar 
que o Governo assuma. a responsabilida.de da. 
divida. do Pa.raguay pa.ra. tlom os nossos con· 
cidadiios, prejudicados co~ a invasão de 

65 
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Matto Grosso e Rio Gt•ande, pelas f,)rcas 
daq ilella Republica, resp~osabilid.a.de · que se 
eleva hoje a dezenas de milhr...res de contos, 
evidentemente <í ma teria quo por sua no..tu
rezi1 e importancia não c:<lJt~ om uma a.uto
rízaçilo de cauda orçamentaria. 

Demais, j:.i. ha. mais do um projecto de l~i 
cogitamto do assumpta e é r.s'e r .. 1.cto roa1s 
um:H~zão para a Commis ,ito não podo r accei-· 
tal' a c.men<:ia. 

N. g 

Contim\a ()m vigor o art. 27, zêttra. d da 
lei n. 145, do 31 do dezembro de 19U4. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Paul c: Ra7l1,os. 

A disposição que a emenda manda conti
nna.l' em vigor no futuro oxerclc1o, ó l'ela
ttva ii.OS pa.ga.mootos elfoctua.dos às Secreta· 
rias d~s duas Casas do Congresso e mordomia 
do palacio do Governo. Tom figurado nas ul· 
timas leis do orçamento. A commlssã.o a 
a.cceita . 

N . 10 
Art. 1°, n. 17-Alfandcga de Santa CathOr 

rina- Pessoal : 
Das embarcações : 
Substiua-so a. tabcUa. do pt•ojecto pela 86· 

guinto: 
1 maobinieta .. .... . ... .. 
1 J'ognistn. .. ..•. - . •. •..• 
1 pa.trão . .. ..... ..... .. . 
1 carvoeiro ... .. . ... , .. . 
2 marinheiros . . .. . . .. _ . . 
2 patrões a 10()$ .... . .. .. 

16 remadores a 80$ .•....• 
Material : 

3:000$ 
l :200$ 
1:800$ 
1:080$ 
2: 160~ 
2:400$ 

l5: 3<l0$ 27:000.~ 

Acqulsiçiio, rapar-v e conservu.çã.o do 

~b~c;~ii~~t ·~ ·1~i)'riil~n~::::: : :: ~~= 

Porcentagens ao administrador e 
escrivão . .... ... _.......... ....... 1 :soo$· 
Sala das sessões, 21 de n ovembro do 1904. 

- Luiz Gualbe;·to. - Paula Ramos. __: Abdon 
Baplista.-Etisn1 Guilherme. 

N. 12 

A' ruhric<t n. 18-Mc!m de Roada.s- Mesa 
do Renda.-;; de 1" oroem em Bella. Vista, 
Esfa<lo .de Mat to Grosso, creada mn vir tudo 
da lei .n. 1.147, de 2 de janeiro de 1904, 
tondo sido fixados os vcMimentos doa reepe
ctivos empregados por decreto n. 5 . 277, da g. 
de agosto de 1004, inclua-se o seguinte : 
l administrador, com a. por

centagem de 6 °/o . . . , . •• 
1 escrivão com a porcenta.

gom de 4 •f •.. . ... . ... _. 
I sargento, comma.nda.nte 

dos guardas: 

$ 

Soldo .. . .. .. , .... . .... , • • • 960$ 
Etapa... . • .. . . .. • .. .. • • . .. 480$ 1 :44.0$ 

~ofd;.r·d·~- .. , • .. .. . •, ... , . 
~:a~:ab~ih~do~~i( • · ~~~ · ·; 

diaria de 3$ .. . .. .... .. 
Despezas de inst a nação . e 

960$ 
480$ 12:960$ 

1:095$ 12:045$ 

ex:pedien to.. • • . . • .. • • • . . 1 : 000$ 
Sala das sessões, 24 de novembro de 1 90~. 

- Linclolpho S~l-ra . 

N . 13 

Para o augmento do pe11soal e material da. 
Mesa de Rendas de I" classe da eida.de de 
OIJidos, no Parã., p<lra alli transfllrid<t da ci· 
da.de do Camet.i., pelo decreto n. 5. 140, de 27 
de fevere iro de 1~04, segundo a autorização 
da lei n . 1.145, de 3! de dezembro de 1903, 
art. 26, n. 10 : 

O mais como na propost.l·. 
Sala das sessões, 21 de novembro de 1904_ l a.dministrador, porcenta· 

gem . . .. . . . . . .. . . . .. . , 430$ 
150$ 

-Paul<~ Ramos. I .osol'ivão, idllm . .. .... . . . 
N. · ll 

Art. l•, n. 18-Santa Catharina: 
Mesa. de Rondas de S. F••an~i~co. 
Subs•itua.-se a. tabella pela seguinte : 

! guardas, soldo I :000$. . . . 3:000~ 
Gt•atincação 500$.. .. • • 1 :500$ 

~ ~ 6 gu.1rdas com 800$ de soldo 
eti'§ e 400$ de etap:;. .• , . . . . • . 7 :·200$ 
tq:; 2i 6 t:a1lil. lhad~res. à e capa ta.· 13 · h · t' fi -
- o O> zuts a. 2$ dlal'tos. , . • ~ . ... 4:320$ marlU ou·os,gra l ca.çao. 

l patrãg de escaler, soklo .. 
Gratificação . . , .. ... .. . 

... oo "d mensa.es .. · • ...... • • " " 840$ Material : 

7211$ 
360$ 

70$ 

580$ 

4:500$ 

1: 080$ 
840$ 

7:000$ d ~ ~ ~ ~ patrãl) de oscaler a 70$ 

!! rN 6 remadores a 60$ monsaes 
~ cada. um . .••.••.•...• • . . 

Custeio o concerto de o.~cll.leres . ... 
Alugllel de casas e expediente, etc •• 

2()(J seis remos. . • • . .. . . .. • 2: 000$ 
4:32~· Acquiaicão de um escaler a 

6:00 ' Consarvação e custeio... .. 1:000$ 3:000$· __ ,_ 

22:880$ Total . ... . . ... . . 10:000$ 
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Gredito jã concedido para 
a Mesa de Rendas de 
Cametá, que deverá ser 
transferido para a de 
Obidos..... .. . . . . . . • . . 2:740$ 

Difforença. pa.m. tres 
guardas......... 2:340$ 

Idem para um p:.• 
-- trilo.. . . • . . .. .. . 1 :080.$ 
Idem para seis ma-

rinheiros,... . . . . 840$ 
Idem para. material 3 :Ooo$ 7:2\30$ 10:000$ 

Total •..•. 20:000$ 

Sala das sessões, 21 de novembro ds 1904. 
- Hosannah de Oliueira.- .Artl1ur Lemos.
Novaes. -Indio do Br(J..Zí~.-Passos lfiiramla. 
-Rogerio 

N. 14 

Ao n. 18 do art. 1°- Mesa de Rendas de 
Penedo: 
Pes~oal da la.nch11. Ondina, que pertence á 

Mesa. .te Rendas de Penedo, de accordo com 
a. ta.bella de 1903, 15:7.20$000, 

Material, comprehondendo conservação da. 
lancha., reparos, combustivel e lubrifloa.nte, 
4.:000$000, 

Sala. das sessões, 21 de no-vembro de l'J04. 
- Roymundo de Mirar! da. - Epaminonclas 
Graci~tdo, 

N. 15 

Seis roma.do1·es a 40$ men-
sa.cs, 480$.... . . . . • . .. • • • 2:880$ 

Material e expediente ..... 4:000$ 10:720$ 

S:1la das sessões, 21 de novembro de 1004. 
-Alenc,ar G~<ima,·rtes. ~Carvalho Ol!aves.
Canrlida de Abre·u.-Gal'!os Ca.·valcanti. 

As em~ndns de ns. 10 a 16, inclusive, são 
complementares de leis já. vaiadas. 

A commissão as acceita modifica.ndo aponas 
a rle n. 15, quanto â gratificação do foguista, 
que deve ser de 1:200$, como era quando a 
Lancha. de quo se trata pertenc:i~ á A lfandega 
de Santa Catharina. 

N. !7 

Continúa em vigor o n, 19 do art. 26 da. 
lei n. 1.145, ele :n de de?:emb~o do 1903. 

Sala. das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Soare! deu Santos. 

A disposição que a emenda manda. vigorar 
é de equidade _e não tra.z augmento de das
peza.. 

A Commissão a acceita. 

N. 18 

Ao art. 1°, n. 17- Alfandega. de Pernam
buco-Das embarcações. 

Na rubrica- Pa.l.rões - a.ccrescento-se: e 
mais 600$ paPa fardamentos, elevando-se a 
verb:~ a l0:9ô0$000. 

A' rubrica 18-Mesu, de Rendas de Anto- Sala das sessões, 21 de novembro do 1904. 
nina ! -Affonso Costa.-Celso de Sou::;a.-Neiva. 
Consi~ne-se a verb:~ de 9:000$ para o 

custeio da lancha. a vapor Jansen Müller, ao 
serviço dessa repurticão, assim dascrimi
nada.: 
Um mu.chínista. ............. ,...... 3:000$ 
Um foguista..,.................... 1 :500;~ 
Combn~tivel c lubriilcan,es ....... -. 4.:500.$ 

9:000$ 
Sala. das sessões, 21 de novembro do Hl04. 

- A~encar Guim~l"~es, ·- Ca'l"')alho ChCJ;'>:-ez. 
- Candtdo de Abnu;- Ur<rlos Cavalcantt. 

· N, 16 

A' rubrica 18-Accrescente-se: 
Mesa. tio Rendas da Foz dll IguassC1 ( lei 

n. l. 201!. de 30dejulho, edecreton. 5,283, 
de 9 de agosto de 1904.) 
Um administrado%'........ $ 
Um escrivão .. .. . . .. .. . . . $ 
Quatro guardas, a 480$ de 

soldo e 24.0$ de etapa.. . . 2:880$ 
Um patrão de escaler..... 960$ 

A Commiesão, p<ll' equidade, accéit<J. esta. 
emenda., visto que igual favor já. foi conce
dido a outras a.lfundogas. 

N. l9 

Onde convillr: 

Fica o Governo autorizado a. permit.tir quo 
o conselho ftsc<J.l da. Caixa Economica e Monte 
de Soccorro, dest<l cidade, dcspenda até a 
iroporta-qcia do 300:000$ com a-s obras de 
acm•escenl;amento do eJificio onde funccio· 
nam esses estabelecimentos, reconhecidas 
necessa.rias aos serviços dos mesmos, cor
rendo as despezas por conta. do f undo da 
t•eserva da Caixa Economica. · · 

S~la. das so~sões, 21 de nonmbro de 1904. 
-Cort·êa Dutra. 

A Commissão acceita a emenda, pois sabe 
que o predio onde funccionou a, Ca.ixa. lilco
nomica e Monte de Soccorro desta Ca.pita.l, 
oa.rece urgentemente ser a.ugmentada., 
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N. 20 

At•t. 8•, n. E' o Governo autorizado, na 
vigeucia da presente lei, a permittir que o 
conselho fiscal da. Caixa Economica. de Porto 
Alegre· das penda até a quantia. de 150:000$ 
p:na. a.cquisiçlLo de terreno e construcção de 
um ed!ficio adequado ao funccionamento da. 

·- mesma caixa, correoclo e;sa. de~peza. por 
conta doe l'ecursos proprios desse estabeleci· 
roento. (Lei n. l. !45, ue 31 de dezembro de 
1003, arl . 26, n. 7.) 

Saia. d&3 sessÕes, 21 de novembro de 1904. 
-'Victori»o Morteiro,'- Ange~o Pinheiro.
Líogo Forluna.-Soares dos Sat~tos.-James 
Darcy .-Germano Hasslochet-. - Ve ,pasiano 
d& . Jl.lbuqltCrqtls. -Ar,hur Bomem clr: Car· 
·valho. 

O quo manda. es!.a. emenda. já figura no. vi
gente l ~i do orçamento, ~ é j~t.o q;u~ ~n
tinue a a.utorização que at ada na.o 101 11ith· 
za.da.. 

N. 21 

E' o Governo a.utorizado a permittir que, 
na vlgencia desta lei, o coDBelho ftsca.l da 
Ca.in Economica de S. Pauto despenda. até·a. 
quantia. de 200:000$ para a.cquisição de ~m 
edificio quo possa ser adequado ao funec10· 
nl\meo.to da mcama Caixa, correndo essa des· 
peza por conta. dos reoursoe proprios desse 
estabelecimento. · 

Sala. das sessões, 21 de novembro de 1904. 
Fernando Pre3t~s. - .4. Candído Rodt·í
gues. 

tra.t<t esta ·emenda tez o levantamento da. 
planta. ca.dastra.l da. Fazenda. de Santa. Cruz e 
que della se está servindo a . administração, 
para os afastamentos dos lotes da mesma. fa.· 
zeo.da; a emenda. é,porta.nto,justa. e a. Commls
são a acceita. com a seguinte modifl.ca.ção : 
-Em vez do o Goyerno . pagará, diga-se-o 
Goveroo fica. autoriz:Mio a. paga.r-o mais 
como está.. · 

N. 23 

Art. O Thesouro Federal, · delegacias 
fiscaos, a.lrandegas e mesas de rendas N!&li
zarã.o, em vista. dd.8 guias que lhes forem 
apresentadas pelos funcciooarios activos ou 
inactivos, civis ou militares, nome:~dos, re· 
movidos ou de residencia transferida. e ex
pedidas pelas repartlçõe;~ fedoi'<IOS, o paga· 
meoto dos veocimentos, gro.tifica.ções, ajudas 
de custo, tenças, pensões e mo ntepio, indo· 
penden~mente de qua.esquer operaçõos ou 
transCerenclas de creditos realizadas entre o 
Tbesouro e o Tribunal de Contas. 

Art. A repartição que expedir a. guia 
consignar~ todos os elementos necessa.rios á. 
elassificaçã.o da. des~, de acco;·do com :\ 
lei orça.menta.ria e com as ordens que auto
rizaram a despeza naquella. repartição e o 
salda j" respectiva verba que lhe füi consi
gnada no exercício corrente em que se der a. 
tra.nsCerencia da. despeza.. 

Art. A Diroot~ria. da Contabilidade, as 
delegacias fisca.es, alra.ndegas o mesas .de 
rendas tleverã.o pa1•tioipar immedla.tamente 
á.s repartições interessadas el!l ta.cs deepezas 
por este modo ~ra.nsterida.s de fórma a ~e 
rcgula.ríza.r a. escrípturaçã:o dos creditos dis· 
tribuidos e escriptul'tl.dos no Tbesouro e Tri-

A Comroissio a.ceeita. a emeo.il.a. e como bunal de Contas, sem prejuizo dos portadores 
está inrormada de que a. verba de 200:f!OO$ das gulas legalmente expedidas de uns para. 
não será. 1utnciente pa.ra. a acquiSlção outl'os Estados ou replrtiÇães f'ooer:tes. 
de que se trata. e t&m?em que, tal~ez, me- Art. Nenhum empregado ou tuncciona.· 
lbor se consultará o 1nteresse. pubhoo, e<;ID· rio será desliga.do de sua repa.rtioio, quando 
etruindo um predio para a. Cau:~ Ecooomt~a. commíssiona.do ou transferido, sinã.o em vir· 
de S. Pa.ulo, em vez de o comp~a.r, propoe tudc don.cto que Lhe der d ireh•o ao abono de 
a..seguinte sub·cmonda.; onde so~tz 200:000$:- ajuda de custo e p:ISsagens de a.ccordo com 
diga.-su:300:001}$ para C(lnstrueça.o ou-o ma.H a le·,islação em vigor, ra.cilitaodo·s8 !J<lr osso 
como está. modo o sou transporto, cumprindo á repar

N . 911· . -· 
· Art. O Govel'no pagará. ao eoge~beiro 
do Minieterio da Fa.zen•la. o que for arbttra.do 
pelo Thesouro pélo levan~a.mento da pla.nt'l. 
cadas\ra.l da f!lzend:J. de Santa Cruz e que 
está ee'rvindo de base p:~.ra o nfo1•amento o 
rernlsaões de toro na.quella. Ca.zenda.. 

Sala das sos.lões, de novembro do 1904. 
- :r, Cru Deilo Cavalcanli, 

A Comroiasão está. devidamente intorma.da. 
do que·n&. mlidâde o eligeilhelro de quo 

tição em que se :~.cba.r set•vindu ;•justa. r suas 
contas e expeuir a competento guia. para: os 
devidos el!oltoe. 

Sala !las sessões, de DI)Yembro de 1})04.. 
- J. Cruwllo C"~alcanti. 

Esta emenda, inc.Jntost.a.volmente, facilita. 
muito aos empregados o recebimento ae seus 
orJenados, gratillc&ções, ajuda.~ tle custo, etc., 
ma.s, em componsa.çio, s obrecarrega. as re
pa.rtlções 1lsoae1 proporeion<Ltmeotc, \ornan
do, a.o mealllo tempo, mais prova.vel a. de· 
mora e men01 pertoib. a rogularida.d.e da es· 
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cripturacão. Demais, o a.ssumpt.Q carf'ee ser 
ponderado para melhorar-se o serviço de 
modo conveniente ás rep:1rttções e aos respe
ctivos funccionarios. Neste empenho o Go
verno C5iá., parecendo, portanto, que se devo 
esperar o que elle propuzer para adoptar-!le 
o que mais acortado for. 

Por omqua.nto o oro loi orQarro 1tari:~. não 
julga. a Commissão que se deva.fazer o quo 
manda & emenda que, por essas rãzões, não 
ê acceita.. 

N. 24 

Onde convier: 

Continuam em vigor os ns. 15. o lô do 
art. 26 da lei n. 1.145, de 31 de d~zemhro 
de !903. 

Sala das sessões, novambro do 19J4. -
A. 21foreira da Silva.-Jasé Lobo.- Fe1·nando 
Prestes.-.Francisco .Jial!a. - F1·ancisco Ro
meiro . - Rebouças de Cc.rt~alho. - PauUno 
LopEs .-Bernardo de Campos. - A. Camlido 
Rodrigues. -JuUo Santos. -Juuino Cardoso. 
-Arnolfo Ascvado.-l'en·eil"a Braga.-Bricio 
Filho .-Be'fflardo Jiot1teiro.-Bueno de Paiva 
- '\lirittlo ~Mascarenhas. 

As diaposiçõo11 que a emenda manda cooti
nuar em vigor são asqueautorua.mo Govern.o 
a liquidar suas contas com os Estu.dos e a.res
tituir, a diversas municipa.lida.des, a impor
taneia de impo3tos arrecadados.· - A Com
missão. a. acceít a. 

N. 25 

Onda convier: 
Art. Continua. em vigor no corrente 

exercício o n. 15do ar~. 26 da. lei n. 1.145, 
de 31 do dezembro de 1903, 

Sala das seilfões, 21 do novembro de 1904. 
- Perei1·a Lima.-Galvtro Baptista. -llenri· 
IJHB Boroer, - Jrtli~ Santos. - Alborto Besa
mat.-Erico Coelho .-A. Canclido Ir.odr-igues. 
- J, CruveUo Cavalcanti.- Jotto Baptista. -
liilrreira Braga. - Jose Lobo, - C. Peixoto 
Filho.-Ma-u?'icio de Abrer, .-Ar-nolpho Aze
vedo,-Ber~at·do de Oampos.- C. Teixeira 
B1·and(lo.-BeUsario Augusto. - Pat!Liflo J..,. 
nior. -Silva Oarh·o, 

O que prop õe esta emenda está iucluido 
na anterior (lf. 24). E~tá, portanto, preju~ 
dicada. 

·N. 26 

e instrucçõos referentes a.o oommarcio ma.ri
Umo, marinha e navegação merc:J.uto coor
denada. pelo tenente Eduardo de Lima. na 
vígencia. do corrente exercício. 

Sala das sessões, 21 de novembro de !904; 
-AffoYtso Cosla.-Nclson de V<t$conreUo$. 

- Cresce, dia a. dia., a despeza. da Impreuaa 
Naciona.l, que, longe à e dar saldo!, todos os 
annos apresenta. de(icit. Não se deve, pois, 
senão muito excepeionalmente, autorizar 
nova.s deapez:J.s. Pensa, portanto, a Commis· 
são que a emenda. nõ.D deve se a.cceit.a . 

N. 27 

A:t. 8.0 n. E' o Govet·no autor izado, na 
vigencia da. presente lei, a. dar nov:J. organi
zação ás cailtt.LS cconomicas, dnntro dos re~ 
cursos das mesmas r~'lixas, sem ouus para. () 
Thesouro. 

Sala das sessões, 21 de novumbro de 1004. 
-Ang11io Pinheiro.-Diogo l'ortu11a-- Victo· 
ri110 MonteiJ·o.-Socm~s dos Santos.-Oermano 
Hauiocher,-A1·tlm1' Homem do Car"Vaiho,
Jame.s Dm-cy.- Vesposim1o ele Alb~<qw~~-que. 

O Governo está estudando a melhor orga· 
nização a dar ás caixas economica.~. pelo que 
a Commissão acceita. a omcnda com a se
guinte modidc:1ção: «E' o Governo autori· 
zado a. reorganizar as caixas ec.momica.s, 
som augmento da. dospeza, ficando, ddsde a . 
data. desta lei, limitatl.o a 4:000$ o maximo da 
impor:a.nci:). depositada, por caua depo.Si· 
taute, cootínua.nuo, entretanto, a abonar-se 
juros aos depositos já eJ:istentes, superiores a 
ei!Sa. soruma. 

N. 28 

Ondo convier: 
Art. O Gove1·no fica. au~ Jri~a.Jo a trans· 

feril' ao Estado do Piauhr,mll:ianto indemni· 
zação, as fazendlS nacionlc!l eJtís~cntes na· 
quelle Estado, respeitado o contracto de a.r~ 
ronda.mento existente. . 

Sal <~o dt\S sessõe.;, 21 de no V'O mbro de 1904. 
-Jooguim Pire.t. · 

O Governo tem autorização para vender 
os "Qro p rios na.cionaes de q uc nã.o precisar 
para serviço da. União e, ovidentomento, 
quando vendar algum que esteja at•renda.do, 
terá de respeitar o arrendamento. Assim, a, 
emenda. é del!lnecessaria, polo que, pensa a 
Commissão, não devo ser acceita. 

N. 29 

Art. O Podel' Ell:eautivo é atttorizitdo a On!le conviar: 
ma.ndar imprimir na Imprensa. Nacional a Art. Fica o Governo autor·izado 11.rever · 
consolidacio dasleis,deeretos, regulamentos o arreodamenta d~1s fazenda! nacionaea do 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 251051201 5 15:03 - Pêgina 16 ae 43 

!HS ANNAES. DA CAMARA 

. Estado do Piauby, reduzindo a. contribuição, 
caso tique provado não existit• nas mesma.s 
mais do18.000 oabeças de ga.do . 

SaJa. dil.s Eessões, 21 do novembro de 1904. 
Joa'{Uim Pin~s. 

A' Commissão não parece con vcnieote nc~m 
precisa asta. emenda, visto que, .si for a lle
gado e provado q ue houve d iminuição _de 
gadojnat fazendas do Piauhy, de modo a. al
terar as condições do con.tra.cto, este p oderá. 
ser rescindido ou modiftcado p elo Governo, 
como for de justiça, inucpenden te de uma. 
autorização, para a qual fa.llecem ~ Cnmara. 
indispensaveiB fundamentos. 

. .Á emenda, parece, não deve sor acceitn.. 

N . 30 

Fica. o Governo a.utol'iza.do a e.bona.r ao 
: actual inspector da Alfandega de Santos 
Antonio Roberto de Vasconcellos uma. grati
ficação correspondente ao valor de dez quo
tas a.unuaes, a partir de L de fevet•eiro de 

· 1898 até 31 de· dezembro de 1903, equiva
lente á difi'erenca. entre 4.0 q uota.s que de

. veria 1•eceber pelo exerciclo . de sua aom
mis.são de inspector e 30 quotas que foram 
pagas de a.ccordo com o decreto n. 2.807, de 
31 de j aneiro de 1898. 

Sala dM sessões, 2 1 da novembro de 1904. 
-A. Candido Rodrigues ;-Gale<to Oarcalhal, 

Por um erro typographico ftgui'OU n :1. ta
bella respectiva, em 1898, o inspector da. 
Alfa.ndega. de S;mtos com direito ~ 30 quotas 
quando o que luc fôl'a marcado e consta. do 

. respectivo o:riginal,escripto por um dos mero· 
broa da Commissão da Orçamento, e1•a.m 46 
quotas. 

Este funccionario tem, constantemente, 
reelama.do pelo que lhe é devido, mas só foi 
attendido em parte, corrigindo-se o erro n a. 
vigente lei de orc;amento, mas só pará vi
gorar della. em deante. Parece que é justa. a 
emenda a a Commis~o a. acceíta.. 

N. 3! 

Ru.brica. 16- Delega.cias Fiscaes : 
Eleve-se a verba.-Material-da de Ser gipe 

a 58:500$, sendo 50:000$ para reconstrucçã.o 
do proprio nacional em que funcciona-va.m a. 
Delegacia e a Cai~a. Economica.,. conforme a. 
autorização conferida pela l ei n. 1.145, da 
31 de dezembro do 1903, art . 26, o. 8. 

A CommiSl!ão acceita. a. emenda, m~.s para. 
inclnil-a na verba-Obras-do Minister1o da 
Fazenda, evitando aSl!im o a"gmento de des
pez:l.. 

N. 32 

Rabrica n. 9-Il.ecebedoria da Capüal Fe · 
Lleral : 

Augmente-se a Yerba - Material - da 
quant.b de 1; 200$, para a.tuguel de casa do 
_porteiro, a exemplo do que sa pratica para 
eom os por,eirgs da Alfa.ndega e d t\ C<ü:ta da 
AIDOl'tizaçã.o, 

Sala das sesàões, 21 de novembro de 1904. 
-Oliveira Vallad(to. - Felisbello F1•eit·e • 

A Recebcdoria da Capital Federal func· 
ciooa. no mesmo edillcio· em que funcclona. 
o Thesouro, parecendo, portanto, quo a me
dida proposta na. emenda sttpra. · nfio deve 
ser appro-va.da. 

N. 33 

A' rubrica n. 17-Alt'a.ndega.s : 
Alt'andega. da. Capita.l Federal-Augmeota . 

da no mater~al do 1:800$, destinados ti dia
ria. de 5$ para a.limeuta.ção do gu~rda-:-mór, 
quando em serviço da. bat•ra, ad mslar do 
que se abona aos seus ajudantes. 

Sala das sessõe~. 21 de novem bra de I 904. 
-Teixeira de Sá.-Nelson de VasconceUos,
Angelo Neto.-Bu1hões 1lfarcia~,-Raymundo 
de Miranda.- Heredia ele Sct .-CorrêaDttlra. 
- Amel'àeo de Albuquerque.-Augusto de Vas
wnceUos. 

A Commissão nã.o acceita. a. emen(la. O 
facto de terem uma. gratificação Oll ajuda.ntes 
do gua.rda-mór não é, por si 96, ra.zã.o para. 
que o tenha. t ambem este funcoionario, cuja. 
retr ibuição é superior á. daqueUos. 

N. 34 

A' rubrica. n . 33-0bras- na Capital e 
nos Estados: 

Accrescente-se: 

Para construcçãa da uma ponte met<4llica. 
em substituição da. que existe, em estado de 
ruina, sabre o l'io Paraguay, dando commu
nicação para. a Alfandega de Corumoár-JUals 
100:000$00(1 . 

Sala das sessões, 21 de novem bro de 1904. 
-Lindolpho Serra. 

Sala das sessões, 21 de no-vemllro de 1904. O -~·ojecto consigna. a importancia de 
-OJi'l'sira Vaiiadão.-Rod.rigues DOt'ia. - Fe- 780:001)$ par a obras, e sendo a. de que tracta a 
litbello .Frei,-e,-Jouiniano ile CaM~alho. emenda supra do impo1•ta.ncia. e latereSile 
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--pa.ra. a. propl'ia. arrecadação das rendas, certo: 
merecerá do Governo a ma.ior attençã.o, nã.o 
sendo mister a.ngmenta.r a. l'Ospocti VIl consl
gnaçio. 

P or este m otivo, a. Cvmmissão não aceita 
.a emenda. 

N. 35 

.Art. 1°, n. 17 (Alfandega.s}: 
Augmentem·sc 88 sub-consigna.ções- Pes

.soa.l d;;s ca.pata.zia.s- e- Ma.terial- da Alfan 
dega. do Ceará. da.s seguintes quMtia.s neccs
earias ao custeio dos guindastes a va.oot• da 
nova ponte de descarga. da mesma alfaádega: 

P essoal das OapC<to.:-ias 

·2 macllinistas a 7$ diarios......... 5: llO$ 
· 2 foguistas a 3$500 dia. rio&, . . • . . • . • 2:555$ 

llfacerial 

Combustível o lubrifica.ntCll.. . . • . . . 4:000$ 
Saio. das sessões, 21 de novembro de lOOi. 

-Sergio Saboia.- Francisco Sá.-Thoma.: 
AcciOl!f.- Gonçalo Souto.-Edtca~·ào Studart . 
- 'l'hornaz Oa1!alcarJte. -Joao Lope.~.-Be::er

, rit Fontcrtclle. - Frede2·íco Bo,·ges. 

Para se tirar proveito dos melhora!uontos 
ultimamente realizados na Alth.ntl!!gU. do 
Ceará,~~ll!. a construcçã.o de uma vasta ~onto 
e acqulslcao de guindastes :L vapor, é lUde

_pen5avel a. despeza. que a emenda autorizo.. 
A Commissão a. acceita. 

N. 36 

Fica. o Go-verno autorizado a rea.lizaL· a 
-reforma tecbnica. da Casa da Moedll., 

Sola das sessões, 21 de novembro de 1904. 
- Americo de Allluque,·que _ - 8ulhrJes Mm·· 
cial.- Oon·ta Dut1·a . -Nelson de Vasco•:

, ce!los.- Hersdia rle Sd, 

Na sessão do anuo pilSSado o Cong1·esso, de 
-a.ccord~ coro o Gove1•no, reformou a Casa da 
Moeda e a experi.encia. ainda nã.o demons
trou, - s·e~undo o parecer de a.dmlnisLra.çã.o, 
que e lia. já. precíse de nova reforma.. E si 

• assim pensa. o Governo, inutil será a. auto· 
riza.çã.o que se propõe lhe seja dada. Pensa, 
:pois, a Commtssão que a emenda não deve 
ser acceita. 

N.. 37 

A' verba do n. 32 do art. Jo (Exe1•cicios 
:findos): 
- Accreecente-se, sendo: 712$800 para pa.

<ga.mento do que se estivera devor o.o escrivi.o 

'da tbesoura.ria. da. Est rada. de - Fi?rro Central 
do Brazíl, correspondente ao exe1·cicio do 
1902, em que não lhe foi pa.ga a. gra.titicaçã.o _ 
devida. · 

Sa.la das sessões, 21 de novembro de 1904. : 
- Amel"ico do Albuquerque. - Frederica: 
Borges.- Corda Dulra .- Heredio. de Se! • ....., ; 
Bulhões "lim·cia~.- E!i.<eu Guilherme.- N el· . 
son ·ele Vasconcellos.- Sd P?·eire. , 

As divídns do exercícios findos tem um · 
pr ocesso ei!pecia l a que recorrem os numero
sos intel'essados, a ollualmentc. Não ha., :pois, 
razfio :pa.1'a un'la di~posiçií.{) oxcepcionnl re· 
!ativa a um só · c:redot·, tanto roais quando, · 
como se deduz dos termos da emenda, . 
seus dignos ~!gna.tarios mesmo, não sabem • 
ao certo qnaoto deve o thesouro. 

A emenda, parece, não deve ser acceita.. 

N. 38 

Accrescente-~e onde convier : 
l''ica equiparada o. diaria pet'CObida pelos 

conti.ouos da Delegacia. Fi8cal em Minas Ge· 
raes, Bello Horizonte, á. que percebem os 
contínuos da Delegacia Fiscal de Pern11mbueo 
e s. Pauro. 

Sala das sessões, 22 de novcmbl'o do 1904. 
- Estevam Lobo , 

Tl•ata-se, na emen•la supra, de serventes 
e não de con tinuos, como, pol' engauo, na 
mesma se lê . Corrigindo o engano, a Com· 
missão accBita a. emenda.. 

N. 39 

A' rubrica 17 .. -Alfand~s : 
Augmentando de 15 a 18 o numero de 

quotas do tll.esonreiro da. Alfandoga. da. Ca
pital Federal, ad instar ao que se dá com os 
tb.esoureiros das aHlmclegas d.e primeira ca
tegoria. 

Sala. das sessões, ll de novembro de 1904. 
-Teixeira de Sá. - Netson de Vu.sconcellos,
Angelo Nelo .-BúUwes flftl1'cial .-&tymundo 
de Miranda. - Heredia de Sd.-Ribeiro Jun
queira.- Cot·;·êa Duka.-Americo de Al/n,. 
querque .- Augusto de Vasconcellos . 

A maivria da Commissão acceita a emenda. 

N. 40 

Onde conviex- : 
Doo remanesqentes da prestação da Com

panhia do Loterias, destinem-se 25:000$ por 
anuo á. Caaa de caridade de-Itajubt. 

Sa.la da.s sessões, 23 de novembro de 1904 . 
-Carnei:ro de Re.:-ende . -'- Antero Botelho.
Bueno d8 ]>aiv<~. 
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N. 41 
Onde convier : 

-Dos remanescentes da prestacão da. Com
panhia de Loterias, destinem-se 2:000$ por 
anno á Casa de Cal'idade de Ponte Nova. 

vez veriJleadas a ex~tidão do deposito e a. 
sua reth·ada. pelo orphão J."eSpecüvo. · 

Sala das sessõee, 28 de novembro de 1904. 
-Ribeir/) Jungueira .-Carneirl) · d~ Re~ende·. 
-C. Peiaoto Filho. 

Sala das so~sões, 22 de novembro de 1904. A Commissão acceita. a emenda corrigido, 
-Caloge~·as. - o engano typottr-aphico, devendo ler-se : r.e

N. 42 

. Onde. convier: 

: Dos remanescentes da preshção deviúa ao 
. Thesouro pela Companhia de Loterias Na.· 
cionaes destinem-se 5:000$000 ao asylo de 
alienados do Nossa Senhora da luz, em Curi
tyba, Estado do Paraná. 

Sal3. das sessões, 23 do novembro de 1904. 
-Alencar Guima!·ães.- Carlos Cavalcante,
Carvalho Chaves.-Canclido de Abreu. 

As 1res emend•s de ns. 39, 40 e 41, relu.· 
tivas a benedcios dos remanescentes da pre' 
staçã.o da. Com:pa.nhia. de Loterias, fuodam·se 
no falso supposto de que ha remanescentes e 
qu9 delles se póde dispor. Não ha e, quando 
houvesse, a. elles já. deu a lei o devido des
tino, como se -vê do art. 2•, n.XIV, Iettra K, 
da Ioi il. 953, de 29 de dezembro de 1902. 

Essa mesma. lei no citado numm•o,Iettra g, 
declara. que, «uma vez celebrado o contraeto 
para. a exti·aoçã.o das Iotcl'ias, não poderão 
mais ser alterados, ·até sua terminação; os 
onus e impostos estabelecidos, a. distribuição 
dos b3neficios pala fól'ma. desta lei deter· 
minada, as>im como a quota destinada aos 
premias.»> 

N""ao póde, portanto, a emenda ser acceita. 

N. 43 

quisitorias judtciaes e não policiaes. 

N. 45 

Accrescente,se onde convier : 

Ficam equiparados aos trabalhadores da. 
Alfu.ndega da Capital Ped.era.l, quanto ao a.u,. 
manto de 10 •/o nas diarias que pereebElm,os· 
manda.dores, abridores, arrumail.ores, aUJ:i
liaresj tanoeiros e o -vigia da. mesma. alfan.· 
dega.. 

Sa.la das sessões, 2t de novembro de 1904. 
'-Heredia de Sá. 

O anno passado foi concedido aos traba
lhadoras da. Alfandega. o accrescimo de lO o/.,. 
sobre sua diaria. a a. emenda estende essa fa.· 
vor aos empregados que .menciona. e que são. 
da. mesma. categoria. 

A Commis>3ão acceita a emenda . 

N. 46 

Ao art. 1•, n. 17-Alfandegas: augmente~ 
se a verba respectiva de mais 7:950$, para. 
elevar-se a 4$500 a. diaria dos tres manda
dores das capatazias do Maranhão e & 4$ a, 
dos 50 trabalhadores das mesmas <:'.apata.zias. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1904. 
-Jose Euse/Jio.;....Ctmha Machado. 

A Commisaão Mceita a emenda com a. mo· 
Ao art. 1•, n. g: diflcação seguinte:Fica.melevadasde 10 •/. as 

dia.ria.s dos tres mandadores das capa.tazias: 
Accrescento-se I :000$ ao thesoureiro da da Alfandoga. do Marttnhão e dos 50 tra.ba.

Recebedoria da Capital Federal, :para que- lb.adores das mesmas capatazias. 
bras. 

Assim é a.bonadr. a todo~ os tb.esoureiros e N, 47 
pagadores. 

Acc~escente-se onde convier: 
Sala. das sessões, 23 da novembro de 1904, 

- Oru11eUo ca11alCanti. Fica ele-vada de quatro a chJco mil réis a; 
diaria. dos empregados da secção de ma.chinas 

A CommiS!!ão a.ceita a emenda que fa:e des- da Alfa.ndega. da. Capital Federal. 
apparecsr uma desigualdade. Sala. das sessões, 21 de novembro da 1904. 

-Heredia de Sd. 
N. 44 

Accrescente-se onde conviet' : A Commissão acceita a emenda, mas pa.ra.. 
allJIDentauómente lO •f·· A.saim, oft'erece a,. 

Art. . Fica. o Governo a.utorizado a abrir seguinte sub·emenda: 
os ~tos neces~~ri.os ·para. pagamento das Fica elevada de 10 •f., adiaria. dos empre-. 
r~uulltorias po!ictaes; ~m favor de orphãos, gados da. secção de machinas da. Alfandeg~ da. 
CUJOS omprestimos esteJam esgotadOB, uma. Capital Federal. 
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SE55ÃO EM 28 · DE NOVI$Mfik6 bQ .f§d<t !A&JS1::; .. o..-, 

N. 48 
R11brica 12&-Impronsa. Nacional e Diaria 

0/f/cilll--Secção de Artes---Officinas-Pcssoal 
amovivel; 

Acilrescente-se depois da. palavra «ser
ventes» e gra.tiflca.ção aos empregados da 
tabella C do r()gulamcnto vigente por ser
viços extraordina.rios fó1'a das horas do expe
diente, como di~põe a nota abaixo da:referida 
tabella.' 

SaJa. das sessões, 21 de novembro de 1904· 
-Thomaz Ca.valcanti.-Calogeras. 

A Commissão a.cceit..'\ a emenda que, sem 
augmenta1• déspeza, attende á. justa. aspi
l"açã.o dos empregados a que ella se re
fere, 

N. 49 

E' o Governo autorizado : 

A entrar em accordo com a Asso~iação 
Commm•cial do Rio de Janeü•o para a ter· 
mina9ão das obt•as de ptoedio quo a referida 
assoctaçã.o está. construindo.á. rua.· Primeiro 
de Março e para a liquidação do debito que 
a mesma tem com o Thesouro Federal. · 

a) o Governó abrir& o Cl'odito neaesso.rio 
destinado a adeantar â. Asaociação Commer
cial a somma. de 500:000$ para. a. conclusão 
do referido predio, concorrendo a. associação 
para. as mesmas ob1•a.g com os rendimentos 
que &otllalmente percebe da. parte do edi· 
tleio j;t concluido e arl'enda.do ; 

b) conaluidas a.s obras mandará. o Govet•no 
proceder á. a.valiaoão do. edlficio e o adqui
rirá, a.rt•endando·o li. Asaocla~ Commercia.l, 
reservadas as salas necessa.riás para a Junta 
Commercia.l, Camara Syndical e Bo.laa ; 

c) a quota annual do arrendamento será 
. ca.leulo.da tomando-se por base a quantia 

paga polo Governo pela parte do edillciQ 
oceup:1du pela Repartição Geral dos Correios. 
- .Fhmcisco Veiga. 

N.50 

Fi<ia o Governo autorizado : 

1•, a. ad~uirir, por preço nã.o ez:cedento 
da. a.va.liaçao feita pelo engenheiro zeladO!' 
dos proprios nacionaes - 95:000$, a. ilha. do 
Marambaia ; ·· · 
. 2•, a. equiparar a gratlfieaçio dos dons a.Ü· 
xilia.res da. Inspectoria. de Seguros á que 
venciam os mesmos empregados da Superin· 
tendencia de Seguros Maritimos e Terrestres, 
n~ exeellendo a. verba para. essil. despeza. 
recolhida ao Thesouro pelas companhias tis· 
caliZa.diU • · · · 

Vol. YII 

Continlia em vigor a autorização co~ce
dída ao Governo pelo art. 26, u. 6, da.le1 Ei;0 

Orçamento da. Despeza, do corrente excercF .·. 
cio, relativa á a.cquisição de terrenos aonh~·' 
guos á. Ca.sa da. Moeda. 

Sala. das sessões, 21 de novembro de 1904; : 
- Francisco Veiga. 

N. 51 

Eleve-se a sul>-c~nsignação-Despezas di• 
versà.l!, do Tribunal do Contas, do 3:000$ a. 
l!:OOO$, sendo o augmento de~tinado á. grati~ 
ficação pela. tomada do contas fóra. da. hora. 
do expediente. 

Na. verba 23, reduza-se de 30:000$ a. 
22:000$ a qu-.ntia destinada. ã. tomada. d& 
contas. 

Sala. das Commissõos, 21 de novembro de 
190t.-li't-ancisco Veiga. 

As emendas sob ns. 49, 50 e 5!, a.presen. 
talas pelo relator, o fo1·am de aocordo ~oni 
a l:ommissão e consultando interesses pu~ 
bJicos. São, pm•tanto, accclta.s,moditloaodo·se 
entretn.nto a de n. 50 de modo a nã.u ftoar 
diminuída a verba consignada na Pubrica.
Thesouro NncioDal, para a tomada de contas, 
pois, em virtude de posteriores inrormaQões, 
soube o rola.tor que essa repartição não pôde 
prescindir da verba. pediaa pa.m aquelle 
ftm. 

AS3im, só a primeira. parte da emenda. t3 
que deve ser approvada.. 

Sala das Commissões, 28 de outubro de· 
1904.-Cassio:no do Nascime,,to, prosidente.
Fratwisco Veiga, relator.-l•rancisco Sd.
CQrnelio da F'on8Bca. -Laurindo Pilta, 

N. 297- 1904 

Atdoriza o Poder E'l:ecuti'llo a abrit• ao Minis· 
te1·io da lndustria, ViaçcTG e Obras Pu
blicas o credito especial de 60: 820$9551 . 

para pagamrmta ao engenl1ciro Alfredo·. 
Novis, de um~ inclemni.raçllo pela redtlcçiro 
d!J 25 o I o nos rr~ttls da Eatrada de Ftlri-o 
drJ Baturité, de accm·rlo com o drJct·eto
n, 9,684, de 19 de junho de 19()(), dope
ríodo lle 19 de junho de 1900 a ·29 de abri~. 
de J.90l -

Pelo art. 4• dlJo lei n. m, de .8 de de~ 
zombro de 1896, foi o Podar Executivo il.uto
rizado a arrendar as estradas de tor ro da. 
União, mediante coacurrencia. publica. Uza.n• 
do desta autorização o Poder l!.'ll:ecutivo con
tractou oom o eligenbeh'O Alfredo Novia o 
a.rrGnthtmento da. Estrada de Ferro de :Bri.tu~ 
rité, pelo decreto n. 2.838, did7de :·marÇo 
~ffi~. ·. . 

66 
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Entre as Clausul~s mencionadas no d~oreto 
referido, ha. a de n . XVII, que estipula o se
.guinte: <~:Vigorarão para a estrada arren
dada as condições regub.mentares aetuaes, 
~offrenú.o as ta.r:ifas as modíticaçõe! que, em 
·-vish.das bases que acompanharam a pro
;posta do arrendatario, fol'CIU approvadas 

. pelo Governo. 
· § 1 . " AS tarifas serão Ji:~:•~s ; dl} fLccordo, 
. :poróru, com o Governo e par:~ casos· espe· 
ciaes a seu juizo, polle;·ão solfr!ll' uma. re· 
ducção, quo perdurará pelo tempo que fôl' 
determinado. Enln: os casos especiaes com
prehcndem·se Õs de fo.lta e ca1·estia ele gene-
1'CS alimm!1cios. » Esta cb.u~ula figura tc:üu · 
&!mente no contracto celebrado. em 12 de 
abril do moRroo anuo, sob o n. XVHI. 

Em junbo do 1900, attingia. as propot•ções 
de um:.~ verdadeira calamidade a situação Jo 

· Ce:mí., fia.gellado pelll. secca.. Havia. fMta. 
absoluta do gouoros a.limenUcios em tod:•s 
as :powaçues do interior, servidas ou não 
pela.s cstt•ada.s do fot-ro, c o custo dessoB ge
neros er:J. ca.rissimo. Attun(lendo ã.s solici
tações reiterada.s do governo daq uellll Es
tado, o Ministro da. Industl'ia e Viação reoom
mendou ll.O engenheiro fiscal j un1o <1quella 
estrad[l. quB entrasse em accór'da com o a.r
l'endatario para o fim do obter a l'educção 
até 30 °/" nos preços consta.ntes da.s 'tarifas 
do.! genoros alimentícios. Nã.o tend.o o ar-

• l.'ení.la.tal'!o da.do protnpta soluç:lo á. pl'Opusta. 
. do Govc.ll'no, e llxigindo a. situação do Ooa1•á. 
uma. proYidencia urgente nesse son tido, viu· 
.se o Sr. Prcsillcnte da. Rcpublica. na nacos. 
sidade de ordenar a reducção d~ 25 • 1. no 

: f~ete daq uelles generos, por decreto n. 3.684, 
·dCll9dejunho de 1900. 

Esta rerlucção vigorou até 29 de abril de 
. HlOl o attingiu á s;mma do 121:653.~9!0. 
· O a.1•renda.ta.rio, logo que foi publicado o 
rlllcreto de 19 d.o jr!lho, p1•ateatou perante n. 

, autoridade campo tento e depois rocltttnou pe
rante o Ministerio da ln!lustda o Via~iio, 

; em dezomhro do mesmo a.1mo, contra tã.o 
· forte rOllucção naquolloa fretes, quo quasi 

constituiam todo o seu tmfogo, 
. O actual Sr . Ministro da Viação, depois de 

ter estudado rlemorada.monto essa reclama
' çã.o e do ter r~eonbocido até certo ponto a 
: ··sua procedenCla , conseguiu en tral' em um 
1 a.ccordo com o arren.rla.ta.r!o, do qual ie la
' vrou, eni 25 do abril do corrente "-llno, um 

'termo, do qun.l consta ter o Governo assu· 
i mido o compromisso d9 indemnizat-o com a 

, imyortaucia equivalente a 50 % da redu
eçao, ver'ifloo.da. pelo ongenbeiro tlscal, na 
renda da. estrada., durante o· tempo a q ua 
:a.cima. nos referimos, importa.ncia esta que 

c•. monta a · 60:826$955. . 
!· . A Commiasão de Orçamento, achando pro· 
f cedente o pedido feito poLo Sr . Presi.donte 

d[l, Republica., em mensagem do 18 de ouitt; 
llro proximo findo, para· occorrer ao paga
monto da despeza constante do a.Hudido 
accordo, sttbmette á consideração da. Cama.ra 
o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unico, Fica o Poder Executivo au· 

torizado a ab1•ir ao Ministerio dá Industria, 
Viação e O bras Pu blica.s o credito especial 
de 60:826$955, para. pagamento ao enge
nheiro Alfredo Novis de urna indemoizaç]o 
motivada pela red.ucção de 25 % nos fretes 
d; ~ Estrada. do Fet•ro do Ba.tm•itê, de accordo 
com o decreto n. 3.684, o:! e 19 do junho· de 
1900, no pet'iodo de 19 de junho de 1900 a 
29 de abl'il de 190 l ; revogadas as ctisposi· 
ções em r.:ontrario. 

Si a Cam:l.l'a o.pprova.r asto projecto, terá. 
concedíú.o nest~~ sessão os seguintes creditas 
eJ~:tra-orça.ment~rios: 

P apel Ouro 
40 creditas Clx· 

tro.ordinilrios 7.261 :4 U$884 127 :9()6$999 
9 credito:; ()Spe· 

ciaes... .... . 576:660$285 100:000$000 
8 creditas sup-

plementaras. 2. 3U : 970$509 49 : U 7$533 

10.180:042~58 277:714$532 

Sala àa.a Comrnissões, 26 de novombrD ile 
1904.- Cassiano do Nascimento·, presidente, 
-Paula .Ramos, rela.tor.- .Oornelio da Fon · 
scca.-l'1·ancisco Veiga.- Galecto Ca?·valhal, 
- U1•bano Santos, 

Documentos 1'8lali!Jos ao pa?'IIC81' supYa 

Mensagem 

Srd • .Mombros do Congresso Nacion al -
Tenho a. hom•a. de submetter !1. vossa elevada 
consideração ,'J. inclusa. exposição quo ma di
rigiu o Ministro . de E~ ta.do da lndusLria,. 
Viação o Obras Publicas, mostrando a neoes· 
sirla.de lle ser coilcodido o credito es])~cio.l da 
GO: 826$955, J.,lfll'U. pag::~mcnto a.o engenheiro 
All'redo Nov1e de uma indemnizaçi\o moti· 
v ada pela. reduoçlio do 25 o f o na t :1r ifa de 
generos de primeira necessidade, da Estrada. 
de Ferro de Ba.turité, da qual é o mesmo en
genheiro arrendatario, sendo a reducção 
relativo. uo período da. secca. do Cea-rá., 19 de 
junho de 1900 a. 29 de ab1•ll da 1901, 

R.io deJanoiro, 18 ,. e outubro de 190J. 
FR.ANCISOO Dlll PAULA RODRIGUES ALVES·. 

E><poaiçáo do motivos 

Sr. Presidente da. R.epublica.- O§ 1a da. 
<Jlaustt!a. XVlli do CO!Jtrac'to de 12 de a.bril de 



·1898 dispõs, com roferencia. ás tarifas da 
Estrada de Ferro de Da turi té: 

As tarifas serão fixas; de accordo, por~m, 
com o Governo e para ca.sos especiaes, a sen 
juizo, podc:iio so!Irer um11. redueçã.o, q11e 
pllrdurará pelo to rapo qull foe detm•minado. 

Não tendo tido, porém, o Governo, em 
1900, tempo para. entrur em accordo com o 
arrendatu.rio s>obre o abaixamento das ta,. 
rifas, visto a urgencia. de attendm• ás re
clamações da população do Estado do Cearü, 
devastado entã.o pal<1 secca, expedil1 a de· 
ereto n. ~ 3.68,1, 'do 19 de junlto cl.a.qtnlle 
a nno; r~duzi ndo do 25 ~/o o.~ fretes dos go
neros alimonticios de p1·imeira necessidade. 

Contra esse acto do Governo, o qual, 
aliás, pt'oduziu olfeitos (l.té 29 ele abril de 
1901, o arrendata.rio, no empenho de ro· 
sguardM' a integridade do seu contrttcto,pro· 
testou logo pera.n~e a autoridade competente 
e veiu depois, em de:~.:embro do 190!, do· 
cl.arar a. es&e Ministerio quo, não compor· 
tando a Estl'ada de Ferro Baturité íã.o forte 
reducção no.quellos fretes, que quasi con· 
stituia.m a totalidado de sou trafego, não era 
justo que pezasse sollrB oll3. sómente a dir
ferença. de 121: 653$91 O, a q ne, segundo 
os calculos feitos pelo fidou.l do Governo, a.~
tingiro.m os aba.timcn·tos resultantes do a.l
ludido do<weto de junho de 1900. Estudada 
convenientemente essa.· reclamação, toado 
em vista orespectivo contractó na clausula 
supracita.da, procut•oi resolvel·a pot· acoordo 
com o arrondatario, do que l'Oijaltou ltLvrar
so o termo de 25 do abril do co!'rcnte anno, 
.que junta por cópio., em vir~ude do qual 
cabe ao Govet•no o compromisso da indem· 
niza.l-o com a. importa.ncia. de 60:826$955, 
equivalente a 50 °(o da reducção vcl'ill.os.da 
na. renda du. estrada, du1'11.nto o pertodo om 
que vigorou o roferid{) decreto. 

A' vist11. do exposto, que submet·to á. vossn. 
elevada. consideração, fica demonstrada. a.ne· 
cessidade que tem este Ministei•io de lhe ser 
concedido polo Cong1·osso Nacional o ore· 
dito espacial do 60:826$955, para a satis
fação d~ dito compromisso. Rio Ull Jil.nciL•o, 
18 de Outub•·o de 1904 - Lo.w·o Mütler. 

Termo de aCJcordo ent1•e o G~werno Federal 
·e o engonlteiro Alfl'edo Novis, o.rrendata.rio 
d~ Estrada de Ferro de Ba.turité, arbitrando 
em 60:826$955 a indemniza.çã.o á. mesma. 
devida. pela reducçã.o das ta.1•ifas da mesma. 
estrada de ferro, em generos alimentícias, 
em consBquenoia U.a. secca no Ceará. (Aos 
vin ta o cinco dias do maz de a.bl'il de mil 
novecentos e quatro, presentes na Secretaria 
de Estado dos Negocios da. I cdustria, Viação e 
Obras Publicas, no Rio de Ja.ceiro, o Sr. 
Dr, Lauro Savorlano Muller, Ministro de Es· 
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ta.do dos Negocios da mesm~t r epa.rtiçã.o, !'· 
por parte do Governo ·Federal dos Estados ;-.
Uahlos do Br<Lzil, e o englluheiro João Au- ·; 
gnstci.Cesar de Souza, na. IJ.iw.tldade .de pro- ;;1 
c11ra.dor do al'relldata.rio da listrada de,Ferro 1í 
de Ba.ttlríté, engenheiro Alfrado Novis, con,- ~; 
fot•me provou cJm a. respectiva pl.'ocm·ação, j 
qua neste acto c:{llibiu e fi.ca. arctlivada nesta 1'1 
Sect·ebria. de Eshuo, declil.t'ou o mesmo Sr. i 
Minis&ro que, attJndendo a.o c1eu requereu o , 
referido procura,dot· do arrcndatario um deze- · · 
oove de dozemuro de mil noveceato3 e um, J;: 
sobre <~ ro!luccKo das ta l.'ifas da. mesma. es· 
trada de Ferro. em.gencros alimentícios em 
vil'tude de deereto numero tres mil seiscen· 
tos e oitenta. o quatro, de dezeaove de jt1nho 
do mil o novecentos, resolvia., de accordo com 
o dito al'renúat<~.rio, neste a.cto represen
tado pot• setl bastanto p1•ocurador acima. 
declarado, tixil.r om sessenta contos oito
centos e vinte e seis mil novocentos e cinco4 1 
eu ta ll einco réis ( üO: 826.$955) a alludida. · 
iudcmnização, oa.bendo ao Govet•no pravi
deud.tr sobl'e o modo ma.il regular de sor 
e!fectuado o pagamento, com o qual desde já. 
concot•Ja. o o.rroodatat•io. Pelo w·ocura.dor tio 1 

arrendat:J.río foi dito quo acceita.va. a iud~m
nizaç:to nos termos acima. indicados, obl·iga.n~ 
do-se pelo sou. constituinte engenheiro AI_ 
fL•cclo No vis arronda.tario da Estl'aúa. de Ferr

0 de Raturité a. naJn. mais l'!lclamn.r do Go 
verno Fedorltl sobro tal assumpto, pelo que-
o Sr. ~finistro mandou la n·ar o presente 
termo de <tccordo,que,depois do lido o achado 
conforme, passa a. assignar com o engenhlliro 
.Toão August•; Ces:~,r do Souza., procurador do 
engtlnheiro Alfredo Novis, arrendatario da. 
Es t.rada do Flll'ro do Batm·it~. com as tosto· 
muohas Ctlrlos•Jo.oé Farius da Custa o Elpidio 
de Oliva Maya e eomrnigo Francisco Ma
chado Silva, quo o escrevi, tendo sido pago 
o r espectivo sallo proporcioMl na Reee
bedoria do Rio do .Jane!l•,), na imporia.ncia. 
de sessonto. e sete mil e oom réis (~7:!1100), 
conf0rme consta. do recibo da mosma. repar· 
tição, do vinte do corrente mez passado na. 
guia. para tal fim Gll;pcdicla pela segunda 
secção da Directoria. Geral da. Conta.bUida.de, 
documento este que fica archivado nesta. 
Secretaria do Estado. Estavam oolladas es· 
tampilb.as no valor de seis mil e setecentos 
réis (6$700), dovidamenta lautilizadas . 

Rio de Janeiro, 25 de o.brU de 1904.
Latwo Saueriano MuUer. -Joao Aug1uto Oe::ar 
de Sou.m. ·-Carlos Jose Farias da Costa. -
Elpidio 1le OUt~a l![aya,-Fl'anoisco Manoel à a 
Silva. 

O Sr. Fra:nclsco Sá. diz que oAo 
é sem constran~imento que volto. a. um aB·. 
sumpto que na.o vale o interessa qua em 
oeL•tas roda.s tom dBBpertad.o, nem a..~ vezes 
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ANNAES DA CAMARA 

quo o teem arrastado ' • tribuna: ·Por isso Dabi o levantar-se uiDa campanha, não 
mesmo julgou melhor não embara.ça.r com contra modill.eaçõe~ de muito maior impor· 
elle trabalhos lilgisla.tivos do maior urgen- tancia que propuze-ra no projccto, não con
cia, e, antes reserval-o pa.1•a esta ho!'a, que tra. a elevação de despeza.s que haviil. sug
frequentemente proporciona lazer a. dis- gerido em divers11s verbas, mas sómento em
cursos de menor importa.ncia. Sómente o relação a. essa. que aft'ectava gratificações 

, faz. IJOla. muita deferencia que lhe mer<'ce distiibuida~> a diversos empregados . 
' ·o illustre Deputado por Pernambuco, que Mas ossa. campanha não lhe podia. inte~ 
!lo a.ssumpto se occupou, e-não porque sinta ressa.r vivamente; bastar-lllo-hia aguardai:' 
a. nece~sidade de insistir em asserções já de- a. primeira. opport.unidada para fa.zer inteira 
masiado redital!l. , justiça. Jt~ntretanto, se di~se na imprensa. 

A questão ê muito simples. O governo que os dados em que se baseava o pa.recer 
remetteu á; ca.ma:ra uma. proposta. da lei da da Commissão de Orçamento para. propor 
despeza. do Ministerio da. Viação e lndustria. essa reducção nã.> tinham sido fieis á ver. 
para, 1905, a qual, entregue á Commissão de dade. 
Orçamento, foi por est11. dlstribuida. o.o Esaa. inrormaçã.o era do proprio direetor 
respectivo relator. Este, como era. de sem geral do sorvlço, P1•oeurou sabe1• em que 
dever, submetton a. proposta. a um minllcioso olle se baseava. para a.1•guir por essa :!'órroa. 

· oxa.ine, e deste trabalho result ,u-lho a. oon- o trabalho de um1 da.! Commissõos da. Ca
' vicção de quo lhe era. susooptivel de modi· mar11, e encontrou os dados em uma. confe-

flca.ção em variar de suas rubricas. roncia ha.vi-:la entre aquelle fu :1eolonarío e a. 
Amigo do Governo, representando na redaeção do O Pais, que a publicou. Ana

commissão de quo l".1z parto maioria. par- lysou-os, como era de sou devot•, uma. V'OZ 
lamentar solidtu'ia com 0 governo, e, não que ollos tinham sido oontt•apostos oomo 
só por isto, mas por comprehentlet· quo em -verdadeiros âquelles de que ao servira em 
questõos dea.ilministraçiio publica. 11 0 poder sou pa.reCler, a.rguirlos do falso!. 
executivo 0 mais autorizado orgã.o de in for· · O nobre Deputado por Pernambuco, diss& 
mação, submet,teu o orador as conclusões do em sou ui ti mo discurso q uc o orador fez mal 
sem exame ao Sr. Mini~tro da Viação; ou· em Mcoitar osse.; dados publiea.dos pelo O 

·v lu as olijncções feitas por s. Ex. a. di ver· Pai.::; entrebnto, é easo proprio jornal que 
sas alteraçllos proposta.s e accoitou·a!l, e ac· affi1•ma. tol-os recebido dCI director geral da 
celtou t!l.mbem outros alvitres que por cllo estatística., . o mais autorizado para. forne
fora,m suggerldoa. cal-os. Não so limitou, !Jorém, o orador a 

Dessas moditl.cações que nenhuma, objecçiio ana.lysal·os: pôl·os em confronto oom os 
so!l'rora.m, uina. era a. rcduc~.ão, pelo ora.1or dados offlciae3 e asslgnalou a. ilivorgoncia. 
lomb1•ada, na. despeza. pn.ra. 0 recenseamento quo havia. entre ello, Aliá.s o nobre Depu
de 1000. • ta.do por Pernlmbuco foz a mesma. cousa, 

Quo.ndoes~udou es~as modiflco.~tõoa,não pro- comquanto S. Ex. oxplica.sse essa divorgen· 
curou lndai,'D.r si dBilas rosultnrlo.m projuizo3 cia por fórma quo o orador combn.to. 
plltra. esse ou aquollo interesse pessoaL Mu.B o orador nã.o se limitou sómento a. 

asslgno.lar ossa. divorgeooia,: amrmou aio® 
Uma só preoco~pa<,-iio dom\nava. o 11eneapl· qui! os proprlos nlgo.rlsmos offlcio.cs lho niio 

rltl>. O projucto quu o oNdor o~tava oncu.r· merecla.m contlança. o pt•opr!o Deputa.do 
regadCI ilo ola.bora1· era do uma do~pcn supe· pot• Pernambuco foi quem disso que a des- · 
r!or a. 00.000:000$; tinha necessidade de pro- peza total com 0 rooen~ea.monto fur11, a.té 0 
por augmento de doapeza pa.1•a. attondor a. e:r.erctcio p&sando, do 1.619:000$ -isto a 25 
recla.mações urgentes e inadlaveis do diveL'· do corrente ; entretanto, dizem documentos 
RGS i•n.mos do set·viço publico, e s1bia. polo oJHeiaes _quo olla fora o,té 30 de maio d& 

. voto .ta .Camara SDbt•e a. lo I do despeza. . de 1. 599:000$- e até os primeiros dias de ou
outros ministoriO!If!llO o Orç11.mento Geral da tubro proximo findo de 1.614:000$. São pe· · 
Rep!lbliea esta.va. ameaçado do um formida- quenas as dilferenças, porém bastam para 
ver desoquilibrio. · IJ!OStrar quanto pouca. fd merecem taes alga.· 

O seu inelutavel dever, porta.nto,_el'a On· rrsmos. 
viciar ~do., os_ meios _para l'eduz!r a doepeza Tendo deante de si f!SS&S variediLdes do iD.· 
no.pro,)OOtD CUJO. es~udo lho era. oon1lado ao formação, o Ol"-tdor entendeu devei• preferir 
est1•ieta.mento · noce&aarlo, a.o que fus:e rigo; os algarismo• certos das conaigna.ções orça.· 
rc.sa.mente ino.diavel. · mentaria~, e coro ello11 a.rgumontou. niio .ee 

HouvCio porém, intcresSCI! contrariados Nforindo ás despezas realmente oJt'octuadas · 
que tomaram 31!.01' de interesse publico e porque para. isso nlo Unha. da.dos certos e 
ale~onoa.ram, si nao mover a. generosidade do positivos. 
cora.oões ·piedosos, u.cordat• as sympa.thia.s SI havia nota.vol dilferonça ontre o1 alga..; uo patriotl!mo lliellndra.do. rismoa de quo se aervitt c os que represen-. 
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ta.m a. despeut elfecti vamente feit.a , ê ver- Terminando, o orador ~ refere t ~piniã.o d 
da.de tamhem' que ha. saldos -avultados ·.de que foi invocada . sobre Taine, concluind;o.que :9 
con;ignacões or~amentadas, os quae~ _sendo o que se evid~ncia das opposições suscitadas ii1 
aproveitados dlspensa.m a. dotilcã.o-da novos por este escr1ptor, é · que todas a.s cousa,S ~Ji 
creditas; por -isso, c porque não tinha dados podem ser encaradas sob diversos aspectos •. Üi 
exacto3 da. despeza feita, foi que chamou a, O quo é ce1·to, porém, é q_ue o orador só vê ;'~ 
attenção <h CJ.\mara para. o modo --pol' que as cousa.s publlcas sob o exclusivo a.specto d.o . ~: 
esta.va ·votando esses creditas _a nio para; a interesse publico. (Jlui!o .bem, muito bsm, ·o: j~ 
maneira. pela qua.l cst~ estavam sendo ap- m·ad~n· é compl"imor~ taclo .) . 'i. 
plicados. O o1·a.dor viu lembrado que não 
havia. na Di1•ectorin. de Esta-tistiM uma. sec- O s~.·. PJ.•C!iiidente- Está: finda a •; 
.ção especial de contabilidade. O nobl'e Depu~ hora do exped.icnto. . ~ 
tado por Pernambuco 0 contestou, a.fllr- Comparo~om mais os Srs. En~as Martin&, { 
mando que ha.viu. (H·occcm-sc ap<wlcs ,) Hosannab do Ollvolru., Pas~os Miranda, Car· : ~ 

O orador nassa a enumerar o~ servicos los de Novaes, Indio dJ Brazil, José Euseblo; _1 ·~ 
innumeros e essenciaes, que estão a cargo Ut•bano Santos, Cunha Machado, Christtno i: 
da. secção que deve fazer a. escriptu1•açã.o da. C:uz, Anizio de Abreu, Joãu Oayoso. Be· i' 
despeza. de toda a. Repartição de Esta.iis~ica, e zerrii Fontcnelle, Frederico Borges, l!lduardo 1 

conclue que si est:t, segundo o . seu proprio Studa-rt, Joio Lopes, Sergio Sa.boya., Alberto 1. 

testemunho, não tem executado os sarviços Maranhão, Paula e Silva., Trindade, Ablon !; 
que lhe competem ospccia.lmente,. tão pouco Mila.nez, Alfonso Costa, Mcdairos e Albuquel'· 1: 
terá. t!atis(oito o da. Oonta.bilidr.de, (1't'ocam- que, J'oão -Vieira., Malaquias Gonc;alves, Es· · 
$e apa?·tes, ) meraldino Ba.ndeira., Estacio Coimbra., Pedro ., 

O orador fui ea.stigado com uma retorQã.o: Pet·nalllbuco, ·Angelo Neto, Rodrigues Ooria, .! 
.como indica1•a contradicções, tratou-se de co- Oliveira Vallallão, -Domingos Guimarães, . i 
lhel·o ta.mbem em ccmtradicção. Felizmonte Neiva, Tosta, Bulcão Vianna., Prisco P&- !: 
para si, e em virtude do apreciações que raizo, Felix Gaspar, .Garcia Pires, Satyro 1

1 
pudera. fazer desde o seu primeiro contacto Dias, Augusto de Freitas, Edua.rdo Ramos, . ', 
com a .Rep:~.rtiçito de Estatística., quo.ndo ·o Galdino Loreto, Bernardo Horta., Nelson de 
seu director não era o &Otua.l, sempre se Vasconcellos, Bulhlles Ma.rcia.l, Oscar Godoy, . 
premunira, aliá-s sem previsão do que oceorre Augusto de Vasconcellos, Amerleo de A1bu· r 
hoje, contra. os d&dos que lhe eram rorn4F querque, Erico Coelho, Fidelis Alves, Beli· ' 
cidos por essa. repartição, o que o levou sario de BouZ&, Bezamai, JOSé Bonifacio, I 
sempre, em se\18 tr&ba.lhos, quando tinha GaaLão da Cunha., Ribeiro Junquelra, Bueno 1 
de os -applica.r, do lhes accentua.r n. origem de Pa.iva., Leonel Filho, Antonio Zaca.ria.s, 
e a. responso.bilido.de, como prova, lendo crc- Calogeraa, Ca.millo Prates, Galeio Ca.rva.lha.I, :· 
chos de SllUe paroceres anteriores. Si ha, Bernardo de Campos, Rebouças de Carvalho, ; 
por~nto1 equlvocos nos dados do que se Fcrroil•a. Braga., José Lobo, Joaquim Tel· · 
serviu, a rosponsabilldn.de não lhe O!lbe é xeira Brandão, Benedicto de Souza, Ca.ndido 
estd. prév:hmentu indicada. Albls, o nobre de Abreu, Ellzou Guilherme, So11res dos San· 
Deputi.do, descarrmndo esses oqulvocos; tos, Juvenlll Miller, . Germano Hasslooher, 
tambem se equivocou, como o o1•ador p'lssou Angelo Pinheiro, Diogo Fortuna e Homem de , 
a. provar , demonstr-ando que a dospe~i até C:n·valho. · 
1000 fôra do 1. 160:757$149 o não . de Daixn.m de compa..recol', com caUSA pa.rticl- , 
1.088:000$, como amrmara S. Ex. E cómo pada, 08 s1-s. w a ndol·loydeMendonça., Ra.y· 
este, outros equívocos o n..,bre Deputado mundo Ncry, Arthur Lemo8, Antonio Bll.lltos, 
comme,wu, do quo o orador o previne para GuoJelba. .Mourão, Pereira Reis, Walfrodo 
se acautelar conira. cs.res a.lga!•ismo.;; Leal, José Mttl'cellino, Moreira. Alves,AL'tbur 

Ana.lysa.ndó. ouiros oquivocos quo llle silo Orlando, Euzobio de Andrade; L®vigildo 
attribuidos, o orriJor demonstra. que não os Fílgueiras, vergae de Abreu, Pinto Dantas; 
eomme~teu,llmitaudo·se a· tranfcrever e1n Tolontino dos Santos,Marcolino Moura,lrinou 
seus parecere$, com a declaração da origem, Machado, Silva Castro, C1·uvello Cavalcanti, 
oa alga.dsmos qee lhe fornecia. ~. Ropar&!ção Penido Filho, David Campista, Francisco Bcr· 
de Esta.tistica • .Essa. prevcucão;-que sempre nardíno,- . Anthero Botelho, Joio Luiz Alves, 
tiver.a., i! just.illoada. polo propt•io actua.l di- Iionrlque s~~.ues,Ma.a.oel Fulgencio, Nogueira, 
reotol' num.tt:ecllo do seu ul~imo rcla.torlo; LindolpiLo Caetano, Olegal'io.Maciol,. Padull 
quo. o orador c.Ua, oonclulndo . quo si do ~au Rezende, .Jeauino Cardoso, Domíngues da · 
procedimento se poude verificar uma má. Cas1ro,Yalois-de. Castro, 4rn91PI:lO_ . Azov~o, 
vontade .do orador para. com·aquelledirootor, ElcyChu.ves, Leite de·Souz&,· Alnro de Car .. 
do . trecho lido se. deve ta.mbem i'\Ccrlr -um& I valho, ,Azevedo ~arquot,, Rudolpbo:Mira.nda, 
roá von.ta.dc do director para. eomstgomeiJnlo. Berna.rllo Antonto, Aqumo -- Rlbci~o, Abdon 
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:! "Ba.:ptistà, LUiz <lna.lberto; Marça.l Escobar, .· E' : a.oouociadil. a. votaÇão do . pr ojoct o 
Rivada.v ia. Corrêa. e Campos Cartier . -o . 263, deste anno; · fll'ando a dcspcza. do·-

Mlntsterfo da. lndustria , Viação e Obras Pu, 
.cE, S BJ'l) --CUilSlt, Os Srs. Rogerio de Mh•(\.nda., bUcas,'para. o exercicio ele 1~05. 

Virgílio Brigido, Arroxcllas Galvão, Oa,stro E' .: annunciaila. a votação d as emendas 
Rebello,' Jo!ié .Mooju.rdim, Sú. Freirc,La.ur in<lo const.a.o_tes do impr esso n . 263 A , de 190 4. 
P itta, Pa.ulimJ do Souza, Astolpho . Du~ra., 
Bet•na.rdcs de Fa.r.iu., Lu.mounier Godofredo, 
Camillo Soares Filho, Sa.bino Barroso, Costa 
Junior, A!'llaral Cestll' , Barbcsa Lima, Victo· 
l'ino Mouteiro e Alt'rcdo Varcllo.. 

· ORDEM DO DIA 

o Sr. Presldent.e - A lista da 
porta aoousa. a presença de 142 Srs. Depu-
t&dos. · 

Ha. numero para se proceder ás votações 
dai! ma terias encerradas e das que se acham 
sobre a Mesa. . 

Em seguida. é, sem debate, a.:pprovada. a 
redacção final do projecto n . 261 A, de 1004. 

O Sr .. BrJcio Filho (pela ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á. vm·idcação, reconhece·se 
terem votado a favor 114 Srs. Deputa.dos e 
contra 6 ; total, 120. 

o . SJ.•. Presidente - A reda.cçã.o 
1lna.l do projeeto n. 261 A, de 1904, foi a.p-

• pf9vada por 114 votos contra 6. 
O projecto é enviado ao Senado. 
E' n.nounciada a. continuação da votação 

E' annuncia.da. . n. · votação da seg uin te 
erocn~la , sob n. 1,_ do Sr . Mcdoiros e Albu· 
querque: · 

«Ao al't . 1 • n. 2 (Està t istica) : 
Recenseamento de 1900- como na :peoposta 

do Governo. 
Otflcina Typogro.phica. -- Mat er inl - como-

na proposta..~ - · 

O Sr. Medeiros e Albuquer
que (pela ordom)-No modo pelo qual v. Ex. 
me deu a pa.laVl'a, accentuando que era para 
encaminhar a vctação, ·bo. uma a.dverténc!a 
para que eu nií.o tente r esponder agora a o 
Sr. Francisco Sá.. Não o farei ; não desejo 
p<)rturbar a3 votações. Reservo, portanto, a 
resposta p<\ra ama.nbã. · 

P or agora , quero apenas dizer duas co usas. 
que s&o realmente :para encam.inha.t• a vo
ta.ção. 

Parece-mo fóra de duvida que, do deba.te 
com o nobre DeJ.luttl.do, se apurou lllaramente
que, por um lado, S. Ex. baseou a sua. pro
posta , em um modo de apresentar a questão. 
que podia levar a. erro a Camara. e, por · 
outro lado, firmou o · seu parecer sobre a. 
minha emenda. em uma allegação posüiva
meote inexacta . 

No primeiro caso, em vez de !aliar no que 
se tem despendido, f~llou no quo so tem v o
tado, que:-endo as.sim com uma cifra avul
t ada impressionar o esplritcr-.da. Ca.mara. 

· do projooto n. 280, de 1004, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Mioisterio da Fa
zenda o credito extra.ordínario do 3:030$794, 
para pagil.mento de poi•contagens ao fiscal do 
imposto !lo transporte, durante o corrente 
exercic!o (2• discussão). No segundo ca.so, allcgou - que lltl preten

Posto a votos, é :~opprova.do om 2• discussão dem crear cargos e · gra.tiftc~Ções illega.es , 
o seguinte artigo unico do quando o serviço está. regido :por inst rucçõos 

PJlOJ EO'l'O 
do Ministro da. Viação, que nã.o cons~a. que· 
elle pense em u.Jtcrat•, Não ha. a monor soli
citação para isso. · 

N. 280 -1004 De todo modo, sente-se, porém, que o il· 
C N ,· 1 1 . justre re.Iator, si pensa em dar uma verba 

_O ongroaso acxona reso ve · notoriamente .iosutllcieote para os tr a.balhos 
Artigo unico. Fica o Poder Execut ivo au- do recenseamento, é, sobretudo, 110rque acha. 

toriza.do a abri.r ao Ministerio da Fazenda. o que , respectiva. repa.rticã.o está sendo mal 
· credito extraordtnarlo de 3:930$794 pa.ra. administrada. A Ca.mara. deve ver a. que 

pagamento de porcentagens ao fiscal do im- pontv póde Jova.t• logicamente um ta.l p-..o
po~to do tran~porte, dura.ute o corrente cesso legislativo. Quando algum Deputado 
exercício, em virtude do llecrcto n . 2 . 71H. estiver em divergencia. com o Ministro da 
de 4 de junho . do corrente a.nno ; revogadas Fazenda, deve, por semelh"nte systema., 
as. dispostcões em· contral·io. vota.r contra o Orça.men to da Receita, que é 

• · ·. appl!cado por esse Ministro ... 
· . O tir. -Paula..Rauaos (pela ordem) . A mínba. emonlla.pedoapenaso nocessa.rio. 

requer·e obtom 'dispensa. de Interstício pa.ra. Esse ·oecesfia.rio é' eucta.mcnte o que o Go· 
que o. projecto. que aoJoi..a de· ser votado verno calculou. A Cama.ra ·dirá si está dil•· 
entre na proóma ordem do dia.. posta a adaptar um regimen desorientado de· 
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1j 
dotações orçamentario.s, que,· em um anno, O SR. FRANCisco S..i..-Não apoiado. . 
vão ao ponto de dar sobras de cent.en~s _dsoe o SR. B~~ISARIO DE SouzA-... St•. Lauro ··,'.: 
contos o, em ou~ros annos, n~gam 0. Pl ecl Miiller, e 1sw rasaltou claradamerrte do de"· ·•! 
para trabalhos md1speasave!S. (Mt<tto bem.) bate. '~! 

~ I O pn.recer não representa a. opinião unat'- 1;(1 
O Sr. Fra_neisc~ Sa ( __ pala ·

1 
nimo da Commiss1ío de Orçamento; p eço ao-W 

o1·dem)- S~·· Pr~s1dente, nao ~e_ trata ~e metl di.stincto nmigo Sr .. Paula Ramos qua;A:J 
propo:, m?.d:fifa~ao_ 0~ s~_pp~essao d.~ D!~ deelo.re <~S J'ltZÕe3 por que não deu su~ assi- 1.~1 
l'ectoua de Es,atJstiCa.. ~s~a ~~ao devona, ter "'Lll.l'.ur<• no pai•eccr, como tambom nao de- i• 
loga.r no ~rçamento. _,Ü,!áS, 81 ?ssa rofor!~_Ja ~a1n o illustl'e Deputado pelo Rio de Janeü·o. :" 
é .rteces,;ari~.· a Comnussa<.~ do Orçame~to nao Sr. Pitta., e o distincto representante de Sã.o ; . 
dtsoorda eJa autor1zuu o Go-verno a faze!-a, Paulo, s1·, Galeão Carv~Llhal. · •: 
como tambem a 1•oformar todos os serviços · · · . 
pertencentes ao departamento da Industi·ia. Não estamos deante {te um parecer .una-
o Via.çã.o. nime, eu apenas pediria que explicassem a 1 

cansa disso, como t::tmb8Ul por que :razão O· 
Naquestão de que so trata. ha enti'O 0 meu honrado amigo Sr. Cassiano do Na.sci

projccto da Commissão de Orçamento e a menta não vem enl'aminhar esta votação.' 
emenda do nobre Deputado por Pernambuco 
uma. divergencia : essa divergencia. con- E' questão para a. Camara julgar entre a. 
siste etn que o projecto da Commissão de Or- proposta. do Governo e a proposta do honrado 
çamento propõ8 uma. verba., não pHra sup- Deputado. Por mim, sou pela propost.a. do 
primir o serviço, mas para. a.ttender ás Governo. (Muito bem; muito bem.) 
necos;iJ.ade reaes do serviço. 

UM SR. DEPUTADO- Mas a Commissão di
verge da proposta do Governo. 

0 Sn. FRANCISCO SÁ- 0 nobre Depu
tado por Pernambuco propoz uma verba 
global, cuja. necessidade aliás não justificou. 

Devo declarar á Camara qne esse augmento 
de verba proposto não é pa.r<L o pessoal-ill
suffi.ciente, porquanto ... 

0 SR.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-E' tam
bem para o material, que ~ ins uffl.eiente . 

O Sn. FRA.Narsoo SA- ... a Direotoría 
de Est.<ui~tica conta cerca de 'íO empregados, 
notando-oe, po1•tanto, falta. de verba IHU'a 
paga meu to do pessoal a. maio1·, f-óra. da.s ue
cessidatle~ que o serviço reclu.ma. 

Além deS8a, ha. outra consideração que eu 
precis" Cu.zer á Camara. Nós estamo~ deante 
de um orçamento em que se ga~tam cerca de 
90. 000:(101:!$000. . 

Com essas emendas àpresentadas e que ná· 
turalmente serão a.ppro-vadas, a despeza au
gmenta de cerca de 3.000:000$000. 

Po!'Lanto, ha necessidade de cingiri)'lO-nos 
a.o es~r·ic,amente naces,;ar'iG, 

Ora, o" verba proposta pala Commis~ão 
está L; estrictamente necessario ; na. verba 
propusta. pdo nobre Deputado cabe o inju~tifi
ea.do, o suportluo, o desperdício. 

A Caulara que escolha entre uma e outra. 
cousa.. (Muito l1em; muilo bem.) 

O ~··· Belisorio !}e Souza (para 
encamiuh.ar a oolaçao)-Sr. Presidente, a. 
proyosta. do Sr' wlator da. CommiiJSão di· 
minu,, e1u centenas de contos de réis a :pro
posta dv honra<1o Mluilltro da Viação.,. 

O Sr. Paula Ra.Jnos (p4ra e~tca
min.har a ~otaç<w)-Sou forçado a int ervir 
afim de enca.rninhar a votação desta emenda •. • 
porque o meu illustre amigo Deputado pel() • 
Rio de Janeiro me cht~mou nominalmente f. 
tribuna. 

Membro da Commissií.o de Orç11mento, ha
bituado o. estudar as quostõos submetiidas 
ao exn.me lla mesma Commissão , quando 
meu illustre amigo Depu~ado pelo Cear§. 
Francisco Sá. apresentou o projee to de Or
çamento do Ministerio da. Industria e Viação, 
propondo a diminuição da. verba para o 
serviço de rcecnseamento a cargo da. Dire
ctoria Geral da Estn.tistiea, taes foram os 
al'gumento.~ que S. l•~x. a.dduziu que eu fui 
um rl os signatarios rlo projlleto submettido ao 
conhecimento da Camara.. 

Depois, St•. Presidente, a.s mzõés aprcsen.
tatl:.~s. o que viara.m ao conhecimento pu
blieo, c, po1•tanto, ao conhecimento dos 
mcm bros desta Casa, mo convenceram de que 
eu estfJ,va em erro, de que era uma. neeessi
dade ao bom aodamento do serviço,ou, antes, 
ú. conclusão do serviço de recenseamento 
que no Orçamento pa.ra o exercieio fu turo se 
consignasse a verba pedida pelo Guvel·no, 
isto é, pclll Sr. Mini~tro da. Indus\r ia e ·
Víaçã.o. Ao'íiim, qua,ndo as emendas apresen
tada.s ao projecto de Orçamento foram sub
motcidas ao estudo da Commissii.o. su~tentei 
a do illu~tra Depubilo por Pernambuco, 
Sr. Medeiros e Albuquerque, votei pela sua . 
a.aaeitaçã.o ; e perunt~ a. Camara, hoje, ma.n~ 
tenho o me11 voto om favor dessa emenda. 

lktL O QUC eU tenho ll. dizer, COJ"reilpondendo · 
ao llJ,>POllo do nobre Doputa.do pelo Rio de , 
Jane1ro. 
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.. ·o SR. FRANCIBCO S.t .....; ·cumpre notat• 
; .,que o projecto .. não . foi elaborado emdesae· 
.cordo com o Sr. Ministro da. Industria ; ao 
eontrario; o foi perfeitamente de accordo 

: .com S •. Ex. 
. 0 SR. ·. PAliLA RAMOs-Tenho concluido. 

. · {Muita btm~ ;muito be?tl.) 
· Em· seguida. é posta a "·otos, e rejeitada, a 

xererida emenda. sob .n. 1. . 
E' consider<l.da. prejudicad~. a. emenda sob 

ji. ~ 2. . ' . 
E' &nnuncia.da a. votação d& S<>guint-c 

1lmenda. sob n . 3, do Sr. Eliseu Ouilhermo: 
A'.vel'ba. 2'" (Estat ística) Pessoal: 
Em vez de-15 auxiliares, 18:000$-diga..so: 

25 auxiliaras, 30:000$000. 

O 8r. Eliseu Guilherme (pela 
ordem)-0 Sr. Presidente, sou forçado, prin· 
cipalmente depois que foi recusada pela. Ca.· 
ma.ra a emenda sob n. l, a vir explicar o 
fundamento e ns razões que 'lxist~Jm p:,ra 
que seja. adoptaili\ a emenda. que apresentei 
sob n. S. 

V. Ex. sabe e a. casa. nã.o ignora que o 
"Ser-viço· do registro · civil da. Repartição de 
Esta.tiatica desta Ca.pita.l abrange o serviço 
do registro geral d& todo o-paiz. 
. E' ·um serviço enorme, para a realização 

· ·dO qual nã.o sãD aufficientes_, e ninguem dirá. 
· · que o sejà.m, o8 15 au:dlia.res que consigna a 
· ·proi]oal&:da illústra.dà commissio. · 

O illústrado relil.tor. da. Commissão disse 
ein seu pa.récer: «Que a. tê agora o serviço foi 
!eito com ~e numero d,e auxiliares, e que 
não tendo o mesmo serviço sido augmeniailo, 
não ha. necescidade do augmento constante 
da emenda.•. 
· · Maa, Sr. Presidente, desde logo se vê que 
não era. possível que de facto tal serviço 
t011se rea.lizado somente com .15 a.u:a:iliares ; 
\ra~se do registro civil de todo este vasto 
pa.iz. . 

São por milhões os documentos que se tem 
de me.nusea.r para sua. ol·ganlução, e, por· 
tanto, ·é visível a in~ufflciencia des.se numero 
de auxiliares. · 
· Ma.s, diz o nobre Deputa.do,«como é que 10 

fazia a. tê ngora.· o serviço b-Fazia.-se eom o 
· ' exCésso do ·pe&i!oal que existia pa1-a o se1•viço 

do ·recensaamonto; ·Deste excesso se tirava o 
pessoal necessario para. completar· o de rc!· 
gis1ro civil. · 
· · Tendo cabido a. emenda do illustre Depu· 
lado por Perna.mbuco, que maotinh!L o ser
viço de recenseamento, tal como se achava. 
até agora, . torna-se iodispenaa.vel ~ ~dopÇão 
da. emenda sob. o n. 3-. > · 

. ; ' ·. Lmnbro il. C&lâ que o servi oi> da: estil.tiatica 
ei>mmeroiàl, que · nao é maior que o do ~e
,&i.sto civil de iodo o·paiz, o qu!l é Coito· com 

.. · •'. 

os dados fornecidos pelas á.Ifa.ndegas. conSti
tue· uma. repartição . ellM.Cial, não sendo 
muito, p~1·tanto, que para. o registro geral se 
dê o numero de auxiliares que proponho. 

Espero, pois, que a Camara. a.pprove a. 
emenda. · 

Em seguida 6 posLa. a votos e rejeitada a. 
referida. emenda. sob n. 3. · . 

Posta. a votos, ê appl'OVó\ua a. seguinte 
emenda, sob n. 4, do Sr. Gastão da Cunba: 

«A' rubric&-Agcntes, ajudantes, etc. da 
vet•ba-Correios-aoorescentc-se ; 

De accordo com a tal.Jella organizada "pela. 
Directoria Ge1•al dJS Cort•eios pa.ra o blcnnlo 
de 1904·1905, 

Posta. a. votos, ê rejeitada a emenda sob 
n. 5. · 

E' a.nnuncla.da a votação da seguinte emen
da.. sob n. 6, do Sr. Enzebio de Andrade e 
outros: 

«Oonsidet•ando que a. vet•ba. de 20:000$000, 
consignada. em o n. 2 do art. 26 da. lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, não 
teve applicação por julgar o Governo incon
veniente o tunccionamento da· Administração 
dos Correios de Alagôas no mesmo edilieie 
em que se a.chu.m a Delegacia. Fíi!Cal e Caixa. 
Economica. : 

Considerando que o desenvolvimento do 
serviço dos correios no &lludido Estado im· 
põe a. mudauça. da respectiva.· a.dmini81ração 
para um predio proprlo ; · 

Considerando que ·com a despeza. de 
60:ooO$ póde ser adquirido em Maceió um 
predio a.aa.pta.vel a. semelhante mister; pro
pomos: · 

A' 'õerba. 3• - Correios- a.ccresconttl-se : 
para acquislçno e adaptação de um predio 
destinado â. administração dos Correios em 
Alagôas: 60: 000$000. · 

o Sr. Presidente-vou submetter 
a votos a emenda. n. 6. . , 

A es~a emenda. a Commissão apresentou o 
seguinte substitutivo: «Eleve-se a. 10:000$ 
a consignação para aluguel de predio para 
as repartições .postaes, aflm de oecorrer ao 
u.luguel e adaptação do em que funccíona a. 
Administração dos. COrreios de Alagôa:l.~ 

o Sr. EpnUlinond"""s Grncin
do- Peço ~ pa.lavrll pela. ord!lm. 
. 0 SR, PRESIDENTE-Tom a palavra O 110· 

bre Deputa.do. 

o Sn. Epia.Dllnonda.s Gl•aein.
do (pela. ordem)- Sr. Presidente, ouvi a. 
pouco o nC>bre·relator da. C_ommis~io, a quem 
muito preso e venero, cha.ma.r a. · &1ítenção da. 
·ca.ma.ra p&l'll. o de~it, com que teremos de 
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arcar, se passarem algumas .emendas a que Em summa: o caso de que trato é de in
S. Ex. se referiu. _teresse do Governo e espero que a Camara o 

S. Ex., em um discurso, que pronunciara tomará na devida consideração. .(Muito bem; 
na hora do expediente, declarou que era muito bem. 
governista, que dava todos os meios ao g<>· 
verno. _ · 

Devo por minha vez declarar que, como 
S. Ex., estou disposto a equilibrar a re
ceita com a despeza e dar ao Governo _os 
meios de que elle precisar para esse fim. 

O Sr. Prasidente-Não havendo 
reclamação submetterei a votos, de prefe
rencia, o sub3titutivo. (Pausa.) 

Na-s considerações que passo a adduzir, 
ninguem poderá enxergar o intuito de fazer 
op:po~ição, ou de contrariar os planos admi
nistra ti vos. 

A apreciação feita pelo nobre relator não 
está de accordo com o alvitre que S. Ex. 
lembrou em relação á emenda n. 6. 

A Commissão apresentou um substitutivo, 
mandando dar a quantia de 10:000$ para o 
serviço do Correio de Alagoas, para o alu
guel de um predio, em vez de comprai-o, 
como estabelece a emenda, pelo preço de 
60: 000$000. . . 

E' preciso notar á Ca.ma.ra. que nem sem
pre ha economia em cortarem certas des
pezas, como no·caso vertente. 

Recordo, exemplificando, um facto que já 
se deu mesmo em Alagoas, onde se pretendeu 
vender um predio, para servir de Alfan
dega, pela quantia de 100:000$000. 

O Governo, em vez de compral-o, mandou 
alugai-o por 10:000$000. · 

Pois bem, dentro de 12 annos, pagou mais 
do que o valor do predio, e, afinal, o obteve 
por compra, dando quantia muito supe
rior. 

No caso vertente, teremos a mesma cousa. 
O · predio será alugado ; dentro de seis 

annos o Governo terá despendido a quantia 
de 60:000$ e talvez o compre depois por 
quantia superior a esta. 

Nestes termos, penso que o parecer da 
Commissão, no tocante ao assumpto, não 
realiza uma economia. 

O Governo faria melhor, comprando o 
predio pela insignificante quantia de 60:000$, 
de que tomando-o a titulo de aluguel, pela 
quantia de 10:000$ annuaes. 

Em seguida é posto a votos e approvado o 
seguinte substitutivo da Commissão: 

«Eleve-se a 10:000$ a consignação para 
aluguel de predios para as repartições postaes, 
afim de occorrer ao aluguel e adaptação do 
em que funccio.nar a administração dos Cor
reios de Alagoa.s.» 

E' consüicn•a.:l<it prejudicada a emenda sob 
n. 6. 

E' annunciada a votação da seguinte emen
da. sob n. 7, do Sr. Nei'v-a: 

«Fica o Governo autorizado a despender a 
quantia precisa para adquirir um predio 
onde funccionem, na capital d:> Estado da 
Bahia, as repàrtições dos Correios e dos Te
legraphos .. » 

O Sr. Neiva (pela oràe.m)- V. Ex. 
releve, ·Sr. Presidente, mas não ha remedio 
sinão fazer sentir, porque estou um pouco 
desesperançado, que se trata simplesmente 
de uma autoriia,ção.. · 

Ninguem contesta a conveniencia eco
nomica de se comprar nma propriedade pela 
qual se paga de aluguel 3:000$000. 

Esta medida que se vae votar, além de não 
importar em grande despeza, é uma simples 
autorização; e nós sabemos que essas autori
zações, em regra geral, é fallar para na,cio
nal ver, porque o Governo não se utiliza 
dellas. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Ahi eS· 
tão as docas. 

O SR. NEIVA- Ahi estão as docas, é ver
dade, o tantas outras. 

Não é esta cifra que desequilibrará o 
orçamento, porque, em outros pareceres que 
a Camara vai vêr, emittidos sobre assumptos 
concernentes ao nosso ponto - serviços de 
Correio, se vota quantia muito superior a 

Portanto, peço ao illustre general vence
dor, o Sr. Francisco Sá, que deixe passar 
esta autorização, e appellaria para a 
bondade do pllvo mineiro, para a Minas 
altiva e valorosa (riso), que acaba de ter, 
mui justamente, poi.s eu votaria até muito 
mais, porque uma cilade bonitacomo aquella, 
que não conheço, mas da qual tenho noticia, 
tem diroito a todos os melhoramentos, acaba 
de obter, dizia eu, uma verb:1 para o Correio; 
e o que é engraçado é que a verba ainda 
não estâ votada, e já a obra se está fazendo. 
(Riso.) 

esta. · 
A Camara, votando a favor desta emenda, 

tem feito um serviço ao Governo, ás finanças 
e ao Estado de Alagoas, prestadó mais um 
pouco de attenção, reconhecendo os seus di
reitos. 

Costuma a se dizer que os Estados peque
nos nunca teem razão, não são como os que 
dispõem de altos recursos, etc, · 

Vol, VII 

Nestas condições, peço aos meus illustres 
collegas que votem esta àutorização; si o 
Governo não se utilizar della, não me zan
garei; mas· peço que votem. 

67 
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Portanto, S~·. Prosidente, é este o appello 
que dirijo aos meus hon!ados colle_gas, sobt:e
judo a Minas, quo ê tao harmomca. (M"tto 
bem; m·"ito bem.) 

ProCP.-J.endo-se á. votação da emenda n. 7, 
com parecm• contrario da Commis.,ã.o, é a 
mos ma rejeitada._ 

São successivamente postas a votos e re
. >citadas as emendas ns. 8 e 9, com parecer 
~otitrario da Commissão. 

E' annunciada. a votação da emenda n. 10. 
Accrescente-se onde convier: 
Art. . Fica. o Governo autorizado a man

uv.r construir uma. linha telegraphica que, 
partindo da cidade do Itabira de Matto 
Dentro, vá á cidade de S. Domingos do Prata, 
c outra que, da cidade de Santa. Barba.ra de 
Matto Dentro, "Vá. a São Miguel de Piraci
caba. 

O S1.•. Cal•lol!l Cavalcand (pela 
; o;·dem)-Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, a. 
honrada. Commisoiio ~u Orçamento, inter
pondo o seu parecer sobre a. emenda. n. 10, 
refere-se a, todas as outras apresentadas ao 
m1lsmo projecto de orçamento, e que dizem 
respeito á construcção de linhas te1egra.
phicaB. 

Como, portanto, o voto da Ca.mara. dado 
sobre esta emenda importará. no prejuízo 
ue todas as domais (apoia.dDs), eu pediria. a 

. V. Ex. que procodesse á. vota~ã.o em sepa· 
rado da emenda n. 11. 

O SR. PRE~IDENTE-As emendas vão sClr 
submettidas uma por um:~. á. votação. 

menta da ViaQão de uma. disposição que 
permUta a communieaçã.o entre r. fortaleza 
da barra de Paranaguá e o· porto da mesma 
aidade. Essa fortaleza.; como disse brilhan
temente o meu illustre companheiro de 
bancada, .Sr. Ferreira Chaves, qu2ndC> d is
cutiu o projecto do que trato, dista cerca 
de 15 milhas da cidade de Paranaguá. 

Ella não. está nas condições que o parecer 
da dommissão diz cst.a.r, porque não se refere 
exclusivamente a· lnbrosso local do Paraná ; . 
é antes uma disposição quo entendo dirocta· 
mente com os interesses geraes da n ave
gação. 

Tem acontcci<lo, devido aos ne"Voeiros quo 
constantemente reinam alli, estarom n<~ovios 
em perigo e ser isso ignorado na. cidade do 
Paranaguá. 

Comprehenlle a Cam(l.l'a que em taes con
dições o "Voto que e!la, vae dar sobre a 
emenda póde acarretar os mais graves vre
juizos não só il na;·egução, como m~smo á 
vida dos pass11.geiros que continuamente. 
transita.m desta cidade e do norto até o 
extremo sul da Republica.. 

Em seguida é posta. a votos e a.pprovada 
a referida emenda sob n. 11. 

Rão suceessivamente postas a votos e re
jeitadas as emendas Sllb ns. 12, 13, 14 c 15 . 

E' annunciada a vobção da. seguinte 
emenda, sob n. lô, vos Srs. Thomaz Ca.v<.~.l
canti e oul,ros; 

«Onde convier : 0 SR. CARI.OS CAVA.LCANTI-Então O voto 
da Camara sobro a emenda' n. 10 não pre· Fica. o Go-verno au!;orizaolo a ligar a villa 
juclica a de n. 11 ?- do Itapipoca á. linlHl gm•a.l dos to1agrapllos. ~ 

0 Sn.. PRESIDEN'fE - 0 parecer da. Com
missão ê sobre todas :~s emonda.s, que serão 
Yoíadas co.ú a uma de per si. 

0 Sn.. CARLO.~ CA VALCA:-.1'1'1 - Então eu 
aguardo a oeca.gião opportuna para encami
nhar a votação da emenda. n. 11. (Muito 
vem.) 

Posta a votos, é rejeihdv. a reforidi1 emen
'tla. sob a. 10. 

E' annunciada. a vot:Lção da seguinte emen
' tla, f:iOh n. 11, dos Srs. Ca.rlo:3 Cavalcanti 
·c outros : 

« Ao art. 1•, n .. 4 - Construc<;lío de li
' nhas tolegra.pllicas : 

Augmentcrn·se 10:000$ destinados ú. liga
ção da fortalew. da barra· de Parana guá. á 

' cidade do mesmo nomo». 
I. ' 

O Sr. 'Fhoinoz Cavalcanti 
(pclu 6>1'dem)-Sr. Prosidente, .a emenda n. 16 
est<t em condições de se1• acccita pela Ca.mara 
porque, além de ser insignificante a. disto.ncia 
entre os pontos que clla manda. ligar, tom a 
v:1.ntugom do unir a sédo de uma. comarca a 
um de sons termos . 

Essa ligação s~rá feita com o :propr lo q uan
titativo já votado, pois n emenda não p1·o~ 
põ~ novo quantitativo c, portv.nto, não au
gmenta a de.9pBza 1o0rçamento da Viaç·'ão. 

Poço o vot0 ua. Carnara. em !o.~,vor da. 
emenda, pol'(lUC a.saim f1uá um g1'a.nde bene
ficio á União e il. localidade. 

Em sngu ida., é posl1a a votas o rejo i ta da, 11 
referida emenda sob n. 16. 

São successivamento postas a votos o ro· 
O Sr. Oa.rlo~ Cavalcra.J'ltl (pela jcitadasas emendas sobns. 17,18, 19, 20, 21, 

o1:aem} ;:-:-Já de o.Jguns o.nnos a. e;; ta pal'tl3 22, 23, 24, :?5, 26 e 27. .. . .. 
que a. bli.neada do Pa.1•aná. pediu li. Uamara. a Posta. a votog,é ta.inberil. rejoita.tla a omonda. 

'Liolusiio entre as disposiç1:í!lS ge1·aes do orça.- sob n. 28. · · 
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O @1". Bl'icio Filho (pela ordem) 
requer verificação de votação. 

ProcJdendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 105 Sr'S. Deputados e 
contra 7, totalll2. 

Posta a votos, é appro-vuua a seguinte 
emenda sob n. 29 dos Srs. A. SJ.ldanha. c 
outros; 

nos termos do art. I 7, § 39, da lei n. I. I 45, '' 
de 31 de dezembro de 1903: 100:000$000. ' 

Desta. verba sa.bü·â a quantia. necessa.r ia : 
po.ra. o estudo d:.1s epizootias e molest.ia.s in--
fcccio:~as dos a.uimaes por profissiona.c.~. f'or·:< 
nccimonto e applicn.ção dos meios prophyla- : 
-t\cos e cm·ati vos em heneficio da. lavoura e : 
da criação de gado.» 

«Fica mantida. a pa.rcella. de 26;66681366, 
ouro, da rubril)a.-Construcçõcs e reconsku- O Sr. Preliilidente- A' emenda 
cções dos Telegra.pbos-e elevada. a 24'):000$ n. 34 a Commissão dJu p~,t·ccer fa.voravel, 
a de 140:000$, -papel.» mas apresentou subsi.ituti\'v. 

E" tambem approvad.a a seguinte moJift· 
cação da Commissão: O Sr. 'lrost:L- Peço a pa\avL·a. pela 

.«Elevando-se lt consignação a. 400:000.~000.~ ordem. 
E' approvada ·a. emenda sob n. 30, dos O SR. Pm.,;smE:<:TE- Tmu a palavra pela 

Srs. Galvão Baptista e outro: ordem 0 Sr. Tosb. 
«Onde convier: 
Prmuceonstrucçã.o do proprio federal onde O Sr. Tosta (pela m·dem) ( ·) -Sr. 

funcciona o Telegrapho em Campos o ada- Presidente, :pedi a palavra poli~ ordem para, 
:ptal·o ao Correio, 40:000$000.» . eneaminha.ndo a votação, requerer q_ue do 

E' ta.mbem approvada a segu1n-te modifi- prefercncia soj:1 :mlnnottida <l votos a emenda. 
cação da Comrnissiio: apresentada pela Com missão de Agricultura 

cOu acquisiçã.o de outro predio para o sobt'o o tr.1nspo:·~e de aoimaf:S importados 
rn.esmo fim.:. do estrangeiro. 

E' approva.da a seguinte emenda sob n.3J, Duas razões principacs, SL·. Pre3idcntc, 
uo Sr. Francisco Sã: determinam que se dê ossa preforencii!.. 

«A' verba. 4~, accreacento-so na snb·consi· A primeira razão (l que a emenda <h Com-
gnrçã.o «Gratificações o ajudas do custo~ : missão de Agricultura podo 100:000$ e nã.o 

Idem de 20 •/o nos t.ermos da lel n . 1.191, 50:000$, conforme propõe a. Cornmissãode 
de 28 de junho do 1904, aos ompregaoos com Ol'çamento. E' incontestavel, e os Srs. 
20 annos de eiTectivo serviço na repartição, representantes da. Naç.ão estão informados, 
250:000$000.» que os pedidos para o transporte de animaes 

E' approvada a seguinte sob n. 32, do Sr. toam augmcntado consideravelmente oestes 
Francisco Sá : ul&imos annos, já. por in:ciutiva. particular, 

«Onde convier : já por- iniciativa dos Estados, como p rotecç.ã:o 
Art. E' 0 Governo autorizudo a abril' á industria pastoril c~ue ultimamente se tem 

0 creàito nccossario pal'a 0 pagamento das desenvolvido no seottdo de mandar-se buscar 
.,ratHlca,çõoll decretadas pela lei n. 1.19!, animu.es estrD.ngciros para o fim de mclllora.r 
de 28 de junho do 1004, col'l'OSpoodentes ao a raç:J.. 
exercício tio 1903, aos empregados com 20 A segunda. razilu pala qual acho prefer ível 
annos {lo eiTectivo serviço na repartição.» a cmeml:t du. Commissão ~ que olla diz me:-

. E' posto a votos 0 approv:~do 0 seguinte_ pressamente: «Nos termos do :u·t. 17 § 39 
substitutivo da Commi~são á emenda soh da lei n · 1.145, ele 31 de dezomlJro do 1903». 
n. 33. dos srs. Tosta. 0 outros : Oro., este u,rt. 17 estabelece min ncio~a· 

«A' verba. 5" (Auxílios á agricultura) ac· mente· o processo quo deve sm• seguido no 
Cl-'eSccnte·s~: Dí~tribuição de plantas e Sl.l· Ministorio d<l.- IndtiStl'ía pu.ra o pagamo!lto 

mentes aos agricultores e auxilio á. Sociedade do~~~~sd~;Fr~~~~~ especificados não podem 
Nacional de Agric:ultura. para. a fundação de deiJ~ar de constrn• da emenda u.fim de quo não 
um horto (viveiros do planta.~ fructlferas e voltem as antigas duvidas que se suscit~~
orno.mcnta.Cll o campo de expel'icncius do fru· 
ctieu!tura.), 100:000$000.>) vam, duyidus qne de&appareceram em vir-

E' considerada prL·judicada. 11 rclcrid<1 tudo desse art. 17, qno iili aqui n.pprovado 
emenda. sub 0 , 33, o anno pass:.ulo por indíco.ção do Sr. Mini~tro 

t. ~ ·' · b d<~. Ind ust1·ia .. 
E' unnuncinda a. v o .D.Ç!IlO ua segmnto so Portanto, a emenda da. Commis-siio de Agl'i· 

n. 34, dos Srs. Tosta. o outros : 
« Accrescentc·so, onde convier, a. seguinte cultura, .!l,J,zcndo rel'erenciu ao <Lr t . 17, isto 

verba. ; ~. ao modo como devem ser p rocessad os os 
Au:dlio aos agricultores 0 criadores, para. pedidos do Minjs,crio d;l Viaçíio, cons\ll ta. 

o transporto ele animaes 1·~productores de · -------
r<w.a, adquiridos no estrangeiro ou no paiz, (·J Esto cl i>·cu•·'o '-ÜO foi l'ovisLo pelo o•·odor. 
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( meiho1' os interesses não só dos agricultor es 
t e . cria.dores, como mesmo do . proprío Go
~ verno. 
· · Quanto á. circumstancia de ser a. verba 
ç rnuioi·, j<i ac~bei _de explicar, dizendo que 
, ·está. na conscHlnma de todos c1ue se vae de.;· 
' envol1•endo nos Estados o gosto pela. intro-

ducção de anima.e.~ reproductores, de raÇa.s 
estra.ngeiras . Convém, por tanto, que os po
deres publicas estejam appa.relhado.> para ir 
ao encontro. de.~ iniciath'8. o protegei-a.. 
(Muito /Jem;·mui!o bem:) · 

Posta a votos, é rejeitada a emenda sob 
n. 40. 
· · E' a.nnunciada. a votaÇão da seguin t e 

emenda, sob n. 41 , do Sr . Rodolpho Paixão : 
«Onde convier : 
E' o Poder Execu-tivo aut orizado a con

ceder á viuva do professor F. M. Draenert o 
a.utilio de 15:000$ para a. impressão do ma
nual deW. A. Henry «Feed nnd Feedin~. 
(Forr14rem e nutrição), traduzido pelo citado 
proressor Dra.enert, obrigando-se a mesma 
vruva a entregar a metade dos exemplares 
das edições que flzel' ao Ministerio da Indus
tria., Viação e Obras Publicas, afim de serem 
distribuídos por elle do modo que julgar mais 
convl>nient e-» 

O Sr. Francisco Sã (pela ordem) 
-Sr . Presidente, pa.recc-mc que nenhum in
con vcnientc lut na votação da. preferenci::t 
pedida, visto como, uma. vez approvada a 
emenda proposta pela Commissií.o de Agri- O Sr. Rodolpho P a ixão (pela 
cultura, nada impede que na 3~ discussão ~e ordem) (·)-Sr. Presidente, . esta. emenda. 
reunam as idéas contidas nas emendas 34a, trata de uma medida de inteira justiça. Ea 
35•. (Muito bem, muito ber11. .) propuz o auxilio de 15:000$ para a impres-

Consult.ada a Commissão, é concedida a sã.o de uma obra. muito impor tante, muito 
prefcrencia uodida. pelo Sr. Tosta.. necessarla á. la.voum, e sobretudo ú. indus-

Em scguiáa é posta a votos e a.ppt•ovada a trln. pastoril, obl'a estl t raduzida pelo Sr .Fre-
r ot'erida omendasob n. 34. detico Draenert, allemão, que, du1·a.nte 

E' considerado proj udicado o sulJstitutivo cerca .de 40 annos, esteve no Bra.zil, omle 
-da Commissão. p restou os mais r elevantes serviços . 

E' igualmente considerada prejudicada a O Sa. Josli BONlFAciO-Apoiado. 
emenda. sob n. 35, dos Srs . José Eusebío e O Sn.. RODOLPHO PAIXÃo-Era urn verda-
ou tros. deiro sabio. Muitas obras publicou e 

São successivamente postas a votos e ap· muitas obras fez, contractadas pelo Go· 
provadas a.s seguintes emenda~ : _ verno, dedictiJldo sempre o seu estudo e a. 

Sob n. 36, dos Srs . Tosia e outros : sua. activida.de ne..."Se ramo especial da a.gl'i· 
cultura.. (Apoiados. ) 

«Accresccnte-se ande convier : A honrada. Commissã.o não é verdadeira
Para a propa.ganda das applica.ções indu~- monte contt-a.ria á emenda ; diz unicamente 

triaes do a.lcool, conforme as conclusões .do que ella é desnecessa.ria porque o Governo 
Con gresso da.s Applicacões lndustriae.~ do t b E • d 
Alcooi, realizado na Capit\1 u(~ Repul)licll em em ver a. u en"en °• porém, que se deve 
1903, 30:0004000.» ~:;~~X~~ uo orça.monto o que consigna a. 

Sob n. 37, dos Srs. Tosta. e outr os : Si não tl•ouxer augmento de dcspeza., o 
«Accrescente-se onde convier : Governo mandará publicar ; no caso con· 

trario, deixará. de fa.zel·o. 
Art . Fica em vigor o n. 5 do art. 17 da p ,ft t á. c 

lei Ol'ca.mentaria n. 1. 145, de 31 de dezembro eco. por ..... n °• amara sua ap);lrovação. 
(Muito bem .) 

de 1903, ·autorizando o Governo a. despender Em seguida é posta a votos e approva.da a 
até a. quantia de 250:000$, para. auxiliar nos referida emenda. sob n . 41.. 
Estados e no Districto Federal a fundação de E' annuncia.da a votação da seguinte emen
estações agronomicas e canologíca.s, campos da. sob n. 42, dos Srs. Frederico Borges e 
de experieneia e demonstração e postos outros : · 
zootechnicos que a Iniciativa particulu.r so «Onde convier : 
propuzercrear, com intuito de a.perfeiço~r as E' o Governo autorizado a. despender, por 
dJversas culturas e a criação do gado, não este Mlnisterlo, atú a quantia do ~0:000$ 
excedendo de 100:000$ o auxilio para ea.da para a.uxiliat• as ediçlles om U'jfruu. cstra.ngei· 
uma das estações agronomicas. » r d b d d o · • r 

Posta a votos, é rcjeitOO.o. a emenda sob a. a 0 ra. e propagan a. ra.n~ n.ducz • . ~> 

»-J:sf.a. a votos, é approvada a .seguinte 0 Sr. Frederioo ·Borfl'el8 (· )
emenda, sob n . 3\l, dos Srs. Tosta e out ros : · Sr. Presidente, pedi a palavra pa.ra obter 

((Continuam em vigor os ns. VII, VOI; l X um ligeiro esclal'CCimento do digno relator .. 
e X do art. 17 da lei de 31 de dezembro de 
1903.» 
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------~------~--~----------------~------~------------_.--v_~~v t~. ~ 
Desejaria que S . Ex. reeon~idera.ssa o pa

recer que emittiu sobre a. emenda n. 42. 
Diz o parecer: 

<1: Além da. verba. a. que o parecer anterior 
se refore está o Governo autorizado, .na l6i 
v{getrte, a occorrer ás despezas reclamad:~.s 
pelos trabalhos de propaganda., etc.» 

Ora, a lei vigente terminará a 31 de dezem
bro vindouro-isso não é novidade para o 
digno rela tor-e o que se propõe na. emenda 
é exaotaruonte para o e)(ercicio futuro ; l1C· 
cresce que a verba a. que se refere o par ecer 
á emenda anterior destina-se a. obras teehni· 
ca.q e scientiftcas, nada tendo, conseguinte· 
mente, com. as obras de propa~nnda. popular 
e vulgariza.çiio das cousas do pa1z, como esta a. 
que a.l!ude a. minha. emend<>. Parece, Sr. Pre· 
sidente, que, desde que oflida.lmente não se 
publicam trabalhos dessa. na.tur eza., a. Com· 
missõ.o não deve impedir que o Governo au
xilie :t.s que a iniciat iva. particular elabora.. 

P enso, pois, que o nobre relator procede· 
ria. pa.trioticamonte reconsiderando os ter
mos do seu parecer; tanto mais quan lo a au
torização da. loi -vigente nií.o foi reproduzido. 
no orca.mento que se está elaborando. 

Quanto á. emenda. em si, apoia.ila. lJOr 
Deputados de varias bancadas c cuja utili

·dado o propr1o pa.recer não impugnou , pa
rece·me, a Camara a a.pprovarâ, c pois me li
mito n. invocar sua esclarecida attenção para 
·o a.ssumpto. · 
· T.eata-se de um livro de propaganda do 
pa.izc, e não creio que alguem julgue dema
siada ou supei•tlua. qualquor iniciativa. nessa. 
dirooção. (Apoiados,) . 

Paiz novo, carooendo de braço:~, de ca.pi
taes, de sympathias no oxtorior, não creio 
quo elle 1·epute mlllbaratadas as oxigua.s 
parcella.s que a. emenda própõa, c is~o me.~mo 
em fórroa. de au,oriZ:~oção , para se divulga
rem lá. fóra , um poueo,alguma.s noticias e in· 
formações a l'espeito da.s nossas cous:ts. 
(Apoiados. ) · 

A Camara procederá com justiça. ;t.ppro
vaodo a emencla, pois que se trata do · inter· 
esse e da utilidade do paiz . (Apoiaclos; muito 
bem,) 

O f!h·. Francisco Sá (pelct or
dem) ( •)-Sr. Presidcnto, só para attendel' 
a.o a.ppello dirigido P<ll" meu honrado cal· 
lega, é que me limito a ler o que esttt no 
parecer: 

. 4Âlóm da YCll'bll. a que o pal·ecer anterior 
se refere, está o Governo, na. lei vigente, 
autorizado a occorrer ás despe;~;as reclama
·das pelos tL't.balhos de propaganda em. favor 
das riquezas do Brn.zíl.» (Ha apartes). 

(:)' Esln· dl~cui•o· niio foi revit to po\o orador~ 

' ·••:i•ll~ 

tido e~te parecer, nada mais t enho a Y~l]1: 
dizer. · ~·tí·~!'ii 

O Sr. Briclo Fill-..o {pe[a 01·llem),\lt~i{ 
- Sr: P residente, votei contl'a a emenda :~it~·l l: 
~nter10r.J quo maudavo. dar 15:00~$ para. al'i;(jll!! 
tmpressa.o dtL obt•a de um estrange1ro. . . ~,\:ltii.l 

Vim para a Camara. com o fil'lll!l propo~tto~,ltrt 
de votat• bml.H~m contra esta e~uenda •. vtstoq_l{if:i 
que se trata de umr. obril que Já h?-V I<\ ob- !·f: 
tido fu.vores do Governo, tendo sü!o tmpt•e>sa -.J I~! 
na Imprensa N:1cionat a. custa do Tlle-,(;1.{\ '' 
~ro . ~ · 
Contiou~rci a vo3at' contl'a a mes~a..- ;;_~·F 

emencla, ja pelas razo:.Js apontarl?-S pelo 11- ; ~~~ ~, 
lustre relator, já por ou tros mo&tvos. · :ll~i 

01'11., a Camara. a inda b;.t pouco, por oc-•ll-l 
ca.síli:o da. v~ta.ç:io a.otorior,não quiz a~-~:;! 1 ' 
gmenta.r de modo ge.t•a.l u. vcrbn. com ma1s ~1i 20: 000$, dGixl1ndo de a;pprc.var a. omcnda do .11 1' 
Sr. Tost~ e Otttt•os. Acho <tue o meu procc· · :l·~ , · 
cedimento o.ntorior me impõe o dever de-1 ti 
votn.l' contt•a. cst:1 emenda.. ' :}i~ 

Ern seguida é posta a votos e a.pprovada. a ;;,,c 
refer ida. emenda. sob n. 42. ) f" 

São ~uccossi va~en te postas tt votos e :rp- :u.;: 
provada.s as sogumtes emendas : '!;f . 

Sob n .43,dos Srs . Carvalho Britto e outros: : i ~·.' 
«E' o Poder E:.:e~utivo (l.utorizado <t d~s~ · .';} : 

pender até a quantw. de 10:000$. em premlOs ·_',·,; 
de 1 :000~, r1ue sei•ão concedidos aos sorici · ::r 
cultoras <tUa apresentarem maior numero de ·-.if: 
k ilos do ea.sulo3 produzidos no paiz, nãll )J: 
sen<lo osse numero inferior a 1.000 kilos .• j { 

Sob a ;44,dos Srs. carvalho Bt•itto e ou tros: :. :::, 
«Accrescento·fiC onde convier : . . ~:.;'f 
Art. E' o Pudor Executh•o autorizado a ' :l 

dllspemtot• :J.W a. lJUantin. do 60: 000~. pa.t·a a .. !i 
<>.nimaç-.ão d:J. industria. da. seda., senã o 15:000$ . :\j 
em premias, cujo ma,ximo nã.o exced:~o a. · ~ 
5:000$ . :tos sericicultorcs que pl'OVa!'em, a ' , l 
j uizo do Gonrno, tet• pelo menos 500 pés de il 
amoroil·a, regula.rmen te tt•a.tados, devendo ·;, 
ser os pt•emtos. proporcionaes á impc_>rta.neia ,_-.; 
das cul_tu~s ; e 4~:000$, para aux11ia1' as :~ 
duas Pl'tmcwl.s fabneas quo empregarem na.;. , 
ti~~ão unicamente casulos dtl p roducção na· ;·:~; 
c10na!. ~ :\fi 

E' o.nnuncie.da a votaç;ão da seguinte eluen-'hi 
da, sob n. 45, do Sr. Francisco Sá : ~;( 

«Ao art . 2• accrescente-se: «e o n. XLII do•}; 
art . 17 da lei n. 1.145, ue 31 ue dezombro'·!t: 
de 1003.» . :,\; 

H~J 
O Sr. FrrLnelseo Sã (pela or·;~ 

clam) (•)- Sr. Presidente, a emenda porn 
mim proposta tem por fim manter o credito '~!: 
noccssa.rio pa.ra. o serviço do propagl:.nd~ os :!~ 
productos brazileiros. ~i 

A ma.loria da Commissiio se oppoz a. essa[i•; 
emenda, mas a Ca.ma.ra estará conveneida. de;;1 
que ê preciso que custeemos esse. . serviço, de ,; . ;~ ... 
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muitas vauta.gons pn.rn o renome e riqueza. 
do nosso paiz. Eis porq_ue cnt!:lndo que essa. 
eruen•Ja deve ser appr.Jvada poh Caman. 

Em seguida. ti posta n. votos e approvada n. 
referida. emenda sob n. 45. 

. S1io succossiTaruente postas a Yotos e ap. 
provadas as seguintes emendas: 

Sob n. 46, do Sr. Francisco S;I: 
«Onde convier: 
E' -o Governo autoL·iza.do a despender aM 

300:00<2_$ no oxercicio des~a lei, pnra a in
st;\llaçao nesta CapH:ll do pavilhão brazi
lciro da Exposição do S. Luiz.~> 

SolJ n . 47, do S1•. J. C. Tcix:eirJ. Bra.ndão: 
«Onde conrior: - .. 
Fica o Go"Vcrno t~ntorlzado a subvencionar 

com a quantia da 30:000$, annuaes, a com
panhia de navegação quo cst.J.l.J~lecer linhas 
regulares UO V:1POl'CS entre OS portos do sul 

. . do l~stado do Hio de hnlliro c o Districto 
Federa.!, a.lJl'Ülllo pa.m essJ Jlm o necess:u·io 
credito.» 

E' cousideL'ada p~·ojudicada. :-:. emenda soh 
n. 48. 

E' a.nnunciada a Yotação cb. soguiote 
omentla ~ou n. 40, dos Srs. Euzebio de An· 
dr•ade c outros: 

«Augmonte-so á. rubricrí 7• o seoouintl3 : 
_Mantid;L a ver21. de 3:i:OOO.í;, pÜra o sor

Vlço de navegaçao que se pL'opõa a tnzer a 
Companhia Novo Lloy(l BL·emon entre o 
porco de Maceió (los portos da Europ:J.,» 

O Sr. E(lanl.inondo~ Gl·acill.· 
<1~ (pel~ ol·clqml ( · )- SL•, P.r_G3idenie, o :~nwo· 
em ch Comm1ssao ê contL'(\.l'lO a essa omen· 
da, dando como motivo~ disco o facto de 

1.: am anno anterior, ter sido consignada ~ 
, vert-a sem •. entretanto, tc1· applic:..çlio, e 

ta.mhem a tllrcnmstancia de que, ttcando Ala· 
goas porto do Pol'!lamlmco, não ha necesst. 
uada elo adopta.r-sc a medida contida na 
mo~ma. emenlll~. 

Noto, parém,que a Cama1•a acaba de votar 
a emenda n. 47, quo iá a ver•ba de 30:000$ 
para so estabelecerem linhas reguhres d~ 
vapores, entre os po1·tos do sul do Estao'lo do 
Rio de J<~.~eíro o o Dist1•icto FederaL Creie 

' que a. J'asao quo levou a Camara a votal' a 
emenda qne cito, ela direito a cspeJ'!U' quo 
tambem voto aqll.ol!a. que diz l'or>peito a Ala· 
goa~ • 
. Est:t disposição já tlgura. no Ol'Qa,mento, e, 

s1 o nobre relator, elll relação a outras 
~mcnrlas !lá parecer f'!-YO!'avel p!l!D facto da 
Já est:u;em ellas oon~Igoada.s em leis orça
menta.rJas, é de equJdiLll.c, é de justiça pro· 
ceder do mesmo modo em relE~oção a esta. 

.. 
(~) E•te. di•cu1 eo niio foi 1· ovi;~o pelo Ol'&dor. !. 

Sobre o facto de não ter sido applicada a 
verba, poderei dctt' <1. Camara uma informa
cão interessao te. Em SJSSito transacta foi 
acceita a emenda que mandava. dar .a quan
tia de 30:000$, pll-t'a acabamento do serviço 
da Alfítnd<2ga do Alagoas, Bmenda que pas
sou ; mas nunca foi .applic~tda. ; entretanto, 
tem sido pago o aluguel de 18:000$ a.nnuaes. 
que em dous aonos veern a dar quan l.ia muito 
maior. 

A disposição depende de appllcaoão, mas 
isso não é motii'O para que se conclúa que 
a. medida nã.o é necessar la, 

Diz-so qtw Alagoas fica. :porto de Pernam
buco ; si o principio preva.le~esse, dever·se- ia. 
il' até o ponto de fazer com que Alagoas 
não fosse mais um Es ~ado, e slm uma sim· 
ples comarca de Pet•nambuct>, a esperar só· 
mente os favores que de hi. viessem ..• 

UMSR. DEPUTADO-Como já. foi . 

O Sn. EPA11U1iONDAs GaAclNl:lO-••• como 
ji foi, sim; mas, desde quo ó Estado e con
corre pa.ra as rendas publicas federaes, deYe 
ser trat:~da nessa. confo1•mido.de, evitando-sa, 
por e:<omplo, que so dê a falh de transporte. 

A 's vezes, senhores, a representação de 
Alagoas, por falta de vapgres; teru necesst· 
dade de tomar pass~\gem c1n Pernambuco 
afim do vir para aqui. 

E, depois, a medida q lie a emenda esta.be
leca traz h.rnbcm Yantagens para as r~ndas 
publicas, vantagens derivadas dessa navega· 
ção directa. para Alagoas. 

E' uejus&iça, p)is, manter-se a di~pv>ição, 
que, aliás, tevo a desventura de, m<~i; uma 
vez, desagradai' ao nobL'e rcla.tot• da Com· 
missão. 

Espero que a Cama.ra attenueri ás consi
derações que acabo d e Ol(pendel'· (.Jiuito 
bem ; muito bem,) 

Em seguida, é po.~ta. a votos e rejeitad:\ a 
rcJ.'oritla emenda sob n 49. 

São successivamonto postas a votos e rejei
tadas as emendas sob ns. 50 e 51; 

E' anaunciada a votaçã<J dil. seguinte omen· 
da, sob n. 5.2, dos S1·s. Pl'isco Pm•aizo e 
outros: 

Ó(Ondo convier: 
Fica. o Governo autorizado a promover os 

melhora.mento~ que for0m· necosSa.l'ios a bem 
da na.yegação do Rio Paraguassú, no Estado 
da Bahia.» 

O S1•. P1•esidente-A Commissã.o 
apresenta um substitutivo ás emendas ns. 52, 
53 e 54; ess!\s emendas propõem melhora
mentos dos rios Paragna.ssú, ltapicuru e 
CuyaM, e a. Comroissã.o a.s reune no seguinte 
.subs&itutivo: 

cE' o Govoruo autorizado a promover 
o~ melhoramentos que tll.cllitem a. n~~ovegaçã.o. 
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dos rios Pa.raguassú, no Estado da Babb.; 
Itapicurú, no Est.ado do Maranhão e Cuyabá., 
no Estado de Matto Grosso, podendo despen· 
der nessas obra.s atH 300:008$000 .~ 

Su.lvo reclamação, vou submctter a votos 
o substitutivo da. Commis.,ão. (l'it!! Sa..) 

· Em sogu!dn. é posto a voto> e approva.do 
o seguinte substitutivo da. Com missão: 

« E' o Governo autorizado a promover os 
melhoramentos que facilitem a nàvega.ção 
dos rios Pa.r~~uassú, no E:;b.d.o da Bahia; 
Itaplcuru, no Estado do Maranhão, e Cuyabá., 
no Estado de Matto Grosso, podendo ttespen· 
der n essas o br;tS até 300: 001)$0?0. » 

São considcradils p1·ejudicadas as emendas 
sob os. 52, 53 e 5-í. 

Posta a votos, é rejoitada a emenda sob 
n. 55. 

Posta a votos, é approva1a a seguin1c 
emenda sob n. 56, dos Srs. José Bonifacio e 
outros: 

«A' vGrba. 9• (Estrada. de Fer1•o Centra.l do 
Brazll): 

Eleve-se a sub-consignação-~1ateri3.1 ro· 
d:mte_-da 3 00:000$ :para acquialção d~ ma
tel'Í..'tl de grande tonelagem e apropria.do ao 
transporte de ma.ngo.nez e outros mi11erios. )f 

E' Jgualmontc appl'o\·ada a seguinte mo· 
difict~ção da Commi~são : 

« Reduzida a verba., que a smenda n. 56 
propõo, a. 200:000$000. » 

E' aonuncta.da a vohcão da seguinte 
emenda, sob n. 57, do Sr. Bl'icio Filho: 

<1 Na rubrica 1 do n. 91io <Lrt . 1•, mante· 
nba.m-se a. mesma verba e a mesma. dhtri
buição do orcamuato vigente.;) 

O Sr. Brlclo Filho (pela o1·dem) 
- Apresentei es&a emenda com o in tuito de 
manter o mesmo pe~>Soal, SUJlpondo quo a lei 
orça,montario. fa.zia. alteraç! o. . 

Recebi, po1·ém, explicações do relato~ c 
estas me indicaram que não ha. tal altera.ção. 

Nestas condições, a emenda. torna·se des· 
necessaria. P eço,. pois, n. V. Ex. que consulte 
a Casa, si concede a sua. retirada. 

Consulta.da. a Camara., ll concoditla. a 1·eti· 
l'ada pedida. 

Posta a votos, é rejeitada. a emenda. so h 
n . 58, 

Posta a. votos, é approvada a seguinte 
emenda sob n. 59, do Sr. FmnciscoS!l.: 

«Onde convier: 
Fica, o Governo autorizado a despender, 

dentro do e;(ercioio, até 800:000$ com o. 
elevaçio da linha. da Estrada de Ferro 
Ce!ltral do Bra.zil, entre S. Diogo e S. Chris-
tovão. . 

E' annunciada a. votação da seguinte emen· ~:~ 
da, sob. n. 60, do Sr. Francisco Sá: . ;;; 

«A' rubrica 9•-Estru.dil. de ~erro_ Ceniral .;):J 
·do Brazil: Eleve·so a sub-constgna.ç:l.O-COn· '" 
sdrvaçã.o d;~. linha e odificio da, 5' divisao a/: ~~ 
2. 350 :600$000.. ;,, 

O Sr-. Franclsco Sá (pela onlemWl (~ 
- SJ•. P l·esídoilto, a omonda60,qm~ V. Ex. :: 
acab:• de pôr em votação, consigna um p~· _, 
q.ueno augmcnto p :tl'<l a. verba destinada á. ,~ 
conservação da linha. o odificio da Estrada de : 
Ferro Cantl•al do Bra.zil. -. 

Posteriormente á. publíca.çã.o deste parecer, i 
o Sr. director da. Estrada de Ferro dirigiu ' 
ao Governo uma commnnicação,cuja. feitur a., ! 
-si bem mo parece, basta para. mostrar á.,' 
Camt\ro dos Deputados a urgonto necessidade 
da approvação desta emenda. ,j 

Diz o Sr. director da. Central: 
c Peço-vos a devida permissão pa.ra. i ~sistir 

ainrla. sobre a necessidade d3.- votaçao da : 
verba para acq uisição de trilho~ para o c i· ~. 
ta.úc r amal de Santa. Cruz, nMcssicladc im- , 
perioso. que, no roeu entender, deve ser com 
urgencb sat isfeita, sob .pena. de, de um dia : 
para outt•ó, sa protluzirem alli accidentes, . 
cuj:J. gra-;-ido.dc não pódo snr prevista. e cuju.s 
conseq_ucncia.S pJderão Se[' muito prejudiciaes 
par.:~ · a. cidade do Rio de Janeiro. 

Trata-se de facto do ramM que dd. coromu· 
nicação para o ma.tr~odouro que abastece de 
carne verde a pop•Jlaçã:o da OapHal Federal. 
quer cl>nduziudo para alli o gado em pé 
proven\ento do Estado de Minas. quer tra.ns· 
pot•tando para aqui o ga.do a.batido desti
nado ao consumo, de ma neiro que, si houver 
iu~t:rrapçã.o do -trafego, devido á insufficien· 
cia. de resistencia dos trilllos, gro. vos serão 
&3 consequenoias que dabi resultarli.o. 

Os treos quoparcorrem semelha.nte ramal 
são pela. proprlll. n:~otureza. do trofego a.lli 
roa.llzado, excessivamente pesado.~ . · 

Segundo -vos declarei em meu citado ofll.· 
elo n . 1. 31 S, h<\ t rilhos desse ra.ma.I que j:!. 
perderam .22, 6 o;. de Stta. secção primitiva , 
jú. de p::-1• s! insufllciente p:~ra. o trafego 
a.ctt1al. 

Ao mesmo tempo, porém, vos declarei que 
11 prova dG rGsistencia deveria ser muito 
maiOl', attendendo·se á. falta. da symetria. 
que resulta do gasto de uma unica das facM 
do trllb.o. E' o <1ue aca.ba do ser vertflcado 
pelo calculo feito po1• minha ordem, que de· 
rr.onstrou que tu,es trilhos estão aotua.lmente 
traba lhando a 17 ,G k!logrammas por mitli· 
metro ,quadrado, quando é praxe nã.o se ad· 
opta.1• mais de 81Wogra.mmas, ficando assim 
provo.do que se et t<l. exigindo do aço quo 

(•) Eslo di>CIII"FO ll i<O (oi rovlnto ro!o orado~. 
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· constitue taes trilhos resistencia superior ao 
dobro do qUe se costuma, com segurança 
para o trafego, adoptar no calculo das seo

' ~ões do trilho, 
·. Expondo estas considerações cumpro o meu 
dever de esclarecer o Governo sobre as me-

: didas a tomar para a segurança do trafogo 
.da estrada confiada á minha gum•da ; mas o 

- faço não sómeníe pal'l~ exonerar-me das res
ponsabilidades que de sua não . adopção po
derão !'es:ultar e sim para levar a convicção 
ao espírito de quem de direito tem de resol
ver o assumpto». 

Como se vê, a medida é do maior inte
resse para a Central. (Jluito úwt). 

Em seguida é posta a Yotos e approvada a 
emenda sob n, 60. 

E' annunciada a Yotação da seguinte 
emenda, sob n. 61, dos Ses. Henrique Bor:,:es 
e outro: 

« Onde eonvier: 
Doso ustrucçã.o do lei to do rio S~nt' Ann:1., 

na p~rte que intet•cssa á consorvação d<l 
linha. o. uxiliar, ~O: 000$000 

O S.-. Henrique Borges (pela 
ordem) ( · ) Sr, Presidente, o pa.t•eccr da Com
missão não é contrario á medida consignada 
na emenda. 
· . Entendo, porém, qu!l o serviço de que tra.ta 
pôde sel· feito pela verba «custeio de linhas~. 

Esto11 de accordo com o illnstre relatot• 
em ~~opresentar na 3• discus~ão um<t emenda, 
dism•íminando a impol'tRncia dessa despeza 
na Yerba do custeio. , 

Peco. portanto, n retirada desta emenda. 
Consultada a Camara, ê concedida a rc-

til·ada pedida. · 
. Posta. a votos, é rojeitn.da a emenda sob 
:n. 62. 

Post<t a votos, é approvada a seguinte 
emenda, sob n. 63, do Sr. Francisco Sá : 

«A' verba 9• : Eleve-se a sub-consignação 
-Estrada de Ferro Thereza Chrisr,ina - e de 
75:000$, parl1. a conclusão das obras do 
trecho interrompido entre os kilometros 98 
e 105 e estudos da linha de Masslambú e 
Araran gm!.». 

São successivamente postas a votos e re
: jeitadas as emendas sob ns. 64 e 65. 

E' a.nnunciada a votação da seguinte 
emenda, sob n .. 66, dos Srs. Carlos Ottoni, 
e outros·: 

«Aon, 20 do art. 2° : 
: Accrescente-se: incluído o :prolongamento 
· até a cidade de Diamantina, fazendo-se a li

gação das duas' grandes J•edes-Estrada de 
Ferro Cen tra.l do Brazil. e Estrada. de Fel'l'ú 
Victoria a Diamantina;.» 

( ·) E doe· dhcu11iio t < à o roi 1•evi Fi to L~l o o l'.ador. 

O Sr. Carlos Ottoui (pela or
dem)- Sr. Pt•esidente, tomo a liberdade de 
chamar a attenção da. Camara pam o assum
pto constante desta emenda. 

A me(lida que propuzemos affecta i nt er
esses importantes, não só do Estn.do que 
temos a honr<l do representar, sinão tambem 
da União. (Apoiados. ) 

A emendo. cuja votação acaba de ser an
nuncii1da propõe o prolongamento d it Estra
da de Ferro Central até a cidade de Diaman
tina, fazendo-se a ligacão das duas grandes 
redes- Estrada de Ferro Central da Brazil 
e Estrada. de Ferro Victoria a Diamantina. 

Na sessão do 25 tive a hon ra. d~ fazet· a 
descripção do que é CLta zona, no intu:to de 
jusiific:u a proposta que então fizemos. 

O illustrado relatnr do Orça.mento da Via
ção, o Sr. Dl'. Francisco Sá, não contestou as 
considerações qno entrro formulei, a.ntes as 
C<Jnfirmou expressamente, (Apoiadas.) 

S. Ex. no seu parecer diz o .'eguio te: 
« O prolongamento de que <t emenda. trata é 
do certo um !los que mais impe1·ioôa.mente 
;;e hão de impô.r, na de vida oppor tunillade, á 
attenção do Poder E;,;:ecu"tivo »-

Durante o meu dbcuroo, qua.n:lo <i nossa 
considcra~ão fôt•a. submettido o orçamento, 
que ora votamos, S. Ex. profer iu o seg uint3 
aparte : «Estou de accordo com V . Ex. ». 

Em vista deste pronunoia.mento, entendo 
que a CamtLra. não deve tGr osernpulos em 
votar a emenda que apresenta.mos. (!11t<i!o 
bem). 

Em seguida é pos',a. a yotos o a.pprovada. a 
referida emenda sob n. 66. 

E' a.nnunciada a votação da seguinte 
emonda. soh n. 67, dos Srs. Tllomaz C:wal
ea.nti o outros: 

« Accrcscen te- se onde convier : 
l. 000:000$ para continuar o prolonga

mento da Est:ada de Fer ro do Baturité ao 
Crato, e 500:000$ p:~ro. a de Sobral a The
rezina.. » 

O l!!!il.•, Tboll1az Cavalcan-ti 
(pela ordem)(')- Sr•. P residente, a Com
mi.Hsão de Orçamento soqre a emanda n . 67 
deu o seguinte parece t• : c A Commissão não 
acoclta a emenda, por j:!. estar o Governo 
autorizado a eJ~ecuta.r aquella.s o bras . > 

Etfectivament e, Sr. Presidente, o Governo 
está autorizado e armado com a quantia de 
seis mil e tantos contos de réis para levar 
a ell'oito estas o bras. 

Portanto, nenhuma duvida. !la em qne seja. 
intBnçã.o do Goyerno prolongar estA estrada 
e fazer estas obras, ma.ximé qua.n4o se trata. 

(') E'ite di scu:,~. o ll flo f~J i l' CVÜ> t o pelo 0 1•a dor~ 
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de uma. zona que ostá ameaçada de ser asso
lada pela secea. 

Além disto, confiado nas palavras do illus
tre relator da. Commissã.o de Orçamento dou-
me po1' satisfeito. _ 

Nestas condições, peço que V. Ex., Sr. Pre
sidente, se digne consultar a, Casa si concede 
a retirada da emenda n. 67. . 

Consultada a Camara, é eoneedida a l'oti
_ra.da pedida. 

E' annunciada. a votação da seguinte emen
da. sob n. 68, dos Srs. Tosta. e outros: 

« Accrescente-se: 

No contraoto de arrendamento definitivo 
da Estrada. de Ferro Central da Bahia será. 
incluid;J. n. cond.ição ele passagem ordinal'ia 
pela villa de S. Gonçalo dos Ca.mpos do trcHu 
que faz o serviço entre a cidade de Cachoeira 
o da Feím do Sant'Anna.» 

O Sr. Tos-ta (pela o1·dmn) (')-~Hou-ve 
aqui, Sr. Presidente, um equívoco da minha 
parte, ou, si me é peemittido dizer, da parte 
do honraJo relator d:1 Commíssiío. 

A minha emenda refere-so, não propria
mente como disse o honra.rlo relator da Com
missão, á. organização dos ]loraríos da. estradéi. 
de ferro ou á reguhl.menta.c1io da marcha. 
dos trens; a minha emenda tem por fim mu
da.r o tra.Q:ldo do t'ttmal dt~ EstradD. du Ferro 
da. Cachoeira para a. Feira de S~mt' Anna, om 
uma extensão pequon:t, de modo rLuC m; trens 
passam ot·tlinariamentc por S. Gonçalo dos 
C:tmpos. 

Mas, como o llolll'ado relator da Commis
são, dando parecer sobro a cmondr~ n. 04, 
deahrou que êa.ttribuição do Governo incluit•, 
como cb.usula no contrató do arrondamGnto 
de astt•ada de fert•o, a mudanot\ do traçado, 
não tenho outt·a c ousa a fazal' si não rctírat' 
a minha emenda, espnrn.ndo que o Governo 
inclúa no contracto de arrendamento da. 
e strada, essa. clausula, de modo que e lia 
passo pela. villa de S. Gc~nçnlo dos Campos. 

Consultada. a C a mar a, ó ~oncoJ.ida a t'ctí
rada pedida.. 

São suoeessi va.mente postas a votos e a p· 
provadas as seguintes emendas : 

Sob n. 89, do Sr. Gastão da. Cunha. : 
« Accrescente-se. onde conviet' : 
O producto resultante da applicação das 

multas regula.menhres aos empregados da 
Estrada de Ferro Oeste de Minas continuará. 
a ser recolhido á Caixa de Soccorros Oeste 
de Minas, para constituir o pa.tl'imonio da 
mesma assooinção benetl.cen te. • 

" (.) ~;s to d l•eu>so "ão roi rovi,lo pelo orado• ... 
Vol, VII 

Sob n. 70, do S1•. Thomaz. Cavalcautl e 
outros : 

« Continua em vigor a ultima par te da 
rubrica 10, Jeti.ra q. Estuuos u construcção de 
açudes, poços flté o final (pcsoa.l c material) 
1.000:000$000.>) 

Sob n. 7l, dos Srs. Alberto Maranhiw a 
outros : 

« Porto elo Na.tll.l. 
Accresconte-se : 35:000$ para acquisiçã.o de 

material tluctuante necessario á dragllgem. ~> 
São succ(lssivarnentc posb.s a. votos e l'e

jeitadas as ornonrhs sob ns. 7,2 e 73. 
São sucr-os:Jlvamento posta "votos c appl'o-

Vatbs ~s s~guintcs emendas : 
Sob n. 74, dos St·s- Erico Coelho e outros : 
<1 Accresce n te-se onde ti veL' c a. bímcn to : 
Fica concedida n. quantia de '100:000$ paPa 

mcllwrar o uncora.donro dG Cabo Frio, ao 
ent.rar da lagõa. Ararua.ma, isto é, eEtudos e 
execução das obras necess:trias. ~ 

Sob n. 75 do Sr. Heredia de SCL: 
« Accroscente-sc onde convim• : 
Fico. ma.atido o n. XXX.! do (trt. 22 da lei 

n. 507, de !002.• 
Sã.o succes.~ivamente postil.'3 a. votos e re

jeitadas as emendas sob tB. 76, 77, e 78 . 
E' considet•ada prejudicad(t a emenda sJb 

n. 79. 
Posta. a. votJs, <l rejeitada. a a:u encla. sob 

n. 80, 
E' ann unciada a. votação da. seguin te 

emenda sob n. 81, do Sr. Mello t.Ia ttos: 
« Onde convier : 
E' o Governo autorizado a lle~ponde :· a 

sommv. nece.>sal'ia. para abo..~tecel' à:: a.gua a.s 
i!h,~s do Governndur e Pa.quetâ, a.brindo pa.r:L 
este fim os croditos precisoS.» 

O Sr. Presidente -A Commi~são 
diz no seu parecer que, no crtso que seja ap
prova.da a. emenda, n. 75 do Sr. He:·cdia. de 
S.i, autot•izando Governo u. melhorar e au
grucntar o abastecimento de· agut~ da cida de 
do Rio do Janeiro-s~ accres!lente áquella 
emenda. n. 75, do Sr. Herediu. de' Sá., depois 
d'as palavras-Capital Ji'ederal- o seg uinte: _ 
inclusive o abastedmento de agua das ilhas 
do Governador, Paquetà, da rua da Viu11a 
Garcia (Jnflaúma) Sapitiba e Vigarío Geral 
em I1·uja, de que tratam as emendas 81, 82 e 
83 o(ferecidas pelos S1·s. Jf11Uo ~~faltos , Sá 
Frei r~ 6 Ireredia de So. . 

Em seguida são successi-vamente p ostos a 
votos e approvados os referidos substituti-

6 S 
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vos da. Commissão ás emendas acima, ftca.ndo E' aununcia.Ja. a votação da. seguinte emen
prejudiCladas a.~ referidas emendas sob ns. 81, da sob n. O 1, do Sr . Alberto Bezama.t C< 
82 e 83. outros: 

São successivamente postas a votos e 
approvadas as seguintes emendas: 

<Art. Fica. o Pode.: Executivo autori-
zado a abrir ao Mioisterio du.lntlustt'ia, Viacã:o 

Sob n. 84, dos Srs . Il'ineu Machado c e Obras Publicas o credito de 25:):000$ para. 
ser paga á ·companhia Brazileira Torrens a 
indemnização a que o GoYerno FeJeral se 
obrigou no termo da rcõcisão do contl'acto. 
lavrado em 19 de dezembro de 1901 e effe
ctuado em virtude da autorização do art. 20 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 
(Lei do Orçamento , 3.l'lígo remissivo ao 
art. 22, n. XVI n. u da lei o, 652, de 23 de 

ou1ro: 
«A' verba 14"- Sub·rubrica-Eskad3. de 

· Ferro do No:rte e Tijuca.; 
Accrescente-se: e ·oram-Pará. até a e.9-

tação de Ligação, nos termos do art . I o, § I" 
e art..2l, § 4• do decmto n. 5.56!, do 1874 
-em vez de 8:GOO$, diga-se: 10:800$000.» 

Sob n, 85, do Sr. Francisco Sá: 

«Na. verba 14~-Fiscalir.a.ção-supprima-se 
a sub consignação referente á Estrada. de 
Forro Central de Pernambuco (10:6~0$) c 
eleve-se a sub-consignação relativa á. com
panhia G,·eat Western de 9:650$, sendo: um 
engenheiro fiscal, 9:000$ ; ajuda de custo ao 
empregado :para tomada do contas, 600$, e 
expediente, 50$000 .» 

E' a.nnuncillda. a votacão da seguinte 
emenda ~ob n. 86, do Sr. Bricio Filho: 

«Na rubrica lô .. , do art. 19 , suppríma-se o 
a.ugmento de um por·toiro archivista da In
spector~a de Torras e Colouiz'l.ção.» 

O Sr. Bdcio Filho (pela onlem) 
-sr. Presidente, catando & emenda n. 86 nas 
condições da ultima cuja retirada reCJUili'i, 
peço a V. Ex. que consulte á. Cam::~.ra se 
ta.rnbcm concorda. nrtsuo. retit·a.da. 

Consultada a Ca.ma.ra, é concedida a. reti
rada p~d ida. 

Posta. a votos, ê rejeitada. a emon da sob 
D. 87. 

Poata. a votos, é approvada a seguinte 
emenda., sob n. 88, do Sr. Pereira. da ·Lyra.: 

Onde convier: 

Fica o Governador autorizado a reformar o 
serviço de fiscalização das estradas de ferro 
e vias fluvia.es, ftcando os· respec&ivos fun
ccionarios equiparados aos demais emprega
dos pu blicos federa.es. 

E' posto a. votos, e a.pp1•ovado o seguinte 
substituitivo da. Commissã.o á emenda sob 
n, 89, dos Srs. Galeão Ca.rvalhal c outros: 
rubrica 14a accrescente-so : 2:000$ para. 
aluguel de casa para. o escriptorio do n.:ca
lizaçã.o das obras do caes de Santos,. 

E' considerada prejudicada. a. emenda sob 
n. 89. 

Posta. a. votos, é rejeitada. a emenda sob 
n, 90, · 

novembro de 1899.)» 

o Sr. Bezaxnat (pela ordem) - Sr. 
PI'esidente, tendo a. Cornmissão de Orç:~
mento se compromcttido a tomar em consi
deração a ma teria. da emenda juntamente 
com o que sobre o mesmo assumpto pon· 
derou o Sr. Presidente da Rc:publica, em sua. 
Mensagem, requeiro a Y. Ex . que consulte 
á Camara. si consente na retirada da emenda, 
podido que faço em meu nome e no dos col
legas que a subscreveram. 

Consultada a Camu·a, é conce,Jida. a. r eti
dada pediàa. 

Posta. a. votos, 6 approvada a seguinte 
emenlli1. sob n. (12 , dos Srs, Christino Cru~ 
e outros: 

«Onde convier: 
Art. Fica approva.do o contract o cele-

brado com a Companh ia Geral de Melhora
mentos no Maranhão, om 31 de dezembro do 
1803, em vlrtu ~e da. autorização constante 
do art. 2.2, n. XXIII, da lei n. 957, de 30 de 
dezembro do 19:)2, para o serviço de conscr · 
vação !lo porto do Mu,ranhão e prolonga
mento do respectivo cá.es, devendo conhr-se 
de I lia janeiro de 1905 o prazo de cinco 
annos nollc estipulado. 

E' considerada prejuc1icada. a emenda soh 
n . 93. 

São successivamente postas a votos c rejei
tadas as emendas sob ns 94 o 05. 

Posta a -votos, é approva.da. a seguinte 
emenda, sob n. 96, do Sr . Peraira Reis: 

<~:Na ox:ecucíio de scrvicos deste Ministerio, 
a prestação de contas do 1" adea.nta.mcnto 
não impedt~ a rea.liz~ção do 2•, niio podendo, 
entrota.uto, realizar -se o 3• adeanta.mento 
sem que a p~·estação de contas do 1• se ache 
liquidada., seguindo-se a mesma. disposicã.o em 
relação aos a.dea.ntamento,~ subsequentes. 

Si o serviço continuat• no anno seguinte, 
o 2• adoontamento do novo exercício não 
poderá. realizar-se sem que a prestac;ão de 
contas do ultimo do exercício antBrior se 
acha liquidada., ,. 
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SESSÃO BM 28 DE NOVE MBRO DE 1904 

Em scgllhl a., ó posto a votos, approvado e a ssim emculado em 2• discussão o segui nte· 

PROJECTO 

N. 263- Hi04 

O Congresso Nacional resol 7e : 
Ar t. 1.0 E' o Prosidoote d:1 H.epuulica a.u toriz;;.do a d eó'PCnder , p:::lo Ministorlo da In· 

dustda, Vio,çiio e Obras Publicas, a. imparto.ncia de 4. 9l4 :375$4'2 0, om·o, a 81.221 : 1 ~3~80 1 ,._. 
papel, com os ser viços desígmi.d.os nas seg uintes v erbas: 

L " Secretaria de Eshdo ... .. . . 
2. • Directorl:l. Goral de E.;;t;J.t is

t :ca {reduzida a suh·t;tlu
sigoaciio «Material d:1 o f. 
fiel o a t ypogt•tl.phica )> a 
ll:OOO$; distribuída a. ,;ul•· 
coB.signação « Recensea
mento de 1900 :~> du l:IO· 
guiote modo : Grati ftca
{'.ão a. 1 chefe do tu rma, 
3:0QQ$ ; 4 ~judante.s, a. 
2:400$, 9:600$; 40 a.uxil i<~ 
ros, a 1:200$, 4S:ooo.;;; 1 
por teiro, 1:200$ ; 3 aet'· 
vcutes, a. 720$, 2 : lnO~; 
Maioria.!, 10:000$; tot:l.l, 
i 3:900$000 •• •• . • ..•. .. . . 

3.• Correios. Eleva.da a sub· 
consigna~ - custo de 
sellos e formulas do fl'a.ll· 
quia. - a. ~ 0:000$, p~pel, 
o diminuída de 27:000$, 
ouro ; accrosconta.ndo-se 
~30: 000$ pO.l'a constracr;ã.o 
do odittclo do Correio ern 
nello Horizon to . .. • ...... 

4.' To1egL't\phc,s,, .......... .. 
5 . • Auxílios á o.gricultu ~;, , . 
G.• Agasalllo e transporte u.o 

immigrantes .•••..•..... 
1. ~ Subvonçlto a compa.nl•ia.s 

do n<n ·egação .... .. ..... · 
8. • Garantia. de juro.~ .•• •... •• 

9.• Estra.do.s do ferro fcdm•:J.cJ : 
' I. Estrada de Ferro Cent1·o.l elo 
Bra.zil (deduzidas M sub
conslg.aaoões correspon
dentes á. creac::l:o de Iogn.
res de I segundo escriptu
r·ario, 1 torceiro escriptu. 
rarío, e l quarto escri
pturarlo no.s inspectorfas 
do trafego : do l primeiro 
escriptumrio o 2 quartoll 
oscrl.t\lra.rios na inB pe • 
ctoria. do movimento e 

·········· .......... 
, .. .. .... . 
.......... 
...... ..... 
.... .... .. 

0 Ul".O 

············ t:Y::ooo.-::ooo 

·· ·· ········ 35\: 131$4'31 
o I I o t t • 1. I a I 8 15$000 

·· ··· ···· ··· . ........... 
...... ...... ············ .......... ... 3.474:552$313 

P aJ.lel 

3 15 :0'20$000 · 

210 :552$50 0· 

11. 52.2:83.'5.SSOO 
7. !127: 707$00[) 

!50 :000$00~ 

174:755$700 

2 . 800:061$692• 

1.433:983)814· 
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estabelecida. importil.neia 
correspondente a. 2 con~ 
ductores de 2• classe e 1 
conductor de 3• classe): 
augtnen tadn a consigna
ção da 5' <livisão de 
150:000$ para consorva.çiio 
elos ramaes de Augra dos 
Reis c L1. ''r as. . . . . . . . . • • • .•.••..•• 

I!. Estrada de Ferro do Paraná . 
(pessoal e mateJ•ial) .. • , . . •• , , • .. •• 

11!. Estt·ada de Ferro Therezil. 
Cllristina (pessoal o ma-
tsri<J.l) .. .. ........... .. . . .. . . ... .. 

IV. Estrada de Ferro Santa. 
l\hria do Uru~ua.y (pes-
soJ.l c ma.tcria.t). . ... .... . .. ...... . 

, V. Estrada. tle Fer ro Oeste do 
:.\Ii nas(pessoal c material) •.•.• . • •• , 

VI. Estrada da Fm'l'o Soroca.bana 
(pe&Soal e matcT•ial)., ... • • •• • •• .. , 

10. a Obra.g federaes nos Esta~ 
dos : Elevada a consigna· 
ção-Bo.r1'a du. Laguna
( Pesso:1l e material ) a 
200; 000$ ; clcvllda a sub
cons!gnação - Barras c 
portos do Rio Gr·ande do 
Sul-(PcSSOtLI C material) 
a. 800:000$, papel, e 
-150:000$, out•o-(fundo
our.:~-crotl.llo na Lei da 
l~oceit.\l.) . .. .. . ·~· . .. . . . . . • . • . . , ••. • , • 

11.• Obras Publica.~ da C!lpi· 
t~l Federal: 

Admlnist.ração Central : 
Pesl!oal ( suppri mindo-se 
depois das pa.lavras«.'\.uxi· 
liaras ele escripta» as se~ 
guintc.s : «diaria 3$000 •.• 171 :450$000 

Díarias de 8$ ao ínspootor 
ueral, 7$ aos chefes de 
cliviaão,6$ ao~ engenheiros 
de d!stríctos , 5$ ao aondu
ctor gora.l dos encana.mon· 
t os o aos conductores 
tcchnieos, 3$ aos auxilla-
l'es de escrípta... ........ 36:500$000 

Material (o levada a verba «Expe
diente, publicações, etc.> 
a 14:000$ ; reduzida. a de 
«Serviço telephonico• a 
4:000$ ; reduzida. a de 
«Limpeza. do edifieio da. 
Repartição e dos distri
ctos~ a. 8:400$; aeeresoon
t Mla.s á. rubrica. o:Reparos 
de proprios naeionaes • 

......... ... 
··· ·· ·· ····· 

·· ·· ···· ···· 

····· ······· 
... ... ... ... 
• f ~ f f t f •• • I f 

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

Ouro P apel 

........... 32,611:26 3$503 

.. ... ·· ····· 1. 700:000$000 

············ 3B7: 000$000 

·· ··· •• 41 • • • • 508:000$000 

... ..... .... 2 . 2 28:000$000 

... .... ... .. 6.700:000,$01)0 

450:000~'()()0 3,00():792$500 



estas palavras : e con
strucção de predios neces
saríos aos sorviços de 
obras publicas da Capit al 
Federal» ; ficando a som
mil. dJ.S verbas ~Materin.l» 
e «Limpeza dos edificios, 
pessoal e materiab ele-
vada a ........ ,......... 68:360$000 

Ser-viços diversos ...... ·:-· • .. 100:000$000 
Deposito central (como na pro

posta)................... 36:045$000 

somroa. da consignação «Admi
nistração Central» •.•... 

l• divisão: 
Vigilaocí:1 de mauancia.es: Pe<>· 

soal: (3 zeladores, 8:760$; 
guardt>s, 12:720$; traba
Illadores, 17:520$000) ..• , 

Matet•íal .................... .. 
Consorvaçlio dos encanamentos 

conductores: Pessoal (co
mo na proposta) ••.•••••• 

Matel'ial, ................... .. 

39:000.~000 

2:000$000 

73: 872j;500 
13:000$000 

T1·aballlos de deso bstrucção de 
l'ios c outras ob1·a.s (pes· 
sou.l e material).,....... 20:000~'000 

Estra.lia de Feno do Rio do Oul'a 
(reduzida. o, verba «Esta
ções e pa1•adas» a. 46:203$; 
a. do ~Material do Movi
mento» a 12.000$; elCJVDo• 
ua (\ verba « combustí· 
vol, 1ubríftcQ.ntes, ete.», 
130:000$; reduzida a. ver
ba «Malel'ial da Via Per-
manente a 74:000$000) ... 534:275$000 

.......... --~--

Somma da. oonsigna.ção « I• Di· 
YÍSli.O»., ........ , ....... 

.2• Di visão : 
Conservação das ílOl'ostas (feito-

res e tra.ba.llla.dores)... ... 4'2:522$500 
Conservação dos caminhos e 

aqueductoda Carioca.... 12:810$000-
Ma.teri11l necessario p11ra a con-

sel'vação da.s flortlsta.s e 
do a.q ueducto da. Ca.1•ioca.. G: 400$000 

Conservação do roproza.s, aque· 
cluctos e resel.'v:Ltorios 
(pessoal o ma.~ríal, como 
na. propo~ta) ,, •• ,....... 54:495$000 

541 

Ouro PJ.pel 

4W:9135$000 

1382: 147$500 
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. ·Conservação e custeio da rede do 
distribuição (reduzida a 
consigna.ç;.ão <cPessoal e:z;· 
tranumerario» a 1.0:000$ ; 
elevada a su b·conei g nação 

1 «Ferrn.menta, remonta e 
1 - acquisiçã.o de ca.rroças e 

a nimacs, forra~ens e di· 
versos necessarloS ao ser-

XitNiki Di Eifiifi 

: v iço» a 80:000$000). • • • • • 5'23: 650$000 
:Serviço de hydrometros (elevado 

o nurnCll'O de oillcia.cs me· 
canicos a seis, com a dia-
ria de 6$500 em 300 diu.s, 
e a respectiva sub-consi-
gnação a 11:700$; redu" 
zida a. sub-consignação 
«Matoriab a. 26:650$ ; 
mantida. a somma. da. pi.'O· 
posta}................... 50:250$000 

Inspecção de canalizações e cai· 
xas de agua domiciliarias 
(pessoal e ma.terial).. . .. 20:000$000 

.Proseguimcnto da rede de dis· 
tribuição, pennas de agua 
e registros de inccndio 
(pessoal e m1.terial neces· 
sario para este serviço) .. 200:000$000 

·Consevnção do collcctores e 
galerias de aguas pln
viacs (pessoal, 51:065$; 
material:ferramentas, ob· 
jeetos para expediente e 
diversos, 6: 000$;_ r emoção 
do terras e residuos ex· 
trahidos das galerias, pes
soal e m atoria.l, 9:000$; 
construc<>.lio de novos co1· 
lectorcs e galer ias, pllS-
soal e material) ,25:000$000 91 : OV5$000 

Serviços extra.ordinario e im-
previstos (pessoal e ma· 
teria.l).. ...... .. .. ...... 10:000$000 

Somma da consignação <2& Dl-
visão:. ••• . •.. • .••••• ••• • • , . ..... .. .. 1.011: Hl2$500 

3• Divisão : 

Ouro 

Revisão da rede, novas canali· 
zações, acquisição de pro
priedades que interessem. 
ao ab<Ultecimen to e outros 
melhoramentos do ser• 
viço, taos como: constru
cção do pequenos reserva.· 
'torios, concertos em ro
sorvatorios, reparação de 
Mlç&mentos neceaso.rlos 
ao serviço da. revisão da 
rede (peBioal e material 
neeeesa.rio pa.t•a es~e ser-
viço) . ..• . . • . . . • . ,.... .. 650 :000$000 . . . • • • • . • • • • •. •. , •.• • • 

Papel 

2.754:2915.~ 



1:2.• Esgoto da Capital Federal 
(reduzida a verbo. «Acqui
sição e conservação de 
app&relhos e moveis» a 
4:000$; a de «Evcntaa.es» 
a 2:000$, accrescentando
se ao «Pessoal da Repar· 
tição Fiscal» a sub-oonsi
gnação oe:Dia.ria.s» de 7$ ao 
engenheiro fiscal, 6$ a.-s 
ajudantes, 5$ aos auxi
liares, em 360 dias, 
14:400$000} .•••.•..•.••• 

13.• Illuminação publica . •..••. 
14. • Fiscalização ( elevada. a. 

verba Fisc&lização de es
tradas de fet•ro,de 402:250$ 
a 4i0:65~1i;, destinad'.l a? 
augmon to· das dia rias dos 
engenheiros fiscaes) ..... 

l5.a Observ(l.torio Ash•onomico 
!6 .• Rcpa.Ttições e lagares ex

t i nctos (diminuída das 
sub consignações corre~ 
s:pondentes a um 2" offi
clal da Seoretaria. de Es
tado, 4:000$ e a. um 2• 
official da r5irectori!l. Ge
ral de Estatistica, 3:800$; 
e augmenta.da da. de um 
porteiro-archivista da In
spectoria. Geral de Terras 
e Colonização, 1:560$000. 

l i .• Eventua.es ................ . 

Ouro 

. ....... .. .. . 
531 ;273$662 

3:600$000 
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Papel 

5.302:757$130 
628:288$ü62 

595:010$000 
87:60()$000 

54:1l60$000 
150:000$000 

Art. 3.• Continuam em vigor a.s disposições constantes dos numct•os I, I!, III, IY, XI, 
(a.ccre~nta.da. a autoriza~ para abrir o necossario ct•edito até 100:000$), XII, xm, XIV, 
XVI, XVIII (u.ccl'escentadll. a autorização para abrir o credito necessa.rio para a. eltccução do 
erviço), XX (cxcluidos os prolonga.mentos da Estrada ele Ferro Central de Pernambuco 
para Pesqueira o da Conde d'Eu), XXlll, XXIV, XXV, XXVI, XXV!l, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XL, XLI do art . 17 da. lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903,dos arti 
gos . 21, 22 o lt3 da mesma lei e as dos ns. VII!, XXll, XXVll! o XLI do art. 22 da. lei 
n . 957, do 30 do dezembro de Hl02. 

E' o pl"ojooto onvla.do a. Commissão do Orçamento p:..ra. r edigil-o para. 3• discussão, de 
accordo com o vencido. -

Posto a. votos,6 a.pp1•ovado,em 2•discussão, 
<> .~~uinté artigo unico do 

PROJECTO 

N, 281-1904 

O Congresso Nacional dec1•eta : 
Artigo uoico. Fica o Poder Executivo au· 

torizado a. a-brir ao Ministerio da Fazenda o 
credito do 10:000:1;, supplemeotar á verba 
o. 22 do a.rt. 25 da. lei n. 1.145, de 31 de 
.dezemlJl·o de 1003; revogadas as disposições 
em contrario. 

O Sr. Brlcio Filh.o (pela ordem) 
requer v e ri fir.nção da votação. 

Procedendo-se i verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 43 Srs. Deputados e 
contra 25; total 68. 

O Sr. Prealdente-Não ha nu
mero; vae-se p1•oceder á chamada. 

Procedendo-se á. chamada. Yerifico.-se to
rem-se ausentado os Sra. Sá Peixoto,Hosannah 
do Oliveira, Urbano Santos, Jo&o Lopes, 
Abdon ltlila.nez, Alfonso Costa, Medeiroi! e 
Albuquerque, Esmeraldioo Bandeira, Corno-
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lio tla Fonseca, Pedro Pei·nambuco, Ra.yrnun
do üe Miranla, Garcia Pires, Satyro Dias, 
Augusto de Freitas, Rodl'igues Lima, Eduar
do Ramos, Moreira Gomes, Galdino Loreto, 
Hercdia. uc Sú., Coneia Dut1•a, Mello Mattos, 
Ketson de V:•.sconcellos, Bulhões Marcial, 
Oscar Godoy, Augusto do Vasconcellos, Erico 
Coelho, Francisco Veiga, Viriato Mascaro
;Jllas, Carlos Ottoni, G•\leão Carvalli<Ll,- J osé 
Loln, Fra.nci~co Malta, Joa.quün Teixeira 
Bl'aodV:o, Candido de Abreu, Carlos Ci!.val
canti, Cttrvalho Cha.vos, Soares tios Santos, 
Juve:jal Miller, GerJnano Ho.sslocller, Angelo 
Piulwiro, Domingos Mascarenhas, Diogo For
tuna c Homem do Co.rvalho. 

O Sr. Presidente-Responderam 
á. chamada 04 S!'s. Deputados. 

Fica adiada a vota.ção. 
Passa-se á ma teria em liiscussão. 
E' unnunciada u, continuação da 2A dis

cussão do projccto n. 277, de 11)04 , fixando o 
numero, classes e vencimentos dos empre
gados d11 Secretaritl das Rolacõcs Exteriores, 
o dando outras providenciu.s; 

Sr. Thonlaz Caval.canti Yem 
continu11r hoje as consideraçõos iniciadas na. 
ultima. sessão, sobre o projocto que reorga
niza a Secret:tria. tlo Exterior o que teve de 
intcL•romper por estar ftnd<~ o, hora. 

Declarou, rultiio, qne estava de accordo 
com pa.rte do projecto em debate, disco1•dando, 
porém, dos elevados VCLlcimeutos ma.1·cados 
par<\ o clirector geral e para os directores de 
secção, do gra.nde'a.ugmento de f Ltncciomll'ios 
e da creaçã.o do consultor juridico. 

Não conhecendo as razões quo justificam 
o augmento proposto, espe1'a explicações do 
illustrado autor do pr~jecto ou da. honrada 
Commissão de Diplomacia e Trato.dos. 

l~ecurdtt-e nisto ha.seia.-ss a sua impu
gnação ao projecto-que em todas as refor· 
mas de Sect·otarias de Estado, levadas a 
e:!l'cito, ultíma.mcntc, tem sido rcduzldo o 
pessoal. 

Agora, porém, projecta-se elevar o nu· 
mero de empl'egados da Secretaria do Exte
riOl', não constando, entretanto, dos documen · 
tos e rela.torJos officiaes as .razões justili· 
cativas desta medida. 

Ditas estas palavras, passa a justificar a 
emenda. substitutiva do art. ·1 ~. dispondo que 
os vencimentos dos funccionarios da. Secre
t aria do Elterior ·ncam equipa:L'ados aos do 
Tbesouro .Nacional. 

Esta .. primeira parta da emenda. encerra 
uma velha aspiração dos empregados fe· 
deraes,-aspiração que sempre .mereceu apoio 
nesta. Casa e Mê nos relatorios dos differen
tes · Ministerios. 

Leml:n•a. quo, em 1893, foi aprasento,do um 
projecto de lei elevando os vencimentos 
dos empregados das Secretarias de Estado. 

Em 1894, estando o projecto em 3• discus
são, o orador pediu a nome:tçã.o de uma com
missão especial para tr:u. ~ar do assmnpto. 
Esta. commissão, da qual fez parte, elaborou 
um sub3titutivo. _ 

A e.gto projecto, pot•ém, foram aprason 
ta.da.s diversas emendas estendendo a mc.lida 
a todo o f(.loccionalismo da Republica, ciU:J.ndo _ 
apenas se tratava dos empregados das Se
crota.riM do Estado . O projecto ficou in
viaveL «Trazia gt•and(J augmento de 
despeza», di8seram os lorJes da situaçií.o 
naquella época. 

A idéa, porém, persis tiu. Em 1894, <) beno
merito marechal Floriano enviou {t C:~.mara 
umu, Mensagem pedindo a elevação dos 
voncimcmtos Llos funccionarios p ublicas, es· 
!)ecialmente os das Secretarias de Estado. 
Esse grande republicano repetiu essa. lou
vavel opiniã-o, c1uando vet ou a r esolução 
do Congresso elevando os vencimentos dos 
empregados da Secretaria da Camara. Todas, 
e não uma, pena a va. S. Ex.; justiça, e não 
excepçõos. 

Tambem assim !)ensa o orador . A justi
ficação com que fará pt·eceder a sua emenda., 
e os d ocumentos que a Mom!)anharão, apa.
drinhando·a, deJ!lOnstrando a opinião da 
imprensa, do Governo o da propria Camara 
a favor dt1 cquiparaç,'lo, melhor hão de ex
primir á illustre Commissão de Diplomacia 
as id6us do orado1'. 

Depois daquellu, louvavel tentativa. do 
Presidente Floriano, e no mesmo anno , o 
C<Jngresso, em uma lei orçtlmentarii1, elevou 
os vencimentos dos empregados do Thesomo 
Naaiona.l. A exaepcão odiosa vingou e per-
dura. · 

Em I895,repetiu-se a tentativa de elevação 
de -vencimentos e em 1899 o Ulustre Depu· 
tado Sr. Alciado Guanabara. justiftcou um 
projecto ctevando os vencimentos dos run
ccionarios da Secretaria do (ntGriOí' , sv.tisü\-
2endo assim um justo reclamo dos divorsos 
Ministros daquella pasta. d!JSde 1803. A in· 
justiça deste projecto consisi ia apenas em 
não ser geral a medida que nclle se consi· 
gn·a.Ya . · 

Em 1901 a Commissíio de Orça.mento peuiu 
ao Governo, por intermedio dos d:versos Mi
nisterios, informações a respeito da equip:J.· 
ração dos vonaimentos dos empregados das 
Secretarias de Estado a.os dos seus college.s do 
Tb.esouro Nacional, sgeu ndo o projecto do 
nol>ro Deputado Herodia. de Sá. 

AJl informações foram una.nimes. A pre
tençã.o era justa, quer sob o ·ponto de vista. 
material, quer sob o ponto de vista. mol'a.l. 
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SESSJts biii 3 L ' . ' . ·p~! 

a cada posto e a cada classe-medicas e .pha;; \~} 
maoouticos (3• discussão) ; : j 

' Nessa. mesm&. oooasião, quasi toda a imprensa. 
,ae pronunciou de accordo com o projecto. 

Era preciso, é preciso terminar com _a. 
,anomalia do haver empregados de repartl· 
ções depr.ndentes dos diversos Ministerios 
com vcnoimeutos superiores aos dos seus 
.collega.s da rQspectiva Secrotat•ia de Estado. 
A injustiçn .. que se tem querido saDa.r, de
balde até hoje, permanece. O projecto Gm 
discussão a. penas v~m aggraval-a. 

E' isto que pretendo remediar com a 
. emenda que opportunamente a.presentará, 
porque o seu intuito unico, tomando pa.rte 
neste debat e, não é protelar a discussão, mas 
fazer vingar o principjo justíssimo da equi· 
para.ção âos vencimentos dos empregados 
das Secretarias de E~tado da Republ!ca. . 
(.Muito bom ; muito bem. ) 

O Sr. Prel!illdente- Continua. a. 
2& discussão do pl'Ojecto n. 277, de !D04, ti
:s:ando o numero, classe e vencimentos dos 

·empregados da Secretaria d&s Relaçl5eS Ex
teriores, e da.ndo outras providencias. 

o Sr. Bricio Filho- Peço a. pa
lavra. 

0 SR. PRESIDENTE - Fica a discussão 
adiada pela hora.. 

O Sr. Presidente- Tendo dado a 
hora, designo pa.1•a. amanhã. a seguinte ordem 

·do dia: · 
Continuação da votação do projecto n. 281, 

de 1904, a.utol'iznndo o Poder Executivo a 
abrir ao Mlnistorio da Fazenda. o credito de 
·10:000$, supplementa.r á verba n . 22, do 
art. 25 da lei n. l. 145, de 31 de dezembro 
c!e 1903 (2~ discussão) ; · 

Votaçi'ío da emenda do Senado ao projecto 
n, 151 A, d!lste anno, quo autoriza o Presi· 
dente da Ropublica a conceder ao iospector 
sa.uitario da Directo1•ia OerBl de Saude Pu
blica., Dr. Arthur de Miranda Pacheco, um 
anno de llcença, com touos os vencimentos, 

. para tratar de sua. sa.ude onde lhe eonvier 
( discu.ssão un1ca} ; 

Votação do projecto n. 264, deste a.nno, 
que ftxa o numero, classe e vencimentos do 
pessoal do La.boratorio Nacional de Annlyees. 
da Alfandega. do Rio de Janairo (2" dis-
cussão) ; . 

Vot~ção do projecto n. 174 B, de JG04 , re
·da.cção para 3•• discussão do substitutivo or
fereoido na. 2• discussão do projeoto n. 174, 
deste !\Uno, tl:lando as idades limites para a 
reforma. compulsoria dos officia.es do corpo 
de sauda do exercito ou da. armada, a.t
.tendidas aa designaçõeS especiaes inherentes 

Vol. VII 

Votação do projecton. 80 A, de 1904, de ~(.\: 
clarando instltulçãQ de utillolade pablica l ; ';~ : 
Academia. de Conuuercio do Rio de Ja·neiro.\· .; 1 
reconhecendo os diplomas por Glla conferido1:; {.I 
como de caracter offlcial, e dando outra:1p 
providencias, com parecer e emendas. da l,~·1 
Uommissão de Instt•ucçã.o e Saudc Public~ 1 i'l 
(2& discussão) ; · : 1 ~ 

Vota.ç.'io do pt•ojed o 11. i7 C, de 1904, per- ~ ;f 
mittiodo a faculdade do concluir o curse;~ I 
iniciado pelo systema. de exames parcelladm; ~ \ 
aos estudantes que já. tiverem obtido, pele( ,! 
menos, uma approvação em qu3J.quer dOh rl 
preparatorios exigidos pv.ra. a matricula no~:1 !1 
cursos superiores da. Republica, e dando ou·· l.i 
tras pt'ovidencias (3• discussão); ', •' : 

Continuação da 2-- discussão do proj ecto] ;,; 
n. 2i7, de 1904, fixando o numero, classes e11:·, 
vencimentos dos empregados da. Secretaria : i i 
das Relações BderioJ•es, e dando outras pro-;,' 
videncias; : 1. 

Discussão unica do project.> n. 272 A (do fo 

Seuado), de 1904, autorizando o PresidenteJ 
da Republiea a. conceder ao tenente do 2° ba- ·· ~ 
talhão de inf<J.otaria da. 1Jrigada. poliaial, Joã.o ·1 r. 
Alvos Rodrigues de Moura, um auno de li· ! '·: 
oença, com soldo e etapa, para. tratar de sua ; 1 
saude; . ,, 

Discussão un lca do projeeto n. 279, de q 
1904, autoriza.odo o Poder Executivo a. eon· ; j 
ceder ao Dr. C~rlos Do mie i o de Assis Toledo, .: . 
juiz de distl·ieto do Departamento do Acro, . ·, 
licença. por um anno, com ordenado, pa.ra. ; 
tratar de sua sa.ude, onde lhe convier; :) 

Discussão unioa da emenda do Senado ao 1; 
projecto n. 182, dC!ste anno, que autoriza o 
Presidente da Republica. a. conceder no Dr.' 
Felippe Rodrigues do AzGvedo, juiz substitu- ; 
to federal na. secção do Mara.uhão, oito I 
mczes de licençtl, com o1•dona.do, pa.ra. tratar 1 
de sua sa.ude, onde lhe convier; :: 

Discussão unica. do projecto 11 . 283, de ! 
1904, autorizando o P oder Executivo a con· ,; 
ceder ao baol1arel ,Toão de Siqueira. Ca.va.l- ·; 
canti; major honora.rio do exercito e juiz de 1 
comarca. no territor do Acre, licença :por mn I 
anno, com o re.;pacti v o ordenado, par a tra- ': 
ta. r de sua saude onde }h e convier; i 

2• discussão do projecto n . l5BA, de 190'1, j 
do Senndo, d1s;r>ondo sobre as despcza.s. que , 
deverão ser fe1tas na. construcção de obras > 

preventivas dos effeitos das seccas, quepe· , 
riodica.mente a~sola.m alguns Estados do i 
Nol"te, com pa.ree.eres das Commissões de ' 
Obras Publicas e Colonização e de Orça
mento ; 
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Discussão unica. do parecer da. C<>mmissão 
, de OrQDmento sob n. 20 A, de 1904, sobre 

emendas offerecidas n::1. 2• discu$ão do pro· 
jacto n. 20, deste anno. que estabelece me· 
llidas tendentes a attenunr os effeitos das 
scccM nos Estados d<> Norte da RepulJiica; 

1• 1• discussão do projeoto n. 241 A. de 1904, 
1 reconhecendo como do c1I'actet· otllclal, em 
, todo o territorio da União, para. todos os e f· 

1> discu~ão do projecto n . 57 A, do 190·!, 
instituindo o subsidio de 10:()()(!$, por uma 
só vez, a C'..tda. uma das sociedades que pc!!· 
tericerem â Confederação do Tiro Brazileíro, 
com pareceres das Commi~sõe.s de M::u•inha 
c Guerra c de Orçamento; 

feitos legaos, os diplomas conferidos pela. 1!!8· 
cola de Pharmacia de S. Paulo, sendo vali· 
dos, nos estabelecimentos federaes do ensino 
superior, os ox.amos nello. prestados; 

Discussão unica. do parecer o. 131 B, de 
1904, sobre a emenda offcrecida na 2• dis
cussão do projecto n. 13lt deste anno, que 
concede a pensão men~al ao 500$ á viuva. do 
ex-senador do Imperio Dr. 0Mpar da Sil· 
veira Martins, com parecer e emenda da 

, Commissiio de Pensões o Contas; 
3• discussão do projocto n. 210 B, de 1Q04, 

redacçã.o para sa discussão do substitutivo 
otrerecido ao projooto n . 210, deste aono, 
creaodo no Districto Federal mais <lOUS offi
cios de ta.belliães de notas, com as denomina· 
ções de 9• c 10"·; 

3• discussão do pro~to n. 236, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mlnlsterio da. Justiça. e Negocies Interiores o 
credito especial de 500:000$ para. occorrcr ás 
despezas com a realização do cong1•esso La· 
tino-Americano em 6 de agosto de 1905, con· 
cede tJOrte gratuito para a correspondencia. 
postal e telegraphica, do mesmo Congresso e 
dá outras providencias ; 

Discus~ão un~ca do parece1• n. 188 C, de 
1904, sobro a. emenda ofl'er ecida ca 3• dis· 
cussão do projecto n . 188, deste anuo, qnc 
reltJva. ao ex-Deputado Antoni() de Amor im 
Garcia a prescripção pa1·a recebimento dos 
subsídios correspondentes ao tempo decon-id!J 
de 18 de dezembro do 1891 a. 22 de janeiro 
de lli92, aos quaos tem direito como membro 
do Congresso Nacional naquclla. llporo, 
abrindo pàra e!se fim o creditu cspcci~l· 
de 2:i000$000 ; . 

1• discussão do projecto n . 133 A, de 1904, 
declarando da competencia do chefe de pa
liei~ e dos delegados do Districto Federal: 
prccesso.rem cx·officio os delictos definidos 
nos arts. 277 e 278 do Codigo Pilnal, e dti 
cutras providuncias ; com parecer e emenda 
da maioria da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça e voto om separado <\o
Sr. Estavam Lobo; 

2• discussão do :projecto n. 146 A, de 1904,. 
determinando que as cadeiras de clinioa 
medica ( L• e 2• ) das FaculdAdes de Medi
cina do Rio do Janeiro e da. Bahia terão dous 
assistentes e trcs internos cada uma. 

Levanta-se a. sessão lis 4 horas a 30 mi .. 
n tttos da. tarde; 
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Presidctlcict dos S1·s. Pattl~t GttimC!r<1es (P1·esideate), Perei1·a Lima (2° Vice•Pl·esidente}· 
e Paula Guimm·ães (Presidente) 

Ao meio· dia. procede-se á chamada. a que 
respondem os Srs. Paula, Guima.r·ães, Julio 
da Mello, Pe1•eira Limo., Alencar Guimarães, 
Thomaz Accioly, Joaquim Pires , Arthur 
Lemos, José Euzebio. .Urbano Santos, Luiz 
Doroinguas, Cunha Machado, Dias Vieira, 
Anizio de Abreu, Thomaz Cavalcanti, Gon
çalo Souto; EJoy de Souza, Fonseca. e Silva, 
Pereira Reis, Izidro Leito, Teixeira. de Sá, 
Celso de Souza, Medoiros e Albuquerque, 
Brlci() Filho, Malnquias Oon~alves, Cornelio 
d& Fonseca, Estacio Coimbra, Elpidfo Fi. 

gueircdo, Epa!pinondas Gracindo, Ra.ymunclo· 
de Miranda, Rodrigues Daria, Joviniano de 
Carvalho, Alves Barbosa, Paranhos Monta· 
nPgro. Bernardo Horta, Mello Mattos, Irlneu 
Machado, Laurindo Pitta, J ulio Santos, Mau· 
ricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandã(), Vi· 
riato Ma~carenhat>, ~evam Lobo, Bernardo 
Monteiro, João Luiz, Ribeiro Junqueira., 
Carlos l 'cixoto Filho, Carneiro de Rezende, 
Bueno tle Paiv a., Antonio Zacarias, Ca.rlos 
Ottoni, Wenceslau Braz, Moreira da. Silva, 
Eemnrdo de Campos, DomingueR de Castro, . 



Francitco Romeiro, Rebouças de Carvalho, 
Fernando Prestes, Fer reira Drag3., Panlino 
Carlos, Francisco Malta, Canditlo Rodrigues, 
Hermonegíldo de Moraes, Costa. Netto, Un
dolpho Serra, Candido de Ab1·eu, Carlos Ca.· 
valcanti, Carvalho Ch:tves, Paula. Ramos, 
Victorino Monteiro. Cassiano do NascimelltiJ, 
VnspMiano _ de Albuquerque c Homem de 
Carvalho. 

Abra-se a sess..'io. 
E' lida e posta. em discu~são a acta. 

O Sr. Teixe ira de Sú-Sr. Pre
sidente, no Dim·ío do Cong,·csEo· do hoje não 
veio publicada com pat·eccr urna en1en\hL 
que apresen éei ao Orçamento dt\ dêspezt~ da 
Fnenda. Peço a V. Ex. · que !!e digne pl'O· 
videnciar sobre essa omissão. . 

O Sr. Pre@idente-A recl;1mação 
de V. Ex. E orá. atlendida.. 

Declaro, em tempo, quo, na. ordem do dia 
de hoje e no avulso distribuído, deixou de 
ser i ucluida por engano a. 3a discussão do 
projecto n . 280, de 1904, hontem a.pprovado 
em 2• discussão, tendo o Sr. Deputado Paula 
Ramos pedido e obtido dispensa de intersti
cio,pa.ra que esse projecto entrasse na. ordem 
do dia de hoje. Por conseguinte, dopoig da 
continuação da 2• discussão do projecto nu
mero 227, de 1904, deve figurar om 3• dis
cussão o referido pt•ojeclo n , 280, de 1904, 
como está no livro respectivo. 

Em seguida, ê appromda. a acta. da sessão 
anteceiente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guintariie~ (1• 
Sw·et(u·io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Mini.sterio da. Justiça e Negocias Inte
riores, de 21 do corrente, trunsmittindo de
vidamente snucciona.dos dous dos respectivos 
autographos da Resolução do Congresso Na· 
cional deerot&odo o · estado de sitio no Di
str,icto Federal e na comarca de Nictherov, 

' no Estado do Rio de Janeiro e dando oucrãs 
providencias.-Inteirada.. Archive-se um d05 
autographos, enviando-se o ontro ao Senado. 

Do Ministerio dos Negoelos da Fazenda, de 
28 do corrente, enviando a seguinte 
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~~·--="""" ~-... ··'·· ·. ··· -r;.1:n 
!ei n. 490, d~ 16 de dezembro de .1?97, as : - ~~~) 
Iocl1:1sas rolaçoes ([os credol'03 do dtvulas de ;, 1·, .,. 
exercícios ftndos, j!ll·econheeidos pelos Minis· ·.;}.';! 
terios competontos, cabe-me solieit.'1r-vos a ·; • . .fi r 
noccssarb a utorização o eredíto para ser ·.~~ ~ 
cff'ectuado o respectivo pagamento na impor- : ~ ,I '• ~ 
ta.ncia. do 24:6&3$034, ouro, o 013:316$705, . {l.•j 
papsi, conrormo abaixo se discrimina: I r . 
Miniõtcrio da Jus- Ouro Pa pel ·. ~~: I 

tiça c Ne.gocios 137 .· 140"'784 ; \t lt Interivres ..... . . . . . • . . . . . . v , ~ , . 
Ministol'io das Re- ' 

la~·õcs Ex t.criore!! .. .. .. .. .. · I: 189$691 Y : 
Ministerio da i\fa1·í · · ~· 

nha........ .... l:OO!$ ll 0 364:488$18tí:ls 
Ministe1·io da Guar·· 1:11: 

ra....... . .... . .. • ••.••.••• 1.27:953~28 . I~ -
Mini~terio dalndns- c ~ .. 

tría, Via cão e i \i· 
Obras Publicas.. í?3:ô84$0\?4 2ú5:308$9U] l1 

Ministerio da Fa- 1 1! 
zeudo... .. . .. .. .. .. .. . .. .. • 77:220$994 .: f,~ 

24:686$034 9i3;'3i6$796
1 r 

Rio de Janeiro, 26 'lo novembro do 1904, ; t, ·: 
l6° da Republica, t ' 

FRANCISCO DE PAULA RoDRIGUES ALVES.- !C 
A' Commissli.o de Orçamento. ..:1·. 

E' lida e vae a imprimir para. entra.r na :: : 
ordem dos trabalb.os, a seguinte , r. 

REDAOQÃ.O 
1
• :; 
i·} 

Redacção final do p1·ojecto n. 245 C, destt · · 
cmno, que au!OI' ÍZa D Presidenta da Repr<· , i 
úlica a abl'i1· o Cl'eclito tlecesstu·io pW'tl w ;·i. · · 
ficai', po1· e:upel'icncias adequadat, o valo,- do : ' 
oxplosi..,o ofl'ol·ecido ao GtnJtl-no pelo Dr. / 
Al"a,·o Alberto da SUva l 

O Congresso Na.eiona.l resolve: I ! . 
Artigo unico. Fica. o Presidente da Ropu- 'I ' 

bliea. autorizado a. abrir o credito neceasario ~ ~ ' 
para verülcar, por experiencia9 adequadas, o 1 i : 
valor do oxplosivo ofl'erecido ao Governo pelo Y 
Dr. AlYn.ro All.Jorto da Silva.. i l · 

Sa.la da.s Commisslles, 28 do novembro de· ~-
1904. -Domingos Guimarc1c.<. - Md ei,·os c ; '• 
Albuq~ICl'q«e,-Y, lliascarenhliS, ! 1 

Sã.o lidos o vão a imprimir, para entrarem (i 
na. ordem dos trabalhos, os seguintes · · . r~ · 

N. 245 E-1904 ;i, 
. li• 

Parecer sobra as tmtemlas o/ferecidas rra aa 1 1 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Tendo o Thesouro Federal organizado na. con
fiJl'mldade do dispo~to no ll.l't, 31, § 2•, da. 

discussão do p1·ojecto n. 245, deste amw, :~i 
que {i:l!a a despe%a do Ministe1·io da Ma- q 
rinha pam o e$e;·cicio ele 1905 ;: \ 

A Commissão do OrçamentQ examinou as ':; 
emendas oft'ereoidas ao projecto n. 245 B; 1: , 
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. deste anuo, e pass!l. a. emittir o seu pa
recer. 

N. 4 

Supprima-se o art. 3". 1 I 
1 I N. 1 
. . 
i ' Na. let~ra b, do art. 2<' - aaarescente-se, 
· •depois <las palavríl.S -e a. respP.ctíva. secre· 

,. taría-o seguinte: sem a.ugmento de despeza. 
1 :o mais fica como est!l.. 

Sala das s(ISSiíeg, 19 de novembro de 1904. 
-Bricio F-ilho . 

SBl'ia, sob diversos pontos de vista, incon
veniente a , suppressão deste artigo. Encerra 
olleser v1ços dependentes do-tempo. E' bas
tante assignalar um só caso: um contraoto 
de constl.'ucção naval póde ser lavrado an
nualmen1e e por partes 1 Deve-se .nega. r ao 
Poder Execlltivo a celebração de. contract os 
sem os quat!S não seria. dado o funeciona
mento de rep&rtições militares 1 

~ : Sala das sessões, 19 de novembro ·de HJ04. 
. : ,-Bricio Filho. 

' : Quer esta omenda que nenhuma despcza 
: 'se ·taça com a organização da. Secretaria. 

Desde que se considere que a Secretaria 
não es~ organizada e que não ha. verba 
para O' pagamento dos funccionarios, claro 

• est1. que a. organização da Secretaria impor
tarã em a.ugmento de despeza.. 

Esta organ.iza.ção, porém, depender!!. da 
approvação do Congresso, e então este resol
verá sobre &S despezaa que forem decre
tada.s. 

Deste modo, vê-se que o Poder Executivo 
nlo ter!!. a fMuldade de augmentar a. des
peza, o não dispondo desta. faculdade, a 
emenda. carece de motivo; pelo que a Com
missão lhe é contraria. 

N.2 

Na lettra o, do art. 2•-depois das pala 
vra.s-:-jo.lga.r convcniente-accrescente-se o 
11eguinte : sem augmento de despeza- tl.
ca.ndo o mais como estâ. · 

Sala da.s sessões, 19 de novembro de 1904. 
-Bricio Jiil/lo. 

Assim se enunciando, pensa a Commissão 
que a emenda não devo ser approvada. 

N. 5 
Na rubrica. d, do art. 2o- r eduza-se a 

verba a. 670:000$000. 

Sala das sessões, 19 de novembro do 1904. 
-Bricio Filho, 

A Commissão entende quo esta emenda 
decorrente de outra, contra. a qual de11 pa~ 
recer, deve ser, conjuntamente com essa 
outr~, rejeHadu., pois que a. verba a. ser 
conszgnada ao invento do submarino depen
derá de parecer dos competentes, e o Con
g.resso nao a recusará., · desde que o invento 
1itver sido reaouhecido como tal e realrnenta 
fôr um aperfeiçoamento ou uma oreaçã.o. 

Ns. 6 e 7 

Reduza-se a 150:000$ a verba da rubrica 
n. 00 do art. 1•. 

Sala. das sessões, 19 de novembro de 1904 
A mesma razão de ca.rencia do motivo -Bricco Filho. ' 

aconselha a rejeição desta emenda. 

N. 3 

Na lettra à, do a.rt. 2<>- aecrescente-se o 
seguinte : a Comm!ssão encarregada de de. r 
o seu parecer sobre o submarino de in.venção 
nacional deve apresentar o seu trabalho 
durante o a.nno de 1905. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1004. 
-Bricio Filho. 

A oommissão encarregada de dar :parecer 
sobre o submarino de invenção nacional 
funcciona em virtude de acto do Poder: Ex
ecutivo, e não seria. eurial a intervenção do 
COngresso para. assigna.r um prazo, que so• 

. mente pode ser apreciado por aquelle Poder. 
Ainda m~~tis, a commlssâo nomeada não 

percebe remuneração. .. 

Reduza-se a 150:000$ a. verba da. rubrica. 
n, 27, do art. I•. 

Sala. das sossõea, 19 de novembro de 1904 
-Bricio Filho. · ' 

Pedindo-se em annos anteriores creditos 
supplementa.res a estas verbas, o orçamento 
vigent~ fi~:ou a quantia exaota, e a proposta 
da Maru~ha_ mantem a mesma quantia para 
o anno vmdooro. 

Reduzir essas verbas é dar motivos a. era
ditos supplementares, quando o Po:ler Ex
ecutivo se empenha pela verdade orçamen· 
ta.ria, e reduzidas para serem applieadas 
como manda. a emenda. seguinte, a a.equisi~ 
ção de carvão, importará isso em augmento 
de despe~, pois. que og creditas supplemen
tal-es serao pedidos em consequencia dessa. 
reducç!,o, 
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A Commissã.o julga., portanto, que estas 
duas emendas são contrarias á. verdade da. 
despeza. e que não podem ser acceitas. 

N. 8 
Appllque-se a. differençl\. das verbas dimi

nuidas nos n s. 26 e 27 do art. 1• e l etra d do 
a.rt. 2°, pa.ra. augmento da verba. da. rubrica 
n. 25 do mesmo artigo. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1904. 
-Bricio Filho . 

Desde que não forem adoptadas as duas 
emendas a.nteriores, sob ns. 6 e 7, ftca. esta 
prejudi~ada.. 

Cumpre, no emta.nto,signific(\1' que ll verba 
-combustível-foi na proposta a.ugmentada 
em 100:000$000. . 

Sala. d<ts Commissões, 29 de novembro de 
1904 .-Cassiano elo Nascimento, · presidente. 
-Laurindo Pitla, ralator.-F,·ancisco V8iga . 
-Ctm~elio da F011seca.-Galeão CartJalhal.-
Pau~a Ramos. 

N. 298-1904 
Manda collocar o t.• tonente de m·tilhariu José 

da Veigo: Oaàral e outros nas 6oga1·es qutJ 
lhes competirem nu. escala de promogiies, re
parando-se assim os p1·ejui::os que sotrf"e?·am 
na promoção de 17 de março de 1890, etnn 
parecer contrario da O ommiss<To ele Ma1·inha 
e Gtler,·a 

(Vide projecto n . i1'7, de i893) 

A Commissão de Marinlut e Guet•ra exa.
minou o projecto n . ll7, de- 1893, que, are· 
querimento do Sr. Deputado Mar~.al Escobar, 
lhe fõra enviado a 20 de outu1Jro do a.ono cor· 
rente. 

de 1890. Si este poder constitucional n&o . 
quizer, porém, corrigir o seu acto, que ao. 
ver dos mesmos officia.es foi a.ttenta.torio . 
de seus direito!!, recorram ellos a.o Poder Ju· : 
dicia.rio, si assim o entenderem. . · 

A Commissao é de· pa.recor, porb.nto, que; 
o projecto seja. rejeitado. 

Sala. das Comm.issõe.9, 28 de novembro de 
1904.-Alves Bm·bosa, presidente.- Rodol·., 
pho Paixão, r ela.tor.-CarlO$ Ca,akanti .-; 
Oliueira Valladao . - Som·ss dos Santos. · 

. N. 117- 1893 

José <la. Veign. Ca.bl•a.l pede reparação da. I 
preterição que a.lloga. h o. ver soffrido na. pro
moção de 17 de março de 1890 na arma. de 1 
artilharia.. . r 

Quando se fez a promoção a que se rerere · 
o recla.manto, que era. então 2° tenente, ex- ; 
istiam no quadro dos l"' tenentes 11 offic~aes . 
a.ggrcgados por excesso íle numero . Fize.. 1 
ra.m-se então 33 capitães, abrindo-se, por· 
tanto, 22 v:t.go.s da.quelle posto; tendo·se, 
po'l'ém, promovido 58 1.. tenentes, 25 dos • 
qua.es sem interst ício, tiveram de ficar ag
grogallos 36. 

No numero dos promovidos, quasi todos 
mais modernos que o reclamante, não foi 
este contemplado por não ter o curso da. 
arma, que, . entretanto, completou naquelle 
anno . 

A' vista do GXposto, a. Commíssão de Ma.J.'l· 
nha c Guerra. considera que tem todo o fun
damento a presente reclamação, por isso que 
foram promovidos muitos officia.cs sam o in
terstício que n. lei exige e sem que existissem 
vagas, o quo impossibilitou a. prom oção do 
reC!ama.nto no devido tempo,ma.s como já foi 
elle promovido em 3! do julllo de 1891, é a. 1 
mesma. Com missão de parecer quo seja revista. 
aquella rromoçãO, a.flm de COliOC&l-O, aSSim 1 
como os •• tenentes que se acham em identi· 
cas circumstancias, nos logares que p;~r di
reito lhes compit.;..m pelas suas antigui
dades, e nesta cenformidade apresenta o 
seguinte 

Projecto 

O Congresso Naciona.l decreta. : 

O alludido projec\o,subscripto pela maioria 
doa membros da mencionada Commissão em 
1893, que era. composta. dos Sr.> . Barão de 
S. Maroos, Pires Ferreira; M. Va.lladão e J. 
Retumba., «manda. rever a. promoção de 2o• e 
1 o• tenentes r ealizada na arma. de artilharia 
no dia 17 de março de 1890, afim de collooa.r 
o l o tenente José da Veiga. Ca.bra.l e os que 
se acharem em condicões ídentica.s ás suas nos 
Ioga.res que lhes competirem pelas suas a nti
guidades, repar!llldo a.ssim o prejuízo que 
sotrreram com as promoções feitas além das 
va.ga.s existentes, e nas qua.es foram contem
plados officia.es mais modernos do que elles, 
muitos dos quaes sem o interstício que a lei 
exige>. 

Trata-se, como se vê, de uma lesão do di
reito praticada pelo Poder Executivo, que 
se deve reparar a pedido dos oftlciaes pre
judicados na. sua. promoção de 17 de marc:o 

Art. 1.• O P oder Executivo mandará 
rever a :promoção dos 201 a l•• tenentes rea· 
liza.da na arma. de artilharia no dia 17 de 
marco de 1890, adm de collocar o I• tone11te 
Jose da. Veiga Cabral o os que se acharem 
em condições tdentieas ás suas nos tosares 
que lhes competirem pelas suas a.nttgut
dades, e reparar-se, assim, o prejoizo que 
aotrrera.m com a.s promoÇÕes feitas a.lém 
das vagas &liatentes e na.s qua.es fora.m con· · 
templados offtcia.es mais modernos do que 
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(-----------------------------------------------------------
j el!es, muitos Jos qu:i')3 S:)m o interstício que 

a lei exige. 
Art. 2.•. Fica.m revog:\d:ts as di.;;posições 

em contrarw. 
c Sala. das Commis>ões, 12 do j11lh<J d~ 1893. 
t - Bo.l"ão ele 8 . 11l·u·cos, p t·esiden te. - Pi,.~s 
( }i';m·ei1·a, relator. - M. Vallad,to. - .r. R e· 

tumua. 

Fica. sobre a. me3:1, a.té ulbriol' delib~ra
ção, o seguinte 

PE.O.IECTO 

O S1.·. Medeiros e A...lbuqnel.·
que não se1·á longo. Não vale m~Lis a. 
pena prolongar a parte pessoa.l de uma. dis
cu::sã.o cujo8 elfeito3 priocipa.es já hontem 
foram vis tos. 

Hontcm, crrecti va.mcntc, o G_ue a Camara. 
votou não foi uma medida. de orçamento : 
foi umâ moção do apreço ao illustre Depu
tado pelo Co:1.râ. Entre o direetor de- Esta· 
tistiea e o dign'l rclat•>r da Viacão, houve 
muito quem dtl~so ao voto o sig11ífica.do de 
uma opção p~r cs t.o ul timo, · 

O oradOL' não a.ccoitou n.qualle dilemma. 
Em todos os votos de conliança e louvol' 

O Congresso Nacional rosol v e ao sau bl'.ill111nt3 collega, sel'ia. do~ primoiros 
Artigo unico. As loi.~ n. 85, de 20 de 83• a tomar p:irte, concorrendo pa.1•e. augmen· 

tembro de 1892, que eshbelcce a organiza· tal-os. Mas llle paroce que a. questão de\·ia 
ção municipal do Di~tricto Federal, e as de ser do orcamento c esta.ti~tica e nã.o de apre· 
ns. 54.3, de 23 de dezembro de 1902, e 1, 101, cio.ção sobre merHos pcssoaes, q ue estão fóra 
de 19 do novembro de 1903, que modificam do caus~t. 
a primeira, são dm·ogad:t~ e ampliadas pelas Não replicará minueiosamcnto ao seu cal-
seguintes disposições : lega. O essenchl ora prO\' il.r quo h a nos pa· 

receres de S. Ex. con tra.dicções de cifr.1s 
a) a inioiativa da receita municipal e da. bastante gmndes 0 0 0 mmettidas com dilfc· 

exclusiva competencia do P!'eCeito; t·ença. de poucas paginas. Essa. prova ficou 
b) a creaçã.o o sttppres>ão do empregos feih pn.ra o orç;Lmento da 1902 e para o 

da Secretaria do CtJnsolho, o augmeoto ou de HJ04.. 
1 diminuição de vencimentos dos empregados, Quanto ao primeiro, S. Ex. nã.o a.cceitou a 

e bem assim a. decrctaç"li:o de qua.esquer rectificação do orador; mas fez outra, por 
desp9zasrelativas aos me~mos e ao Conselho, sua conta, a.ccusa.ndo um:~. diJferenç[J. de 
ficam dependentes de sancção do Prefeito; 413:000$000. Ha, portanto, um erro consi-

c) a aposontadoria dos funccionn.rios da dera.vel. Sua declat•ação de que as tabellas 
Secretaria do Consellw fica snjci ta. ás leis rc- não lho mereciam fll não basta para des
guladora.sda aposentadoria do~ tunccionarios culpal-o, por<tue o importante é que S. Ex. 
municipa.es ;- ' a.cceitava. dell:J.s as cifras maximas, c, entre-

tanto, sysGem:l.tic:J.ment o saltava t odas as 
d) o prazo pat•a o 1lelo as decisõJs do Con- deducções que d."Jlla.s constavam. 

sclho Municipal será de 10 dias ; Quanto ao parecor sobre o orçam~nto de 
e) a. lei do orçamento poderá s~r vetada 1904, é bom cla.riJ que foi um e nga.no o que 

no todo ou em parte, o no caso que o levou s. Ex. a sominar d uas vorbas de 123 
Senado não se manifesto sobre o ~'eto atê o contos, ti1•anlo t~mbas as pll'cella.s da um to
ultimo dia do anno a findar, ou no caso de· tal de 180 o, a~sim, al\gmontando a. despllza 
approval-o até ao ·mesmo dia, o PrMeito de S63Senta c t<tntos co11tos. O no~avel tl que 
p_romulg_ará c ;porá. <lill e~ecução, dentro dos todos esses onga.nos t!lodesscm sempre a im
cmcos dw.s utc1s do novo exGrcicio, a lei or- p1·essioncn· :.1. Camlr:L, cx·tggeran<lo as despe
çamentaria antel'ior ou o dispositivo desta zas. 
cúrrespondente ao arti"'O (ou arti"O>) YC· O ora.dor mostra. em seguida quo, niio no 
ta.do ; "' " uUimo, com"} diSjO o relu.tor , mas em um 

f) as sessões extraot•dina.rias <lo Con- dos seus plimeiros l'elatorios o director de
selho MunicipaL só poderão t er lo, a.r por cla.t·ou que nãn confiava maito nu.s cifl•as que 
iniciativa c convoco.ção do Prefeito;" apro~entava. Mas essas cifras eram as rofe-

9 ) fóra do pedodo das sessões orJina- renles á. eshtistica., G_ue são recolhli.l'l.~ por 
rias do Conselho Municipal 0 P reCdio po· agentes estranhos, em um paiz, cuj:l. pol•cen
-derá. abrir creditas supplemontaros para rc- ta.gem do analphal:JCtos é extraordina1•ia. e 
forço das verbas de despezas previstas na em quo ninguem ti~ ímportMcia a tacs ser
lei do or"~m t h tad vicos. Nunca ello dis:'Je que a egcripturacão 

.,... en ° que se ac <Irem e:xgo as de sua. dircctoria de!~asse de mereaap l' rtteira. 
e se referil-em :~. casos urgentes, levando o v 

facto ao conhecimento do mesmo conselho fé. Em todo coso so vê quo o relator da 
.em sua. PL'imeira. reunião. Yia.ção não conhcca os relatorios da. reparti· 

. ç1i.o que critica.. 
Sala das ses~ões, 29 de novembro de 190L Mas, o orador tem pressa. de pôr t o1•mo a. 

~Irincu Machado. este incHentc. Já. era sua intcução apr•esan-
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'tar um projecto transferindo a Directot·ia de 
Estatística para o Ministerio do Interior e 
autorizando o Governo a refo1•mal-a. Como no 
correr do debata houve quem dissesse que esse 
era tambem o desejo do Ministro da Viação, 
apressou a sw.a iniciativa. Ella não tem, pot•
ta.nto, o caracter de uma pirraça ao relator 
daq_uelle minister~o; nunca., aliás, pensará em 
legtsla.r pot• capriChos. E' apenas o aprovei
tam~nte de uma opportunidade que a dis· 
cussao revelou. 

mentos das repartições e dos fuocciooarios 
que as devem prestar, como para. o l'ocebi· 
mento de qua.esquer subvenções. 

Art. 2.° Fica. o Governo autorizaclo n. 
abrir os creditos necassarios para. terminar• 
no ano o proximo a apurJ.ção do reconcoa.
mento de 1900 e pa1•a. publicar, durante o 
exercício de 1905, o Boletim Geral da E:ttn.
tistica. 

De resto, torna a dizer : essa discussão não 
o deixou, de modo algum, irritado com o seu 
digno collega.. Lamenta a sua prevenção 
contra um funccionat•io zeloso e competente 
e uma repartição indispensavel. Mas, sem
pre que se lhe deparar occasião de significar 
o seu apreço n.o illustt•e Deputado pelo Ceará, 
não terá duvida em fazel-o. 

Quanto ao projecto, que apresenta, reser
va-se o direito de justificai-o mais longa
mente na. primeira discussão. (Muito bem ; 
mt~ito bem.) 

Fica sobre a mesa, até ulwrior deliberação, 
,o seguinte 

PROJECTO 

Art. 3.° Fica. o Govet•no autorizado n. 
entra1• em accordo com com os governos 
estaduaes para. que as repartições de es~a
tistica dos respectivos Estados se prestem a. 
fornecer a Directoria Geral Federal todos os 
dados de que esta ne:!essitar, na fórma o nos 
prazos por ello marcados. 

Pa.ragrapho unico. Aos Estados que so 
prestarem ao accordo e o cumprit•em com 
rigorosa. pontualidade, será dada uma subven
ção proporcional á população, calculada. 
pela sua representação federal na Camara, 
pedindo para. isso ao Congresso o necessario 
credito. . 

Sala das sessões, 29 de novembro de 190•1. 
-Medeiros e Albuque1·que. 

Transfere para o ~Iinistorio da .Justiça e O Sr. Presidente- O pt•ojíJcto 
Negocias Interiores a Directoria Geral de fica sobre a mesa até ultet•ior deliberação. 
Estatística, autorizando o Govm·no a refor-
mai-a, sob as bases que estabelece. Não ha. mais oradores inscriptos, 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Fica transferida para o Ministerio 

da. Justiça e Ncgocios Interiores a. Directoria 
Geral de Estatística. 

§ 1. o O Governo, conservado o mesmo pes
·soal do quadro, expedirá. para ella · novo 
l'egulamento. 

§ 2. 0 No regulamento que e.x:pedir, o Go
verno determinará. quaes os dadosestatisticos 
que serão exigidos de toda.s as repariições 
.tederaes. Esses dados, em tabellas cujo mo
delo será determinado, devem ser enviados 
todos os mezes á Directoria Gera.l de Esta.
tistica, que os publicará. no seu boletim 
·mensal. 

§ 3. 0 A obrigação do paragraphoanterior 
é extensiva ás secretarias dos funccionarios 
das duas casas do Congresso, aos dos juizos 
ou tribunaes, que1• da União, quer do Dia· 
rtricto Fede1•a1, e, em geral, a todos os que 
recebem subvenções pecuniarias, tanto do 
G.overno Federal, como de emprezas por elle 
,favorecidas com qualquer concessão. 

§ 4. 0 A pretenção de taes informações, na 
forma e nos prazos exactamente proscriptos 
pelo regulamento, é condição prévi&, indis· 
pensavel, insubstituivel e inadia.vel, tanto 
,para o pagamento mensal da. folha de venci-

Si nenhum Sr. Deput:tdo quizer usar do. 
palavra, passo~ ordem do dia. (Pausa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pesidente- Não havendo 
numero para as votações, passa-se á ma todo. 
em discussão. 

E' annunciada a continuação da 2a discus
são do projecto n. 277, de 1904, fixando o 
numero, classes {l vencimentos dos empre· 
gados da Secretaria. das Relações Exteriores, 
e dando outras providencias (artigo 1•). 

O Sr. Thomaz Ca.valeautl
Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem n. p:\
laVl'a pela ordem o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

O Sr. Thomaz Oavaleant.l 
(pela ordem) -Não tendo hontem onvltLdo 
á Mesa uma emenda ao artigo I o do pro
jacto. n. 277, de 1904, faço-o agora. 

Vêm a Mesa., são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão as seguintes 
emendas oJTerecidas ao projecto n. 277, de 
1904, e precedidas das ~guintes razões jus
tificativas: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 15:08- Página 7 de 36 

552 ANNAES DA CAMARA 

MENDA AO PROJECTO N. 277, DE 1904 

Vencimentos dos empregados das Sec1·etarias 
de Estado 

Razões justificativas 

Ha longo tempo que os empl'ego.dos das 
Secretarias d"l Estado uspil'am melhorar em 
seus minguados vencimento.;;, e ociost.l fôra 
mencionar .as peripecias de tão .imJta pre
tenção depois de proclamada a Republica, 
em cujo regimen se teem elfectiva e progres· 
sivamente alterado de modo profundo as 
condições da vida social entre nós, por mo
tivos bem justificados. 

O esforço dos que constituem parcellas 
mínimas, porém essenciaes, da força admi
nistrativa, peças indispensaveis do appa
relho governamental, em prol de uma causa 
cujo resultado tavorave1 lhes dará alento no 
caminbo do ard)lo dever. do suas funcções, 
tem sido uma verdadeira luta pela vida., 
acoroçoada aliás pela, opinião publica ma
nifestada na imprensa jornalística destaCa
J)ital e patrocinada pelo proprio Governo. 

Ganhou a, questão maior fervor quando, 
em 1893, os allU(!idos funcciona.rios respei
tosamente se dirigiram ao Congresso Na
cional pugnando pela equidad.e de tal pre
tenção que lhes assiste ainda. Não foi ou não 
pareceu ser de todo surda ao.; seus reclamos 
a Cama.ra dos Deputados, tanto que chegou 
a ser redigido para a 3a discussão um pro
jacto concernente ao accrescimo de venci
mentos de empregados das Secretarias de 
Estado, do Thesouro Federal, da Alfandega 
da Capital, da Contadoria da Guerra e do 
Supremo Tribunal Militar, ao qual, como 
se sabe, foram offerecidas varias emendas, 
mesmo na sessão de 1893 e na,s dos a.nnos 
subsequentes. 

Na Mensagem dirigida em outubro de 
1894 pelo Poder Executivo ao Congresso, 
assim se exprimiu o Vice-P1•esidente da 
Republica, benemerito marechal Floriano: 

«As differentes causas, que nestes ultimos 
tempos teem peiorado as condições de exis
tencia das classes menos abastadas, não po
diam deixar de vir aggravar considera.vel· 
mente as dos servidores da Nação, cujos 
rendimentos, já escassos, se tornam de dia 
a dia mais ins1,1ffi.cientes para, que possam se 
manter com o decôro inherente á posiçãq 
social que occupam. » 

Eram estas as expressões de um Poder Pu
blico naquella época, em que solicitava. do 
outro Poder o necessario augmento de ven· 
cimentos dos funccionarios civis e militares, 
tendo anteriormente, isto é, a 30 de agosto, 
o mesmo Vice-Presidente negado seu assen· 
tirnento á resolução da Ca.mara dos Depu-

tados sobre o credito para fazer face ao au~·· 
gmento de vencimentos dos empregados da 
Secretaria da mesma Camara, entre outras 
razões, pelas constantes do seguinte trechos: 

« Sendo geraes, como é notorio, os pe- · 
didos de melhoria de vencimentos por parte 
dos empregados publicos, attentas as rli1!l
culdades com qulil lutam para manutençao 
sua e de suas familias, é de justiça que tal 
concessão, a ser feita, abranja toda a classe, 
observada a devida proporção. » 

Existindo uma Commissão especialmente 
nomeada para uniformizar os vencimentos 
dos empregados federaes, a ella foi sujeito o 
alludido projecto com as emendas apl'esen
tada:S, offerecendo a dita. Commissão, em se
tembro de 1895, um substitutivo no qual 
fora.m estabelecidas quatro classes de repar
tições publicas federaes com as respectivas 
tabellas Lle vencimentos. 

A approvação de tal projecto afigurou-se 
difficil a va.rios representantes da Nação, 
não só pelo augmento da despcza publica, que 
acarretava da chofre, como tambem pela 
discordancia havida entre os membros da 
Camara quanto á classificação equitativa das 
repartições dos diversos Ministerios. 

Essas divergencias suggeriram a idéa de 
destaca1•-se do projecto a parte concernente 
ás Secretarias de Estado, unicas na especie, 
pela sua propria natureza, e, portanto, con
stitutivas de uma só classe ou ordem, sur
gindo um substitutivo de equiparação dos 
vencimentos dos seus empregados aos que 
já percebiam os do Thesouro Federal, os 
quaes, desJe I de janeiro de 1894, se acha
ram no goso do augmento, obtido simples
mente por inclusão .do credito na respectiva 
verba do Orçamento da Fazenda para o men- · 
cionado anno. 

A tal respeito, não vem fóra de proposito 
transcrever aqui o que publicou um dos jor
naes desta cidade, e que consubstancia tudo· 
quanto foi dito pelos seus collegas : 

«Militamos com aquelles que, cheios de 
razão, entendem que é tempo de pôr para-: 
deiro ao vertiginoso a.ugmento que, desde • 
1889, teem tido entre nós as despe1.as publicas. 
de caracter improductivo. 

«O deficit orçamentario que nos assoberta,. 
aggravado de dia em dia, para assim dizer, 
pela acabrunhadora depreciação do meio cir
culante, brada bem alto. para. que careçamos. 
insistir neste assumpto de intuitiva transcen-
dencia. 

« Mas ha despezas a cujo accrescimo cor- . 
respondem direitos e imperiosas necessidades. 
a que não é licito desattender sem flagrante 
injustiça. 

« Dentre· essas, merece sor reconhecida a. 
que resultará. do melhoramento das vanta,., 
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gens que or:1 percebem os funccionorios das erer que a notada inrorioridade de venci· 
Secretarias de Estado. mentos não pôde ser attl'ibuida sinão ao .. 

«Em todos os tempos mal aquinhoadas, facto de não tnr podido o Congresso prestar 
os tas repllrtições a anjos sel''viços, lealdade o a. merecida attenção a este objecto na ultima .. 
abnegação cert.lmento não recusarão seu sessão, .Perturba.dos como foram os traba.
honroso testemunho, não só Ministros do lhos leglslat!vos pelos acontecimentos poli· -
antigo regimeo, mas tambem os Secretario! ticos de então. · 

. de Est:J.do que se teem succedido na adminis- (Felizmente melhoraram l1oje oa tempos e, . 
tração superior da. Republica, devem confiar portanto, justo é que a tabella om vigor 
oro quo, agora que o CongrMso Na.cionli.l va.o seja revista de modo conveniente. 
se occup:~r da decretação das leis ao nuas, não «A este proposlto, releva. ohset'Va.l' que o · 
deixará. uc f<~.zer a concessão a qutl ella.s tcem Congresso procurou firmar a tegra do só · 
incontestavel direito. melhorar vencimentos medianto lei especial, 

«Considerados em absoluto, os vencimentos consignando ao mesmo tempo no orçamento 
actua.es, clecre~ados dosde 1890, com parei· os recursos neoossarios para. occorrer ao ac- · 
monk\ que destoa da largueza quo presidiu creseimo. 
á autot•ização de outros díspendios, quet' no «Doixou, porém, do sor ohservadt~. seme-
reglmen do Governo Provisorio, quer ainda. lhante regra quanto a uma d~ reparti.,'Ões . 
no período constitucional, não satisfazem .as federaes cujos empregados csLã.o na posse, 
ootorias oxigene ias da. época presente em que ma.naa. o pacific..'\, do vantl.gens que não fo· 
a mais rnodosta. subsistencia tem do arcar ra.m concedidas na indic:l.da. conformiút~de, e 
coro a fabulosa ca.restia que todos nós conho- isto, noto-se b('lll, com preterição do a.nda
cemos por dolorosa experiencia.. me ato do projecto de lei n. 133 B, Je Hl93, 

«E, entretanto, a. classe dos funcciooarios que regulava os novos vencimentos das Se- · 
de que nos occupa.mos está obrigada o. do- crotarias e já !uJ.via sido votado em 2~ Llis-
cen te representação. · cussão na Cam:1.ra dos Deputados. 

«Exige-:J. o decoro da. administração, quo « Não cabo agora apreci;~.r a. regulari- · 
não é causa. para. desprazat·. dado da concessão; que o acto prevaleceu e 

«Como prova tla alludida pa.rcimonia, si- está. produzindo seus beueti~os eft'eitos-é o 
não mesquinltcz, citaremos apenas, l)a.ra não que todos sabem; si o Congresso não tem . 
along<tl' escusadamente este artigo, os !tono· dons p esos e duas medidas, devemos esporar 
rarios .dos primeiros o!ficiaes d:1 antiga Socre- q 110, pelo augmen to da consignação rospe
tar!a do lmperio, os qua.es recebermn o irri- cctiva na. vigente lei de meios, seja de prom, 
sorio augmento de 200$ annuae.~. correspon- to reparada a gravo injustiça. que, al~mde 
dente a m~nos de 5•/. sobre o antigo voaci- prejuilicar legítimos intel'esses dos funccio· 
mcnto de 4:801)$,. no pa.sso que as romune- na.rios por cita a.ttingid.os, traduziu-se, no 
rações de outros empi·ega.•los de repartições bue reapoi ta ti. categocia. das rep:~.rtiçõos , em 
de segunda ordem foram ga.la.rdon.dos com o sodtet•gação da. superioridade hierarchica, 
a.ccrescimo de 106 • ; . e mais ! · que aos poderes publicas cumpre acatar .• 

«Mal avisado a.oda.rú. quem acreditar que Ora, a.pós GSS9S tramites, que não são · 
:;obre a execução de serviços variados e im- todos, ora do esporar que alguma. cousa SUl'
porta.ntcs, que exigem paciente estudo, não gisse em beneficio dos empregados das Sooro· 
exercerá perturbadora. influencia. a preca.ria t:.t.rias de Estnclo, auxiliares proximos do 
situr1ção daquelles que os tcem a seu cargo, e Governo, quando a.ctuinhoados haviam sido 
são auxiliares immedia.tos dos pr imeifos já. os do Thosou1'0 l!'edcra.l, que não é ma.is 
agentes do. administração publica. do que a Secretaria da Fazenda. Nenhum ~ó · 

•Bm rcluç.ão ás liberalidades prodiga.li- passo, port:m, adea.o\ou-se, o ficaram a.s 
zad:ts ~L outras classes do funcciooalismo causas como outt·ora, ou antes peioros, por- . 
brazlloh•o, a infet•ioridade das vantagens que as condíçõ.:;s do vida não deixaram de 
peouniarias, em cujo go~o ee acham as Se- aggravat•-so cada voz mais; si não vejamos o · 
cretarlas do Estado, não é monos insuston- que por nOs diz u illustrado Senador Oi~icica. 
ta.vel. om artigo intitulado-O mal financeiro e o . 

cA não ser que, por inexplicavel anomalia, seu remcdio-que publicou no Jorna~ do Com· 
se pretenda desclas>ífica.r essas repar>tiçõas mercio do 22 do mez do julho de 1896, ·OXpri
de que Eão chefe~ immediatos os proprios mindo-se assim: 
Ministroe, pa..osando-as para o segundo plano « Tomemos, na vida. pratica., um o~templo .: 
a colloca.mlo no primeiro as que dependem qualquer : a do funcciona.rio publico, por 
da.quellas ou lhes são até subordinadas, in- ser o que ma.is soft're no momento pre- · 
ddmlssivt>l 6 recusar ás Secretariil.B a pri- sento. 
mazia a todos os respeitos. « O Governo, representando a. Nação, con-
. cFazemos esta.s observações convencid()s, iractou em época anterior a. 1889 um tt.Jncoio- · 
como estamos, da sua justiça, e querem()S nario para o seu serviço, promettendo pa.·-
~-m w 
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., gar-lho mensalmente o vencimento de 300$,; Coosegulo cffectua.L' uma economia de s~. 
sob a condição de dedicar-lhe esse ltomom a tenh e tantos con tos, mal!! essa economia é 

•.·.,aua. activlda1e . em certo e !lctern1inado tr(l.-; injusta. porque ê feita. á custa. e em detri
'balho; estava a. esse icmpo o cambio a 27 d., menta do::; funccion;J,riosque hl. /lc<u'<.un mais 

· c esse homem, calculand:J as suas de5pezn,s. I sobrecarregados de trabalho. 
vorificoa quo, com habitos de boa eoeno1nia, I Como rcl[l.tor d<t Commissão de Orçamento, 

. o astipondio aos seus s·~!'Viços b<1sbYi\·lhe,l não poiloria propor o augmcuto desses ven
pal'a vi vaL' modestamente e IJÔl' de parto 1 cimentos porr1ue a. disposiçiio l'egimenta.l, 
wua pocLucn(L parc~lla. para. as pNvisõas do. votada pela Camara., não permittea.ugmeuhr 

: i'utnro. Er1 18\JO começaram as emi8sõos e 
1
~ on diminuir vencimentos em_ lei_annua. At

. a. mood.a. começou ti dopr~ciar·se ; como con- tendendo, porém, a que ~ do absoluta e ri
sequencia obrigada., os generos começat'am. gorosa justiça que se remunero melhor o 

,.a, subir de va.lot' até o ponto de, após es3a! pequeno psssonl r1ue lã ficou sobreca.t'L'Cgado 
emissão a. mais de 427.000:000$, os gencros •

1
. de todo o trabalho, t omei a deliberaçli.o de 

''ha.vet•om Sitbido a. 300 •(., do seu valor, aprest!ntar, sob a minha. responsabilidade 
quando não tenham subido além, como se i pessou.l, o presente projocto de lei, que es
dâ em grande parte dos existentes no mer-1 pcro que passe o~ turn·Js da di11cussão a 
ca!lo, no dia. de hoje. tempo de ser incluido no orça.man ~o deste 

« Comparem·s~ os pl'eçJs de 18S!) e os de a.nno. , 
hoje c acha.r-se-hKo 20G, 300 e 410 •f, em j Era. o quo tinha. <1. dizer . 

. obje.!tas dos mais uocessarios, do~ 1mpro;cin- ,. . 
diveis ao rancciouario publico, ue<dc o cal- J l•.:ca sob!'o. :1. mes1, ate ulterior delibe-

. ~ado a.t!} o livro.> ll'açao, o s~gnmb 
Em 19 de seternbr..J de !89::1, o S1·. Aloindo l .. 

Guanaba.r:J., apresentou um projecto do lei, I P 1 o; /Jclo 

··'da Secret:tria. da Justiça. c Negocies lnterio- "' . ' · , . 
oJ~a.rcando os vencimentos dos cmp:·egados 11 O Con •re;s:l Naclon·\1 decreta· 

ros; ju$tific~nílJ-o disse o seguinte, eomo ,;e Art. 1.• O~ venctmen~os dos func~JOna.rtos 
"Vê do Diario Otfici"'Z. · de 20 de setnmbro de da Secretar1a da JusttÇU. e Negoctos Inte
!898 : • ~ t•ioros serâo os cons~antes dl. seguinte ta-

O St·. Alcimlu Gtcanabm·a-St• . P1'CSidetLtC, bella: 
tres Secretarias de Estado foram fundidas na 
a.ctual socretarin. da J ustiçlt 0 N egoclos lnte- 3 direatores gcl\\ es a 8:000$ 
iial'ea : a antigt~ Secretaria. da. Justiça, a do de ordeoa.~o c 4:000$ ele 

,zn&ol'ior e a. da Instrucçã.o Publica.. A actual gratifica.ção. • • • • · · ...... • , 6 <lirootores de secção a 
Secre.aria da Justlça. e lutel'ior l'euno, pois, 6:000~ ue ordena<io e 3:000.!o 

· O trabalhO das ÍL'GS socretariJ.s anteriores. 'v _. 
Em 1894, a refo1•ma. do Cong1·esso olovou de gratifico.ção , · • · • • · • • • · 

os vencimentos do IJGS>oa.l do 'fhesouro Na- 7 :t?rimeiros offlciae3 a 4:000$ 
ciona1 e e:Bc beneficio nii.o aproveitou a no- d~ o~·denU:_Llo e 2:000:j; de 
u'huma outra. Secretaria do E-ta<lo nom mos· gratlfica.ço.o. · •. · • · • • • •. • • • • 
Jl\0 ti. da Justiça, quo tiOilO. O trab~\ho de trO!l 12 ~OgUtldOS omcJ,[t<:!S, ~ 3 :i~00$ 
outras sect·etarias. Os Ministros de Estada 1 de ~~enf!<lo 0 l.üOO.::- do 
toem, desde 1803, reclamado do Congmsso . gr~t~~~~aça.o. '.• .... • 9: • .. · 
a. equidildo a que l:om diL'Cito 0 pe~soa.l <.!essa 24 torco1~os officltl.CS .a. - .400$ 

, :mcrott~ria.. tJltimnmonto, po1•ém, aggra.vou- d~ ~r~en~do 0 L200$ de 
se e slCunçã.o orn qul3 so o.cha.m esses em:pre· 1 gts.tt~caç,w. · ·.: · ··: · · • • .. 

.. ga•Jos da Secretnriu. da Jnstiça., quo ni.i.o ttvo- porte1ro co~ 3.200$ do O~· 
ram augmentodo voncim~ntos na. Republioa, don~lo e 1.600$ dB gratL-
~gra.vou-se pai:!. cireumstrmci:t de quo o fl~a.çao., " ....... •." .. · .. 
actun,lSr. Minish•o da.Justi~a., aproveitando-se 1 ~!nda~t13 de por telro . oo~ 
t(a a.utor•izaç1í.o quo lho f)i dM!a. o anno pas- -.000? d~ ol'll~nado o l.OOO!ii 

. satlo, rerol·mou a. Secl'e\aL•ia, rodut.inúo o do g~n.tlficaçao. · • · • • • • • • • 
pes~oa.l. 7 cotlt muos a 1:300$ de or~e-

Essa roducção voiu ainda mais ngg1•a.var a nado e 700$ de gratttl-
·ilituaçã.o em que c11tá o pessall L'estan~e . ca~ito~ ·:: ·" • ~ • " ... " · • • 

36 :000$000 

54:000$000 

42:000$000 

57:600$000 

86:400$000 

4:800$000 

3:000$000 

14:000$000 
10:000$000 Posto que houvesse reduzido consid~t·a.vol- 5 coJr<Jw., ulem là~m .. • • .. • 

mente o possoal, nlio pôi.l~ o Sr. Ministro da 
JusMç.1. augmentar os veneimentos, porquo a Diz .4 Tl'i&ur.a. de 21 de agosto do HlOl : 

.. autoriZação dada pelo Congresso obodocia. !L « Desigua.lda.diJ i njusta. - Renov<~mos ainda 
- clau~ulu. do reduzir o pessoal,_ mas de niio uma vez o appello feito ao Congres!lo Na· 
a.ugmenta.l' a despeza. cioo.al :pan .. :J. llesttppa.ri.ç5.a dtt. desigualdade 
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mjusta. que so olJserva nas tabollas de vea- riamos fazer· com os clirectoee> de seJçã.o. com 
cimentos tios Cuncciou<tl'ios das noS<!;J,S .soore- os primeirJ~, scgunlos e te~cciros otlbiaes, 
tarias de i!:st;td•l, conf1·oota.d;t~ com :t qne coru os amauucnses, ar,;hiví~t:J.s, porteiros e 
marca os vcndmen~os dos ecnpreg:1tlo3 do contínuos, porque, tc)(los t:llcs , n 1 propOi'
Thesouro Federal. ção hi.lrarcllic~ de stu.s fun.~ções, par tici-

Já olJSel'va.mos aqui que ess) fa:::t:l, CJlll p&.m •la mc.>ma. •.le;igu:.IL•Iade c da. me~m:~. i o-
esb.b3lecer difl'orer~ç;.l~ que não se a.justam justiça.. · 
<1s funcções dos empreg,\dos da.s divel'us se- Mais de nma. ,·ez tem-se. oogit,vlo desao. 
creta.~i<ts, crõa. uma excep)ão ouiosa. a. i'<.~vor equipa1·ação de vencim~ntJS que nii.o otrende 
dos seus collt•gas do Thesouro, que, por a ninguem 6 ar1tes· hítol-:t o CX·}r~icio de 
muilio campctllntcs c m~1ito dignos qua t"uncçõ~s idenGica$ PíH" uma mesma cr .. weir(l, 
sej>lm, -c nó~ reconhecemos q_uc o são- c u.m mesmo ct'itorio de justiç>; mo.li to.ntas 
não quororiio pa1•ecer sup2riores aos do- vezes se tom t.liscatid~ mse ca~o qua/\t:l.s tem 
mais eo:npa.nhclJ'íJS com exel'Cicios igna.eg, clle sido a.lio.do, incluaivo pela. o.prescnt:J.Qão. 
com respous:tbilidades identicas, tl'illl<tlld1) na. C;~1n:tra, d.e um pl'oject<J, na se:;são tle l!) 
uma cart•cit•a, em tudo semelhaat.e c pil.ra a do sate;nbro de 1899, jn~lllicad~ c.:nn as me
qual, como os do Thosottro, p<>rcorrer!\m a lllorcs, com as m,1is· ox.e<;ttente~ ruzõo3, a. 
esc;tla. !los mesmos concui·sos, snpor,tndo uroposito d:L reducc,ao fe ita. no <tuadro do3 
dífficulda.dos coug:meres. (i 111pNJaio9 11:1 Secretal'i:t d:L Ju<tiça., sem 

A ma.a1ttcn~ão d•!S:iG dc.~encontt•J em ta.- a.ngment() J:lll'a. o~ quo iic:~ram mais pensio-
1Jellas do vencimentos quo a ma.ts clomentn.r nadus de trabalho. 
justiç<l, o m1is s;lp~t·fbiitl cx:a.me con.lomna,, Agora que, pn• 11m pm,jodo dJ illustril 
a.conselllando a sua equipara.ç?Lo, fm•c não só s1•• Luiz Domingues, s2 cogita. de augmentat• 
intet•esse~ que consultam drJ P:Jt'to ot•ça· os vencimentos do magistet·io su p!:!rtoJ•, é li· 
montas domosticos, comJ a,~cuu uma oJfensl. cito vultar ·~ este <L~snmpto e polir áquolle 
ao estimulo o M ~mor p'l'oprio dos mc11os diguo Deput(tJo o ao Congt•J;;so (ruo o~ten .lam 
a.qninlto:tdos. a sLn attenção o a sua. Jtt>tic:J. á. C(lUip:J.raçã.o 

Su.bomos quo o dafeito vem du lollgc, nasceu dos vencimC~ntos dos empregados das socre
da.s l'erorma~ i:nh1hs que fora.m SJndo foit.as, tMía.s de Esbdo cvm os do Thcsouro. 
desde a p!'Oela.ma.çii.o da. Rcpublica., em cada 
uma da.s sock·etari"~ do Eshdo, sem um plano Nã.o quere:nos oft'erccor considur açõcs o 
unifol•mo, som obcdiencill o. regras que de· an~tlyso ao pl'lljoct!l qne Yís:L :'ugmolltat· os 
viam visar, não uma ropartiçã.o, mas tiJtlas vencimentos dos tloccnt~s sup:ll'iorcs, mal 
ella.s, em conjuncto, pot•que são iJ.entic<~o~ no diremos quo o. justiça da c::tm::~. que estamos 
ssu fanccionamcnto, iguaos a.~!} na tllstt•ilmi- p:~.tNoinan:io tornar-se·ha. ainda mais evi
ção das catogo:ias dos atwgos do s·Jit pessoal. dente, si con liderarmo~ quo os Ctmcaionat·íos 

E 6 pút' is~ó mesmo quo a. doaigut\Llado Ci3I'O da.s soo:•ot.ario.s do Est<Jdo síi.o prisioneiros 
mais l'llll(lo, tnais a.vultn. ao·cln.mot·, mais ,la, pt•opria. cari•oit•a, :>Oi'll direito a busoat• 
injustt\ so revela, ma.i-1 ul'gco~o do rop:wo sa a. vida. em outro ro.mo d.1 a.~tivid:t.Le, ao 
ostent!l. p:1sso qua os lentes ua.s nossa.s n.o•t,olomias, 

Lançando um t•n.pido golpe da vi~l,fl. para. com tc1·om o accroscimD de 5 "/ • ató 40 °/• 
as tahellas de vMcimontos doi ['unoclon:Lrios etn SllUS vaocimonto3, á. medidA. qno cr,Jacem 
da.s diversa.. sooroh.ri:l.s tlo Estu.do, lll>PL"O· om tompl dtl sN•viço, nlLo estão ro~trictos á 
llendc-so dosüe logo es9:t anvma.ll:L too:<pli· fuocção da aa.the<lt•a, porque sã.o qua.sl t odos 
ea.vol a tiCJ.'SO e:tta.tico dou.ntc úa oxtl·n.va- molicos com clinica, :~d1·ogados, p1•ofossores ;, 
ganci11, sem so saboL' oxpli~a.l-a c multC~ de on~ino particula-r, DJputa.dos, Senadores, 
menos a.o (1ue :~t\l·ibúil-a., nos sou.~ oJrllitos d" c~c. 
pet•ma.noacia. principa.lmente, E si, do r1uc doL~amos dito, 11ão rosa.Ha :, 

Assim, por t>~emp!o: utn dü·octot· gill·al do evidento um cu.so rle devida. inta rvençã:o dos: 
Thesom•o P~l·cebo ~2:000$ annu;llmente; o p~uorcs publicos, cot'r igíndo um defeito pal
.~eu collaga d:.l.i Uela.çõos E.üe1·iores, director p:wel o restituindo um direito pt•otL-t\hido ha ; 
geral como ello, tem ll:t)):l,$, os demais, !ongo tampo, entlio não slb3mos o quo seja a. ~ 
tn.mbeLn direotoJ•os g~ra.os, com responsabi· justiça ! : 
da.dcs identicu.s, com tit·ocinios iguaos, nas DesiguahlD.dc iojust?. .- O o:llbrial quo i 
secrc~arias da Justioa, da. Marinha., da Guerra. escrevemos hontem aobrc a. uotorio. o injus ta. 
e d:s.. lndustt'ia., teem 9:003$, isto é, menos desigua.ldu.(lo d<IS to.belbs de vencimentos, 
3: ~JO$ quo o do Thesouro o menos 2: OOO.j; dos fuuccioMrio.> das socrutrn·ias de E~ta.do •. 
q uc o do l!lX:tel'iOL'. co o rronta.das com a.~ do cargos e categorias: 

POl' quo ~ Ni1Jguom sa.borá uizol-o. idtmticas U(l 'rhosOUl"O Felcra.l, valeu á :Pri· : 
Exemplificamos apeoo.s com o co.J•go de di· !Juna applauRoS em ca.rtas o visit.as do a.gra-' 

reotor geral para. nio to1•no.1.' ma.i:! longas decimonto~. ·.quo aqui assigna.!tunos porque 
e.sta.~ linbas; mas o mesmo confl•onto poio· ella.s expressam um acol'to jorn~Ustico, iaspi-1 
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:rado em sentimentos ae uma causa evidente- de poder deslustrar, por falta. de meios, , 
, ,mente justa, representação de seu cargo. 
' Por outro lado, ista mesmo 1ic::~ demons- Mas, ainda assim, os ordenados das outt>a.B·· 
.trado pela informação que nos chega, de seorotarias sio inferiores ; os da Secretaria. 
que o illustre e operoso Dflputado Dr. Luiz do Extarior em segundo logat• e os das outras. 
Domingues, convencido de quo realmente os em terceiro. 

! vencimentos de funccioml.l'los com (lXC3l'aicios· O quadro comparativo que foi publí.cado· 
1 e categorias iguaes devem ohedecel' a uma e distribuído na. Gamal'a. dos Deputados é 
J tabella uniforme, a exemplo mesmo do que muito eloquenta; sem examinar todas as 
l se dá nas classes militares, em que os soldos categorias dos funccionarios, basta pôr em 
1. a gratificações são medidos pelas patentes confronto os ot•denados dos directores ge· 
1 e não peias armas, apresentará em breve ra.es e de secção para ter uma id~a exacta. 
' dia, á Camara de que é digno membro, um da desigualdM.e de tratamento que o pro
[ proj!lcto vizando essa justa equiparação e o jecto quer eliminar. 
' desapparecimento d1J. anomalia consequente Um direc'tor geral do Thesouro recebe an
( de reformas isoladas porque passaram as nual1neote 12 contos ; o da. Secretaria do 
.: diversas secretarias do Estado. EKterior I L ; os da.s outras secretarias nove ; 
; (A 1'1·ibuna de 22 de agosto de 1901 , ) um director de secção do Thesouro ganha 
I nove contos; os das outms Socretal'ias 
j A respoito do assumpto pondera a Gazeta 7:200~000. 
( de Noticias de 3 <lc setembro de 1901 : E assim se dá. com todos os outros funecio-
l nari.os na esca.In. respectiva. 

Fnnccionarios Publicas-Pende de decisão Ora., 0 que ~ ma.is para. notar é quo os 
i no Pode1· Legislativo um projecto de lei ertui· funccionorios das diveraas secretarias não 
.. paril.ndo os vencimentos dos funccionarios podem dedicar·Sil a out.roq traba lhos, não 
': da.s dtivorsa.ds Secretarias de Estado aos da teom esperança. de um golpB de fortuna ou 
' Socre aria. a Ft~zenda. d11 um negocio bem estudado e bem condu-, 
~. O projecto, bem inspil•a.do e bGm orien- zido ·;não podem pedir aos recursos da sua. 
:. tado, encerr<J. uma. elev<J.dil. questão do jus- intelligencia., rlos seus estudos, do seu es· 
; tiça. que o Poder Legislativo não póclo deixar forço pcslo:~.l um meio de melhoru.r t\ sua 
- de tomal' om consideração. situação e d(l fazer face ás ex.igencia.s da. 
: Os vencimentos dos servidores do Estado aocie:lallo e que augmentflm infelizmente em 
: nas seis secretarias,. entro as quaes ostó. ra.zão inversa dos rigores de economia da 
1 repartido o sorviço d11. administração publica, administração publica. 
:representam tres categorias do empregados Tomam, por exemplo, um director de sec .. 
; que, per:uite a lel, teem a.s mesmas attribui· ção do. Searetaria do lllxterlor, obrigado a t ra-· 
ções a a mosma graduação, mus que não ta r dia.ria.mento com os ill(lmbros do corpo 

1 teom retribuição igual, nada justificando essa diplomn:tico, convidado continuo. mente para 
; ditreronça de ordont~do. recepções o festas ás quaes a convonioncia e 
1 Essas tros categorias são assim repartidas : o in teres.< e do sou co.rgo . não I h e pol'mi ttem 
ta. primeira comprehendo os empregados do faltar ; como poderá. .~ahir-so com u. misel·ia 
i Tb.esouro Federal, a segunda os da Socretal'ia de BOO$ mens!Ula.Bi,para um simples casu.l que 
t do Exterior, 0 a ter•coira os funcciona.rios d!l quciru. viver modestamente em uma casa do 
1 Seorotat'io. da Justiça, da Guerra da Mal'inllll pensã.o, por causa das g raves dlfllculdade.s 

d l d t · Vi - Ob p bl' quo so encontram p:tra ter co.sa pt•oprla, ~ 
; G a n us rla, acao c ras u lcas. ajmn1s sufficlonto o ordenado i nteiro 1 

O pessoal do Thesouro reprosen t:~. quaJJi Que dizer dos continuas ~ Estão na situação· 
:uma classe privílegia.da; não queremos com mais afaictiva: devem estar em eontacto 
dsto afflrmar que soja favorecido pela sorte, com 0 publico, representar 11. administração 
1 porque nas condições a.ctuaes os minguados publica, e 0 Governo exige, e com razão, que 
1ord.enados que receb(lm os seua empregados S(l apreBontem decentomentG, porque a mise· 
.. mais grad~udos sã.~ _apen~s sutHcientes para en.scene d.as repal'tições publicas f'a.z parte 
: a.s respaot1vas fa.m1llas nao passarem neoes· dofcredito do paiz ; oomo poderio esses iufe · 
! sldades · 'lizes manter até a apparenci<J. de docencia. 
I um· director geral, que é retribuído com com um ordenado de 100$, 1'20$ e no maximo 
:um conto de réis por mez, considerando 150$ meosaes ~ E como hão de viver as fa
, a.s obrigações que o seu cargo lhe impõe milia.s r P retendarâ o Esta.do que e!les repr e-
1 perante a. sociedade, n.cha.-se em pelares sentem uma. a.noma.lia. na sociedade 1 
'condições quo um caixeirinho on um co . Quer um funcciona.lismo de solteirões 1 ou-
l:piador de cartas de uma. casa commerclal, de degenerados ~ 
t'qne vivo com tresentos mil réis mensaes, Comprehendemos que o fasta.sma. das eco
i'uma penaã.o modesta., sem a. prooccupa~lío nomias perturba. o Poder Executivo e o legls~ 
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la.tivo,mo.s:antcB,dc tudo a. boa economia con- são as mesma.s, o funceionalismo se mostro. i 
·siste em oollocaro os instrumentos do funccio- cada dia um apparelho mais necessa.rio. Ao 
nu.lismonos~eusverda.deiroseixos: obrigai-os passo qo.e as funcções do Estado vão cre· ' 
.a passar necessidades e privações, e pretoo- · soendo, elle cresce ta.mbcm. 
··der que· sirvam com dedicação e fidelidade ~ Em alguns logares, ·garantem que elle 
um absurdo. tende a. ficar exces~ivo. 

Não temos· a menor duvida sobre as qua- Eotre nos, porém, essa aftlrmaoio não 
lidados superiores do moralidade do nosso pOde ser feita. De 1889 para. ci1 o numero 
funccionalismo, mas por que havemos do de Secretarias de Estado diminuiu, dimi
preteoder. que o funccionaliomo publico deva, nuindo nella~ o l'espcctivo pes:;oal. Qu::~.ndo 
ser synonimo de sacrificio ~ · a R.epublica foi proclamada, encont1·ou sete 

O que o projecto O.J:H'esentado pede actual~ ministorios e um conselho de Estado. Des
mente é apenas equiparar a condição de appa.receu o conselho d6 Estado o reduzi
todos os funcciona.rlos do Estado a.os tio The- t•am-sc a seis os ministet•ios. Mais tarde, a 
souro ; pede apena.s um a.cto de justiça, e essa primeira. reducQão juntaram-se outras : 
esperamos que tal o considerem o Poder Le· varios cargos !oram supprimidos em quasi 
gisla.tivo e o Executivo. Trata-se de um au- todas. · . 
gmento pe 169 coritos no orçamento geral, Nada., portanto, faz suppor que haja 
o que (JUer di1.er uma quantia in.signilica.nte actualmeate, em nenhuma., pessoal em ex
em uma.despezademais de 300.000 contos, cesso. Si, mesmo no Congresso, se tem av&n· 
e em vista das rooeitas que a.ugmontam o cado o contrario, em vz..gas &CCUsa.ções a.o 
dos sa.ldos existentes em certas sec1•etal"ias, funcoionalismo, é sem provas, repetindo o 
como, por exemplo, a do Exterior. que se diz:, só porque se diz. QuandD. entre· 

o Con.srêsso que sabe quão grande é a tanto, Deputados e Senadores quizessem 
cooperaçao que lhe pr-esta. o to.nccion&liamo a.cceitar as iodica..;;ões da ma.lediooncia. popu
publico, no desempenho d!LS suas altas func- lar, ácGrca de snppressõcs, começa.riam 
ções, 0 congresso que tom occasião_ todos pela propria ... Esta consideração lhes devo 
os dia~ de avaliar quantos esforços e quantas mostrar a conveniencia de serem mais cau· 
dedioaoões se escondem diariamente nas teJosos no a.cceita.rem, som exame, increpa-

t . õ bli 1 · cões Infundadas. 
repu.r lÇ es pu cas sem g orLa e SBm espe· Das diversns Secretarias do Estado uma 
rança de conseguil-a, sem outra recompensa · 
mo1'al que a satisfação do comprimento do existe que reune na sua competencia os as
dever, poderá. cumprir um a.cto de justiça sumptos ma.is diversos e mais importantes: 
fazendo desappa.recer differenças injusto.s ·é a aa· Justiça e Negocios Interiores. Nella. 
entre os servidores do Estado, elevando ao se juntaram as matarias da.ntes tratadas 
mesmo nivel economico homens que o. ma pelo Ministerio da Justiça, pelo dó Interior c 
collocou no mesmo nível moral e na meseil pelo da Ins~rucc;ã.o Publica. 
considera.ção do serviço publico.~ Foi um mal. O que deve determinar a. 

( Ga.:r~•-- de Noticias de 3 do setembro divisão dos mini~torios não e a quantidade, 
v>« mas a qualidade de tra.bu.lho. Dilflcilmonte, 

de 1901.) pot· isso mesmo so encontrará quem tenha. 
o Pais do IJ de setembro do 1001 so pro- a.o mesmo tompo a competencia. de um me· 

d · te d dico, para bem gerir os negocias da. sa.ude 
nunoio. o seguiu mo 0 : publica ; do urn jtwisconsr-tllo pat•.J. attender 

c Ha em discussão na Camo.ra um prójooto aos da justiça,quer ledol'll.l, quer deste distri
oquipa.ro.ndo os vencimentos dos i'unccio- cto ; de um pedagogistu, para decidir aa 
narios dM diversas Soore\aria.<:~ de Esta.do aos questões complexas do ensino tuchnico e su· 
dos cmpro{,-ados do Thcsouro F'odcl'al. A me- perior; de um adn~ínistrador, para. cuidar 
dida. não pódo ser mais J_usta: . da. policia, de serviços como os de bombeiros 

Em geral, esta. quest~~.? nao ID~Bross~ ao e outros. Tudo isto, actualmento, está enfei· 
grande pu blieo. O humorismo dos JOrnalLstas xu.do nas mãos de um só ministro 1 . 
faceciosos e a ver ve dos caricaturistas crea.- Parçcel.'!a, depois deste facto, que a. sa
ram o typo de empregado publico, como um cretar1u a seu cargo deveria., pelo menos, 
individuo ocioso, gorda.mente remunerado, e~tar uo nlvel das que mais alta gradação 
que, ou não vae á repartição, ou, si vae, é tivesse, si, como a Constituição indica, nã.o 
_paro. dormir, para conversar, para passu.r o croando; aomo não crcou, categorias entre 
tempo . os ministros, todas ellas não devessem tet•o. 

E' uma a.ccusac;io quasi sompre desarra· mesmo. importaocia. 
zoada. Nessa, como em todas as outt•as A verdaae, porém, é que, a.o menos em 
classes , ha. os laboriosos e os ociosos, os es!"or- vencimento, ha. desigualdades manifestas en· 
çados e os indolentes. Ma.s, por toda o. parte, 1t•e os empregados deltas, e a do Interior está. 
.a. despeito de critictw, quo no mundo W.teiro preci11amento no numero das menos · 1'a.vo· 
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recidas, ao passo que a da Fazend:... é de 
todas a. mais bem r emunerada. 

PorquG '! 
P o1· uma simples razão: porque os om

pregadcs do Tbesouro ostão mais perto do 
Mioi~tro que f\lz o3 ·orçamentos. Esta razão 

1,, . pôde parecer ~uperftcial ou dispara.t<tda, 
,,1 · m as JH'<Üicamente é a verrbd~ il':>.. Ha gran
. . de vantagem em r.stat• junto de quem di~tri-

bue as :.rrar;a.s : na. ctcnnma ... torn:l· se sempre 
possível ft·~il.r com por~·ã.o m:tior . 

' , Como ê na. Sccrct.11·i:1. <le Fazenda quo se 
cl,\boram as propostas d~finitivas da.> lois de 
meios, o ECcretarío 1lo minis t;•o, o sctt olii · 

t · cial de gabinete, tmlos os que privam de 
• i pet•to com eJJe, t oem occasião, nossc momeo-
1, to, de lbo fazer senth• ns nccossidades pro· 

'Pl'Í~>.s, q_ne são tarobem as nocesídatles de 
seus eollegas. Assim, a. uno t\ anno, clles vão 
conquist:.\.ndo pequGnns v antagens, muito 
:mais facilmente do que poderiam conseguir 

1. os empregados de outl'as ropa.rtições . F:~.
.:om-se ouvir mais cloquontemontc. 

O mesmo succede aos empregados dali Se
. · eretarias d& Camara. e do Senado, eujo ira

ba.Iho, sendo dos mais leves, são tambem 
' dos mais bem a.quinhoadoa : a. proximidade 

om quo oatão dos que votam os orça
mentos lhes :permitte a.lcan~arc·m melhal' re
<:ompensa. 
·. C01•to, nem os eril,progados do Thesouro, 
nem os da Camara. ou do Senado teem ven
cimentos E'xcessiYos. O qu<>elles recebem é o 
razoavel. O mal ostll. em que os do ou Iras 
·re~rtições não obtenham o mesmo e, desse 
matio, se veja que os do Intorior, os da 
Guerra, o.9 da Marinha, os da. Via.~o e os do 
Exterio1•, embora da' mc~ma. categoria e em 
numero muito mano,·, não chegam ao mesmo 
resultado. 

Por iSEo, o pr•ojooto que pende do delibo· 
racão da Cnmara proai~a· Rer approvado. A 
tt•a.balho igual, recom:pen~ tl igual. Nnda jus
t itica. que J'uoccionarios da. mesma catcgol•ia, 
coJm as mesmas responsabllidados e onus, 
se am diversamente rcmunerudos conforme 
estejam ma.1s perto ou mais longe dos que 
'J>t'Opõero e dos que votam os orçamento:!. 

Tra.ta-sc de uma dcspeza. pequena, mas do 
uma equh.lado grande, quo deve ser feita, 

(0 Paiz de 9 do se&cmbro do 1901.) 

O Correio da !11cmha, de 12 de set~!mbro de 
1001 faz a. seguintes pouderu.çõcs : . 

«SQcretarias de Estados.- Desdo 1893 quo 
clamam os funccionario:s do.s Secretarias de 
Estado contra a iDjusUÇ& de quo&ão vlctimns, 
m as n ingucm os ouve ; são todos surdos. 

Annua.lmente; nos seus reia.torios, eha
ma.m os ministros, fr iamente, a a.Uençã.o do 
Congresso Nacional para. a, e:r.iqrlidade do$ van. 

cimmtosquepe1'Ci!bem aquollc:. fnncciona;d os, 
oro relação aos quo ganham empregados 
de outr·as repartições publicas. 

E' iocrivcl que, sendo as ~oct·etarias de 
Esta(!o rep,lrtíçõos do primei:':!. ordem, de
vendo cst:J.r collocadas em plano ~uperior, 
esteja.rn, enCrllt<Lnto, o;; servli:tot•es da Rcpu
blica,que ndhs toem cxel'cicio, em condiçõca 
iufodorcs ao.1 seus collegas de ou t.ns depar~ 
taroentos da administra~ão. 

Mas oss:J. ó a. vertlado, como Yamos dc
roon$tl·a r . 

Um ofilcia.l da. Secretar l:.~ da. Caniara ganlla 
6CO$ mens1re.~ . fóra as roas rela ções quo 
a<.iquil'C no convívio com (S representante~ 
da Nação . 

E qut1nto pcrcBbe um official das a.lludiúu.s 
Secretarias 1 · 

No antigo regirnon, um primeiro o:ffloial 
da Seeretari:Ldo Imperio,que é hoje represen
taria. pela fusão de t res Secretnt'iu.s (Justiça, 
Interior e Instrucçã.o Publica) e ando os di!
fereutcs sorviços cresceram extra.ordina.. 
r lamente, ao ponto do só a a.rreeadaçã.o dos 
emolumentos pagos ~los oillciaes da. Guarda 
Nacional to r attingtdo, no anno passado, o. 
mil C· tantos contos, como d facil verificar-se, 
e isso devido ao grande numero de p:);teu
tes que fonm expedidas e ao não menor 
nuQlero do nomeaçõe.s publicadas no Diario 
O((ioial, l'ccobia. mensalmente o vencimento 
liquido de 392$, por JlSga.r apenas 2 °/o de 
imposto~. e hoj e, tend·o sido augment:Jdos 
considora.velmente os mesmos iropo.~tos, re
cebe ollo sómente a importa.nc!a de 391$780. 

Pilão que a diJTerença. é insigoiticnntisst
mo., m as tambem dovoroos desdo logo consi· 
derar que clla é pa.ra m enos e não pa1•a. 
mais, o que quer dize1• que, de fuoto, essea 
fuucciono.l'ios tive1•am reducção de venci· 
mentos, ao passo qua outl'OS fl)ram conside· 
r avclment e favorccil)os com gordas par· 
ccllas a. maio r. 

POt.lcl'iamos f•1zer uma compM·açii.t> gcra:l 
ontro os vencimentos quo ga.nhu.m os outros 
omprogo.dos das soorei!U'fas, porém julga
mos mais do quo sutllclento o exemplo quo 
alli apresentamos. 

Já que Dos referimos ao antigo rogimen, 
não podemos Dos furtar ao dever de dizer 
qut.Ln~ ganhavam os antigos ministros e 
quanto ganham os actuaes. 

Na<1uelle tempo a. lei Ol'Qamentarla. fixava. 
em suas tabellas a. importa.ncla. de 12:000$. 
anDuo.os para. os minMros de Esf.!l.do, mas a. 
Re:publica., mui justamente, o a.ttendendo a.o 
estu.do geral das causas e ús condições sociaes 
oJ:igidas para cuda. um dos eoila.bora.(iores di· 
rcctos do chefe da Naç-ão, elevou aquella 
soroma ao triplo, isto é, o. 36:000$, sendo 
dessa quantia destinados 12:000$ para. repre-
sentação. . 
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E' ju~to que só os ministros devam tor rc-' DirccÇ<'ío Geral de Contnbilidade da Guerra 
p1'esentação~ - Informação n. 1. 380 - A Secretaria. dà.-

Af:Jsolu:tamente quo não, pois os domais Camar<~. dos Deputados, em seu atncio junto· 
í'unccionaríos d;'s suas se01·eta.rias tambem n. 206, da 25 do corrente, em virtude <le re
são ob1·igados a. manter eertll. decencia, como quisiçõ.o da Commissão do Orç1~mllnto, ped() 
exige o proprio exercício dos seus cargos, e informações sobro a plausibiliila.de do au
nlio podem, p1>rtu.nto, continuar com os anli- gmento do dospeza constante do projecto · 
gos ·vencimuntos a quo alludimos. n. 170, de L 901, relt\t.ivamente it equiparação 

O Congresso dcYe equiparar os vencimen- dos vau cimentos dos empregados da Se• 
tos dos empregados das secrGtarias aos que ereta ria c!G Estudo. d<1. Guerra . nos de 
percebem os d:ts d1~ Cum~J.ro. e Senado, não id0ntica categoria .no Tllcsouro Fedara!
~ó como medida. de inteira justiç-.1., como Rccommet1dado como ~e ilCh:> o asstnnpto 
tamb~m por screm essas as pdmclra,;; IJ::I. or- por S. Ex. o Sr. JTai'echal Min istr,:, U.a 
dem hleL"archica. do funccionalismo. Gucr1·a., iJ. pttgioa 231 do relotorio apr()sen:-

Escrevcndo esta m•tigo, cumprimos apenas tr1.1lo ultimamente a S . Ex. o Sr. Prc&idcntc 
um dever de jornalistll. em favor de uma da Ropublica., nos seguintes termos: «Tcn" 
classe de cidadãos que estão sempre pi'om~ <lo·se melhorado os vencimentos dos cropre
ptos a prestar leaes serviços á Republica. gados da Dirccção Ge1·al de Contabiliibde d.a. 

Antes do terminar, devemos dizer que aos Guerra, crc:~.da pot• d<1croto n. 2.803, do 5 
ministros cumpre a iniciativa de um pro- de janeiro do corrente anno, ê de toda justiça 
jecto, por meio dos scusaroigosn~ Ca.mara., equiparar vs v~ntagens dos funccionarias 
que sane tli.o flagrante de;igualdade, pois é dest~~ Secretaria de Est:tllo ás que se acham 
sahido 1111e si elles não intervierem no consignadas nesta tal.lJlla nnnoxa áqucllc 
assumpto nada se !a.rá a tal mspcito. decreto, não só em attençã.o á. categol'i(l. 

Si tal tlzorem, não tt>atem sómente de desta repartição, mas tambcm aos roulti
aquinhoar os chefes o directores, ml\B 1em· pios assumptos que por ella. correm e dii.o · 
brem-se tambem de que os q_uc mais preci loga.r ao seu avultado expedia nte, pa.t•oce 
aa.m siio justamente os que m~nos ga!lham, o de toda justiça. n. adopçio do projecto, não só· · 
estão sujeitos, como o~ outros, á l'cpresen· como um incentivo para o bom desempenho 
+.açi'to. do se1·viço publico, como para. desobrigar 

Cópia.-Ministerio dos Negor:io~ da Guerra 
- Rio do Janeiro, 27 do ~ctcmbro de 1901 
N. 39. 

Sr. 1• Scc1•etal•io da Camara dos Depu· 
tados. - Do possc de vosso <ifficio n .. ':!06, do 
25 do cort•ente, em que, rcroettondo o pro· 
projecto que equipara os :vencimentos dos 
1'unccionarios das Secr0ta1·ias de Estado aos 
do Thesouro Federal, solicitaes esctareci· 
mentos de conformid<tde com o que requi~ 
sita. a Commissã.o de Orçamento, sobre a 
pla.usibilidadc do a.ugrueoto de despeza. que 
dabi resultará., vos envio, t>ara que vos 
digneis suhmcttor ti. consideração da· mesma 
Commissão, a inclusa. informação, que está 
de accordo com a. minha. opinião, pre~tada a. 
tal respBito pela Direcção Geral de Contabili· 
dado cfa Guerra e da qual se vel·itlco. ser de 
justiça a adopção do projecto citado, não só 
como inccn!.ivo para. o bom desempenho do 
serviço publico, ma$ tambem parti dC!S· 
obi'igal' aqucllos funcriunarios das criticas 
circumstancias a que mtão reduzidos, sendo 
quo o nugmento do 23:000:$ na tabella res
pectiva se reduzirá a L :200$ pela suppressão 
do 7:200$ dos vencimentos de um chefe de 
secção addido, que pas~ou paN, o quadl'o 
e!IÍ)CtlVO. 

Saude e fratcrnidade.-J, N. de ltfedeii'QG 
Nallet, 

os referidos funccionarios, em sua totalidade 
pauparrimos, das critic~s ciL·oumstancias a 
quo estão reduzidos, dovido aos mesquinhos 
vencimentos da tabella actua.l, tanto mli.is 
c1unuto o nugmento de dcspeza é aponos. do 
23:400$ a.nnuaes. Outrosim, ainna mais so· 
justifica o procedimento fu.voravel, tendo em 
:..ttonçãoque a Dírectori(~ do Expediente, sub
stituõiva. no Ministerio da Fazenda da o.n
tiga secretaria. do Estado, ha muito que está 
de pos~e dos pretendidos vencimentos.
S. Ex. o Sr. marechal Ministro da Guerra . 
á vista. do exposto, m~1ndarú o que melhor 
parecer em sua sabedoria.. - O chef~. 
Claudio Fe1·rei1·a dos Santos. - Con· 
cordo e acrescento quo o augmeoto de 
23:400$ na tabella. I• se reduzirá a 16:200$ 
pela suppressão de 7:200$ de um cllefe do 
secção addtdo que passou para. o quadro. 
effectivo, Em ~6 de setomôro de 1\101.
Lage. 

Ministerio da Justiça e Negocies Interiores 
- Directoria de Contabilidade, 2• Socç[o
N. 2.1G2-Rio de Janeiro, 7 do Dgosto de 
1903. 

Sr. I• Secretario da. Cama r a. dos Deputados. 
-Accuso recebido o otHcio de 5 do corrcntc
mez, no qualsolicitacs que, po:r este Minis~ 
torio, sejam prestadas novas informações,. 
conforme requisita a Commissão de Orca
menta, para que estn. possa. cmittir parecer· 
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sobre o projecton. l79,d~ l90IJ eq_niparando 
·os venc1mentos dos funcclCinarws ·das Secre
tarias de. Estado aos do Thes<iuro Federal, 

Em resposta. e de accordo eom· a opinião 
.manifestada em o relatorio que a 7 de abril 

·'Ultimo tive a. honra. de apresenta.!' . ao Sr. 
· Presidente da. Republica, cabe-me dizer-vos 
-.-que considero tal equiparação medida de 

iifteira. justiça ; convindo accrescon ta. r que a 
desigualdade notada·, e que data de 1894, é, 
segundo penso, inexplica vel o odiosa .. 

Esta opinião tem sido uniformemente ex
·ternada pelos meus dignos antecessore3, entre 

- outros aclos,noa.:viso de 1 de.outubro de 1901, 
;liJ•ma.do pelo ex-Ministro Dr. Sabino Barroso 
Junior, · · 
· Junto envio. diversos documentos relativos 

· ao assumpto. 

Saude e fra.ternidade.-Dr. J. J. Seabra. 

.. .Rslalorio do Mi~:~-isterio da. Ju:tiça. e Negocias 
lrt!et·iores ap1·erentado oml março de 1897 

endereçado. ao 1• secretario da. ·. Ca.mara. dos 
Deputados pelo meu antecessor, DI". Sabino 
Barroso Júnior, e aaaim concebido : · 

Em resposta ao ped-ido de informações 
constante do officio n. 204, de 25 de . se
tembro ultimo, acerca do projecto r elativo 
aos vencimentos dos funcciona.rios d:.s Se
cretarias deEstado,ca.be·me declarar-vos que, 
sendo estes considerados em todos os tempos 
como pertencentes a repartições de primeira 
ordem, continuam, entretanto, a perceber 
exíguos vencimetitos,muito-lnferiores aos do 
Thesouro Federal, Tribunal de Contas e das 
Secretarias do Senado e da Garoara dos 
Deputados, de igual categoria.. 

Parece, pois, de justiça que seja repa1•ada. 
essa falta, tanto ma.is sensível quanto as 
raz~.s allegadas em favor da.quelles cujos 
vencimentos fo1•am mais de uma vez a.u
gmenta.dos nã.o podem deilun• de militar em 
favo1· dos das Secre~rias de Estado, que se 
a.cham em identicas condições. 

Secretaria de Estado-A organizãçã.o que 
· a este departamen-to minist~rial foi dada Relatorio ap1•esentado em ab1·ôL de f903, pelo 
.pelo decreto n. 3.191, de 7 de janeiro do Dr. J. J. Seab1·a 
anno passado, vae produzindo os mais saiis· 

·.factorios resultados. De um lado, uma. dia- Secretaria de Estado -Desempenharam 
otribulçã.o mais racional e equita.tiva dos va: sa.tisfactoriamente as respectivas funcções 
, ria.doa assumptos a cargo da secretaria., de os empregados desta. repartição. 
-outro, a diligencia e actividade do pessoal Conforme se vê dos anteriores relatorios, 
que, .não obsta.nte a evidente e:~;iguidade dos a respectiva ta.bella de vencimentos desde 

.seus -vencimentos, se esforça dedica.da.mente muito tempo carece de ser revista.. Neste 
-em bem servir .á.. causa. publica, muito teem sentido já. me manifestei em aviso de 1 de 
concorrido para .que o aarv:iço se faça com outubro do anno passado, dirigido ao 1• Se· 
o ma.xima prcstel:a c l'cgnlaridade. cretario da camara dos Deputados, pela. 

1órma. seguinte : 
-Relatorio do Miniitorio da Jt.utiça e Negocios 
· Inte1·iore$ em março de 1902 _ «Em resposta ao pedido de in!ormaç~es, 

oonstante do offlcio n. 204, de 25 de setembro 
Secreta-ria de Estado-Embora. curto ainda. ultimo, acerca do projecto relativo a.os ven

, o poriodo de minha gcrencia no departa- cimentos do~ tuncciona.rios das Secretarias 
mento doa Negoc!os da Justiça e do Interior, de Estado, cabe-me declarar que, sendo estes 

.. já. posso dar testemunho do zelo e da. intelli· considerados em todos os tempos como per
gencia com que a Secretaria. desempenha tencentes a repartiQiles de primeil•a ordem, 
reus deveres, prestando, assim, otncaz tm· oontimnm, entretanto, a. perceber exiguos 
xillo á administração publica. vencimentos, mnito inferiores aos do The· 

Reporta.ndo·me aoa anteriores rela.torios souro Federal, Tribuna.! de cont as e das Se
deste Ministerio, e especialmente ao do meu cretaria.s do Senado e da. Cama.ra dos Depu· 
illustre antecessor, devo pedir a. 'I'O~sa at· tados, de igual categoria. 
tenção para a exiguida.de dos vencimentos Parece, pois, de J'usti,a.que seia. reparada 
_que percebem estes a.uxilia.res -da. o.dminis- .. • 
tra.ção publica, v.encimentos muito inferiores essa. fa.lta., 1a.nto 111ais sensível qua.n io as 

.. a.os de que ora goaam os funcciona.rios do razões allegadas em favol' daquelles, cnjos 
Tribunal de contas e do Thesouro Federal, vencimentosfo1·am mais de uina vez augroen· 

. de igual categoria. tados, não podem deixar de militar em favor 
B' medida de 1n.teira.ju3tiça, a equiparação; dos das Secre.tar·ias de Estado, que se acham 

. a. ~es\~ua.ldade apontada é inexpllcaval e em iden\icas condições. 
odiosa.. · · Justifica. . o augmento a necessid àde de 

No Congresso Naciona.t existe a tal respeito, melhor remuuora.l' os multiplos c imp~rtan
. ·_entre ~utro.s, o projecto que deu logar_ <1 tcs Serviços executados_na Socretaria. de · Es· 
:,elôpecHçao do a.vtsoae 1 de outubro d~ 1001, ta.do e que podem ser apreclados · pela se· 
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; guinte esto.tistica. dos trabalhos que ahi se gados das sect•etat•ias de Estado aos dos do !fj 
effectuaram durante o anuo de 1901 Thesom•o Federal. fn 
Decretos numerados ............. . 

,. sem numero •••••• , ..•••. 
:. Exposições de motivos .......... .. 
1\-fensagens. , ....... , ........... . 
>Instrucções ..................... . 
Porta.ria.s de nomeação, demís!ã.o 

e licenças ................... . 
·Titulas de naturalização .•.••.•.. 
Avisos expedidos ............... . 

"Oftlcios · » ....•..••.. ....•• 
Telogrammmas mpedidos ..... . . . 
·Certidões ...................... .. 
·Patente.~ ............... , ...... .. 
Apostillas ... . ................. .. 
.Avisos recebidos ....... , ••..•...• 
·-Qfficios » ......... , •.• · ••. 
Requerimentos recebidos ....•••.• 

"Talegrammas • ••••... •• 

47 Sa.ude e fra.ternid:ttl.e.-JttUo Cescw de No- il: 
I'OIIha ;J 

984 . - ~ · 

1 o Cópia. - N. I. 2M - F secção - Minis- '{ 
terio dos Negocias ua. Marinha- Capital R 

34 Fetleral, 30 de setembro de HJ01 - Sr. f• se- ' 
8 cretario da. Carna.m dos Deputados - Atten- i, 

dendo iÍ. solicitação constante tlo vo~so officio ~ 
n. 207, do 25 do corrunto, em quo pedistes ~ 

695 inCorm;tções sobro o pmjecto apresentado ·~ 
383 a. essa Cama.t'a, CQuipi~t·ando os ,-encimentos i 

dos !lmprega.do$ lias Scct•,;t:u·ias d() Estado l 4·849 aos dos funccionat•ios do Tho~om·o Fadcra.l; ; 
1.288 tenho o. declarar-vos que a Constituição • 

25 
4,363 

246 
165 

4,606 
2.554 

99 

170 da. Republlca. (art. 49) não ostabelocendo I 
distiacção ;J,]guma. entre os ministet•ios em ; 
que se divide a. Administração Federal o a. I 
lei n. 23, de 30 de outul!t•o do 1891, que I 
reorganizou os serviços alfectos a(lS mesmos 1 

Ministm•ios, nan ll um r~ pt·ocedoucia crean do 1 

de uns sobm outros, u que mostra evidente- ' 
ment(} que o trah<4lho, a responsabilida.io e 
a categoria dos respectivos empregados sã.o 
equivalentes, nenhum motivo ha., em minha. 
opinião, para que diversos sejam os ~eus ven
cimentos, tanto mt~is quanto sã.o iguaos a.s 

Ministoril) da Industria, Viação 6 Obras suas condições c!_o existencia. e as exi.~~naias 
•Publicas-Rio de Janeiro, 28 de outubro de _de reprel!6ntaçao a qu~ te<!m de sa~I~fa.ze!. 
W03--Gabinete Julgo, pms, do to~a a JUS~lça a. eq~npa.raçao 

• de que tm.ta. o proJecto ac1ma. allud1do e pel'-
Sr. 1• Secretario da. Ca.mara. dos Deputados feitu.men1o pla.usivel o pequeno augm0nto 

-Tenho a. honra de vos restituir o incluso de despoza que ella trará aos cofl•es pu
·exemplar do projecto da. Ca.mara dos Depu· blicos. 
-tados n. 179, de 1901, equiparando os venci· d 
mantos dos funccionarios das secretarias dos Sa.u e e t'raternidade.-Jagé Pinto da Lw::. 
·differentos Ministerios a.os dos do Thesom·o F e· Confore.-.iilario B' Canwiro. - Müller . 
dern.l. Cumpre-me informar-vos que,de accor- A Gazela de Noticias de 4 de a~<osto de 
.do com as idé~~os expendidaa no rela.torio que d -
.a.presentei ao Sr. Presidente da. Republica, 1903, ain a se pronuncia: 
.julgo conveniente uma revisão ge1·a.l de « Notas e noticias-t!:quiparação de venci· 
todos os se1•viços e repartições federa.cs com mantos - Está. na Commiseão da Camara., 
o fim de reorga.nizal-os, alterando a~ respe- pa.ru. ser estudado, o projecto equiparando os 
.ativas a.ttribuições, quadros o vone"imantos vencimentos dos empregados dus.secretarlas 
do pessoal, de conformidade com as exigan- aos vencimentos dos empregados do The
cia,s dos respectivos trabalhos. sou1'0. Muita. gente ha. de ter impotos de 

sa.ude e fratsrnLla.de. _ Law·o Severiano grande indignação com esta tentat iva, por-
.. que uma. vez al,uem pensou em fuzer uma 

"lluner, phrase e fel-a dizendo que o Brazil era a 
terra. dos bachareis e <los empt•egados _pu~ 
blicos, •• Mioisterio da. Mar inha-Rio de Janeiro, 29 

·de agosto de lüOS-la secçã.o-N. 1.516 . 

Sr. 1 o Secretario da Cà:marn. dos Depu
tados-Respondendo ao otncio n. 182, de 5 do 
corrente, communico-vos que este :Minist~rio 
já. prestou, em aviso de 30 de setembro de 
liJOl , de que vos remetto a inclusa cOpia., ns 
informações solicitadas pela. CommiSsão de 

.orçamento dessa Camara sobro o projecto 
-do equiparação dos v encimentos uos · empre-

v~l. vu 

C~mo nôs gasiamos muito do phrascs, 
principalmente pola. p~·eguiQil. do osmdar os 
assumptos, a ath~·mação passou á ct~togorl ~ 
de sentença; o hoje não se fa.lla no funccio
nalismo sinão para dizer que é um «exar
ci to » e não se fulla nos vcncimcn tos si não 
pa.ra. dizer que (i um « esca.nilalo », nã.o 
occorrendo a. nio guem a. lembrança. do ir 
examinar pol.' si mesmo o quo valo esse 
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trabalho obscuro das repartições, essa igno- O accrescimo dado ao director geral da . 
rada mola do mecanismo tia administração. Secretaria das Relações Exteriores estava. 

Ha a este respeito um caso característico. 
Lembram-se todos da grita, da enorme grita 

justificado pela. propria. natureza do cargo 
naquellc Ministerio. 

levantada, sempre que se tratava da In- Substitua-se o art. to pelo seguinte : 
tendencia , contra uma. imaginaria legiã.G do 
empregados inuteís, dizendo-se que era aiJso- Os vencimentos dos funccionaríos das Se 
lutamente impossível reorganizar as suas cretarias de Estado fic.\m equiparados aos · 
finançn.s, sem pôr no olho da rua a maior do Thesouro Fede1•al. 
parte do pessoa.!. .. Pois esse mr·smo pessoal O director geral da Secretaria das Relações . 
foi reputado boro e trabalhador pelos pre- Exteriores terá mais, a titulo de represen 
feitos Drs. Cesario Alvim, Xavier da Sil- tação, annualmente, 3:000$000. 
veira e agora pelo Sr. Dr. Passos. Sala das sessões, 28 de novembro de 1904. 

As finanças municipaos vão entrando fol- -Thoma:: Cavalcanti. 
gadaroente nos seus eixos, e, em regra, nin- . 
guem mais falia no tal «extraordinario qua Supprima-se o art. 2° do dito projecto 
dro de funccionalismo do Districto». · n. 277, de 1904 • 
. o projecto de que se trata não cogita aliá.s Sala das sessões, 29 de novembro de 1904. 
de creação de empregos, mus, como dissemos, • - Thomaz Cavalcanti. 
de equiparação de vencimentos. Antes de 
tudo, ê incomprehensivel a disparidade de 
vencimentos entre funccionarios da mesma 
categoria em repartições que por sua vez 
occupam tarobem a mesma categoria na or-1 
ganização administrativa; em segundo logar, ! 
dá-se até o caso de funccionarios de rapar- i 
tições dependentes das Secretarias de Estado; 
terem vencimentos superiores aos dos col- i 
legas que occuparo cargos iguaes nas pro- l 
prias Sec1•etarias ; e por ultimo toda a des , 
peza calculatla com essa equiparação não 
a.ttinge a 150:000$000. 

Ainda. assim, é possível que haja quem, 
diga que isto vae causar um grande trans 
torno á estabilidade financeira da Repu
blica ..• 

FUNCÇÕES 

Tabellas 

SECRETARIA DA MARINHA 

"' o Vencimentos "Ó 
«< 
bD .. o-~ 
Çl.o "Ó..S 

8 ., ., "' 
o o"' 

"' "Ó"Ó"Ó 
Cl! ~ b'l,&: "Ó Actuaes "' "' o o ~~ "'· 
~ ... ~~ ., = 8 o e :"'~ ~ UJ..C:: z 

Em vista do exposto, fazemos um appello 1--------1- ~E-< 

ao sentimento de equidade e justiça. dos 
Srs. Deputados e especialmente da illustre 
Commissão de Orçamento, para que não seja 
mais procrastinada a solução de um assu
mpto de tanta magnitude pelos seus mul
tiplos e complexos atreitos na vida do func
clonalismo federal, collocado em posição 
precaria perante a situação difficil em que 
se acha já pela defficiencia de l'ecursos ma
teriaes, já pelo abatimento moral em que 
está, vendo que os funccionarios de repar
tições de igual categoria á sua, o outros 
de categoria inferior, teem vencimentos 
maiores do que os seus. · 

Assim pois, tendo em consideração todas 
essa,e razões justificativas da necessidade de 
melhorar os vencimentos dos empregados 
das Secretarias de Estado, otferecemos á 
consideração ·da. Camara dos Deputados a 
seguinte emenda ao art. 1° do projecto 
n. 277, de 1904 .• 

Director geral ••• . • 
Directores de se-

cção . . .•...•.. .•. 
los officiaes ...•.... 
2°• ofllciaes ....... . 
Amanuenses .. : ••.. 
Porteiro .....•.... 
Ajudante do por-

teiro . . ........ . 
Continuo . .. .. . ... . 
Correios ..•...•••• 

1 

3 
5 
4 
4 
1 

1 
I 
3 

Somma. ••• .•.•••. 

Augmento •..•••. 

9:000$ 12:000$ 

21:60~ 27:000~ 
25:000$ 30:000 . . 
16:00~ 19:2001 12:00 . 14:400 
3:000$ 4:800 

2:0001 3:000~ 1:600 2:000 
4:800$ 6:000 

95:000$ 118:400$ 

23:400$000 
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SECRETARIA DA GUERRA SECRETARIA DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES 

"' o Vencimentos "1;1 
~ 
1>0 

"' o Vencimentos "CC 
q) 

00~~ FUNCÇÕES 
... 
~ 

8 o ., ... 
~o ., ., 
<n"CC't:l 

q) o "' ., 
"1;1 Actuaea 

"CC 1>0.,. 
'" q) o o "' "' "' .. '"~= ., .e- 8 ~ e ;::s ., ., 

::s C'02..o::z z Cil.ge-< 

'" bD 

FUNCÇÕES "' ~ .g ";;i .. 
~ 

8 "'~ ~ 
"' rn"CC"CC ., o "' ., 

"CC 
Actuaes 

"CC e.or:<. 
o 

O$ ., o "' ... .. .. O$~= ., .e- e ~ a 
::s ::s ., ., 
z """'..<:~ 

r:<~.ge-< 

Director ........... 1 9:000$ 12:000 
Chefes de secção •.. 2 14:400$ 18:000$ 
1 os otllciaes .•.••••. 5 25:00~ 30:0001 
2°• otllciaes ....... , 6 24:000 28:800 
Amanuenses ••••••. 6 18:000 21:600$ 
Porteiro .......... 1 3:000$ 4:800$ 
Contínuos •••••••• , 4 6:400$ 8:000$ 

$ 
Director gera. I .••. 1 li :OOOt 12:000 
Di reatores geraes .• 4 28:800 36:000 
1 os officiaes ........ 4 20:000 24:000 
2°• offlciaes •••.•.. 4 16:000. 19:200 
Amanuenses ••.••. 7 21:000 25:200 
Archivista. •.••.••. l 6:~gg 6:000 
Porteiro ...•..••.. 1 3:0 4:800 

Somma ..... .. 99:800$ 123:200$ 
Ajudante do dito .•. I t:400 3:000. 
Continuas ......... 2 3:200 4:000 
Correios ••••.•.•.•. 2 3:200$ 4:000 

Augmento ••••••.• .. 23:400$ Somma ••..• .. ll4:600$ 138:200$ 

Augmento ......... 23:600$ 
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Secretaria da Industria SECRETARIA DA JUSTIÇA 
Viação e Obras Publicas 

., .. 
o Vencimentos o Vencimentos '1;j 

'd «< 
~ ~o to "' tn~;_ <ll ;... ... "' "' . FUNCÇÕES ~ 

o «< 
FUl\CÇÜES ~ o o Q) ~ rn ~ a .. ~r:. õ 0'1;j ., "'o rn"'d o 

~o;... 
Q) o«~r.:. 

<ll "' <I> :;:1 'd to 
'd o;... o '1;j 

Actaaes ~a;; o 
Acluaes -::1 a."' o ~e~- o J<;...'"' - ""' 

.. a. ::s 
Cl z.:~ i! "' .e-~ ~ s •il"'t Q o Q) § :::! <I> 
:;:1 g."'d "'d""" t:I"Cil..Q 
z 

::.'.1 
z ~.g~ 

Dir'ectores ge1•aes .• 3 27:000$ 36:000$ D1rectores geraes .. 3 27:000$ 36:000$ Directores de se-
cção .••••..•..•• 6 43:200$ 54:COOt Directures de so-

1 os officia.es ••..•.•. 6 30:000$ 36:000 .. ' cção ...•.•....•. 6 43:200t 54:000$ 
2os o1D.c1aes. o o •• o •• 7 28:000$ 33:0001 

I 0 " oiflcües ....... 7 35:000. 42:000$ 
Am~nuenses •.•.•.. 15 45:000$ 54:000. 2°• ditos ..•...••.. 12 48:000$ 57:600$ 
Porteiro ..••••• o •• 1 3:000$ 4:800 3"1 ditos .. o ••••••• 24 7.2:000$ 86:400$ 
Ajudante do por- Porteiro .......... 1 3:000$ 4:8001 

teiro ..•...•••... 1 2:0001 3:000$ Ajudante do dito .. I 2:000f 3:000. 
Contínuos ......... 4 6:400 8:000$ Continuas .... , ..•• 7 11:200 14:000. 
Correios ......•.... 4 6:400$ 8:000$ Correios ...••...... 5 8:000$ 10:000$ 

Somma ...... ,. .. j 191:000$ 237:400$ 
Somma •.•••.... 249:400$1 307:800$ 

Augmento. ,o •• 46:400$ Augmento .•.•.•. 58:400$000 

R ecapitu laçcro 

5o Secretaria. da Ju:>tiça ....•. , .•.•........•..••....•. 
3° Secretaria. das ReL.~oções Exteriores .........•..•••. 

58:400$ 
23:600$ 
23:400$ 
23:400$ 
46:400$ 

1° Secretaria. da Marinha .•...........•.. • .....•.•...• 
2° Secretaria da Guerra. .••.• • .. o ••••••••••••••••••••• 

4° Secretaria da Industria, Viação e Obras Publicas •• 

175:200$ 

O Sr. Bricio Filho vem 1liscutir o E' justo augmentar os vencimentos dos em-
projecto encarando debaixo de tt•es pontos de pregados da Secretaria das Relações . Exte
vista. riores sem que se augmente tambem das 

A situaçãp do Thasouro comporta neste 
momento accrescimo de despeza ~ Eis o ,que 
deseja saber e é por isso que vota o requeri
mento do Sr. Candido Rodrigues, para que 
soja. ouvida a Commissão de Orçamento. 

Dada resposta a.tnrmati va, o modo por que 
o a.ugmento está proposto é o mais conve· 
nlcnte 1 

outras secretarias 1 
Esto ultimo. é o motivo por que não é fa

voravel ao projecto. 
Si as condições do Thesouro permittem a 

elevação das despezas, que se faça o accre
scimo aos funccionarios das demais secre. 
tarías, que devem merecer iguaes attenções 
da parte do Poder Legislativo. Não compre-
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hende que se elevo a uns sem elevar a 
outros. 

Em uma dag passadas legislaturas foi apre
sentada nesse sentido uma. medida geral. 

Não teve andn.mento sob o fundamento de 
que a. verba a ser augmenta.da ficaria muHo 
grande. O Mat•echal Floriano om um "'elo 
opposto á uma resolução do Congresso Na
cional, expoz, como principal motivo para 
não sancciona.r a proposição, o facto da pro· 
videncia versar cxclusiVt\monte sobre uma 
parto do funceion,\lismo com exclusão de 
outra. 

E' esse regiman de igualdade que convem 
ser adoptado. 

Por assim pensar votará a favor da emen
da do Sr. Thomaz Cp,valcanti que abrange to· 
das as secret.arias. Si esta não for approvada 
votará. contra o projecto. Ou todas as secre· 
tat•ias ou nenhuma. ( llfttito bem ; rndto 
bem.) 

O Sa•. Estaclo Coianbr .. "~ -Sr. 
Presidente, não tinha a intenção de intervir 
no debate dos projectos que so prendem aos 
negocios do Ministerio do Extcriot•, porque a 
sua mataria está até certo p.)nto af<tstada 
dos meus estudos o cogitações. Pretendia 
su1fra.gal-os, limitando ao meu voto a colla
boração que a elles dou, convicto, como me 
acho, de q11e a3 reformas que ellcs consi
gnam, siio uteis e proveitosas nas suas linhas 
geraes. 

Vi entretanto com profundo dcsprazcr que 
a. discussão do assumpto não se tem circum
scripto á critica da materia. dos projectos e 
lamento quo se ti,-esso transviado o debate 
que em uma de suas phases te,·e a ca.ra.cte
ristica de injusta hostilidade pessoal contra 
o preclaro Sr. Ministro do Exterior·. 

O SR. Tno:~rAz CAVALCAN'l'I -V. Ex. me 
dê licença para um aparte: o projecto entrou 
em discussão hontem p3la primeira vez ••• 

O SR. EsTACIO Coi!IIBRA.- Comt.>coi refe
rindo-me aos projectos que so prendem ao 
Ministerio do Exterior. 

O SR. Tuor.rAz CAVALCANTI - V. E:t. h a 
de permittir que conclua o meu aparte. Este 
proj.3cto entrou em discussão hontem. Quem 
fa.llou em primeiro loga.r fui eu, depois o 
nobre Deputado por Pernambuco. 

Parece-me fóra de proposito o que V. Ex. 
está dizendo. 

O Sa. CELso DE SouzA.-Não apoiado, vem 
mnito a proposito. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA.-0 juiz da oppor· 
tunidade e do proposito, V. Ex. ha. de per· 
mi\tir que seja o oro.dor que está. na tribuna. 

Considero o Sr. Ministro do Exterior um 
brazileiro digno do acatamento o admiração 
do todos os seus patricios. (Muito bem.) 

VozES-E' uma gloria na.ciona.l. 
O SR. EsTACIO CoiMBRA- Enca.necilo no 

serviço da patrin, esse notavel brazileiro 
integrou pelos laudos das Missões e do Amapá 
o territorio nacional e ha pouco tempo pela. 
negociação do Tratado do Petropolis solveu a 
mais delicada. das nossas pendencias inter
nacionaes, incorporando ao nosso patrimo
nio extensa e opulenta. região, cujo domínio 
em grande parte nunca contestamos á. Bo
liviu.. 

Para. mim, o tratado de Petropolis •.• (mui· 
tos apartes.) 

0 SR.GASTÃO DA CUNHA-Pelo lado finan
ceiro toi uma optima. operação. Est:l ren· 
dendo seis mil conto3 p:>r anno. (Apoiados. 
Ela outros apat·tes.) 

O SR. EsTACIO CuiMDRA-Para. mim, o tra
tado de Petropolis, como solução política, 
foi admira.vel pela previsão e pelo largo 
de.:;cortino (muito bem); como operação finan
ceira, as rendas que eshmos ar1•ecada.ndo 
no territorio do Acre demonstram que rcali· 
zamos simultaneamente um excellento nego
cio. (Muito bem.) 

A um homem quo se tem devotado á. d~>· 
f"sa dos interesses supct•iores de sua patria, 
que tem mantido no moio político em quo 
vivemos, uma corrocção impeccavcl, encami
nhando a nossa polHica. externa de maneira. 
acertada e segura ••. 

0 Sn.. GASTÃO DA CUNHA. -Salvando O 
prestigio já p:Jrdido. 

0 SR. ESTACIO COI!IIBRA-... se deve poupar, 
Sr. Presidente, a affiicção de uma c3traita. 
campanha do aggrossões pessoaes (n1Joiados ; 
muito bem), que não esbatem o brilho da sua. 
individualidade em plena lnz, e só podem 
cooperar no estrangeiro para o julgamentu 
dosfavoravel da nossa indolo. 

Precisava, St•. Presidente, dizer estas 
palavras em nome dos meus sentimentos 
individuaes e traduzindo os da minha ban
cada. e do partido republicano de Pernam
buco. 

VozEs- Perfeita.mente. 
O SR. MALAQUIAS GoNÇALYBB- Estamos 

todos de accôrdo. (Apoiados.) 
O SR. EsTAcro CoiMBRA.-Tenho concluido. 

( 1lluito bem ; muito bem. O orador e comJn-i
met~tado.) 

O Sr. Celso de Souza, (') -
Sr. Presidente, não pretendia tomar parte 
na. discussão do projecto que ora. se de'6at9 ; 

(•) Es~o di~c•:r~o r.aQ foi rGTi•lo 1•elo orador. 
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um aparte, porém, que dei ao nobre Depu
tado por Pernambuco, o Sr. Bricio Filho, 
no sentido de que não se fazia mais neoos
saria a audiencia da Commissão de Orça
mento sobre o projecto que se discute, 
aparte que o nobre Dsputado contestou ... 

O SR. BRICIO FILHO- E continuo a con
testar. 

O SR. CELSO DE SouzA- .•. por isso que 
me vejo obrigado, Sr. Presidente, a vir á 
tribuna pa1•a explicar o meu pensamento. 

Antes, porém, eu devo declarar que presto 
o meu voto consciente a este projecto por
que julgo que é necossaria, julgo que é ur
gente a reforma da Secretaria úa.s Relações 
Exteriores. 

Sr. Presidente, quem tiver lido o rela
torio ... 

O SR . . BRICIO FILHO- Mas V. Ex. precisa 
provar por que é desnacessario o pronuncia
mento da. Commissão de Orçamento. 

O SR. CELSo DE SouzA-V. Ex. está muito 
vexado. 

0 SR. BRICIO FILHO-Vexado está. V. Ex. 

O SR. CELSO DE Sou u-Vou pro seguir e 
chegarei ao ponto que V. Ex. deseja. 

0 SR. BRICIO FILHO- Isto é o qur.> eu 
quero. 

0 SR. CELSO DE SOUZA-EU satisfaço a 
V. Ex. 

Dizia. eu, Sr. Presidente, que quem quer 
que tenha lido o relatorio do Sr. Ministro 
das Relações Exteriores, se convencerá. de 
que a. reforma. por S. Ex:. pedida para. a sua 
Secretaria, é de indeclina.vel necessidade. 

Quero, Sr. Presidente, desfazer já um erui
voco. Não sei si posso chamar equivoco, ou 
erro proposital, que se procura incutir no 
espírito da Camara, qual o de se dizer que 
o projecto ora em discussão visasse sómente 
a melhoria dos vencimentos dos empregados 
da Secretaria daR Relações Exteriores. 

Sr. Presidente, parece ·me que o ponto 
principal desta reforma não é etrectivamente 
melhorar os vencimentos dos emprega:Jos da 
Secretaria., mas, sim reformar a mesma no 
sentido de augmentar o seu pessoal de modo 
que os serviços por essa rHforma visados 
tenham o necess:trio desenvolvimento; e 
ainda. mais, sejam emprehendidos outros ser
viços que, com o pessoal detlciente que tem, 
não podem ser executados. 

Este, portanto, .Sr. Presidente, é o ponto 
capital, é o ponto principal do projeeto em 
discussão. 

O· nobre Deputado por Pernambuco, que 
me preeeden na tribuna, não atllrmou que o 
projecto tron:~:esse tal despeza ao Thesouro 

Nacional que por esse facto não pudesse ser 
adaptado; S. Ex. não atllrmou que o The· 
souro não pudesse comportar a despeza que 
o projecto acarreta : deixou esse encargo á 
Commissão de Orçamento. 

Sr. Presidente, a reforma da Secretaria do 
Exterior não é reclamada sómente pelo pre· 
claro brazileiro que actualmente se acha á, 
t'rente dos negocios estrangeiros; seus pre
decessores, nos relatorios dirigidos ao chefe 
de Estado, todos elles teem reclamado essa 
reforma, demonstrando que é impossível 
satisfazer aos serviços daquella repartição, 
com o reduzil!o numero de empregados que 
e !la possue. 

Em 1859, quando a Secretaria do Exterior 
não a1•recadava renda alguma para o p:1iz, 
seu pessoal constava de 30 empregados ; este 
numero foi reduzido, creio que a 19 ou 21, em 
1892, exacta.mente quando pela Secretaria 
do Exterior se arrecada. v a não pequena som
ma de emolumentos, que iam ser incorpo
rados á renda nacional. 

Essa arrecadação já. chegou a attingir a 
1.000 contos de réis, ouro ; e é extraordi
nario que em tal occasião, quando a Secre
taria arrecada tão grande somma para o 
Thesouro, se recuse o augmento de pessoal 
de que eU:~. necissita. para o bom desempe
nho de suas funcções. 

Assim, Sr. Presidente, conscientemente, 
dou meu voto ao projecto ora om discussão. 

Sinto, porem, não proceder de igual 
fórma, com relação ao requerimento apre
sentado pelo honrado Deputado por S. Paulo, 
o Sr. Candido Rodrigues, no sentido deste 
projecto ser enviado á Commis&1.o de Orça
mento, afim de quo esta se pronuncie sobre 
elle. 

E, Sr. Presidente, dous motivos me leva
ram a assim proceder: o primeiro porque o 
juizo da Commissão de Orçamento sobre este 
projecto já está conhecido. 

0 SR. BRICIO FILHo-quando1 

O SR. C:a:tso DE SouzA-Segundo porque, 
urgente como é esta reforma, e estando 
quasi a terminar · os nossos . trabalhos, 
qualquer demora na. sua votação trará trans
torno e inconveniencia. parao serviço publico. 

Sr. Presidente, o honrado relator do or
çamento do Ministerio das Relações Exterio
res, o anno passado, quando teve de apresen· 
tar o seu parecer sobre o projecto que tl· 
xava as despeza.s do Ministerio do Exterior; 
declarou o seguinte, que foi subscripto por 
toda a. Commissão de Orçamento. 
. Peço permissão a v. Ex. para ler o que a 
respeito diz o illustre relator, o que não 
póde deixar de ser recebido como a mais 
plenajustillcação do project() que ora se dis
cute. 
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Diz S. Ex.: 
« E' justo assignalar que a Secretaria das 

Relações Exteriores já. não possue uma orga-
. nização administrativa que corresponda com 
proveito á natureza e vulto sempre crescente 
dos serviços que lhe competem. Os inconve
niQntes que dahi resultam para uma admi
nistração de tão elevada importancia não 
·encontrarão compensa.ção, por extremos que 
sejam a dedicação e esforço de um pessoal 
zeloso, porém visivelmente deficiente. 

Ao passo que, nas demais repartições 
do Estado tem sido progressivo e avult:t· 
de o augmento do pessoaL e dos vencimen
tos respectivos, o Ministerio das Relações 
Exteriorl:'s constitue, neste assumpto, nota· 
vel excepção. O pessoal de que hoje se 
compõe a Secretaria é inf0rior ao que exis
tia. em 1859-apezar do natural e impor· 
ta.nte desenvolvimento dos serviços em tão 
longo espaço de tempo. 

E' o que se verifica do exame do seguinte 
quadro: 

Em i859 Em 1903 

director geral. 1 director geral. 

4 directores de sec- 4 directores de setl-
ção. ção •. 

.lO primeiros officiaes 4 primeiros offi.ciaes 

6 segu:Jdos officiaes 4 segundos offi.cia.es. 

· 4 amanuenses. 7 arnanuonses. 

. I traductor compi- I a.rchívista . 
lador. 

porteiro. 
1 porteiro 

dante. 
e aju-

· 2 contínuos. 2 continuas. 

5 correios. 2 correios. J> 

Quanto a venci,mentos-geralmente pouco 
mais elevados que ha 43 annos-os funccio
narios do Ministerio do Exterio1• não com
partilharam do augmento-por vezes avul
tado-que tem favorecido o funccionalismo 
em geraL. 

Ordinariamente-uma voz melhorados os 
vencimentos do pessoal de uma repartição
seguem-se as equiparações equitativas em 
beneficio dos funccionarios das demais ; e 
assim, de equiparação em quipa.ração, se 
tem chegado a um agmento generalizado 

. de quasi todos os vencimentos. 
Com a desvantagem de uma e:x:cepção a 

essa regra ficaram os funccionarios do Mi._ 
. nisterio do Exterior, que, aliás, pela natu-

reza da rep11rtição a que servem, são obri. 
gados a dispeudios que outros mais facil. 
mente dispensarão. 

O archivo da secretaria continúa entregue 
a um unico funccionario ; ora, ninguem 
ignora a extrema. importancia. que tem em 
toda a parte essa secção do serviço, confiada 
sempre a um pes>oal numeroso de funccio
narios especiaes. 

Devo aqui abril:' um parenthesis para 
dizer que este funcciona.rio, depois quo se re
duziu a secção da Secretaria. do Exterior e 
tinha a seu c:trgo o archivo, esse funccio· 
nario, digo, teve o seu serviço augmentado 
por um outro de grande importa.ncia, qual o 
da guarda c distribuição das e~hmpilhas 
consulares. 

Prosegue o illustrado relato!' : «Reconhe
cendo embori1 como urgente, a necessidade 
de melhorar este estado de cousas, a Com· 
missão não póde attendel·a no projecto, por 
não lhe o permittir o p11ragrapho unico do 
art. 132 do Regimento Interno da ca
mara, que prohibo crear ou supprimir em
pregos, augrnentar ou diminuir vencimentos, 
por disposições quo se inclua nas leis an· 
nuas.• 

Eis aqui, Sr. Presidente, a maior justi
ficação que se po:ih fazJr ao projecto em 
discussão. 

Este parecer está. assignado por todos os 
membros da Commissão de Orçamento . 

Portanto, si a Commissão de Orçamento 
pronunciou-se par esta fórma, o anuo pas
sado, é claro que o ~eu parecer não póde 
deixar de ser fovora. vel ao projecto. 

Por essa razão foi que eu disse que o juizo 
da Commissão já era conhecido. 

Tratando-se actualmente de um projecto 
especial, visando a reorganizaçiío daquella 
secretaria, é claro que outro não póde ser o 
juizo da Commissão sioão o que ella emittiu, 
por occasião de ser elaborado o projecto que 
fixava a despeza do Ministerio das Relações 
Exteriores. 

Ditas estas palavras, me sento, confi~mdo 
que a. Camara, no seio da qual alguns dos 
Srs.representantes se mostraram aviJos pela 
r~cepção do rola to rio do preclaro Sr. Minis
tro das Relações Exteriores, examinando 
attentamonte a parte deste mesmo relatorio 
em que S. Ex. reclama, como uma medida 
urgente, a reforma da sua Secret~Lria, votará. 
a favor do projecto em discussão. 

Tenho conclutdo. (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a. palavra é encer
cerrada a discussao do art. 1•. 

Comparecem mais os Srs. Sá. Peixoto, 
Aurelio Amorim, Hosannah de Oliveira, Pas
sos Miranda, Christino Cruz, João Gayoso, 
Bezerril Fontenelle, Francisco Sá, Frederico 
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Borges, Joã.o Lopes, Eduardo Studart, Sergio 
Saboya, Alberto Maranhão, Paula e Silva, 
Trindade, Abdon Mil~~onez, Affonso Costa, 
João Vieira, Esmeraldino Bandeira, Moreira 
Alves, Pedro Pernambuco, Angelo Neto, 
Oliveira Valladão, Domingos Guimarães, 

. Neiva, Tosta, Prisco Pa.raizo. Felix Gaspar, 
Eugenio Totirinho, Satyro Dias, Augusto de 
Freitas, Ro(Irigues Saldanha, Jos~ Monja.r
dim, Galdino Loreto, Heredia de Sá, Nelson 
de Vasconcellos, Sá. Freire, Americo de AI· 
buquorque, .!!:rico Coelho, Belizario de Souza, 
Galvã.o Baptista, Bezamat. Francisco Veiga, 
José Bonifacio, Gastão da. Cunha, Leonel Fi
lho, C<tlogeras, Carvalho Britto, Olyntho 
Ribeiro, Camillo Pro.tes, Galeão Carvalhal, 
José Lobo, Joaquim Teixeira Brandão, Bene
dicto de Souza, Elisou Guilherme, Soares dos 
Santos, Juvenal Miller, Angelo Pinheiro, 
James Darcy, Domingos Mascarenhas e Dio
~o Fortuna.. 

Deixam de comparecar, com causa. parti
cipada, os Srs. Wanderley de Mendonça, 
Raymundo Nery, Enén.s Martins, Carlos de 
Novaes, Rogerio de Mira.nda,Indio do Brazil, 
Antonio Bastos, Guode\ha Mourão, Walfredo 
Leal, Josê Marcellino, Arthur Orlando, Eu
sebio de Andrade, Felisbcllo Freire, Leovi· 
gildo Filgueiro.s,Castro Rebello,Garcia Pires, 
Vergne de Abreu, Pinto Dantas, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, Et.lua.rdo Ra.mos, 
Marcolino Moura, Corrêa Dutra, Fidelis 

. Alves, .loão Ba.ptist:J., Silva Castro, Henrique 
Borges, Cruvello Cavalcanti, Penirlo Filho, 
David Campista., Francisco Bernardino, An· 
tbero Botelho, João Luiz Alves, Adalberto 
Ferraz, Henrique Salles, Manoel Fulgcncio, 
Nogueira, Lindolpho Caetano, Olegario Ma· 
ciel, Rodolpho Paixão, Pa.dua. Rezende, Je
suíno Cardoso, Valois de Castro, Arnolpho 
Azevedo, Eloy Cha ves,Leite de Souza, AI varo 
de Carvalho, Azevedo Marques, Rodolpho 
Miranda, Bernardo Antonio, Aquino Ri
beiro, Abdon Baptista, Luiz Gualberto, Mar· 
çal Escobar, Rivadavia. Corrêa. e Campos 
Cartier. 

E sem ca.asa. os Sra. V~t·gilio Erigido, Pe
l'eira do Lyra., Art•oxellas Ga.lvão, Bulcão 
Vianna., Moreira. Gomes, Bulhões Marcial, 
Oscar Oodoy, Augusto de Va.sconcollos, Pau
liDo de Souza, Astolpho Dutra., Camillo 
Soares Filho, Bernardo de Faria., Sa.bino Bar· 
roso, Costa Junior, Amaral Cesa.r, BarbOBa. 
Lima, Germano Hasslocher e Alfredo Vàrela. 

o Mtr. Preeident,e- Contluúa. a 
2• discussão do projecto n. m, de 1904, 
fixando o numero, classe e vent.imentos dos 
empregados da. Secreta.~ia . das Relações Ex
teriores, e dando outras providencias. 

Está. em discussão o a.rt. 2°. .. 

O Sr. Tho1naz Ca-valcanti-· 
Peço a palavra. 

O Sr. P.resldente-Tem a palavra. 
o nobre Deputado. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti(')
-Sr. Presidente, este projocto entrou em· 
discussão pela primeira. vez neste Ca.mara. 
no sabbado ; faltei sebre elle pela primeira 
vez nesse dia., o llontem pela segunda, e 
hoje me succoderam, na. continuação da dis
cussão, os Srs. Deputados por Pernambuco. 
Bricio Filho, E:iltacio Coimbra e Celso de 
Souza.. 

Assisti ao discur11o do primeiro que me suc· 
cedeu na tribuoa, e até o momento em que 
o illustre Deputado, o Sr. Estacio Coimbra, 
veiu fallar sobre o a.ssumpto, ninguom se· 
pronunciou desta tribuna. em relação ao 
Sr. barão do Rio Branco. 

0 SR. ESTAGIO COIMBRA-V. ElC. não Se · 
referiu absolutamente ao Sr. barão do R.io. 
Branco? · 

0 SR. THOli!AZ CAVALCANTI-Não fi} 

referi. 
0 SR. ESTAGIO COIMBRA-Portanto, as 

minhas palavras não devem ser tomadas em 
conta por v. E:r. 

0 SR. CELSO DE SOUZA. dá. um parte. 
O SR. THOMAZ CA. VALCANTI - Mas, V. Ex . 

vem á tribuna depois de ter discutido um 
projecto e faz a defesa. J.o St•, Rio Branco, 
quando elle não foi a.ccusa.do ! 

O Sa. Esl'AGIO CoiMBRA- Si v. Ex. con
fessa que não atacou o Sr. barão do Rio 
Branco, está implicitamente confessando que
eu não me referi a V. E:r.. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Mas, OU não. 
vejo a que V'eiu essa defesa, feita tão bri
lhantemente. 

0 SR. CELSO DE SOUZA-Isso já foi expli
cado. 

0 Sn. THOMAZ CAVALCANTI- Eu apenas. 
estou reclamando contra essa defesa., que me 
surprehende, pot·que não houve razão para 
tal. 

0 SR. CELSO DE SOUZA. dá. um aparte. 
0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Jd. de outra. 

vez, Sr. Presidente, um illustre Deputado 
aqui lenntou-se e fez a. defesa do corpa 
diplomatico, sem que fosse accusado. Hoje, o 
illustre Deputado por Pernambuco levanta
se e td.z a defesa do Sr. Rio Bra.nco, sem que., 
fosse accusa.do. 

(·)Este diacurso nõio foi revisto I•&la eradtr. 
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0 SR. ESl'.AClO CODIBRA-EStou exer•cendo 
um direito. 

0 Sn.. THO)fAZ CAYALCAIST!- Pelo menos 
por, mim não foi accust~do, e nem por outro 
qualqner collega, nesta discus3ão. 

0 SR. EST.ACIO ConiBitA-Declarei qtte pre
tendia dar o.o projecto aponas a collab()· 
ração do meu voto. 

0 SR. THO\\UZ .CAVALCA.:\"TI- Por coDSC• 
gninte, Sr. Presidente, quero pôr isto a. 
limpo; nã.o pronunciei o nome do Sr. Mi
nistro do Exterior senão como o titutar desta 
pasta, e para declarar que S. Ex. tinha dado 
informa.cõe~ favot•aveis á elevação de vooci
mentoJ das diversas secções de rua. seare
taria. 

Não comprehendo, portanto, o motivo por 
que o nobre Deputado fez a defesa do Sr. 
Rio Branco. 

0 SR. ESTAC!o COIMBRA- A insistencia. de 
V. Ex, não tem explicação depóis do que 
tenho dito. 

0 SR. Tno~UZ CAVALCANTI- Estou satis
feito com o que Y. Ell:. !lisse, mas de~ejava 
que isto ficasse bem claro. 

O Sn. ES1'ACIO CommtA- Faltei com a 
maJor clareza. 

0 SR. TIIOMAZ CAVM,CA::o;rr- J;~ <1'1 outra 
vez fui victimil de accusaçiio identica, sen· 
do-me preciso occupar a tribuna tres vezes, 
para restabelecer a. verdalle dos fMtos. E' 
o quB faço agora. 

0 S:t, ESrACW Connm.A- Agori Y. Ex. 
não foi victima dCl cousa alguma.. 

0 SR. WENCESLAU BR.\7..- Houve accusa
ções ao corpo diplomatico o o Sr. Da.vid 
Camplste. del'ondeu·o. Portanto, n\Io se está 
('J.zendo o restabelccimonto dos f';~.(ltos. (Ha 
outros apartes.) 

0 Sa, THOMAZ CAVALCANTI- Isto é.qUOS· 
tão líquida.da, que não vem a.o casd. Não 
comprehendo que se renove uma defesa de 
a.cousações feitas o anno passa1lo am dis
cLtSSão encerrada. 

Quando ienbo necessidade de dizer alguma 
causa ou raze1• elogios1 faço·o dil•ecta,mente, 
sem lançar miio de outros meios •.• 

O SR. EsTAcro CorMDRA-.Y. Ex. se re(ere 
a mim~ 

0 SR. Tl!v1dAZ CAVALCANTI-Falto de modo 
geral. 

0 SR, CARLOS PEIXOTO Fn,Ho-Precisamos 
saber a quem .sa refere. 

O Sa, MOREIRA. ALVES-Depois indepen
dencia níío é privilegio de ninguem, 

Vol. VII 

•' 
0 SR. TrrOMAZ CAVALCANTI-Qaem di~s~<) 

que era~ 
0 Sa.. MOREIRA ALVES dá um apl.r t c . 
0 SR. TI!O~IAZ CAVALCANTI-E' supposição :~ 

do nobre Depuhdo. · (Apartes.) ;, 
Acabado o incidente, entro na discussão do-i 

art. 2", · · 

0 SR. THO~IAZ CAVALCANTI- Voto contra· 
o ttl't. 2", motivo porque m~ndei á Mesa. umn. 
emenda suppressiva. do mesmo -a.r•tigo, e·' 
mandei n. emenda sem fundamental-a., por• · 
que não pretendia mais fali ar sobre o as· 
sumptG, visto ter hontem dito tudo quanto. 
me pa.receu ·necessario a resp~ito do pro· 
jecto, Desde, porém, que tive necessidade de, 
vir á tribuna para explicar este inci
dente, direi duas palavras pa.ra jnstificar- essa 
emenda, 

O ~rt. 2°, Sr. Presidente, diz o seguinte: 
« No regulamento que for expedido para. 

a execução desta lei poderá o Governo, sem 
augmento de despeza., modificar o actual da, 
maneira mais conveniente ao serviço. » 

Nest.e artigo se autoriza, por conseguinte, 
o Gov!lrno a fazer a reforma completa c! :i Se-
cretaria do Extcwior o, fazendo essa rnforma, 
ha. necessidade de moditlcar as di v~rsas
campatencias dn.g secções actuaes, vi:>to q ue,. 
pelo projecto, segundo me parece e embor~ 
ello não o diga., ha a creaçã.o de mai:> uma 
secção,. asüm como ha a crea~ão !lo um 
logar de cousulto r jurídico, As.;im, pois, ll• 
croação dessa. secção e dessa logal' de con·· 
sultor tt·azem como cons')quencia. necessa.rio.. 
a discdroina.ç1io do que oompeto a ostc func
ciun:;rio o a cada um dos ou~t'llS da. saccão
crelda. 

Om, S1•. P l'98idente, a Camar"- si\1Je que· 
o;;ta competoncia não é do Exocuth·o e sim 
do Legislativo. 

Quom crea os logal'os, marcn. os vonCli
mentos o discl'imina M a.th•ibuições é o 
Congresso Nacional, o pelo art. 2•, a Cama.ra. 
abre mão dessa sua attribuiçiio e de ix•~- <~ 
resvaliU' para o Executivo. 

O.SR. GASTÃO PA CUNHA-D:l.Jicença. p ara 
um aparte ~ O artigo é redigido por mim, o· 
estou vendo que não tive a felicidade do sor 
comprehendido, Niio se dá.. attribuiçã.o n a
nhuma. ao Executivo, além daquella.li que vil'·. 
tua.lmento lha cabem. O projecto augmenta 
um lagar o determina a creacão de tima .. 
secção,e o Governo llca com autorização para.. 
dar· lhe. orga.niZdção com o numero de ama.
nuenses que quizer. 

Isto é. crea.r emprego 1 
0 Sa. TUO~[AZ CAVALCANTI-Es,abeleço a. 

miriba a.rgumentaçii.o, não tenhG a felicidade
do ser ouvido e di-se-me um aparte multo·. 
róra.de que eu disse, 
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Vou reproduzir o que disae. O Sr. Gast.ã:o da -Ounba-Peço 
E' da. competencia. do congresso· Naeional a p alavra.. 

·crea.r lagares, -mat·car os vencimentos e de· 
terminar as a.ttribuições de cada um dos O Sr. Presidente -Tem -a Pala.· 

.:fu~;~aoíona.t•ios publicas. vra o Sr. Ga~tão da Cunha. 
0 SR. GA.STÃ.o PA CONJH -'E é o que se 

· está fazendo. 
Ú Sa. THOMAZ CAVALCANTI- Nilo vejO 

· ·q!l~l s~ja. a attribuição do oon~ultor )u-
riifiao. · . 

O .8r. Ga.o;tão da Cunha.-Sl' . 
Presidente, D!\S palavras oom que funda
mentei, mn tlias -deste -mez, õ projecto em 
tUscussão, eu acreditava tl}r dito o bastante 
p:;ra. evidenciar que eHe continha, quanto a 

UM Sa. DePUTADO- A pa.la.vt•a o. er:.t:í di- vencimentos, uma. medida. justa., o .quanto 
;.zendo. ~ - ao ·augmen~o de possoo.l uma providencia 

O s:a.. Taoruz CAVA.LO~Tr _ Essa. ê boa.. que vinha atteudel' a um reclamo impa
Nesse ea.so ê basta.nte dizer:-FJca. croa.da. a. r ioso do serviço publico .. 

· repartição de estrangeiros, e não é preciso Menos naquellaB pa.lavras, porém, do que 
dillor o quo clla. vae ~zor. (Trocat>.-se 'l>arios nas r~iteira.tlas e:qíosiçõer! dos Ministros das 
apart6s. ) Relações Exteriores,a par tir de 1895, e ainda 

O Congresso Nacíonll.l. tem de discr iminar .nas decLarações minudontes do parecer da 
·-as a.ttribuiçõos do consultor juridioo, e a.ESim Commissao de Orçamento do a.nno pa.ssa.do, 
-o fez qu:m do creou esse cargo em 1858. esíá a. jusiiticaçã.o plena. do projceto que 

UM SR. DEPUTADO_ Portanto, é com as- _acaba. de ser oppugna.do pelos illustres eol-
a.tt.ribuições que já existiam. leyas do qearli. e íle ~erna.mbuco. . _ 

. Bem se1, Sr. Presidente, que a sttu(l.Ça.o 
O Sa. TuouAz ·CAVALCANTI;-Mas .Pela. re· de no.>sa.s fina.nça.s está a impor-nos muita 

:forma. de 1868, o cargo f<:~t supprlmido, e_ pa.rcimr.nia. na. decretação de despeza.s, mas 
-deade que rcappareao é prectso orel!r a. com· sei igualmente q_ue não chagamos a. penuría. 
petencta,. porqae é Ulllll. creaça.o nova. tal, que nos force, pelo temor de despender 
,(Ap~t'tes.) _ . · algumas dezenas de oontos, a descurar inte-

81 ~ss~m na.o fosso, na:d~ mats simples: res~~s pel'manentes relevantissimos. 
supprnma.-se uma repar ttça.o e daqui a 50 . - , - . 
. a.nnos, como já tinha. sido oreada, não em Despender »;ao B gas~ar, t:ta.o é despardtQll:_l'; 
preciso dar nova. oompe&eacia. aos.funociona.- como economiZar o dmhmro do Estado na.o 
rios nem tampouco fl.xat•·lhes novos venci- é a.fcrrolhat-o avaramente, imp~ovideote· 

.. mentes. _ _ mente, nu.s arcas do Th~~ouro, deiXI:\ndo de 
Hontem, Sr. ;presidente, pedi o.o illustre emp~egar a reo® pub,tca. de ma.neu•a. utll, 

·neputado por Minas aera.o8 presidente da Pl'a.!_tca e rcmunera.dom. 
-Commissão que apresentou o projooto, expli· Nao devemos a.ugmentar despez~-d~ ~C· 
<:aQÕeS a. respeito, pensando que s. Ex. 38 cardo_; pas de accordo com uma. 1mphctta. 
vicno da.r na 11iscuseiio do art. I• do P l'O· restr1cçao o ~ et<ta.-sa.lvo qUAndo o a.ugmen

_jooto . to il! despeza. se ~az impresc!ndtvel,pa.ra._que 
No emb oto ainda ·mo a.oho na mesma. s~ na.o d~r~anrrem e tmnullcn: sorviQOS, 

escuridão. _ oao so estcrihse o esforço da. a.dn;unlstra.ção, 
· Eu pergunt aria a. s . Ex. , a. que 80 de$tin& nem. pe1•eça.m valores que é mtster zela.1• . 
OIS&. S8<1Ção ereada.f ( Aptnados.) . 

O projecto não o dil ; Cl'ea nm·titula.r A pequena. cit'1•a de despeza que o projecto 
-um chefe de secção,fixa.-lhes os vencimentos' a.utol'iza, podemos supporta.l-a.. não ha. ques· 
mas não diz o que é que esse titular va~ tio e ontrosim, íoquostionavel é que ella se 
faZOl'. - justifica. plenamente, porquanto nem a mo· 

No emta.oto, Sr. Presidente, a, competeo-· lhoria de vencimentos é excessiva., nem ·o 
-ela :Para. marcar as attribuições :deesaJ!Sa· a.u~mento de pessoal pedido ;é uma super
ção e estabelecer o numero de .funcciooa· fiutdade, nem represen-ta. simples conve· 
tios _pertencon~es a meepa é do Oongr.e850 ni~ncia ~o .se_Eviço publico. sinão _necessidade, 
Na.cwnal ,(apowdos), razao porque·.apresen~ CUJO. satisraçao não é licito acha.l' IJ01.' mais 
teia.emenda. suppressiva. do artigo. tempo. · 

Era.m as razões que au ttnhà ·a.-.dar :pa.ra E essa preoceupa,çã.o de ordem financeira, 
. justiliear a. apresentação da. emenda. que creia o nobre De~il~do por !?ornamhuco ·qu.e 

mandei á Mesa.. (Muito bam .; multo bem :) a. teve a. CommJ.Ssao de.Dtplomae!n,, ·domt· 
· Nin · · •· na.ndo e tolhendo a sua inici&tiva., como os 

· _ guem .m_~~~ pedindo ~~pal&vra, é ence~~ seu1 desejos, tanto _ que deixo_u de saUsCazer 
n-ada. a. dlse~ do o.rt •. 2 • - · · ein grande _parte o ,pedido do illu.gtre Sr. Mi· 

Enira. em dUICussio o a.r~. B•. · nistro das Relaçõef! Eltcriorea. 
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Confronte a Camara. o plano de reforma 

:suggerido .pelo Ministro no seu rela.torlo e o 
·-quadro proposto no projecto e verá. que a 
·Commissão só emendou .de .metade a de!
.peza.. · 

Pondere mais a · Carnal' a. que esse augmento 
de despeza, inferior a. oem contos, a.lnda 
-deixa o orÇamento reaentemeute vobdo para 
1905 inferior, na. cifra total, aos orçamentos 
antm•iores, porque delle foi elimina.da a 
vet'b!l. de 300:000$ votada aesde algun~ a.nnos 
para c ommissã.o de limites; advertindo m!Lis 
a. C11mara. q1m esse a.ccl'escimo tl.carlt em 
bl·eve coberto pelo progressivo · a.ugmento 
·da renda dos consulados e por uma. ctlida.1osa. 
reform :.J. da. taballa. de·emolumoutos. 

Sr . Presidente, sabe ainda. a Ca.ma.ra. que 
-de todos os Minismrios, o das Re1a.çõe3 Elt
teriores·é o que monos pesa ao Thesouro. 
porque 1om renda propria. e remia. que t ende 
a. augmenta.r. (Apoiado&.) 

No exercício de 1892 a rend<J. dos consu
lados deixam apenas o saldo ouro de 45:000$ 
·e ft•a.cção ; oito annos depois, em 1900, já. 
-o sa.ldo .liquido dos consulados, deduzidas 
todas l~S despeza.s, foi de 565:964$889 ouro. 

Em 1902, conforme se vê no rela. torio dis
tribuído este a.nno,-a. renda liquida dos con
sulados já. a.ttinge il cifra. de 569:000$ e 
fra.cção ;. e, si a.ddiciona.rmos a. esta. oi fra., os 
vencltn ontos recebidos pelos consoles c já. 
incltlidos no orçamento, a.quelle saldo, ouro, 
-eleva.· se a. 878:000$ e fl'a~o. 

De modo, senhores, que a. ronda. propr ia. do 
Ministerlo quasi quo cobre toda. a. sua. deS' 
peza. ouro. No cxorcicio de 1903, já liqui

·d.Wo, essa. ronda. liquida é oxcodooto á. cifra., 
que já indiq uoi, ele 1902. 

Tomando como ponto do pa.t•tida o a.nno de 
1900, q uando começou om nossos orçamentos 
a. discr iminação das despozi.s em ouro o em 
p:l.pGl, verifica-se que a. despeza a.nnual 
-com o Minielorio das Relações Exterior03, 
no contrario do que succode com os <Jemu.is 
minlsterios, pet•manoele quasi estn.ciooaria., 
ao pas3o que nugmenta. de anno para ano o a. 
despeza nos domais depa.rta.mentos do Pod~r 
Executivo. 

Pelo lado tlna.ncoiro, po:rta.nto, este pro
j ecto póde ser vu.nta.josamentc deCendido, 
(Apo~ados ,) 

Jgual nfllrmação eu posso fazer, estudando 
o projeeto no ponto do vista. da conveaioncia. 
.do serviço. 

Sr. Presidente, ao mesmo passo qt1o a.tl· 
. gmenta. naquella proporção a. renda. do Mi
nisterlo, avlllta.ndo tambem progressiva
mente, o que ê natural, dada. .& ma.ior ·ox
·teneão e a. maior intensidade de nosaa.s re
lações · internacionaes, os serviços que á. 
respectiva secretaria. competem, diminuem 
os aeas funccionarios, como ·racílmente se 

verifica pelo confronto do quadro do pessoal 
alli existente em 1859, com o·nurnero hoje 
existente. Tambem neste ponto contrast:J. ;o 
i!.Ugmento qu\3 tem ltavido nos outros miriis
terio3 com a diminuição progressiva do pos
soal d& Secretaria. do Exterior, 

0 Sa . T HOMAZ CAVALCANTI-Não h tl au
gmento em nenhum outro. 

0 Sa . GASTÃO DA. CUNllA.-Em nenhum~ 
E' ti ma questão do facto;· mas eu não posso 
most~a ~· <.~ V . Ex:., aqui neste momento, a. 
tabo!la das di vet'Sa.s repartições. Permitta.
me, porém, ·manter a m!nlla, pt'oposiyã.o: a.o 
pa.sso qtxe a.ugmentando neste meio soeub de 
existoncia. internacional, como é na.t ur•al, o 
serviço que compete ao Ministerio das Re
lações Extorioros, diminuía o seupessoal,nlio 
diminuía. lguu.lmente e ante3 augmon'nva o 
possoal dos demais minist!lrios. Tal voz se 
refira. o nobre Deputado polo Ceará a o que se 
passa. no Ministerio da. Guerra. 

O SR. Tno~( A.Z CAv~u,cANTI- Marinha. 
Guerra, Interior e outros. 

0 SR. GASTÃO DA CUNUA-E' app~u·ontc, é 
illusorla essa diminuiçã.o. Tenha cuidado o 
meu colloga. cum as estatísticas. El!a.s não 
toem provado muito bl:lm nesta Ca.sa nos 
ultimos tempos, (Riso.) Cuidado, cuidado 

elli iJã.o omittir termas essoncíaos .•• 
O SR. Tuol\1.\Z CAVA.T.CAN'rr-Ba.st~ lembrar 

a reforma. de 1899. 
O Srt. GAsTÃa DA CuNn.~- E' p1•ociso não 

e~quecor nenhum ter:no ossencia.l na com· 
para.çw. , , 

0 SR. T HOM A.Z CAVALCANTI-Não esqueci ; 
turlo foi incluido. 

O Sn.. GA.sTio DA CuKHA- As~im, quando 
cotojarl!lOS o pessoal de um Ministorio em 
determina.Ja. Gpoca, vejamos si a.lgurna. ou 
alguma.:! repartições não se de3liga.ram para 
vivct• Córa do Ministorío. 

Em alguos ~o tom da.do es;~e desenvolvi· 
monto por ~cissipa.rida.dc .... 

0 SR.. TI!OiiiAZ CAVALCANTI-Não apoiado., 
O SR. G,\sTlo DA. CUNfl,\- Sim, senhor. 

E' um facto. 
Dos Ministerlo3 da Guerra e da Marinha. 

se tem destacado mais ele uma. repa.rtiçii.o, 
quo, embora. subordinadtta, toem exístenaia. á 
p11rte, quero dizer-com pessoal proprio, que 
nã.o se 1nclue na lei dos emprega.dos da. Se· 
creta.ria do · Ministerio • 

Nos Mlnt.sterios militares ha repa.rtiçlles 
mais ou .menos a.utonoma.s, .que tempo .houvo 
eram eecções, depJndencias delles. 

13 esse desenvolvimento por' scissipa.ridade 
deu-se ta.mbem no · Ministerio do Interior: se 
destaaou a. Direatoria. Geral de Saude ·· Pu· · 
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blica., t·cpa.rtição que hoje tom e :dsteocia I O SR. Tno~az CAVALCANTI - Os outros 
propria, com pessoal proprio seu, insto.llaÇão Ministerio3 tambem tinha.ru consultores no 
autonoma, e qtte, entretanto. so considera Conselho de Estado. · 
ad~ioist:rativa:mentc uma secção do M:iuis· o sa. GAsTÃo DA CuNrr,\-.•. corporação, 
terro do Interwr. . consultiva, c1Jjo d".sapp1recimento h meuta-

E ois como pôde p:trecer qua dlm\nuo o ro1 sempre, até qu1 a Republica procure 
pessoal do uma repartição, quamlo no. roa- substíluil-a. (Apoiados e t'lão apoiados.) 
lida<!_e o fanccionalismo augmenta · _ Havia no Consellto do E!tado a. secção dos 

O SR. TnoMAr. CAVALcAN1'I - Não n egocios estrangeiros, consultada sempre · 
a]>oia~o. com o seu p arecer ~obre as questõtls inter· 

na.ciona.es . 
O SR.. GASTÃo D.\. CuNuA-0 con~rarlo sue- E do vali)r daquelles parecet-es, t tml a Ca,. 

ooda no Minísterio do Exterior, e por folici- mara. conhecimento, sem regatear sua ad· 
uade teobo om mãos o respec~ivo rolt\torio . mimção, pelo os!orço, pelo patriotismo e
. E' u ma questão do c if'ras e o nobre Depu- pela iilustraç1io daquellea iHustres bra.zi.· 
ta.do, que disoorda., queira. ouvir-me . lciros, qlle, ainda. este a.n no, em debato fa· 

Em 1859 h avia na. Repart içã.o das Relações moso- digo som on,aero - illuminaram o 
Exteriores, entã.o dos Estrangeiros... nosso vvto. (,ipoiados; muito bem. ) 

Pois bem, a.lém desses tt•es cooselbeiros 
O SR. TnoMAZ CA.YALO.\l'ITI - Nesse do Estado, que esclareciam os ministros, 

temp o ba.via tendencia. pa.ra. diminuir o havia no Ministcrio um consultor, co.1•go este 
pessoal, oonfo1·me eu demonst.rei por a.lga- CLUC o projooto pretendo re3tabelecer. 
rismos, que hão de Sel·.publicldos a.manhã no Creio que não h averá. na Cam:~ra. impu· 
Dicwio elo Congreno. gnaçã.• á illéa; e as.sim houves3G em cada. mi-

O Sa. GA.BTÃo DA Curm,~ - RelativamGn!e nistario um consultor,de modo que t eriamo9, 
:1. repartição de que ma occupo ê realmen· junto do Governo, seis homens. de valor. 
t e certa a diminuição. (Ri1o.) . constituindo mesmo um p equeno consel ho 

Em 1859 o Ministerio tinha. 27 empregados cuja colluboraçlio seria. preciosn. á o.dminis-
1 I · · · L de !s t ração snperiOl' do p:tlz. 
r o penoa ; lOJe, quasl moJO secu 0 po ' Ainda esalareceudo a Camat~t- uo toeante tem apenas 18 ou !9, si cootat•mos o. Dlroc tor 
Geral. á ittsttfflcioncia. do }>·lssoa.l ora existeute n:J. 
- Podll 0 nobJ;c Dcpubrlo _pelo Cca;•â cnnt~s- Soct•etaría. d~\~ Rolaçõ1l9 E~tariores, rl evo 
ta r estas cifras f · . dizer que a!H existe, sem fallar n .. ~ l:lbliotheoa, 

Basta. expor 0 (acto, 11nrece·mc, para ele· um archivo do mapp;J,S, de rnanuscr iptos e 
monstrar ao Poder Legi~lativo a. urgencia do de documentos i nestlmaveis . 
a.ugmootar o passeai do.quolla Secretllria.; :LI· O relator ria Com missão de Orç~mouto do 
guns sorviçoa ê a.lJsoltttamente imposoivcl anuo p'1ssado trouxe â CamartL, pelo , isw 
tentar executa.1•, ou tros ê irnposslvcl quo se1 ac ,.epertu~'~~, o seu testemunho tlcsolador . 
cxecu~m com a do•:idn. rogularlliade . Ao Iorormou elle quo, pJr falta ab3olut.a. do pc~~ 
Ministro faltam auxiliares imprescindíveis, o soal qrtc cui~c des311. collecç.'ío p rcclosis· 
à prova ostá. em que o operos!sshn•l o cJ rnp:J· si mo., onde ba. p~ças insub:stltuivQiS, tttulos 
tentlssimo Minislro a.ctual. (.4poiadl1s ge2·aes.) de direitos n ossos, papeis sem pt•oço, ello. 

o SR. HEREDJA SA-E não se compl'Bllendo tem soft'tido p91'd<IS,que é doloroso registra.!'~ 
que 0 Vi;conde de Cabo Frio l-enha sómente numerosas euixas de ma.ppas c lnscripto& 
11:000$000 do vencimentos. Eu no meu pro- a.poua.s . oucorram fragmentos quo não hc. 
,iecto at iendia a essa deftcicnciu. de vonci- como recompor. iuteu-ame ntc os~racinhados 

t t b d i peLo cupim e pela traça . 
men os nessa, como am em nn.s emas s~· Ora., om face. de uma situa,.ã.o desla. s ainda.. crebrias de Eata.do. · .. 

se dirá. quo seja. despeza adia.vel essá. que 
O SR. Barov FJL1Jo-:-Esse é que é o proje· visa salva.1• o deposito precioso a. que a lludo e 

·cto razoa:rel. (H~ oHt1·os apa1·t11s.) organizai-o de modo a t irarmos delle .. • 
0 SR. GASTAO DA Ct:NHA-Mas, Sr. P!'C3Í· 0 Sn.. BRICIO Fu,no- V, Ex. p al'eae qU.(} 

dente, pa.ra. patentear mais a det!cle~ o!a. do nito p1·estou attonç·ão ao meu dlsoui'~o ... 
pessoal, confrontai!do o quadro d e 18o9 com o SR. GASTÃO DA CUNHA. - V. Ex. dldse-t 
o actua.l,-o as e1tra.s <1UO cite! já. são elo- eu ouvi, que ac:-ooitava. que o Thosouro nlío· 
que~tes,-deio lembrar quo ~uolle_ tempo , podia supportar a nova dospeza que o pr·o· 
lta;vu~. o~ga.m de consulta ao Mtniatorto, t~s : JCoto trazia.. · 
conselheu•os de Esbdo, !ol·maodo a sccçao I · 
dos negocíoa 03tra.ngeiros naquella dou tis· O Sa. Brtzoxo Fn .. uo-N!o aporado. 
sima COl'poração. . . O Sa. GASTÃo DA. CtrNUA.-Não dlsse ! 
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O sn.. Em oro FlLno -Não di:lSC isso, e 
até o outro Deputado por Pernambuco, que 
veiu á tribuna, o St•. Celso e Souza fez 
ver que cu nã.o acccdcra e por is~o pergun· 
ta.va ... 

Sr. Presidente, eu tenho medo da.s eshtis • 
ticas c nostil. ca.sa ultimttmeute ellas teem 
tido uma sor ~c prcca.ria. 

O Sn.. G.~-srlo DA Gu:mA-Perguatou ?-

O Sx. BJ>J:ClO FILHO - Perguntei â Com
missão de Orçamento pa.ra. qu!l ella infor
masse. A minha impuguaçã:o a.o projccto é 
porque cssa.s vantagens não se estendem a 
todas as outr<~s rep.1rtiçõos, c é em torno 
deste pivot que oUa gira, 

0 Sn., GASTÃO DA. CUNHA- H<1 om todo 
caso uma. p&rgunta á. Commissão de Orça
mento e essa pergunta denota. duvida de 
S. ElC. Pois bem; estou concorrendo, quer 
na parte em que disse quanto a questão or· 
çamentaria., quer neste ponto do meu •lis· 
curso so l:tro a insufficienci a do pcsso:ü da 
Secretaria, :para o esclarecimento da auto· 
rlda.de consultada, a commissiio de Orça· 
mentu, para a qual o íllas"ro DoputJ.<lo ap· 
pella. 

Pois eu aguardo a sentença. dos>a Com· 
missão suprema, q,ue entre nós, aqui em 
nossll. curía, é como a sa.grada. Congregacão 
dos Ritos. Eu creio bem que os illusLres pw·
ptm~!i não lançtM'ão o meu pr·oje~to no Index . 
(Riso.) 

0 SR, BRIO lO FILHO- Então V, Ex. dã o 
seu voto ao !'e'luerimento do Deputado por 
S. Paulo. 

0 SR. GASTÃO DA. CUKliA.-E' possível, OU 
melho1'- YOtarei ]?~1· clle. E' até regimental, 
creio, essa. remessa. 

Mas, dizia eu sobre o arcl1ivo da stlcre· 
't~rla.. Ha hoje a.lli um só empregado, ao 
qual incumbo simultanoamento o tra.bulho 
ma.tal'ia.ldo zelar os pa.pols,dofondondo-os dos 
o.lt1•a.gos do tempo, do cupim, da. trnçn, 
ota. e o trabalho intollectt!Ul tlc cata.lo
gal-os, Ol'ganizar inllices, cxtrahi1• cópias, 
quer para. oompleta.1' coliecções, quer par!l. 
restaura1• documentos cuja escripta se des· 
faça, traduzir documentos antigos, omfim, 
um t1·a.batho s~rio e dolicadiss!mo, que exige 
aptidões xnenta.cs pouco communs. (;lpoiados, 
llllti!o bem.) 

Estlí. clal'o que t:1l trabalho compete a um 
director da s ecção, tendo ás suas ordens 
auxiliares , Cl uer pal't~ esse trabalho todo 
!ntellectual, quer pat·u. o set•viço ma.terial 
da guarda e con~el'Vaçiio clu livros e papeio. 

. 1 Apoiados gero.es ,) 
Sr. P residente, ai ndn. fez esta tistica o H

lustre Deputado pelo Coa1•á, ·quando confl'On· 
tou os vencimentos pl·opostos com aquelles 
que ora po1·cebem os empregados dos out!'OS 
ministerivs. 

As e3btisticas <lo Sr. Tlloma.,; Cwalaanti 
Yeom confirmar a verdade de uma espi
rituosa o1Jservação de· Holzeodorf •..• 

0 Sr~. THOMAZ ÜAVALCA::>lTr-Citei OS do• 
cmnentos enviados pelos Ministerios ; não fo· 
ram estatísticas. 

0 SR. GASTÃO DA Cu~·mA-V. Ex. não CO· 
tejou cir~ll .. ~. não comparou numeras·? Logo, 
fez est~" ti ~ti .:la. 

As cifras das estatísticas, disôc uquelle 
publicista., assemelham· se á. escripta. das lin· 
guas semitica.s, na qaal o leitor deve supprir 
a ausencia. d<ts vogaes. Jâ apontei uma. das 
vogacs que fa.lhm U(t estatística do nobre 
Deputado, quando most1·ei que, na a.ppal'ente 
diminu~ção do pessoal dos va.riol:' ministerios, 
S. Ex. olvilava o desligamento do uns ta n· 
tos sl.'rvJ<;o3, a croaçã.o do umas tn.nhs re· 
pa.l'i.içõo.', qno fizm•am moradia <t pa1•te ... 

Agora, a vogal qae falta n3o sua estatística 
comparada dos vencimentos, é a. verba de 
representa.cão, que sempr~ existiu, para. 
ma.is, na. se~rctaria. das Relações Ell:tel'iores. 

As~im, a.o proclama1·-se a. Republica, 
quando os directores das out1•as s&ct•eta.rina 
dos seis ministerios ••• 

O Sn. Tuo~!AZ CA.YALCA:'Il'I - V. Ex. 
~squece uma cousa: é que apenas fa.llei so 
bre vencimentos, ardeu ado~ o gra1illcaçGes 
sem fl\llllol' nns gratificações espccla.es que .•• 

O Sn. GAsr7\o DA CoxnA- E' isso mesmo, 
ó uma \'oga.l que falta. ; quu.ndo os tlireoto
res gera.es d1u ouü·u •oc••etarlaa tinham 
7:200$, o dftoeotor gera.l da. Sec!'cta.ria. das 
Relações EJ.terlores, entlo d01 Estrangeiros, 
tlnha 9:000$, lste ê, 1!:800$ m1~fs, a titulo de 
represcutuoio. 

Posterlm•mcnto eloVa.l'am·SC os venclmen· 
tos dos directoros do Tlwsoneo a 9:000$ (o 
conC!•onto com os do Thosouro porque essa. 
equiparação é do ag~.·ado do illustra DeputAdo 
pelo Cea1•á), e simulta.uea.mcnte os do dirc· 
ctol' geral do. Secretaria dtiS Relações Ex:te· 
riores a. ll :000$000. . 

0 Sa. 1'HOMA?- CAVALCANTI dá. outro 
apart~. 

O SR. GAsTXo DA CuNHA- Minha. esta tis· 
tica. está. ma.is perfeita: primeiro, 7:200$ ; 
depois, () :000$ e em 1902, 12: 000$000 • 

O SR . TH~MA.Z Ct..VALCANTI - Em 1900, fo·· 
raro elevados os vencimentos dos de toda,.q as 
l'ep;u•tíções, onde os direato1•es goro.es tinh a.m 
9:000$; em 1894, como eu disse hontom ~ 
V. EJ., foram elevados ·os \'encimcntos dos 
do Thc>ouro a 12:000$000, 
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O SR •. GA:s:rÃo JJA CUNHA~ A 9:000$,.<lizia. Ora, . SL', Presldeu.to,. si quizennos·. com-
eu, foram. em certa. ~poca. elevados, sendo pa1•a.r .a algum· dos nossos altos fuucciona:rio~
na mesma. oceasião ele><ados os vencimentos· . existentes. o director geral das Relações E:x:
do diroctor. geral da· Secretaria das Relações toriores, estabelecendo· pela na tu rezo. e re
Extei:iores a 11:000$000. · sponsabilidades das funcções, pela analogia 

Depois, em 19()2; creio eu, eloYaram os da situo.ção bierarchíca., um parallelo, não
venaimontos dos dire>.ctores do Thesouro a identidade, mas uma tal ou qual analógia, a 
12:000$, sem que elevaç.ão correspondente compara.ção pla.usivel será ao ajudaute-ge
tive.>se o do director da Secretaria das Re- neratdo exercito, ao ajudante-general da.-ar . 
lações Exteriores, o q Ué~ L ficou nos 11:000$000. ma da. . O nosso dil'ector gel'<Ü do Minis~erio 

Posteriormente, em 1902, aos 11:000$, que do Ex:teriol' é um sub-secretario de Es
p~rcebia aQuelle director geral, juntou o tado. 
Congresso mais 3:000$ para ropresentação, o SR. THmlAZ CAVALCAi'i!Tr-Mas não é o 
vencendo actualmente !4:00()$000. que· a.lelfalla. 

Ora, o meu·projecto, augmentando os ven-
cime~;~tos do pessoal da Secretaria das Re- O SR. GASTÃ.o DA CUNHA-Mas, vamos ;n. 
lações Exteriores, isto é, igualando'OS aos terpretar a lei, animando·lhe a lettra com O· 
do· Thesouro, tambem· dá aos directores de espírito· que ella. deve conter. 
secção, não a todos os empregado:s, uma quota Existe, Senhores, em outros paizes, um 
proporcional para. l.'epresentação. cargo igual, identico ao que entre nós exerce 

Não innova, parque verba. de represent:l.ção o director geral da Secretaria. d~s Relações. 
e:x:iste desde o Imperio, respeitada no lictual E;deriores, e que é o sub-secretariado de 
regimen; apenas estende aos directores o Estado· 
mesmo favor, porque cada um delles sub- Eu eliminei do projecto essa denominação 
stitue o direclor geral,. sendo, outrosim, para não suscitar susooptibilidades vãs ••. 
obrigado a. certa.s despezas que não oneram o SR .. THOMAZ CAvALO ANTI - Eu nã.o me 
os demais directores de repartições. refiro a outras pa.ízes, refiro-me ao nosso. 

Em rigor, osc directores de secção da Se- 0 SR. GAS'l'Ão DA CuNHA- Sr. Presidfmte, 
cretarla do E:x:terior cOl'respondem, na hie- ou dizia ou queria dizer que a situação do 
ra.vchia administrativa, aos diroctores do dirnctor get·al da Secretaria das Relaco-es 
Thesouro e não aos sub·directores do Tbe· 
souro, como de alguns collegas tenho ou· Exteriores, co quadro da administração bra
vido. . sileira., é uma entid~de que deve te~· sua 

categoria singular. Não podemos, sem 
Mas, Sr. Presidente, dizem os nQbros Depu· escurecer a realidade das C0\189.~, cqutparal·o 

iados que não é justo augmentar vencimen aos chefes das outras secretarlas de Est<~.do. 
tos para um ]\finisterio e não .se n.ugmentar Elle tem serviços que, tant o na quantidade ,. 
para os outros. id d - t t · Si ha iiljustiQa, nli.o ó 0 projocto que a como na qual t\ o,.na.o os cem os ou l'OS d t-· 
crea; eatabeleeeu-a., sim, a. lei que elevou 08 reetores: tem u.ttr!buiçl5es como nonbum 
vencimentos no Thesouro Nacional; e si ha in- outi·o em plano igual ou idenUco da. nossa 
justiça, injustiça que está presentemente lo- hierarchla u.dlll-inlstrativa. 
sa.odo em justa. espectativa. os empregados das O SR. THOMAZ CAVALCANTI dd. um a.pat•t e. 
demais repartições, é cudoso o processo de O SR. GASTÃO DA CUNIJ,\. - Mais, Sr. P !·esi--
combubu.tel-a. ou de annulal.a, osso de fu.zel-a dente, o exm•oioio da.quelle cargo posadis· 
porrnanece1', não votando em favm· do pro· ámo, dt~ muito labor de extremas responsa· 
jeeto, e não promovendo convenientemente bilidades, exige uma capacidade ral'l~ e uma 
os nob1•es Deputados, que assim pensam e formação especial. 
praticam, o andamento dos outros projectos, 
que v iram melhorar, pela. bitola do The- O SR. THOMAz CAVALCANTI dâ. um aparte. 
souro, os vencimentos das outras reparti· O Sa. GASTÃO DA CuNHA - Só poderá 
ções. (Apoiados .) · exercei-o prestadiamente para os altos in· 

Ouvi fallar tambem em desig ualdade de taresses nu.cionaes alli -cuidados, um homem 
tratamento. confrontando-se o:; vencimentos que reuna prcdic::tdos pouco vulgares de in· 
do direotor gera.l da Secl•etaria dt\S Relações tellígencia e de illustração ; ora, o or-denado 
Exteriores com os dos direatores das outra.s que tem hoje aquelle funccionario, é, penso 
Secretarias, os quaes por um euphemismo eu, mesquinho pura. quem possua taes re· 
de vaidade, se chamam-geraes. quisitos. De><emos pensar no futuro; é o 

Geraes, como~ de que ~ Se elles são dit·e- que tenho em mente com essa elevação de 
ctores especiaes das respect1vas secçõe~ de voncimontos. 
cadtl Secretar ia, de acção restricta a. cada Alllm de qualidades de curactar, aquolle 
uma dellas~ Onde a. _generalidade de suas posto exige uma cultura supe1•ior e vasta, 
funcções ~ serios estudos de direito, do historia diplo-
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matica., .pratica de redigir, manejo de lingpas 
estrangeiras, emfun,. uma formação especral, 
coi:no · já. diss~. e tõ.o. n.primorada que não 
creio que, desapparccido o l\ctual funccio
nnrio, se encontre ou tro de Igual desin teresse, 
que .acceite o seu lagar com a. remuneração 
q UC ello· b.OjG pei.•cebe. 

0 SR. JAMES DARCY - Jll, é tompo de ~e 
dizer isso. 

0 SR. GASTÃ.O DA CU.NIIA- Nii.o f:1lta.rá, 
como não falta, eu o sei , quem pense que 
neste ponto vise o projecto especialmente a 
pessoa do Sr. visconde de Cabo Frio. 

0 S.R; THOMAZ CAVALCANTI - Ninguero 
~n~va. · 

declarou e.m sau . pM'ecor , unanimemente· 
assigne.do,. que e1·a. necessario a.ugweu ta.l'-se ·· 
o pessoaL e melhot•ar os vencimentos dos em~ 
pregados-da Secretaria do. Exterior, deixando·· 
de propor ta.es medidas, porque a dispo3ição · 
regimental l ile vedava. Cl'G'.Il' empr·egos e · 
alterar pal'a mais. os -vencim~ntos om lei . 
auoual.. 

Aguardo confiante o parecer da Comrois· 
são, certo ·de que nem tão ex casai v o achará 
ella. o a.ccreesimo dCl vencimentos que a Com· 
missão de Diplomacia. propõe e que julga.rã. 
rigorosamente necessario o a.ugmen ~o de · 
pessoal que e lla. qu!lr. (Muito bem; muito bem.-
0 Ol'adOl' e 'UÍ1lamente CO?n'primentada piJI' 'Se.us. 
col&cgas .) 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA. - Houve quem 0 Sr. Heredia de Sa (•) - Sr. 
me d issesse que so legislava para.elle. Devo Presidente, não me demorarei muito na . 
dizer que só para elle eu legislaria, tal a tribuna. pa.ra. tratar do -p rojecto que· acaba. de 
veneração e o apreço em que. teoho os ~er- constituir o assumpto prioci_pal da sessão de 
viços daquelle eminente brazileiro. hoje, mesmo porque o illustre Deputado por 

Ma.s, com peza.r o digo, é o contrario · Minas, que me precedeu oa t.ribuna., j& dis
é justamente por pensa1• que a l ei natural cutiu brilhantemente este a.ssuropto, que, a 
das causas nos fará. perdel-o, que eu acho meu ver, não póde sor desprezado pela. Ca
que vae chegando o tempo de cogitarmos mara. 
llessa. diftlcilima. snbstituição • ( Apoiv.dos · ) Devo, porém, pronunola.r sobre este pro-

O SR . CASSIANO DO NASCIMENTO -Homem jec l.o algumas pa.la.Vl'a.S, para mostrar de 
a e inestima.veis serviços. Tradicçã.o viva da alguma fórroa. a. minh a coherencia. com o . 
nossa. diplomacia. (Muito bem; muito bem. ) meu procedimento pa.ssa.do, porquanto V .Ex: 

O SR •. GASTÃO DA CuNnA·- Precisamente se deve recordar· de. que . fui autor de um 

P0 1• pensa•· na falta delle, é que 50 cuida de projecto equiparando as Secretarias de ·Es-
d . t ta.úo á. do Thesouro Federa.!, por isso que niO 

poder encontrai' quem Jgnamen e 0 subst i· podia comprehendet· que em uma quadra do 
tua um dia., que s()ja bem distante de nós tantas ditllculdades e _em que se exige do 
ainia, - é o voto. sincero de meu atrecto c tunccionalismo, não só 0 rigoroso cumpri· 
de roeu patriotismo. (Muito bem. ) mento de devat•es, mas até uma represento.-

Sr. Presidente, ;J.O apresentar 0 meu pro- ção apropriada ao cargo, quando esses func· 
j acto a nuta da. impreasa, 110 dia subsequunta cionarioa não são bem aquinhoados ; quando 
foi 'k'da. em fa'Vor delle, reputado por todos não ganham para 'Viver decentemente, o 
uma. medida. de justiça., quer no augmento Congresso Nacionnl,-nio compl'eheodia que 
do pessoal, quer na. melhoria dos venci- so pudesse-iul'tar á satisf~cãc dessa. medida., 
mantos. de uma neces.si.ilade como essa. 

Dentro esses jornaes, destaca.·>~ um que 1 não me ê syropathico e muitv menüa ao Sr. Dlsse ma s que não comprehcnd.io., como 
~nuistro <las Relações Exteriores, o qual de- disse ainda h a pouco, em aparte, quo um 
•• funccionario do valor do Sr . v isconde de 
cla!'ou que nem Só os empregados roere· Cabo Fr io fosse rorounerado com a. miseravel 
cíam esse a.ugmento de seus veDGimentos, t ' d d · 
mas o propi'io Minis tro, que era me;lluillba- ·quan Ia e 11 :000$, quan o nas propri;J.S re-
ment\: remunerado,. . partições rounicipaes,empregad<ls t~mos que 

percebem 15:000";; e 16:000$000. 
· Sr. Presidente, Cl'eio quo vae se enccrro.r Mostrei essa dl!fa ronça entre o que paga o 

a. 2·' discussão e cu não devo concot•r er pnra Distrícto Fcdel'lLI e 0 que paga 0 Thesour.J 
prolongal·a . Federal a funcciona1·ios de merecimento, · o projecto ve.e a.gora á. Commis~ão de Or- t 11 - d -
çaroento . Não negarei o mau voto :w r cq ue· p<~.ra. mos r ar a Carnal' a. que e a. se na.o e VIa 
rimento do Sr. Candido Rodrigues, emlíora recusar á LLdopção do P1'ojecto, que não só 

er:l. justo, como consultava a. outra.s necessi· 
pense que para o fim· de segui<' o pJ•ojeoto dndes do momento. 
a.o estud.o do.quella commissfio, elle cr·a escu- rnrclizmente; apazar dos meus votos e de 
sado, · porqu&.nto foram a.pt'Gsentadas emon- subir á tribuna por divorsll!l vezes, pedindo 
llUS. 

Quet•o recordar qne o anno passo.do o reJa. 
tor do Orç:1men.to das Relações g xterior·as 
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----------------------------------------~-----------------------·~ 
: ~a Commissão parecer fa.vora.vel pa1•a o pro~ sentaram-no nesse caracter e depois disso 
· jeoto, ella nunca se dignou de atten<let·-me, e se tem consagrado, na posição que occupa. 
' atê o p1-esente momento tal projec to dorme importerrito, á defesa, não só do funcciona-

na. pasta., sem a mínima esperança. de voltar lismo, sinão tambem do prolota.ria.do, - da.
i -á Cama.ra. quello. classe, que é a victima constante 
1 _Foi neste ~nterim que se ~ez a apresenta- das tendenci<IS economicas dos economlcos 
1 .ça.o do proJecto que ora. dtscuttmos e que governos ; desta, a. dos proleta.rios, porque 
. :acaba do ser bríl11a.ntemente defendido pelo ignalmente iniciou sua vida ao lado dos quo 
· illustre Deputado o Sr. Gastão do. Cunha_, e a. trabalham quotidianamente e que de outros 

que não negarei meu voto. Estou disposto a. rec11rsos não di~põem al~rn dos quo lhes a.d
concot'l'er pa.1•a. que elle se conver ta em lel; veem do esforço proprio. 
mas faço um a.ppello á Ca.mmissã.o de Orç.a- No momento que 6, tlis~ute-se um pro
manto o á propt•ia. Ca.mara. para. que e~ta me- jectQ de lei f;n·ora.vel aos intuitos e desejos 
dida. de cquid,\de e de justioa. se estanda. i1s natura.es doe emproga.tlo.s d:~ Sacrebria 

1 demais secretari!IS, porque do contra.t•io essa. da.s Relações Exteriores. E' bem corto que o 
. . lei seria uma lei de excepcão. orador já m ais se preoccupou de assumpios 

OSa. CASSIA.NO DO N .-\.SCIME_ :XTO-E' preciso referentes a. essa. pasta.; discute, OU falia. pelo 
· menos, sobre todos os orçamentos ; nunca 

11rovar q11e os serVIços são igua.es. sob1>e o do Exterior. E' que t&lvez, como 
O SR. H EREDIA. DE SÃ - Cada. um em sua. a.lgures já o disse, não so sinta. talhado pr.ra. 

· eaphera. de acç.ão. Ninguem pódo negar que, eosas exterioridl'.d~s, so reconheça. um pouco 
na quadra aetua.l, a. Se(lretaria. da Viação, inapto p 'l.l':l. ~s1s co usas estl·angeirM .• • Mal! 
nssim como a da Justiça , t eem a seu cargo não <í pa.1•a estranhar crne a.gora venha em!t
tra.balbos de alta m on!;t a respon~a1Jil!rlado. tir opinião solJ~e um projecta que di!: res-

Nã.o pronunciei uma pa1a.v1•a de onde se pJito a essa repa1•tição, cujos negocias 
:pudesse comprehender que eu oega.va. os Jd.ma.is dil>cutiu, desde que na. ltypot hese 
serviços da Secretaria do Exterior. Sou o pri- . trata-se de augmcnto do funcc!onallsmo, do 
metro a. reclamar, 1'ui o p1•imeiro a. zola.r que o orador tem sido semp1•e um iacondi
pelos interesses dos funccionarios daquella cional advogado. 
1•epa.rtição ; mas que1•o quo os beneftcios No caso vertente, porém, não p6de deixa.1• 
feitos a uma. ~~Uam estendidos á.s demais. de tomar a. pa.lavra. Cabe-lhe inquirir si, 
Neste ponto, estou de a.ccôrdo com o illustre porventun., são os empregados do Mioisterto 
Deputado por Pernambuco. o Sr. Brlcio Fi· do Exterior os unicos que devem ser aqui
lllo, que fez nota.r a. nece~sidada de tornar nboados, quado se nega systematioameote 
extensiva. a. medida. ás demais secretarias. um augmento, por mínimo que seja, o. em
( Tt·oeam-sc uaJ·ios ap.:wtes . ) prega.uos até seoundarios. Está. a. entrar ·pe-

Rcpito, St•. Pti(J8idento : darei gostosa- Los olhos que é a. Sem:etaria da.s Relações Ex
manto o meu voto a. este projecto, mas lle- teriores daquella.s onde lhe consta. o t ra.ba
sejo que os funccionarios das demais rapar- lho é menos oneroso: e basta comparo.r o ser
tiQÕC!I ftquem tatn1Jem melhor aquinhoados. viço commum e ordina.rio desse ministerio 
(Apcn•tes.) com os das secretarias da Fazenda e da. Vie.-

Assim, Sr. Prosidente, coherente com o ~o. para reconhecei.' que não equivalem en
m eu pt•o(lodimento de ba dous a.nnos pa.sia- t1-e si nem podem sol!rel' confronto. Nem 
dog, quando apruentei á. Cama.ra. um pro- me~mo com os serviçOS da. do Interior e Jus
jacto equirando os vencimentos dos empro- tiça., a. cuja conb corre, basta. lembl'a.r, o 
.gados das di versa.s Secreta.rias de Estado pesado trabalho. da. gL~ardd-nacionaUsaçtXo do 
aos dos funcciopa.rios do Thesoura Federal, todo este paiz •.. 
apezar de votar gostosamont& em ta.vor deste Pat•ece que o que seria mais ~usto, neste 
projccto que beneficia. o pessoal da Secreta- pa.1•ticular, seria uma loi equitat 1va, acto de 
ria. do Exterior, desejo que a. medida. se torne verdadeira cohercncia. e de justiça, tornando 
extensiva. á.~ dema.is secretaria~. porque do i.guaes os vencimentos dos funccionar los de 
contrat•io .será uma .excepção odiosa, uma classes identicas, comquanto em algunR mi
injustiça. que reverterá contra a. propria Ca.· nisterios o pessoal tmbalhe menos do que 
mara .. (.~iuito bem ; m 11ito bem.) em outros. 

Nã.o apadrinha a lembrança. suggorida. em 
O Sr. Neiva começa pol' accentuo.r aparto por um seu digno colloga., dizendo 

.que e de seu program1ua, como beJn o sabe quo seria entã.o de justíca oquipara.1· os ven· 
a. Camal'a, .cogitar dos interesses do funccio- cimentos dos r1ue mn.ís percebem aos dos 
nalismo publico. E a. razão é obvia.. Tambem funccionat•ios que sa percebem menos:não lhe 
o ora.dor foi empregado publico, e isso du· moroce apoio esse principio de eczuiàadt:, pois 
ra.nto muitos, a.nnos conhecendo as injustiças doloroso seria um fanccionario, de_pois de 

.. do c1ue é victima. ei-JSQ, cla..oae; depols, apo- contal' com um'1! detcrmina.da quantta. mcn-
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&'\1 .pa.ra suas despezas, }tara· attender á. sua videncias ; fico.ndo ndla.da a vota.çao até quG 
ftubslstencia, ganhar menos, volver atraz,. a Commissão dê parecer sobre áa emeada.H 
Isso seria, mais do que inju8üça, uma. lni· offerecidas. 
quida.de talvoz. d · 

Sabe que o fuucclonalismo do Ministerío da E' annuncia a a 3• discnssio do projecto ·. 
n. 2BO, de 1904, autorizando o Poder Ex·.' 

Faz~nda. ha pouco tempo foi. devidam~nte ecutivo a. abrir ao Ministeria da. Fazenda o · 
aqm~~o:W:o•, emb?ra.s~ poss~ _d~zer que :unda, credito e:draordinario de 3:!!30$7!14, pa.ra.~ 
em "râo In,uffiCJeute' ~·. 81 u_ao 0 tra.h_e a pagamento de poreentagens u.o fiscal do im-; 
memor!l!., tambem os Mtmsterro3 d:J. Marmita posto de t,-ansporte durante o corrente exer ·: 
e da Guerra for~~om do mesmo modo atten-

0
- - · · ' 

didos e ti-rera.1n seu augmento. Entretant<>, lClO. 
os funccionarios das secretarias da Justiça e Ningnem pedindo a palavra -é encerrada <1. · 
da Viação ta.moem ha muito ror.~lama.m po1' lliscussão e adi:tda a votação. · ! 

igual medida do equidade, e IJ:U'e'ce !J.UO esses E' annunciada. a discussão unica. do pro 
como os outros, mm>ccem defe:·irneuto á sua, J·ecto n. 27:2 A, do (Senado), de 1904, autorí· 
justa pretençíio. 

Xã.o conhece 05 emproga.tl·n da S.;cret.:tria zando o Pre.>idente da. Republica a conceder 
do Exterior, a excepçã.o de um, 0 Sr. N[tpo· ao tenente do 2' ba.t:tlllão de in tanta.rla. du. 
leio Reys, de q_uem ouve ser um excellenté brigada polici(l.l João Alres Rodrigues de 

· d Moura. um anno de licença, com soldo e 
funceionarw, e bons serviços e conhecimen· etapa, para tratar de sua saude. 
tos varios, sendo a.lém dii!I!O habil ma.ne-
jador de val'ios idiomas; conhec~inâa. e 0 ~r. Presiílente-Tem a palavra 
acata a, honrosa tradicçã.o do · Yenerando 0 Sr. Bricio Filho. 
Visconde de Cabo F1•io, cuja elevada compe· 
teneia não soffra discussao na. dire<Jção doa 
negocios·a.Jrectos a.o departamento das Rela.
ções Exteriores .. 

1\Ia,s ouve sempre affirmat•-se que alli 
os funccioliaFios não são tão so brec:wrega
dos de serviço como sôe succeder com os 
das demais secretarias, para as quaes, no 
emtanto, não se cogita., ora, de augmento. 

Entre-tanto, como o orador uiio pertenco á. 
escola dos que entemdem quB se não deve 
dal' a uns quando se não pôde dar a 
todos, declara qlle concede seu voto ao pro
jacto em debaie. 

Fal-o de boa vontade, mas esperando que 
a honrada CommisiJão de Orçamento pratique 
um principio de justiça., ·dando ::mda.ruento 
a outros projectos que guarda em sua pMta, 
nos quaes igualmente se cur:J. de attender
aos reclamos do funccionalismo publi<Jo de 
out.ras repartições, mesmo para que se não 
estabeleça uma. excepção dolor<;»Sll. pa.ra 
grande parte do mesmo funccionalisruo. 

Siio estas as ligehas con:;iderações que 
tem a fazer sobre o projecto a que dá seu 
voto, apenas lembrando qua se faça o 
megmo aos demais fnnccionarfos publicas. 

A phrase latina. diz que sol fv.cet omnilms; 
aqui o sol é o dinhe1ro, o orden10do; que elle, 
por inliermedio · do Governo, luceat para 
todos-paro. o e.;;terio,·, mas támbem para o 
interior, que é de justfçg., (l}Iuil o bem 
muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a p:~.Iavra é encer
rado em 2a díscuSI!ão o art. 30 do projecio 
n. 277, de 1004, fixando o numero de classes 
c vencimentos dos empregados da Secretaria 
das Relações Exteriores, e dando out~:as pro-

Vol. Yir 

J 

O Sr. Briclo Filho-Desisto da 
palavra. 

Nínguem mais pedindo a palavra é e11cer· 1 

rada a discussão e adiada a Yota.ção. 

E' annnnciada a. discussão unica do projecto 
o. 279, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a. conceder aC> Dr. Carlos Domicio 
de Assis Toledo, juiz de districto da depart~.
mento do Acre, licenQa. por 11m anno, com 
ordenado, pa.ra tratar de sue. oaude onde lhe 
convier; 

Vem a Mesa, é lida, apoiada. o posta coll.
junctamente em discussão a seguinte 

EMBNDA 

Ao p1·ojedo ti . 2t{), d': 190-1 

Substitua-se pelo seguinte : 
Fica concedida ao Dr. Carlo3 Domicio de 

Assis Toledo, juiz do dístricto do depar
tamento do Acre, licença por tres mezes, 
com ordenado, para. tratar de sua S(l.ude 
onde lhe convier, revogadas as díspaaiçõen 
em !iontral'io. 

Sala das sessões, 2[) da novembro de 1904, 
- Pa~!la E amos. 

Q Sr. l"Weivapede que o Sr. Pre:;I
dente lhe faça. chegal' is mãos as emendo,s 
:~.presenta.das ao projecto em debate. (Pau:sa; 
O Ol'adOI' tf salis(eito.) 

Sabe-se quanto lhe praz sw ouvido por 
poucos Deputados, mesmo qua.si quo niio 
ser ouvido: no caso vertente, porém, de.~~· 
jarin que a. Camara, estivease como coatnma 
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êstal' nas horas da votações ou quando nota· 
-vel orador occupa a tribuna, pa1•a poder 
fazer algumas considerações sobre o pro-

. jacto da Commissão de Petições e Poderes, 
concedendo licença pol' um anno, com orde· 
naclo, :to Dr. Carlos Domiclo ele As~is Toledo, 
juiz de direito do departamento do Act•e. 
~ão -vem oppor~se, porque, C':lmo disse ha 

pouco, trata-se de licença, licença a funo
cionario c constituiu-se o orador o advoga
do do funociona.lismo publico. Tem, porém, 
uma duvida, quo uesejaria ver explicada 

:pol' alguns dos membros da Commissão 
que deferiu o requerimento do impetrante 
da licença de um anno, e então será. o caso 
de cogitn.r-se si é natural a licença dad,t ao 
funcdionario, quando elle não tem ainda um 
ce1•to ~prazo d.e exercício do emprego, porque 
a ser .assim chegaromos ao absurllo, de so 
fazer n nomeação hoje e no dia. seguinte de 
:pois de entrar na posse do emprego, pedir 
licença o funccionario, dando logn.r á no
meação de um outro para substituil-o. 

Sabe que este magistrado, de quem aliás 
tem as melhores informações, tem dado 
provas de sua distincção, estudos, etc. 

Esse funccionarb foi nome~do ha pouco 
tempo c ha poucos mfJzes seguiu para co
meçar a exercer o seu emprego, viagem 
muito longa c já está de volta, som davida 
affectn.do de molestia, certamente adquirida 
naquellas regiões insalubres. Pergunta: quo 
tempo demorou o illustre funcciona.rio na
quelhts paragens, querendo logo uma licença 
de um anno 1 

Bem sabe que est(t no Senado já em 3o. 
<liscussão um projecto cogitando das li
cenças; naturalmente, este virá para aqui 
o terá occasiã.o de cstudal-o, de emittir a 
respeito o seu juizo, tanto mais quanto vê 
no projocto mais uma tentativa do ma.l que 
vae alast1•ando : a intervenção do Poder 
Executivo no Legislativo. 

0 SR. BRICIO FILHO-E' mo.is um peuaço 
das a.ttribuiçõJS do Congresso. 

O SR. NEIVA.-0 Gol'erno não pediu cousa 
alguma., é o Poder Legislativo, que, muito 
abnegado, vae abrindo mão destes direitos 
e a prova é que o Senado foi dcscntel'rar esse 
projecto, que dormia lá. o somno do esqueci· 
monto, ha annos, em uma pasta. quCJ.Lquer, e 
após, ~em duvida, devido ao afanoso tra
ba.lho que tem tido o outro ra.mo do Poder 
Legislativo, de dar parecer sobre os proje
ctos de licenças solicitadas directamente ou 
enviados pela. Camara, o que é -verdade é 
por esse projecto não se da.r direito absolu
tamente ao Corpo Legislativo· de conceder 
licença. 

O orador,que é ace1•rimo defensor das pre
rogati vas parlamentares, pensa, como 
o actual Ministro da Justiça., nos notaveis 
considerandos com que fundamentou aqui 
uma mediua concernente ao Ministerio da 
Marinha, quando S. 8x. com tanto brilhan
tismo occupava neste parlamento um lagar, 
como rcprcsentanto do querido Eshdo da 
Bahia. S. Ex. então demonstra.vu. que se 
deve dar certas a.utorizações, mas ad refe
rendum. 

Apreciou tanto a Iíç~o que, convencido de 
que a idéa era boa, sem saber bem desse ne
gocio de c1.d-re{erendum (riso), sinão quo ora. 
ter a Camara que julgar dos actos do Ex· 
ccuti v o, no outro U.ia saltou da. Mesa, 
onde, na occasiii.o, occupa.-va o logar de 
secrotario c veiu para est t bancada em apoio 
ao illustre DBputado pBlo Marm1hão, que 
dizia que os negocias do Banco da Ropublica 
suriam sol vidas pelo Go verno o.d i·e(c1·cndum 
do Congrusso. 

Não se cx:ime a dar JH'omptamcnto, todas 
as autorizações, comta.nto que lhe fique o ui· 
rei to, não dirá de discutir, mas do votar e 
demonstrar ao Governo qua.l o seu assenti
monto às suas boas mcLiidas. 

O projecto a. que se rofore vao para o. :3" 
discu~são ; nclle cogita-se oxclusi va.montc 
de licenças e tr·ata-se do saber si isto cabe a 
este ou áquollo podor, mas nã.o dá. u.b:>oluta
mente ao Congres:w direito algum sobre a 
especie. 

Mostrará qual o caso cn; quo o Governo 
deve ficar autorizado a dar licença até 
certo p1•azo. 

Mas no caso, vertente o íllustro magistra
do não precisa de licença. em prorogação u, 
outra, e sim de licença que pede pela pri· 
mcira vez. Acautelemos o direito do funcc io· 
nu,lismo; m t1s respeitemos o direito do Ex
ecutivo. 

O orador entende que o Congresso não deve 
invadil' o que lhe parece ser uma. pre1•oga· 
tiva do Executim. · Não; não <1uer isto; 
quer c1ue cada poder gi1·e dentro da. orbita 
que lho compete, e quo lho estú. traçado 
pela Constituição, em.quanto e:>tu. vive. 

Não devemos invadir as prerogu.tivas do 
Executivo, assim como tambem este não 
deve in-vadir ou penetrar doutro da orblta 
em quo gira.mus. 

Pergunta: a. pessoa do que so trat:t no pro· 
jecto já. recebeu alguma. Licença. 'do Governo 
FeJeral 1 Não; era natural que o Go-verno, 
correoto, como é, attendeJso ao funccionario 
que lhe solicitasse a primeira licença. 

O empregado é re,~om-nomeado,tornou con
ta do emprego, si é que poude chegar áquel· 
la.s paragens •.. 

0 SR, WENCESLAU BRAZ dá um aparte. 
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O SR. NEIVA-Não se está oppondo á licen
ça ; está apenas procurando esclarecer-se, 
afim de poder V;ótar com perfeito conheci
mento de causa·: 

Ainda em resposta ao aparte do illüstre 
DoputaJu mineiro, diz que o que sustenta é 
tão natu;•al, rtrie, quando est;l doente ch.-tma 
um clinico competente pn.ra. com ellc tratat'· 
se; quan1io tem uma questão jnrldic:t, n, con
fia a um ach·ogado; quando rtuer co!lstruir 
uma casa, :Lppella para os conhecimentos de 
nm engenheiro ; em materia de religião, 
rruando por· u.caso commetto um pcca.rlo, ajoc· 
lha-se aos pés de um ~acordoto, a quom podo 
absolvir;ii.o, á curn. da alma; em questões de 
política, ouve o chefe. 

Assim tambom na questão vort.cntc, expõe 
as duvillas, p<W<L quo O$ competentes as com
batam c o esclareçu.m. 

Eis porque pcrgunb si o empregado no
meado hoje tem o direito de amanhft pcdjl' 
uma liccnr;a, c, quando o tenha, pol'que nao 
~ubmctf:m•-sc aos tramites pelos quacs as de
mais liconçn.s passam. 

S. Ex. (dil"igiudo-se (1.0 S;·. Wencesldo Bm.::) 
compctentissimo como é, sabe, melhor quo o 
or:~dor, quae::; são as normas e tramites uns 
licenças. 

Quando se vi'Jn pedir licença á Cama.ra, é 
que o Governo jú. não pôde, só por si, pro
rogai-a; estão nos diversos regulamentos o 
leis determinado.~: os temrus de licença, crê 
que, a principio, tres mezes, com todos os 
vencimentos, depois, em prorogação, julga 
que de mais tres mozes, com metade dos ven
cimentos; depois mais tres mczc~ com um 
terço e, afinal, trcs mezes sem vencimento 
algum. 

O quo é exa.cto é que o Governo nã.o póde 
dar licença com vencimento ou som venci· 
mento,sinão nestas condições; da.hi por dettn
te,quando o empregado tem uma moles tia que 
excedo ac1uello prazo determinado pot• lei, o 
não pólio continuar a tratar-se sem venci
mento algum, pois nKo ha de ser victima, 
duplamente, da molcstia e da falta üo r~
cm•sos,então recorro a. um poder que se suppoe 
legitimo representante do povo, o represen
tante immcdia.to da n<\ção e este, <tttondcndo 
a que, em vista dos documentos tacs e taes, o 
funcciona1•io estú. no caso de merecer <t li
cença, auto1·iza o Governo a pro1•ogal-a. com 
vencimentos por este ou aquelle tempo. 

Isto é quo é curial, isto é ctue é logico, isto 
é que é de direito. 

Naturalmente,este funccionario, que affirma 
ser distiucto .•. 

0 SR. LEONEL FILHO-Muito distincto. 

O SR. NEIVA- .•. o que pessoa que lhe 
merece maximo conceito e cujas palavras 
,pesam muito em seu espirito, não só pela 

consideração que lhe presta, como pela es
tima que lhe tributa, affirma. que é rcal
~ente m1_Iitq_ dis_tincto, não viria pedir uma 
licença, s1 nao tlvesse delta necessidade. 

O SR. GASTÃo DA Cn\HA -Logo ... 
O SR. NEIVA -Logo, devemos dar a li

cença. 1\gom, noh que foi unida ao pro
jacto uma emenda., do um outro Leonel 
Filho, isto<~, ele um outro Deputado que, 
como S. Ex. muito considera o estima, o 
Sr. Paula Ramos, membl'o da Commissiio do 
Orçamento, d<mdo uma licença por tres me
zes com ordenad{), para. tréttamonto do saudo 
ondo convier ; isto ê, faz aquillo que o Go
verno devia tee feito. 

O illustrc Dt'. Toledo não devia pei•der 
tempo em vir ao Congresso, devia esperar, 
si acaso a molestia. se prolongasse a.lém dos 
trcs mezos, pela acção do Govct•no, que, tem 
obrigação de conceder a I iconçn., salvo si 
elle, por essa nomeação especial, está fóra. 
d:t lei commnro. 

O SR. ~IAL.\QUIAS Go:\•.'AI,vEs d<t um 
a. parte. 

O Srt. ~ErVA- Como quot• que soja, niio 
tem interesso nenhum, sinão o úe pender 
para o bem. Já disse outro dia, b in di vi
duos que são b ;ndosos de mais, acrlUÍ('Scom 
a éudo; o 01'ad01· t~lvez, estej<t no numero 
rlestcs. 

Outros ha severos de mais. Prefere 
o meio termo. Cita até o seu collcgn, do 
Commissão, Sr. Juv, nal i\'liller, rio-gran· 
denso distiucto a quem muito aprecia, o que 
não exclue a. amizade que vota a outros 
rio-grandense.,: ; mas S. Ex:. ú um ospirito 
rccto, com tondencias pam o bem, c o ora
dOl·, que ta.rnhem tem a.cccntuatlas ess:1s ten
dcncias c tendo pelo seu illust.rc collega c 
amigo o Sr. Ca.rlos Peixoto sido apresentado 
a esse distincto magistrado, e por elle sa
~endo, ora, tl<t necessidade que tem o pre· 
tendente de~sa licença, não du vill:tní. em 
votar pelo projecto. 

Feitas estas considcl'ações, espera que <t 
Camara fará justi.;a, concordando com o pl'o· 
jecto ou com a emenda. Dirá, como ás vezes 
escreve a Commissão de Ol•ç,tmento: «c\. Ca
mar<t resolva. como melhor entender.» 

O orador pensa que seus collegas que fa· 
vorcccm o pt•ojecto entendem Mertn.damente 
e não duvidará em mais uma vez estar a seu 
lado; niio haeontradicção no seu proceder, 
ha, pelo contr<trio, a cohercncia. de afi'e· 
ctuosidade;e demais, talvez c1ue o supplicante 
não pudesse se dirigir ao Executivo, todavia 
julga que a Commis~ão do Petições devia 
ter esclarecido esse seu p:~reco!'. E' esse o ~en 
fim. 
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A ella. cabe estudar o assumpto, firmar o 
direito, esclarecer os que ignoram; guiar os 
iucertos,Si assim se praticasse,a Camara não 
estaria a ouvir o orador, e este não estaria 
a fncidir no desag1·ado de collegas seus (não 
apoiados), de que pede desculpa, mas outro 
intento não tinha sinão esclarecer-se, para 
votar, quando não accorde com os mais ale
vantados intentos, ao menos accorde com 
seus dignos collegas e estimaveis amigos. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Bricio Fi1ho considera 
imprescindíveis esclarecimentos sobre a li
cença pedida, fornecidos pela Commisoão de 
Petições ou p;.,r qualquer outro Deputado 
que se considere em condiÇões de fornecei-os. 

O 81•. Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo, 
juiz de districto do Departamento do Acre, 
requer um anno de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe convier. 
Apresenta um attestado medico, frrmado no 
Rio de Janeiro, e esse documento é bastante 
para qNe o orador se capacite de que o pe 
ticionario e:ffectivamente está enfermo. 

A Commissão ao dar o parecer declar.ou 
que o requerente adquiriu a enfermidade na 
região acreana. Isso e que onãoparece exacto. 
O diagnostico do medico attestado é sclerose 
hepathíca e esgotamento nervoso. Ora, a 
sclerose não é uma doença que venha re· 
pentinamente. O Dr. Toledo, ao seguir para 
o Acre, ja devia estar enfermo. 

Cita o orador este facto interessante : No· 
meado ha cerca de quatro mezes para o logar 
de juiz no Acre, o Dr. Domicio para aquella 
região seguiu algum tempo depois ; para 
chegar lá consumiu cerca de 40 dias na 
viagem; já está aqui no Rio de Janeiro 
ha algum tempo, pois, segundo informam 
em aparte, requerem tres mezes de licença 
ao Governo; contando então outros 40 
dias para voltar e additando os de estada 
nesta Capital verifica-se que ao tomar conta 
do logàr immediatamente apresentou o re
querimente para ser licenciado. Logo, não 
foi a permanencia naquella região que o fez 
adoecer. 

O orador chama a attenção da Casa para a 
coincidencia de naquella mesma ordem do 
dia figurar mais abaixo um outro pedido de 
licença, por um anno, com ordenado, de um 
outro juiz districtal do Acre. Provavelmente 
em breve virá o pedido do terceiro e ultimo 
juiz de districto. E, finalmente chega1·á a 
petição do juiz geral. 

Vejam os collegas da Camara a situação 
naquella. região. 

Licenciados ficam juizes com um conto de 
réis por mez, pois os vencimentos constam 
de 12:000$ de ordenados e 6:000$ de gratifi
cação. Sendo os vencimentos assim tão 

grandes por motivo da carestia da vida no 
Acre, é razoavel que sejam tão pinguemente, 
remunerados quando em licença? 

Mostra o orador que, votado o projecto de 
reorganização provisoria do Acre, na sessão 
extraodinaria do anno passado, o Podee Le
gislativo passou attl'ibuiçêles que lhe . são 
privativas para o Poder Executivo sob o 
pretexto de que havia urgencia na reso
lução. Entretanto o Governo só em maio, 
justamente quando so e:ffectuava a abertur.a 
do Congresso Nacional, foi que poz em pra
tica as medidas sobre o Acre. Vae notando 
que o provisorio está com geito de ficar dcfi· 
nitivo, não dizendo o Congresso si aquella. 
região é do Amazonas ou da União. Observa 
ainda que todos os dias o Legislativo vae 
diminuindo sua esphera de acção. No Senado 
estão dons projectos, um passando ao Poder 
Executivo a faculdade de conceder licenças 
a funccionarios, outro transfm•irido-lhe a at-
tribnição de conceder pensõe.>. . 

Si vamos neste andar estamos ahi esta,
mos sem Congresso. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Presidente-Não havende 
mais quem peça a palavrà sobre o projecto, 
declaro encerrada a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada a discussão e adiada a vo
tação. 

Declaro em tempo que tendo sido feita 
a rectificação necessaria no impresso n._284, 
de 1904, e referente ao projecto n. 348 A, 
de 1903, elle será incluído na ordem do dia 
de amanhã. 

Estando adeantada a hora, designo pa,rtO. 
amanhã, a seguinte ordem do dia: 

Contin11ação da votação do projecto 
n.281, de 1904, autorizando o Poder Executi
vo a abrir ao Ministerio da Fazenda o cre
dito de 10:000$, supplementar á verba n. 22 
do art. 25 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de 1903 (2a discussão); 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 151 A, deste anuo, que autoriza o Presi· 
dente da Republica a conceder ao inspector 
sanitario da Directoria Geral de Saude Publi.· 
ca Dr. Arth ur de Miranda Pacheco, um anno 
de licença, com todos os vencimentos, para 
tratar de sua saude onde lhe convier (di8,. 
cussão unica); 

Votação do projecto n. 264, deste anno, 
que fixa .o numero, classe e vencimentos 
do pessoal do Laboratorio Nacional de Ana
lyses da Alfandegado Rio de Janeiro (2" dis· 
cussão) ; 

Votação do projecto n. 174 B, de HJ04, 
redacção para· 3• discussão do substitutivo. 
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offerecido na 2"' discussão do projecto n. 174, 
,deste anno, fixando as idades limites para a 
Teforma compulsoria. dos officiaes do corpo 
>Saude do exercito ou da armada, attendidas 
as designações especiaes inherentes a cada 
pos~o e a cada classe-medicos e pharma
couticos (3"' discussão) ; 

Votação do projecto n. 80 A, de 1904, decla
l'ando instituição de utilidade publica.a.Acade
mia de bommercio do Rio de Janeiro,reconhe
cendo os diplomas por ella conferidos como 
de caracter official, e dando outras providen
cias, com parecer e emendas da Commissão 
de Instrucção e Saude Publica (2• discussão); 

Votação do projecto n. 77 C, de 1904, 
:permittiddo a faculdade de concluil• o curs() 
iniciado pelo systema. de exames parcellados 
aos estudantes que já. tiverem obtido, pelo 
menos, uma approvação em qualquer dos 
preparatorios exigidos para a matricula nos 
c,ursos superiores da Republica, e dando 
outras providencias (3"' discussão);' 

Votação do requerimento do Sr. Candido 
Rodrigues para que o projecto n. 277, de 
1904, fixando o numero, classes e vencimen
tos dos empregados da. Secretttria das Rela
ções Exteriores, e dando outras providencias, 
vá á. Commissão de Orçamento para interpor 
parecer; 

Votação do projecto n. 280, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda o credito extraordinario de 
3:930$794, para pagamento de porcentagens 
ao fiscal do imposto de transporte durante o 
corrente anno (3" discussão) ; 

Votação do pro,jecto n. 272 A, (do Senado), 
de 1{104, autorizando o Presidente da Repu
-blica a conceder ao 2• batalhão de infantaria 
da brigada policial João Alves Rodrigues de 
Moura rim anno de licença, com soldo e 
etapa, para tratar de sua saude (discussão 
unica); 

Votação do JlrOjQcto n. 279, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. Carlos Domicio de Assis Toledo, juiz de 
districto do Departamento do Acre, licença 
por um anno, com ordenado, para tratar de 
sua saude onde lhe convier ( discussão 
unica); 

Discussão unica da emenda do Senado ao 
projecto n. 182 B, deste anno, que autoriza 
D Presidente da. Republica. a conceder ao 
Dr. Felippe Rodrigues de Azevedo. juiz sub
,stituto federal na secção do Maranhão, oito 
mezes de licença, com ordenado, para tratar 
de sua saude onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n. 283, de 
J~04, autorizando o Poder Executivo a con-

ceder ao bacharel João de f:liqueira Caval
canti, major honorario do exercito e juiz da 
comarca do territotio do Acre, licençi\ pol' 
um anno, com o respectivo ordenado, para 
tratar de su~sau·le onde lhe convie1·: 

Discussão unica das- emendas do Senado 
constantes dos impresso n. 284, de 1904, e 
offerecidas ao projacto. n. 348 A, de 1903, 
tornando extensivo aos professores repeti
dores do Instituto Benjamin Constant o 
accrescimo de vencimentos que tiveram os 
lentes do Gymnasio Nacional pol' decretos de 
1890 a 1892; 

Discussão unica do parecer n. 43, de 1Y04, 
julgando que deve ser adoptada a indicação 
do Sr. Heredia de Sá e outros, para que se
jam equiparados os vencimentos dos con
tínuos e correios da Camara dos Deputados 
aos dos empregados da mesma cat@goria do 
Senado, coni emenda da Commissão de Poli
cia e parecer da de Orçamento; 

2a discussão do projecto n. 158 A, de 1904, 
do Senado, dispondo sobre as despeza.s que 
deverão ser feitas na construcção de obras 
preventivas dos effei tos das seccas que perio· 
dicamente assolam alguns Estados do norte, 
com pareceres das Commissões de Obras Pu
blicas e Colonização e de Orçamento ; 

Discussão unica do parecer da Commissão 
de Orçamento, sob o n. 20 A, de 1904, sobre 
emendas offerecidas na 2" discussão do pro
jacto n. 20, deste anno, que estabelece medi
das tendentes a . attenuar os effeitos d1s 
seccas nos Estados do norte.da Republica; 

1" discussão do projecto n. 241 A, de 1904, 
reconhecendo como de ca1•acter offieial, em 
todo o territorio da União, para todos os 
effeitos legaes, os diplomas conferidos pela 
Escola de Pharmacia de S. Paulo, sendo va
lidos, nos estabelecimentos federaes de ensino 
superiol', os exames nella prestados ; 

Discussão unica do parecer n. 131 B, de 
1904, sobre a emenda offerecida na 2"' dis
cussão do projecto n. 131, deste anno, que 
concede a pensão mensal de 500$ á viuva do 
ex-Senador do Impm•io Dr. Gaspar da Sil
veira Martins, com parecer e emenda da 
Commissão de Pensões e Contas ; 

3a discussão do projecto n. 210 B, de 1904, 
redacÇao pa1·a 3"' discussão do substitutivo 
offerecido ao projecto n. 210, deste anno, 
creando no Districto Federal mais dous offi
cios de tabelliães dê notas, com as denomi
nações de 9• 'e lO• ; 

3" discussão do projecto n. 236, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o 
credito especial de 500:000$ para occorrer ás 
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despazn.s com a realização do Congresso Scien
tifico Latino-Americano, em 6 de agosto de 
1905, concede porte gratuito para a corre
spondencia postal e telegraphica do mesmo 
Congresso e dando outras providencias ; 

Ja discussão do projecto n. 57 A, de 1904, 
instituindo o subsidio de 10:000$, por uma 
só vez, a cada uma das sociedades que per
teneerem á confederação do Tiro Brazileiro, 
com pareceres das Commissões de Marinha 
e Guerra e de OrÇamcn to ; 

Discussão unica do parecer n. 188 C, de 
1904, sobre a. emenda offorecit!a na 3a. dis
cussão do projecto n. 188, deste anno, que 

· releva ao ex-Deputado Antonio de Amorlm 
Garcia a prescripção para recebimento dos 
subsídios correspondentes ao tempo decor
rido de 18 de dezembro de 18!11 a 22 do ja
neiro de 1892, aos qnaes tem direito como 

membro do Congresso Nacional naquella 
epoca, abrindo para esse fim o credito espe
cial de 2:700$000·; 

Ja. discussão do projecto n. 133 A, de 1904, 
declarando da competencia do chefe de po
licia e dos delegados do Districto Federal 
processarem ex·officio os delictos definidos 
nos arts. 277 e 278 do Codigo Penal e dá ou
tras providencias ; com parecer e emenda 
da Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça e voto em separado do Sr. Esta
vam Lobo; 

2a discussão do projocto n, 146 A, de 1904, 
determinando que as cadeiras do clínica me
dica ( l• e 2a) das Faculdades de Medicina do 
Rio de Janeiro e da Bahia terão dous assis
tentes o tros internos cada uma. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 minu- · 
tos da tarde. 

iGOa SESSÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1904 

Presidencia dos S1·s. Paula G!limarc!es, p1·esidente, Pereira Lima, 2° vice·ptesidente, e 
Pm1la Guima1·ltes, presidente 

Ao meio dia procede·Se á chamada, a que I Abre·se a sessão. 
respondem os Srs. Paula Guimarães, Pereira E' lida e posta em discussão a acta. 
Lima, Alencar Guimarães. Thomaz Accioly, 
Joaquim Pires, Bricio Filho, Aurelio Amo-~ O Sr. Thomaz Cavalcant.i (•) 
rim, Urbano Santos, Luiz Domingues, -Sr. Presidente, só depois que cheguei á 
Cunha Machado, Thomaz Cavalcanti, Eduardo Camara foi que passei os olhos no Diario do 
Studart, Gonçalo Souto, .Eloy de Souza, Fon- Congresso, porque não o recebi hoje em casa, 
seca e Silva, Trindade, Izidro Leite, Celso e verifiquei que no discurso do nobre Depu
de Souza, Malaquias Gonçalves, Cornelio da tado por Minas, Sr. Gastão da Cunha, ha 
Fonse~a, Elpidio F~gueiredo, Angelo Net~, alguns pontos que precisam ser rectificados. 
Epammondas Gracmdo, Raymundo de M1- Como não tive tempo de fazer estudo com
randa, Jovimano de Carvalho, Garcia Pires, pleto da bellissima oração desse illustrado 
Alves Barbos'l., Rodrigues Lima, Parauhos collega, peço que V. Ex. me inscreva :para o 
Montenegro, Horedia de Sá, Correia Dutra, expediente de amanhã afim de que eu mostre 
~ello Mattos, Nelso~ de Vasaoncellos, Mauri- quem tem razão na estatística q1.1e fez. _ 
Clc.> de Abreu, Estevao Lobo, Bernardo Mon- Em seguida é approvada a acta da sessao 
teiro,João Luiz,Carlos Peixoto Filho,Carneiro antecedente. 
d~ Rezende, Bueno. de Paiva, A.nt~nio Zaca- Passa-se ao expediente. 
r1as, Carlos Ottom, Olyntho R1be1ro, Wen 
ceslau Braz, Galeão· Carvalhal, Bernardo de 0 Sr. Alencar Gui:m.arães. 
Campos, Domingues de Castro, Francisco (ta secretario) procede á leitura do seguinte-· 
Romeiro, Fernando Prestes, Paullno Carlos, 
Francisco Malta, Candido Rodrigues, Her• 
menegildo de Moraes, Ca.ndido de Abreu, 
Carlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, Paula 
Ramos, Eliseu Guilherme,. Juvenal Miller, 
James Darcy, Cassiano do Nascimento e 
Diogo Fortuna. 

EXPEDIENTE 
OtHcios:: 

·i'Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 28 do 
corrente, transm.ittindo dev.idamente sanc
cionado um exemplar de cada um. dos auto- -
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graphos das resoluções do Coagresso Nacio
nal, uma autorizando a abertura do credito 
de 1.304: 134$094, supplemontar das diversas 
rubricas da lei n. 1.145 de 1903 e outra de 
2:638$045, para pagamento á Companhia das 
Aguas de Maceió e outros.- Inteh·ada.. Ar
chivem-se os autographos. 

Do mesmo senhor, de igual data, transmit
tinuo um dos autographos da resolução do 
Congresso Nacional abrindo um credito cx
traordinario de 500:000$ papel, para occorrer 

ás despezas com a execução do accordo pro; 
visorio de 12 de julho ultimo entre o Governo 
Federal e o da Republica Peruana.- Intei
rada. Archive-se o autographo. 

Do Sr. Secretario dos Negooios do Interior 
e Exterior do Rio Grande do Sul, enviando 
um exemplar do relatorio apresentado ao 
Sr. Presidente do Estado do Rio Grande do 
Sul, em 31 de agosto proximo passaao,acerca 
dos serviços da mesma repartição.- Intei
rada. Agradeça-se. 

São lidos e vão a impl'imit•, para enti'a1' na ordem dos trabalhos, o,; sf'guintes 

l'ROJECTOS 

N. 263 B -1904 
Redacçúo po.ra 3a discussc1o do JWOjecto n. 263 • desla anno, guc fi :.:a a despe:;a da Ministerio 

da lndtlstria, Viaç!iO e Ob1·as Publicas para o eJ,e )·cicio de 100:; 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.o E' o Presidente da Ropublica autorizado a despender, pelo Ministerio úa. 

Indush'ia., Viação e Obras Publicas, a importa.ncia de 4.941 :375$42\:J, ouro, e 83.227:323$801, 
papel, com os serviços designados nas seguintes verbas : 

1.• Secretaria de Estado .••.••. 
2.• Directoria Geral de Estatís

tica (reduzida a sub·con
signação « Material da 
otficina typographica ~. a 
8:000$; distribuída a sub
consignação « Recensea
mento de 1900 » do se
guinte modo: Gratifica
ção a 1 chefe de turma, 
3:000$ ; 4 ajudantes, a 
2:400$, 9:600$; 40 auxi
liares, a 1:200$, 48:000$; 
1 porteiro, 1:200$; 3 ser
ventes, a 720$, 2:160$; 
Material, 10:000$ ; total, 
73:960$000 •••...••.•••••• 

3". Correios - Na consignação 
destinada a - Vencimen
tos e gratificações aos 
agentes, ajudantes, the
soureiros e fieis no terri
torio da Republica-, ac
crescente-se :-de accor
do com a tabclla organi
zada pela Directoria Ge
ral dos Correios para o 
biennio de 1904-1905 -
Elevada a sub-consigna
ção - Custo de sellos e 
formulas de franquia -
a 90:000$, papel, e di
minuída de 27:000$, ouro 
- Elevada de 10:000$ a. 
consignação destinada a 
aluguel de casas para 

Ouro 

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

Papel 
315:020$000 

219:552$500 
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repa.rtições postaes, afim 
de ocrorrer ao aluguel c 
adaptação do em que 
fanccionar a Administra
ção dos Col'l'elos de Ala.
gôa.s- Elevada. a Yerba 
Qe 270:000$, senJo desti
nada a. importancia. do 
230:000$ para. a consh·a
cção do ed:ilicio do Cor
reio em Bello Horizonte, 
e a. de (0:000$ para. re
construcçã.o do prcpL•lo· 

·i f fedei-al onde · fuucciona. o 
•l~ Telegrapho em Campos, 
:·f no Estado do Rio de Ja.-
,_. fo neiro, e a.da.pt:J.l-o ao Cor-
(\; reio ott p·~a. a. M!Juisi-
;!;i . ção de ·outro predio pa.ra. 
~~:' o mesmo fim •..•.•• •••• • 
. ,' 4.• Telegraphos - elevada. de 
'i: 520:000$, papel, sendo: na 
\• primoira di visão, angmon· 
; twa. de 270:000$ :.. consi-
i' gDaçã.o-Constx·ucçiio e re· 

construcções -destinada a 
quantia de 10:000$ para a 
constrncção da. lislla que li· 
gue a. fortaleza. da. barra de 
Parana.guâ. á cidade do mes· 
mo nome; e na. 3• divi.são, 
augmentada. de 250:000$ a. 
consignac;ã.o - Gratifica
ções e ~uda.s de custo para 
gratitlcacões de 20 o;., nos 
tet·mos da lein. 1.101, do 
28 de junho de, I !lO(, aos 

:r empregados com 20 a.nnos 
,. ~ de e1reeti v o serviço na. 
. repartição . . .. . ....... .. . 
':S .• Auxílios á. agricultura. -

Augmentada. de 230:000$, 
sendo: 100:000$ pa.t·a. dis
t ribuição de plantas e se
mente! aos agricultores e 
a.uxilio a Sociedade Na.cio· 
nal de Agricultura para. 
a tundaciio de um horto 
(viveil'o de plr.ntas ft·uetl
fera.s e o!'na.menta.es e 
-campo de exporiendas de 
fructicultura) ; 100:000$ 
jpara auxilio aos a.gricul
·tores e criadores, aos go
vernos dos Estados e mu
nicipios,destiuada essa. im· 
portancia,níio só ao ira.nS· 
.porte d(l anima.es repro
.d uctores de raça, adqui· 
ridos no estrangeiro ou 

.'d 

''•] 

I , f 

'; ~ 

. ,; , 

'· ~ ~ 
· I· 

;Do pa.iz,no:i termos do art. 

l 30: 01)()-JOOO 11 . 572: 835$: O) 

..... ... . , . 351:13($454 8,447:707$000 
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17, § 30, da lei n. I .!45, 
ile 31 de dczem bro del903, 
como ao estudo das epi. 
zootias amolcstius inficio
sas dos anlmaes por pro
J'issiona.es,fornecimentos e 
applicaçiio dos meios pro
pbylaticos e curativos em 
beneficio da la.vüura. e 
rla. crjaçã.o de gado; e 
30: 000$ para. a pi•opa
ganda da.s applica.çõcs in
dustria.es do alco()!, con
forme as conclusões do 
Congresso para. esse fim 
reunido na Cn.pital da. Rc· 
publica Em 1903.... ... . . . •. • ....•. 

:()." Agasr.lho c transporte de 
immigrantos •• ·.••...•..• • .•.•••.•. 

7. • Subvenção a companhias de 
navegllÇ<"'lo •••••••• ,.. . .. • ••••••••• 

·!l.• Garantia tle juL·os. •• ... .. • . .. ...... .. 
v.• Estradas de ferro fcdem.cs : 
I. EstL·ada de Fer1·o Ccntt·al do 

Bl.'aZil (deduzidas as sub· 
consignações correspon
dentes á crcação de Ioga
res de 1 segundo cscri.ptu
rario, I terceiro esc~iptu
rario e I quarto escri
pturario nas iaspectorias 
do tl•a.fego: de l primeiro 
escriptnrario e 2 q ua.rtos 
escripturarios na inspe
ctoria. do movimento e 
estabelecida. irnporta.ocia 
correspondente a 2 c:m
ducto1•es de 2- clu.sse e 1 
conducto1• de 3• classe) ; 

Augmenta.da de 200:000$ a. l'U
brica-Ma.teria.l da. 4• di· 
visão- para. a.cquisiçã.o 
de material do grande to· 
nelagem, apropriado ao 
transporte de ma.nganez o 
outros minorios. 

Augmentada de 400:000$ a. ru
brica-Material da 5" di
viS<'io - na. consignacã.o 
d estinada á conservação 
da linha e dos edificios-, 
sendo desti nada. a. impor· 
ta.neia de 150:000$ para 
conservação dos nmaes 
de Angra dos Reis e La-
v ras (peseoal e mâterial). • ...•..•• • 

Il. Estrada de Fel'ro do P araná. 

ÜIJ!I') 

815$000 

......... , ........... ... . 
. ........... 3.474:552$313 

~ ••••••••• ' ~ • •• ' •••••• 1111 • 

(pessoal e materia l)... . .. .. ... , .... 
UI. Estrada. de Fe1•ro The1•eza 

Christ ina. (pessoa.! e ma· 
teria})- Augmentada. de 

Yol, VJÍ 

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

·• 

I 
l 

880: 000$00(1 

174:755$7(}0 I 

2.800:06!$692 
1.433;983$814 

33.061:263$503 

1 • 70~ : 000$000 
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75:000$ pa.ra a conclusão 
da.s o bras do trecho in ter
rompido ontro os ldlome.
tros 98 e 105 e estudos da 
linha de Massiambú e Ara-
ranguá ... . .. ~. . ......... . ..•.•..... 

IV. Estrada. do Ferro Santa 
Maria ao Urnguay (pes-
soal e material. . . .. , . . . . . ..•... , . •. 

V. Estrada de Ferro Otlste de 
Minas (pessoal e material) : . .. •...•. 

VI. Estrada do FeiTO Sorocabana 
(pessoal e material) ._... . . . .... •...• 

10 ... Obras federaes nos Esta
dos. Elevada:::. consigo ação 
- Barra. da Laguna.-(Pes
soal e material) a 200:000$; 
elevada a sub-consignação 
-Barras e Pm·tos do Rio 
Grande do Sul-(Pessoal e 
material) a 800:000$, papel 
e 450:000$, ouro-(rundo
ouro-oreado na lei da Re
ceita). Augmentada. de 
800:000$ a consi~na.ção des· 
tinada a- Estuaos e cons
trucçã.o de açudes, poços c 
outras obras contra os effei
tos das secaa.s, inalusi ve a8 
que facilitem o transporte 
por t erra e a.gua. - ; aug
mentada de 35 :000$ a con
signação-Porto do Natal 
-para acquislção de mate
rial fiuatuante necessario à 
drag~!lm ....., Incluida a 
quantm. do 100:000$ para os 
estudos e e:~;ecução das 
obras necessarias ao me-
1hol'amento do ancoradouro 
de Cabo Frio, á. en·trada 
da lagôa. Araruama .. ,... . ....... .. 

ll." Obra.s Publicas da Ca-
pital Federal: 

Administraçã.o Central: 
Pessoal ( suprimindo-se 
depois daspa.la.vra.s «Auxi
liares d eescripta ~ as se-
guintes: cdia.ria3$000» ... lil:450$000 

Diarias de B$ ao Inspector Geral, 
7$ a.os chefes de divisão, 
6$. aos engenheiros de 
dist rictos, 5$ ao condu
ctor geral dos encana
mentos e aos conductores 
teahnicos, 3$ aos auxilia -
re s de escripta............ 36:500$000 

Ma teria. I (elevada a. verba «Expe-
diente, publicações, etc., 
a 14:.000$; reduzida a de 

Ouro 

. • • .. • .. .. .. 450:000$000 

P a.pe! 

402:000$000 

598: 000$00!1 

2.228:000$00G 

6.700:000$000 

3.931:792$500 



«Serviço tr.l~phonico» a 
4:000$; redu:~:ida. a. de 
«Limpeza do edificio da. Re
partição e dos distric1os~ 
a 8:400$ ; a.ccrescentallas 
á. rubrica «Reparos de 
proprios na.ciona.cs» estas 
pah~-vras: «e construoção 
do prcd i os neccssarios aos 
serviços de obras publi
cas da Capital Federal~; 
ficando a som ma d a s 
verbas «Material» e «Lim
PflZa dos edificio~ , pesso~l 
ri material» elevada a... 66:360$000 

Sorviços divei'SOS. . . . • • • • . • • . . • 100:000$000 
Deposito central ( cornonapro

postn.)........... ... . . .. . 36:645$'000 

Somma da consiRna.ç,i.o ~Admi
nistração Centrab .• .. ••• 

1• divisão : 
Vigllancia de mana.nciaes : Pes

soal {3 :~:eladores, 8:760$; 
guardas, 12:720$; traba.-
lhadores, 17:520$000) •• .. 39:000$000 

Ma.terial.. .................... 2:000$000 
Conservação dos encanamentos 

conductores: Pessoa.! (co-
mo na proposta) ••..•.• ,. 73:872$500 

Material.. • . • . . • . • . . . . • • • . . • . . 13:000$000 
Trabalhos da desobstrucção de 

rios e outras obras (pes-
soal a material) . . . . . . . . . 20:000$000 

r~stra.da de Ferro do Rio do Ouro 
(reduzida. a verba cEsta.
ções e parada.Sl> a. 46:203$; 
a da «Ma.te1·ia.! "do Mov-i
mento)) a 12:000$; e!ov-a· 
da. a verba «Combustí
vel, lubriticant e3, e1c., a 
1~:000$; i'Cduzida. a. vel'· 
ba «Material d~. Via Per-
manente» a 74:000${)00) . 534:275$000 

Som~n. . ~a. consignação «1• 
DIVlS<W~ •••••• - .. . .. ... . 

2' Divi;ão: 
Conservação das !torcst:J.S (feito

res e trabalhadores) ....• 
Consel'Yaç!io dos caminhos e 

aqueducto da Ca.rioca ... 
Ma.tería.l necessario par11 a con

servação d~s florestas e do 
aqueducto da. Carioca) ... 

Conservação de represas, aque
ductos e toeservatarios 
(pessoa! e material, como 
na proposta) .......... . . 

42:522$500 

12:810$000 

6:400$000 

54:495$000 

587 

Ouro PaiJel 

410:965$000 

682:147$500 
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Conservação e custeio da. rede de 
distribuição (reduúda. a 
consignação cPessoal ex
t ranumerario• a. 40:000$; 
elevada. a. sub consignação 
«Ferramenta, remonta e 
acquisição de carroças e 
animaes, forragens e di
versos necc:;sarios ao sor-
vico• a 80:000$000) ..... • 523:650$000 

Serviço de hydromctros(olevado 
o numero de oftlciaes me-
caoicos a. seis, com-a dia-
r ia. de 6$500 em 300 di:I.S, 
e a respectiva sub-consi-
gnação a 11:700$; redu· 
zida .'\ sub-consignação 
«Materi;~.l» a 26:550$ ; 
:\lantida. a somma da pro
posta) ........... .. ..... . 50::?.50$001) 

Jnepecção de canalisações e cai
xas de agua domiciliarias 
(pessoal e maicria.l).... . 20:t'l~'()01) 

Pr oseguimeuto da rede de dis
t ribuição, pennas de agua. 
e t•egistros de incendio 
(pessoal e material ncces-
sario para este serviço) •• :~00:000~000 

Conservação de collectores e 
galerias de aguas plu
viaes (pessoa.l, 51 :065$ ; 
material: ferramentas,ob
jectos para expediente e 
diversos, 6:000$; remoção 
de torras e. residuos ex
tra.hidos da.S galerlas,J)I'.s
eoal e material, 9:000$; 
eonstrucçã o de novos col
loctores e galerias, ~s-
soalemat( r :al),25 :000$000 91 :065$000 

Serviços extraordinarlos e im· 
previstos (pessoal e ma-
teria.!) .•.•. ,...... . ... .. 10:000$000 l 

I . 
1 · Somma da. c&nsignaçito •2• Di- ------
~ viaio:. . . . .. .......•. .. ... . ... • ..... a• Divisão: . 

Revisão da. r e:Ie, novas canali- · 
sa.Q(ies. aquisição de pt•o
priedades que iotereaem · 
a.o abastecimento e outros 
melhoramentos do ser
viço, t aes como: constru
cçã.o de pequenos reeerva· 
torios, concertos em re· 
serva1ol,ios, reparação de 
ca.lçamflntos neeessn.rios 
ao serviço da. revisão da 
rede (pessoal e mat6l'ia.l 
n~ssa.rios para. este.ler• 
VIÇO).,,,, •• ,,,,,,., •• , , , 650:000$000 

Ou1•o Papel 

l. O 1l : 1 ~K$500 

•••• '. . . . . . .. • • • • • • • • • • • 2. 754:295$000 
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l~, • Esgoto da. Capital Fedet•lt 
(redul\id(J. a verba .rAcqui
sição e conservação de 
apparelhos a movaib:. ~· 
4:000$ ; a de «Eventuae.'Jl> 
a 2:000$, accrescentando .. 
se ao «Pessoal da. Repa.r
t·icão Fiscal» a sub·consi
gnnçã.o « Uiarlas» do 7:); ao 
engenheiro fiscal, 6$ am1 
ajudanteõ, 5$ aoa aus:i· 
liare:~, em 360 dias .. 
l·1:400$001J) ............. ~ 

13.• !Iluminação publica .... .. 
l '1. • Fiscalização ( augmen taua. de 

09:«500$ a rubrica-Fisca
lização de estradas de fer .. 
l'O, sendo: da 68:400$ pa.rll 
augmeuto das dia.rias dorl 
engenheiros fl~caes ; de 
9:650$, na consignação 
relativa. á Companhia 
fh•eat 1~' eslem of B1 azil 
RaiXway, para mais um 
engenheiro fiscal 9:000$, 
para. a.ugmento de ajuda 
de custo para tornadas (la 
contas, 600$ e para a.u
gmento do expediente das 
estradas, 50$, supprimid~. 
a consignação de 10:650$ 
l'eferente á Estrada. ul3 

· Ferro Central de Pcn
nambuco, e de 2:200$ 
nos vencimentos do enge
nheiro fiscal das Estrad 'lB 
do Ferro do Norte e Ti· 
juca, addioionada a esta~ 
a Grão Pará até a csta.çã.o 
de Ligação. Augmentu.da 
de 2:000$ a consignação 
'lestina.da :i. tlscalizaçü.o 
das o bras hydraulicas cio 
cáes de Santos, para a.lu
guel de casa. pa.ra o o~ 
criptorio respectivo) ••.. 

15. • Observatorio Astronomico. 
16 .• Repartições e logn.res ax· 

tinctos (diminuída. das 
sub-oonsignações corre
spondentes a um 2•• offi
cíal da Secretaria de Es
tado, 4,:000$, e a um 2" 
oJBcial da Directorla. Oe· 
l'a.l de Estatística, 3:800$; 
e augmentada da do um 
porteiro·archivista da Ill· 
sp e11toria. Geral de Ter r a~ 
e Colonizn.çã.o,l :560$000 .• 

17. • Eventuaes .••....•.......• 
........... 

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

lo t. tI t. I t tI t 

Our·J Papel 

G.30~:757:$~·3u 

6~8:~8~%:;,;:;: 

598:2l fl$i)(J!}' 

Si : 600$1.100. 

. ........ ~ ~ . , 54:960!000 
t50:000$000 . 
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Art. 2. 0 E' o Poder Executivo autorizado : 
I. A abrir o credito necessarlo para o pagamento das gratificações decl'etadas pela 

lei n. 1.191, de 28 de junho de 1904, correspondentes ao exercício de 1904, aos em
pregados com 20 annos de effectivo serviço na repartição. 

II. A despender até a quantia de 250:000$, pura auxiliar nos Estados c no Districto 
Federal a fundação de estações agronomicas e cenologicas, campos de expericncia e 

, demonstração e postos zootecllnico~ que a iniciativa particular Ee propuzer crear com 
intu1to de aperfeiçoar as diversas culturas e a criação de gado, não excedendo de 
l 00:000$ o ª'uxilio pal'a cada umu. das estações agronomicas. 

IH. A conceder á vluva do professor F. M. Draenert o auxilio de 15:000$ para 
a impresssão do manual ae \V. A. Henry « Fecd and Feeding » (Forr·agem e nutrição), 
traduzido pelo citado professor Draenert, obrigando-se a mesma viuva a entregar a 
metade dos exempla.res fias edições que fizer ao Ministerio da InJustria, Viação e 
Obras Publicas, afim de serem distribuillas por olle do modo que julgar mais conveniente. 

1 IV. A despender a tê a quantia 20:000$, para auxiliar as edições em llngua 
estrangeira da obra de propaganda O B-razil Actual. 

1 V. A despender a quantia do 10:000$ em premios, de 1:000$ que serão que serão 
concedidos aos sericicultores que apresentarem maior numero de kilos de casulos produ
zidos no pa.iz, não sendo esse numero inferior a 1. 000. 

VI. A despender até a quantia de 60:000$, para a animação da industeia da seda, r:cndo 
15:000$ em premios, cujo maximo uão exceda de 5:000$, aos sericicultores quo provarem, a 
juizo du Governo, ter pelo menos 2.000 pés de amoreira, regularmente tratados, devendo 
ser os premios proporcionaes ú. lmportancia das cultueas ; e 45:0JOB, para. auxiliar as duas 
:primeiras fabricas que empregarem na fiação unicamente casulos de producção nacional. 

VIL Auxiliar com 30:000$ a Sociedade Nacional de Agricultura, para a montagem 
de um laboratorio onde sejam preparados os fermentos alcoolicos selecciomtdos para a dis
tribuição gratuita entre os agricultores e distilladores. 

VIII. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com os ar1•cmlatarios das estradas 
de ferro federaes, para o fim de se1• substituída nellas a illuminação a 1)etroleo pelas 
lampadas a alcool. 

Para facilitar esse accordo, poderá o Peesidonte da Republico. admittir que figuro a 
compra dessas Iampadas nascontas do custeio. 

IX. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com as emprezas de estradas de 
ferro concedidas pela União c qac gosem de favores pecuniarios, para o fim de promover 
a substituição dQ petrolco pelo alcool na illuminação das estações, depositos, officinas e 
dependencias. 

P<n'a facilitar esse accordo, podet•á o Pre~itlente da Republica admittir que figure a. 
I compra das lampacbs nas contas de custeio. 

X . .A manda.r procmlm•, na vigencia desta. lei, á. sub~tituição nas cstl'ada.s de ferro 
federaes dos motores a gazolina ou pet1•oleo por motores a alcool. 

XI. A despender até 300:000$, no exercicio desta lei, pat·a a. installação na Capita.l 
' da Ropublica tlo pavilhão brazileiro da Exposição de S. Luiz. 

XII. A subvencionar com a quantia de 30:000$, annuaes, a companhia de navegação 
que estabelecer linhas l'cgulu.t•cs de vapores entro os portos do sul do Esb.do do Rio de 
Janeiro e o Districto Federal, abl'lndo para esse fim o necessa.rio credito. 

XIII. A promove1• os melhoramentos que facilitem a navegação dos rios Pal'agua.ssll, 
no Estado da Bahia, Itapicur(t, no Estado do Mara.nhão, e Cuyn.bá, no Esta~lo de :Matto 
Grosso, podendo despcn(ler nessas ohl'as até 300:000$000. · 

XIV. A despender dentro do cxorcicio, até 800:000$, com a elevação da linha da 
Es·Grada de Ferro Central do Brazil ontt•o S. Diogo c S. Christovão. 

XV. A faze1', conjuncta ou separadamente, as operações de crelito que mais con
venham, para realizar as acquisições c obràs que tenham por fim melhorar e augmentar 
o serviço de abastecimento de agua â Capital Federal, inclusivo o abastecimento da rua 
Viuva Garcia (Inhaúma) c de Sepetiba, das ilhas do Governa,dor e Paquetâ., e do Vigat•io 
Geral, em Irajá, podendo roae1·var, para o serviço de juros e amortizaç:to do capital 
que levantar ou dos tituloe que emiiitir, a renda de todo o serviço. 

XVI. A reformar o serviço de fiscalização das ost1•adas de ferro e vias fluvi•bes, ílcando 
os respectivos funccionarios equipa1•ados aos demais empregados publicos federaes. 

Art. 3.° Continuam em vigor as disposições constantes dos numeros I, li, !II, IV, XI, 
(accrescentada a autorização p~1.ra abrir o necessario credito {tté 100:000$), XII, XIII, XIV, 
XVI, XVI li (acct•escentttda a autorização para abrir o credito nccessario para a exl3cução do 
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serviço), XX (excluídos os prolongamentos da Estra1a de Ferro Central de Pernambuco 
para Pesqueira e da Conde d'Eu), e incluindo o prolongamento até a cidade de Diama.ntina, 
fazenda-s ligação das duas grandes redes -Estrada de Fert•o Central do Brazil e Es~rada, 
de Ferro Victoria a Diamantina}, _ XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XX. VII, XX'VI[[, XX.tX, XXX 
XXXII, XXXIII, XXXIV XL, XLI e XLII do art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembt•o de 
1903, dos artigos 21, 22 e 23 da mesma lei e as dos numel'os VIli, XXII, XXVIII e XLI do 
art. 22 da lei n. 957, de 30 de dezembro de 1902. 

Art. 4. 0 O producto resultante da. applica.ção da.s multas regulamentara& aos empre
gados da Estrada de Ferro Oeste de Minas continuará a. sm• l'ecolhido á Cil.ixa de Soccorros 
Oeste de Minas, para constituir o prtrimon!O da mesma associação beneficente. _ , 

Art. 5. o Fica approvado o contracto celebrado com a. Comll<tnhia Geral de .\Iclllo
ramentos no Marahão, em 31 de dozemhro de 1903, em virtude dét autorizn.çã.o con- 1 

stante do art. 22, n. XXIII, da lei n. 957., de 30 de dezembro do 1902, para o serviço de 1 

conservação do porto do Maranhão e proloog::unento do respectivo cães, devendo contar-se 
de I de janeiro de 1905 o prazo de cinco annos nclle estipulado. 

Art. 6. 0 Na execução de serviço's do Ministerio da Industria, a prestação de contas do . 
primeiro adeantamento não impede · a realização do segunüo, não podendo, entretanto, 
realizar-se o terceiro adeantamento sem c1ue a prestação de contas do primeiro se acho 
liquidada, seguindo-se a mesma disposição eru relação aos adea.ntamcntos subsequentcs. 

Si o serviço continual' no ítnno seguinte, o segundo, ade:.tntamcnto do novo exe1'cicío 
não poderá realizar-se sem que a prestação de contas do ultimo do exorcicio auteriot' se 
ache liquidada. 

Sala. das Commissõcs, 30 U.c novembro de 1904.- Cass!cmo do Nascimento.-Francisco 
Sd,-Paula Ramos.-U;·bano 8antos.-F,·ancisco Veiga.-Lcmi'indo Pita. 

N. 299-1904 
Autoriza o Poder Exect,tivo a abri1· ao Minis

teria da Guerra o cr-edito extra ord1:nario de 
80:113$948 para pagamento ao marechal 
1·e{ormado Rufino Enéas Gustavo Galvão da 
importancia das di(fe1·enças de vencimentos 
entre o posto de marechal e o de general de 
divisão, de accordo com a sentença do Su
p;·emo Tribunal Federal 

Em 2 deja.neiro de 1890, o Governo Provi
sorio I'eformou no posto de tenente-general o 
visconde de Ma.racajú, Rufino EnGas Gustavo 
Galvão, devendo a sua reforma ser contada 
do dia da proclamação da Republica. 

Quando aquaHc general foi reformado ora 
membro do Conselho Supremo Militu.1' de 
Justiça, tribunal composto tão sômente do 
generaes effoctivos. Mais tarde o Governo 
mandou que elle continuasse à funccionar 
como membro daquelle tribunal, apczar do 
decroto que o reformou. 

Com a promulga.ção do decreto n. 350, do 
19 de abril de 1890, foi extincto o posto de 
marechal do exercito, pass[tndo os brigadoil•os 
a generaes de b1•jgada, os marechaes do 
campo a generaes de divisão e os tenontes
.generaes amarechaes. O mesmo decreto es
tabeleceu que os officiaes reformados man
teriam as denominações dos seus antigos 
postos. 

Mais tarde essa desigualdade de classifi
cação de postos ontre ofilciaos da activa e re
formados desappareceu com a. lei n. 136, de 
10 de julho de 1893, que manrlou rectiftcn.r as 
patentes destes, accommodando-as aos dis
. :Positivos do decreto n. 350, acima citado, 

sem que desse facto se üeeivassem outras 
vantagens além das em cujo goso se acha
vam aquellcs offi.ciaes reformados. 

O visconde de M~~racajú uevia perceber 
todas as vantagens de tenente-genera.I re
formado. c mais as que lhe oram devidas 
pelo seu oxorcicio como membro Llo Conselho 
Supremo :Militar. Pela lei n. 149, de 18 de 
junho de 1893, foi extincto aquelle tribunal, 
ficando creado o Supremo Tribunal Militar. 
O art. 16 desta lei üispõe o seguinte : « Os 
membros milito.res do tribun~~l terã.o os 
vencimentos correspondentes ás suas pa
tentes e mais vanto.gens em effectivo ser
viço do exercito » e o art. 22 estabelece que 
«os direitos adquiridos pelos actuaes mem
bros tlo Conselho Supremo Militat' de Justiça, 
empregados d~L respectiva secretaria, são 
respeitados, pn.s:m.ndo todo.~ nos cargos que 
occupam par~~ o Supremo Tribunal .Militar, 
mas sem os títulos nobiliarchico.s ou de con· 
solho quo por venr.uru. gosem ». 

O tononte-gonuru.l rnformado viscond.e de 
Maracajú pu.ssou a sor o marechal Rutlno 
Enóas Gustavo Gttlvão, com todas as v<~.nta
gcns do cffectivo exercício ela sua. patente do 
marechal. Incontestavelmente n. sua situa
ção anterior á data da promulgação du. lei 
citada, estava moJificada. Não entendeu 
assim a Conta.U.ot•ia da Guerra, ma.nda.nU.o 
abonar-lhe vencimentos de general de di
visão. Reclamou por diversas vezes ao Mi
nistro da Guerra e ao Prosi.donte da Repu
blica contra o a.cto d;1 Contadol'ia e seus 
requerimentos foram sempre indeferidos. 

Nã!> se confo1•mando com as decisões do 
PoU.er Executivo, o marechal Rufino Galvão . 
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intentou acção ordinaria perante o juiz sec
cional desta. Capital contra a Fazenda Nacio
nal para restituir-lhe as differenças entre os 
vencimentos de marechal e os de general de 
divisão, desde junho de 1893 a fevereiro de 
1904, que lhe foram indevidamente computa
dos e pagos. 

dito pedido e para isso submette â delibera· 
ção da Camara o seguinte projccto de lei. · 

Por sentença de 28 de junho de l 902 foi 
condemnaga a Fazenda Nacional a pa..,ar as 

-differenças l'eclamadas. O Dr. proc~raaor 
geral da Rcpublica appellou desta sentença 
pa.I'a o Supremo Tribunal Federal, e este pelo 
nccordão numero 896, de 2 de dezembro de 
1903,julgou improcedente a appella.ção e con
firmou_ a seu tença pelos seus fundamentos de 
facto e de direito. Publicado o accordão foi 
oxtr~hi.da a_ car•ta de sentença e requisitado 
ao Mmxster1o da Guerra o pagamento devido. 
Por mensagem de 6 de julho de.ste anno o 
Sr. Presidente da Republica solicitou do 
Congr~~o N.acional autorização para abrir 
ao M1msterw da Guerra um credito de 
78:224$7?6 yara occor·rer a esse pagamento. 
A Commxssao de Orçamento, tendo de intor·
por seu parecer sobre a mensagem, requisi· 
tou do Sr. Ministro da. Guerra a remessa da 
carta de sentença de que ella fazia menção. 
Satisfeita a. sua. I'aquisição, a Commissão de 
Orçamento verificou que a sentença não con· 
demnava a Fazenda Nacional em quantia 
certa. e, coherente com o seu procedimento 
em casos a.nalogos, ia indeferir o pedido, 
quando o interessado apresentou á · Commis· 
são a. precataria de 27 de outubro proximo 
ftnl!o, expedida pelo D1~. juiz se~ciona.l da 1 a 
-vara deste districto. 

_A ex~cução da sentença iniciou-se pela cita-
9ao do dr.procuradorseccion&l para oppor em
bargos, e este os apresentou em 10 de outu
·bro, allegando que a sentença e o Accordão 
não se referiam a juros moratorios, que nem 
siquer foram pedidos pelo autor, ao passo 
que no calculo do contador elles figuram, a 
:partir de julho de 1893 a31 de agosto de 1904, 
na importancia total de 32:523$184, e pediu 
que a referida conta não fosse acccita neste 
ponto. Sendo dada vista ao embargado pal'a 
contest_!lor, este confessou os embargos na 
parte Impugnada por excesso de execução e 
requereu que se toma~se por termo a con· 
fissão. . · 

A confissão foi julgada por sentença de 21 
de outubro, sendo della. intimado o procura
dor seccional, que declarou ficar sciente. Foi 
então expedida a precataria paru. pagamento 
da quantia de 80: 113$948, sendo 79:637$048 
do px•incipal e 476$900 de custas. 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo o.u

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extra.ordinat•io de 80: ll3$'H8 pn.ra 
occorrer ao pagamento ao marechal refor-· 
mado Rufino Enéas Gustavo Galvão da im
portancia das tlifferenças de vencimento~: 
entre o posto de marechal e o de general de 
divisão! de accordo com a sentença do Supre
mo Trtbunn.l J!ede~a~ passada em julgado ; 
revogadas as d1spostçoes em contrario. 

Si a .camara appr9var este projecto terii 
concedido nesta sessao os seguintes credltou 
oxtra-orçll.mentarios: · 

Papel Ouro 
41 creditos ex-

traordinarios 7 .341:5~5$782 1~7:960$999 
9 c~editos espe· 

cxaes •.••••.• 576:660$285 100:000$000 
7 creditas sup-

plementares 2.311:970$509 4:747$533 
-------- ------
10.230:156$~76 232:714$532 

Sala das Commissões, 29 de novembro d.e 
1904.-Cassiano do Nascimento,presidente.
Paula .Ramos, relator.-:;-Francisco Veiga.
Cornal~o da Fonseca.-&aZ.etío Cctl·valhal ~
Law·iHdo Pita. 

Mensagem a que se 1·e(ei·e o pm·ecer sup·ra. 
Senhores rp.embros do Congresso Nacional 

- Tran~mittindo- vos a inclusa exposiçã.o 
que me foi apresentada pelo Ministro da 
E3t&do da Guerra sobro a necessidade de 
se abrir ao respectivo ministerio o credito 
especial de 78:224$736 para occorrer ao pa.·· 
gamento ao marechal reformado Rufino Enéa.s 
Gustavo Galvão da importa.ncia da diiferença 
entre os vencimentos do posto de mat•echal e 
os do posto de general de divisão,relativa aos 
periorlos de 1893 a 1903, rogo que vos dignei~ 
habilitar o Governo com o referido credito. 

Rio de Janeiro, 6 de julho de 1904.-Jilro:n.·· 
cisco de Paula Rodrigues Alves. . 

N. 300-1904 
Autoi·i.za o Pode;· Ex6cutivo a abri;· ao Mi

niste?·io da Fazenda o c1·edito e;r;t'i·aordi
nario de 52:652$400 para as despeza.s 
com as obJ"as ele reparaçao de que necessif;a 
o twedio em que està installc(da t~ Alfanclega' 
d9 Recife 

Estando satisfeitas todas· as formalidades 
legacs e não cabendo mais á Fazenda Nacio· 
n.a.l recurso algum, é a Commissão de Orça
mento de parecer que seja concedido o ci'O-

Por Mensagem de 12 deste mez, o Sr. Pre .. 
sidente da Republica. solicitou do Congres:3o 
Nacional a devida autorização para abrir 
ao Ministerio da Faz.enda um credito U.e, 
52:65~$400 ptl.ra occorrer ao pagamento daj:/ 
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~--------------------------------------------------------------------~[ 
despezas com as obras de reparação feitas 
no predio em que funcciona a Alfandega de 
Pernambuco. 

Destruída grande parte do edificio da Al· 
fandega pelo incendio que alli lavrou em 
princípios deste anno, tol'nou-se urgente a 
reparação daq uelle proprio nacional afim de 
não· ser prejudicado o serviço daqnella im· 
portante repartição. Taes obras importa
ram na quantia acima referida, e para satis
fazer o seu pagamento torna-se necessaria a 
concessão úe um credito extraordinario, 
visto ser bastante diminuta a verba-Obras
do vigente orçamento do Ministerio da Fa
zenda e não poder ser feita :por sua conta 
semelhante despeza. 

çamento- peço-vos digneis de autorizar·o 
Governo a abrir e credito da referida impor-' 
tancia. para aq uelle fim. ~ 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1904.t 
16° da Repnblica.-Francisco ele Paula Ro.í 
clJ"igues Alves. 

N. 301-1904 
Autotiza o Pode;· ExecBtivo a abrir ao llii-

1 

nisterio da Mm·inha o credito eJ:traoi·aina- ~ 
1·io de 500$()00, pcwa pagamento a Jorge & c 
Santos, pelo aluguel elo p1·edio em que, 
{ttnccionou a Escola de Ap1·endizes llim·i·, 
nheiros do Mw·tmhão 

.Jot•go & Santos requerem o pagamento 
de 500$ pelo aluguel do predio no 4° trimes
tre do 1893, em que foi occupado pela Es~ 
cola de Aprendizes Marinheiros do Ma
ranhão. 

Por aviso do Ministet·io da Marinha, sob 
O Congresso Nacional decreta : n. 1.355, de lO de julho de 1895 e reiterado. 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au- pelo de n. 849, de 8 de abril de 1897, foi· 

torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o esse pagamento requisitado ao Ministerio da· 
credito extraordinario de 52.652$400 para as Fazenda. 

A Commissão- de Orçamento é de parecer 
que seja concedido o credito pedido e sub
mette á consideração da Camara o seguinte 
projecto de lei: 

despezas com as obras de reparação de que Os requerentes pediam, por petição de 25 ~ 
necessita o predio em que está installada a de maio de 1895, dirigida ao Congresso, que 
Alfandega do Recife; revogadas as dispo- lhe fosse paga essa quantia, e esse requeri- t 
sições em contrario. mento se encontra junto aos demai~ papeis · 

- . . - \existentes no Ministerio da Marinha, e que · 
Co?I a approvaçao deste proJecto, sao_os deixou de ter andamento em virtude de haver 

segum~es os cred1t~s . extra-orçamentar10s i, requisição para 0 pagamento. 
conc~d1dos nesta sessao · Ottvido o Minister.o da Marinha e estando 

papel ouro a conta reconhecida é de parecer a Commis-
são de Orçamento que se submetta á delibe~ 
ração da Cama.ra o seguinte projecto de lei. 

O Congresso Nacional resolve: 
42 creditos 

extraor
dinarios. 

9 creditos 
especiaes 

7 credHos 
supple
mentares 

7.394: 178$182 127:966$999 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au-

100:000$000 torizauo a abrir ao Ministerio da Marinha o 
credito extraordinario de 500$ para paga
mento a Jorge & Santos pelo aluguel do 

4:747$533 predio em que funcciona. a Escola de Apren
----~- . dizes Murinlleiros do Maranhão, durante o 

10.282:808$976 . 232:714$533 ultimo trimestre de 1893, ·revogadas as dis

576:660$285 

2.311:970$509 

Sala das commissões, 29 do novembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
-Paula Ramos, relator.-Francisco Veiga.
Cornelio da PonsecGL.-Galetio Carvalhal.
Laurindo Pitta. 

Mensagem a que se re{e1e o pai·ecet sup1·a 

Senhores Membros do Cong1•esso Nacional 
-Tendo a Delegacia Fiscal do Thesouro Fe
deral no Estado de Pernambuco requisitado, 
em offi.cio n. 90, de 5 de outubro proximo 
findo, o credito de 52:652$400 para as des
pezas com os reparos do :predio da Alfan
dega do mesmo Estado, damnificado pelo 
incendio que alli se deu ultimamente, e não 
comportando esta. despeza o saldo da verba
Obras do Ministerio da Fazenda e a.ctual or-

Vol. VII 

posições em contrario. 
Sala das Commissões, 11 de outubro de 1904.. 

Gassiano do Nascimento, presidente.-Lat!· 
1·inrlo Pitta, relator.- Fl'ancisco Veiga.
GaleCto Gm·valhal.- Cumalio da Ji'onseca.
Paulg Ramos. 

N. 30.2 - 1904 

Autoriza o Podei· E<J;ecutiDo a conceder, pelo 
Minislerio da Marinha, d Associação Pro
tectora dos Homens do Mar o usofructo da 
ilha da Boa Viagem e de suas bemfeitorias 
J.7Cwa o fim de ser estabelecido nella um 
posto de soccor1·os e deposito do respectivo 
material dw·ante o prazo de 30 annos 

A Associação Protectora dos Homens do 
Mar pecle no Congresso Na.cional c. usofeucto 

7[Í 
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~------------·----------------------------·-------------
;da ilha da Boa Viagem e das bemfei'torias 
nella. existentes por um prazo não menor do 

. 30 annospara o estabelecimento de um posto 
de soccorros e deposito do respectivo mate
rial. 

O Sr. ~'!inistro da. Ma.t•inha, em sua in
fol'rnação, acha conveniente essa concessão, 
desJe que o Governo possa da. ilh:t se uti
lizar, quando convier á defeza. nacional. 

O fim -humanitario n. que a ilha é desti
nada e a. faculdade de se utiliz ~r della. o 
Go.verno, aconselham o deferimento do pe
dido~ pelo que a Commissão ·de Orçamento 
â1ferece á Camara dos Deputados o seguinte 

' :projecto de lei : 

O Congeesso Nacional resolve.: 
. Art.Lo :Fica o Poder· Executivo autorizado· 
. pelo Ministerio da Marinha, a concedet• a 

Associação Protectoras do> Homens do Mar 
o usofrt1cto da Ilha da Boa Viagem e de suas 
bemfeitorias para o fim de ser estabelecido 
nella um posto de soccorros e deposito do 
respectivo material. 

Art. 2. 0 Na concessão será. determinado o 
p1•azo de 30 anno do usofructo e estipulada 
a clausula da utilização da Ilha. e do suas 
bemfeitorias no caso de defeza nacional. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições 
em contra.rio. 

Sala das Commissões em 29 de novembro 
de 1904:.- Oassiano do Nascimento, presi
dente.-Lau1·indo PUta, relato1•.- Francisco 
Veiga.-- CorneUo da Fonseca.-Galelto Cca·
vall~al.-Paula Ramos. 

O Sr. Francisco 1\lalta- S1•. 
Presidente, ha mais de anno tiYe oppor
tunida.de de a:Qresentar á censura da Camara 
um projecto de lei instituindo o homestead 
no nosso pa.iz. 

Esse instituto de origem americaná e que 
iem feito carreira brilhante como insti·u
mento oconomico, não só na gr-<tnde Repu
blica do Norte, como tamb em em outros 
pa.izes do mundo que o teem adopta.do, eu 
desejaria que ficasse incorporado de fórma 
definitiva na nossa legislação. 

Com este intuito, considerando o homes
tead como inst1•umento economico capaz de 
dar para o nosso paiz um ~rande incremento 
no sentido de facilitar ·o povoamento do 
sólo, povoamento de que muito necessitam 
nossas regiões inculta.s, estimaria que a 
Ca.mara. dos Deputados, bem como a Com
missão encarregada de fazer o estudo deste 
projecto, o apadrinhassem no sentido de 
abreviar a sua car1•eira nesta Camat•a. 

Creio, Sr. Presidente, que não ir1•ogo 
censura a ninguem, exhorta.ndo, ne1te me· 
:.nento, o espirito de iniciativa. da Commi~· 

são de Constituição, Legislação e Justit.~a.. 
que já :v1optou o · projecto como seu, para 
que, quanto antes, completa.sso seu estudo e . 
o protegesse nesta Casa, afim de que o 
mesmo instituto se converta em lei com a 
ma.io1· brevidade possi vel. 

Esse instituto, o lwmestead, de origem 
americana, é preciso. que se note, foi arlo
ptado_ na America do Norte como instru
mento economico, proporcionou ãquelle paiz 
um grande des.:mvolvimento, tornando-se 
um factor cconomico de -tal fôrma consi
derado por todos os espíritos cultos, conquis · 
tando pouco a pouco muitos adeptos e apolo
gistas, não só no nosso paiz, como . ta.mbem 
entre estadistas do outros paizes do mundo. 

E' assim que, depois de ter feito a sua car
reira. na Amcrica do Norte e de ter provado 
que é um instrumento de grande valor para 
o povoamento do solo, depois de um decm•so 
mais ou menos limitado, elle atravessou o 
oceano e foi se incorporar na legislação in
gloza, allemã e sueca. 

Ha pouco, e;:;tudistas da França procuram 
a.doptal-o igualmente, e nesse sentido foi 
apresentado um projecto, não sei si pelo 
Ministro do Commercio oude outro departa
mento administrativo da Franca., á conside
ração do parlamento f1•ancez, creando o ho· 
mestead no terl'itorio daquelle paiz. O nota
vel estadista Gabriel Hanotaux acaba. de es
crever um artigo no Le Jounwl considerando 
o homestead como instituto capaz de revolu
cionar o problema do operariado agrícola 
em seu paiz. 

Admira-me, pois, S1•. Presidente, que, ha
vendo tantos homens cultos, tantos dotados 
de prestigio, não só neste paiz, como no 
mundo inteiro, em favor do nomestead, haja 
ainda quem ponha em duvida a valia desse 
mesmo instituto. E' p1•eciso, Sr. Presi
dente, que, :1. semelhança dos anglo-sa
xonios, nós, latinos, raciocinemos da mesma 
fórma e tenhamos em vista que o progresso 
não se realiza si não por uma. eq·~ação forma
da entre os principias de conservação e de li
berdade, tendo a ordem po1• base principal : 
é preciso não nos atermos a principias 
theoricos,nem a preconceitos de cscola,quau
do consideramos o bem do pa.iz. 

No parlamento não podemos encarar estas 
questões sob conceitos doutrinarias; nelle de
vemos ter em vista, como fazem os anglo ... 
saxonios, simplesmente a utilidade social que 
as idéas nos podem pl'estar, quando. concre
tiza·Jas em lei. 

E' assim que os a.nglo-sa.xonios, sempre
conceitos de escoln, adaptando todas as me
dldu.s conformo tts suas necessidades, teem 
retto a ~ua. grande prospet•idade. 

Assim é que, n.indl\ lia. pouco, vimos a In
glaWI'!'Il, dou.ntc da. guel'r~ quo tovo de 
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manter com os boers, estabelecer como me- Sr. Presidente, lendo o que se pâssa.va na! 
dida financeira o imposto de exportação America do Norte com esse instituto e a , 
sobre o carvão de pedra. fórma por que os outros paizes o adoptaram. 

Entretanto, a todos os estadistas e publi- procurei ver o melhor modo de tornai-o uma 
cistas inglezes até hoje tem repugnado esta- creação pratica entre nós. · 
belecer impostos de exportação, como uma Dahi o tee eu apresentado este projecto 
medida inconveniente aos interesses eco· que I'ecebeu-do que muito me desvaneço-
nomicos do paiz. o apoio e o elogio da imprcnsa.,como o elogio 

Mas, porque assim o fizeram~ de muitos homens cultos de nosso p:l.iz, e até 
Porque entenderam que não podía.m a. ter-se mesmo dos jornaes estrangeiros, quo viam 

.a princípios, nem a doutrinas, nem a escolas, neste instit.uto um beneficio extraordinario i 
q-uando se t1•atava das conveniencias o in te- para os estrangeiro::; Ci uo desejassem se aco- 1 
resses de sua. patria. bert:.u· sob a prote~çã.o da b1nd.eira na- i 

O homem publico, Sr. Presidente, não se cioaa.l. , 
forma exclusivamente pela; leitura. dos Disse ou 1w. pouco, St•. PJ.•esiliente, que os ; 
livros. estadistas não se formam nos livros. 

A proposito desta asserção quo acabo de Um dos j•)rnaes it..1.llanos que se publicam 
fazer um dos homens mais notaveis deste em S. Paulo, de que é correspon(lente um 
paiz, o Sr. Joaquim Nabu.co, escrevendo, dos jornalistas que se apresentam neste re
creio que sobro a revolução da esquadra chi- cinto, tambem ita.liano,disse com muita pro
leoa, declarou que por emq11anto só havia priedade quo os homens puulicos do Brazil 
uma doutrina. inabalavel, porque se firmava I teem a preoccup1çã.o dos livros, tcem a pro
no dogma. e na fé, representada pelo Vati- occupUr~;ão da sciencia e, quando qualquer es
ca.no, pala Ig1•eja ; que os estadistas de todas t t•n.ngeü·o se ap1·escnta no parlamento brazi
as outras nações do mundo não oram creados lleil'e, a p1•lmeira cousa que o impressiona 
pela leitura dos livros, mas pela observação são as citações. 
d·os factos, pelo conhecimento dos homer1s e De maneil•n. que parece que clle so acha 
das cousas, applicando as idéas de accordo não em um parlamento que traía da vida 
c-"'m as necessidades proprias do seu paiz e real e política do paiz, mas em face de uma 
collocando·se no meio em que viviam. aeademia. philosophica, do uma academia 

O homestead, embora. seja de origem ame- scientifica. E, com esta preoccupa.ção de es
ricana, é tão adaptavel ao nosso pa.iz, como pirito, nós muita.s vezes deixamos de cuidar 
foi á America do Norte. dos nos~os proprios interesses, deixando de 

Porque crea.ramos americanosohomestead~ adophr medidas que mais nos convenham, 
Crearam-n'o porque na. America. do Norte ou ás vezes adiando-as indeftnida.mente,como 
não havia povoamento; o territorio ora tem suacedido com o intuito de homestead, 
grande e inculto e havia necessidade de que não · foi adopta.do no paiz com l'eceio,: 
medidas de ordem tal que proporcionassem talvez, da critica. 
aos que chegavam os elementos precisos Li a.1nda ha. pouco uma obra sobre o Japã· __ 
:para se fixarem. onde ha. um capitulo muito interessante, qi.." 

Dahi, olles tomarem as providencias as ou peço licença para. rept•oduzir (t Camara., 
:ma.is a.ttra.ctiva.s posaiveies para que o im- Existia. no Japão um individuo Ninomiya. 
migrante não mais sahisse, constituindo um Este homem foi, por assim dizm•, um dos : 
factor de progresso daquellQ ·paiz. maiores fa~tores do prog1•osso do Ja.pão. : 

Assim é que não só os Estados Americanos Dizia elle aos seus discípulos, qua.si no 
creara.m o homestead, a que muitos chamam te1•mo da sua. vida: Não vos impr~ssioneis 
mam homestead e:»emption e que eu denomino com os livros. 
tle domínio privado, porque é applicado ás Os livro ~ não ensinam sinão quando o indi
t-erras que estavam em poder dos parti- viduo tem o seu espírito voltado a <tbsorvcr 
culares, e que eram registradas com o fim as idéas de que o lin·o se occupa. 
de crear um privilegio para a. família do in· Si o inuividuo não sento as inclina.çüos pal'a. 
dividuo que fazia esse registro, como a ~·s cogitações contidas no livro, a leitura, 
Boião creou, por sua vez o homestead de do- não traz uma só vantagem áquelle que o lê. 
minio publico, por se acharem em seu poder O livro é apenas um instrumento auxiliat• 
.as terras devolutas. ao homem <1e Estado. 

:\las mesmo assim, uma vez essas terra.s Então,aconsclbava elle a.as seus discípulos: 
-concedidas, desde que os immig1•antes nellas «Deveis ler na. natureza e nas co usas do vosso 
se fixavam, podiam, na ultima hypothese, paiz. E' o melhor processo para. voi.! tornar
fazer o registro para a. constituição desse I d.es uteis, confiantes sempre mais no pro
privilegio, com a condição apenas de, dentro prio esforço». 
de al~um tempo, se natut•alizarem cidadãos Ninomia. foi um grande previdcDte o dos 
·americanos. mel h ores economis~as, 
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:.'-1 A sua fa.milia deixou-lhe uma proprie- . tuto compa.tiv:el com. as id.éas democra.ticas, 
:l lade onde o trabalho era custoso, por se com as icléas revolucionarias, com as idéas~ 
'I tchar envolvida em grandes charcos. da revolução franceza, é esse, pois, desde o. 
1
j, A sua criação foi feita a pt·incipio por um momento em que o homem, na sociedade,tem 
,i;eu tio. Este, vendo que seu sobrinho tinha obrigações para com sua familia, é justo. 
1•1ma intelligencia brilhante, Pl'ocm•ou iso- que olJa possa ser abr·igada .de toda necessi
\.!l tal-o da socied<J.úe, negando-lhe a instrucção, da,le, para assim ser exercida a mais nobre-
,1:. ie_ accoruo com a posição de sua familia. missão social. 
': Elle, poi.!ém, tendo um gcmio dedicado ao Este hr invíolavel. sagealo, esh defesa· 
;:: ~rabalho e sendo homem de brio, de coragem da familia, estn. garantia da base da socie
: e de honra, fugiu de casa de seus parentes dade de que é a base · a família, não póde 
; e foi tomar conta, quando tinha pouca idade, deixar de preoccupar o espírito dos homens . 
1; dezeseis ou ·dezesete annos, da propriedade de Estado. 
r: d~lxada pela sua famllia. E ahi por tal forma Não vejo no homestead um privilegio; pelo . 
/ desenvolveu seu tino pratico, sua intelli- contrario, elle nasceu em um pa.iz essencial-
' gencia, que se tornou um homem conhecido mente livre, na America do Norte; foi ad--
no .paiz inteiro. optado por uma nação tambem essencial-

Existindo ainda naqUelle tempo no Japão o mente livre, como a Inglaterra; o foi tam-· 
regimen feudal, um desses proprieta.rios bem pela Suecia, que é tambem livre; pela 

· de feudos, que tinha a . fortuna total- Allemu.nha, que, si. bem que uma monarchia 
,
1 mente estragada, tendo ouvido falla.r no milita.r, não deixa tambem de ser uma nação 
1 nome de Ninomiya,ma.ndou chamal-o e entre- livre ; e ainda a França, pela. palavra. do seu 
; gou-lhe os bens que possuin., pa1·a que elle os governo e pela palavra de um dos seus me
: administrasse como si fossem propriedade lhoros estadistas, Sr. Hannotaux, quer ad- -
; sua optai-o, incorporando-o á sua legislação. 
·. C~m essa incumbencia honrosa, elle des- Não bastarão todos estes espíritos livres, 
: envolveu ainda mais sua actividade, recon- todos estes estadistas, que toem prestado 

stituindo a fortuna daquelle grande proprie- s_erviços ás suas patrias, para provar que· 
tario. o homestead não deve ser considerado um 

·o governo japonez, conhecendo as tradi- previlegio~ 
ções honrosas desse homem, chamou-o, dan- Elles consideram como um elemento eco
do-lhe as commissões mais importantes no nomico, como um dos factores do progresso,. 
sentido de transformar a economia daquelle cor~o uma defesa da t'amilia. 
paiz. E por tal modo elle o conseguiu fazer Acr.edltaria que o homestead fosse um 
com seu trabalho, que foi amo cren.dor de privilegio, si elle fosse ·exclusivo a classes 
instituições á s~melhança das instituições ou iudiv:iduos, mas elle póde ser conseguido 

1 ~ai:ffasen, creadas muito posteriormente, na por todo e qualquer individuo. Qualquer de 
•.llemanha, notando-se que elle nunca fora nós, que tenha a sua propriedade registrada,. 
1 Allemanha, nem lera ou observara as cou póde ter o homestead. 
tt; europeas, como então succedia no Ex- Previlegio é aquillo que nós temos-as im
.llemo Ol'iente. Elle instituiu as caixas de munidades parlamentares, p9r terem o ca.
credito popular no Japão qu ~ si <la mesma racter exclusivo ; previlegw é a isenção de 
Iõrma que RaiiTasen o fez na Allemanba. penhor·a que tem o funccionario publico. para. 

! E' nessa escola de tt•abalho, de ob.,_;orvação, que seus vencimentos sejam considerados 
sobríJtudo, que os estadistas tiram as melho· sagrados, e o credor não lhes possa tiL'ar OS· 
res licções. meios de vida; privilegio é o regimon dotal, 

Não quero dizer com isto que se prescinda es .abelecido em favor das mullwres. 
da leitura ; mas não. é esta tão essencial pax•a Mas pri vileglo não é o homestead, _que é 
o homom que procura conhecer as cousas uma medida que constitue um instrumento· 
por si mesm1J e que tem inici~tiva propria economico para o progresso social que crea e 
para desenvolver sua actívidade, augmenta. I'iquezas. 

Sr. Presidente, ha outros que hesitam em Ainu.a ha pouco li um parecer que conside-
adoptn.r em nosso paiz, quo vive sob regi- I'ava os notarios como entes pl'ivilegiados,. 
men liberal, o homestead, porque, dizem concordando com as razões do pa.recer .. En
olles, atendo· se a. doutr·inas indi vidua.listas, trot11nto, a no~Ssa legisl1tção ainda não rapei
que o seu espirito ropello toda instiLuioão liu esse c1t-racter do exolusivismõ, quo attri-· 
quo tra.z com::;igo um privilegio. buiu a doterminu.das fuocções. 

Peço, porém, licença pu.ra ui::er que quem Creio, Sr. Presidente, nestas succintas pa-
I enxerga no homestead privilegio não ostà. lavras, ter dito o quantu baste p<Lra exhor

pre!:!o nem mesmo á escola individualista, tu.r a. commissão de Justiça e a Camu.ra dos
porque os escriptores fran~ezes, quando tra.- Deputados, para que patrocinem o projecto 
tam do·homestead, decl~ram que, si ha insti-. que tive a honr·a. de apresentar, tlca.nd.o ~odos. 
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na certeza de que., com a adopção delle, tere
mos prestado um dos mais relevantes servi

. ços á nossa Patria. 
Não quero ser prolixo ; quero antes ser 

·· conciso e, por isso, vou terminar. 
Dizia Sbakespeare que a concisão é uma 

das primeiras virtudes do espírito, e sem que 
eu quei.·a ter o espírito tão conciso quanto 
está no pensamento citado, porque muita 
vez a concisão póde prejudicar a clareza do 
assumpto, quero terminar, invocando, como 
acabo do fazer, o espírito d:~ Camara dos 
Deputados, a todos os homens que aqui ex-

. er~em grande parcella de influencia em 
cada uma das bancadas de que se compõe 
esta Camara, para que quanto . antes seja 

· enviado es!;e p1•ojecto ao Senâdo para que 
elle se converta, dentro de pouco tempo, em 
em uma das leis do nosso paiz. 

Crea.do o homastead, estou certo que, assim 
como elle foi na União Amerie.ana, segundo 
. a opinião de muitos publicistas, o principal 
factor do progresso daquella nação, facili
tando o povoamento do seu vasto sólo, assim 
tambem elle realizará, no nosso paiz, o desi
deratum que elle tem em vista. (Muito bem; 
muito bem. O orador é muito comprimentado.) 

O Sr. Presidente- A Mesa to
mará na devida consideração o pedido <lo 
nobre Deputado. 

O Sr. E rico Coelho. -Sr. Pre
. sidente, na sessão de hootem, o digno repre
. sentu,nte pelo Estado do Pernu.mbuco, meu 
querido amigo,o Sr. Medeiros e Albuquerque, 

justificou um . pr:ojecto de lei a respeito do 
serviço geral de estatística, que está care
cendo de qtie o Congresso attenda á sua l'C· 
organização e o desenvolva,. 

Hoje, venho apresentar, sem me demorar 
em justifical~o, um pr.:;jecto de leí, que en
tende com uma organização:de caracter go
vernamen tal de interesse social e político. 

A Repartição de Estatística é um simples 
repositodo de informações administrativas, 
mas o registro dos nascimcn tos, c :tsamentos 
e obitos, em ·ordem de direito civil, na 
Republica é instrumento de governo, de 

. alcance jurídico: visto que não se pórle dis
tinguir entre o casamento civil e o registro 
civil do casatnento, como mataria substan
tiva. de direito. 

Vou ler o projecto que tenho a honra de 
apresentar á .:onsideração da Camara, solí

. citando a sua attonção, afim de que . elle seja., 
si 1or possível, transformado em ·lei nos ul· 
timos dias desta secção -(Lê). 

O casamento, repito valo pelo registro do 
acto, assim tambem o nascimento e ebito 

· em ordem social e politica. · 

Tenho dito, Sr. Presidente, creio que . o 
bastante para recommendar o . projecto de 
lei, á attenção da Camara; mas obrigo-me 
á vir á tribuna desenvolvei-o com funda
mentos jurídicos quando chegar a occasião 
de discutir. ( Mttíto bem; muito bem. O o,-ador 
e Ct,mprimentado.) 

Fica sobre a mesa., até ultm·ior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o E' instiiuido o registt•o dos nasci- , 

mentos, casamentos e obitos, subordinado ao,' 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, l 
como fonte de documentos em ordem de di·: 
reito civil da Republica no seu conjuncto. ] 

Art. 2. o O serviço do 1•egistro ficará aife- : 
cto a tantos postos, quantas são as capitaes 
dos Estados, nesta designação incluído o Dis
tricto Federal, c mais territorios accrescidos 
á Ropublica., jsto é, conforme as circumscrl
pções administrativas om que se Mharem 
organizados. 

Art. 3.° Cada um dos postes ficará a 
cargo do& seguintes funccional'ios: 

Um official, com regalia de notario pu-
blico; 

Um amanuense e cartographo; 
Um continuo e guarda do cartulm•io. 
§ 1. o Os vencimentos · annuaes seL'ão de 

4:800$ para o offlcial, de 3:600$ para o ama
nuense e 2:400$ para o continuo. P;tra as 
despezas materiaes a consignação será de 
1:200$ annualmento. 

§ 2. o H<l.ver<\ franquia postal pa1•a todas 
as communicações do official do Registro 
com os funccionarios do Estado em que 
o posto estiver installado e rocip1•oca· 
mente. 

§ 3. o Livt•os em branco, quad1•os g mais 
papeis necosR:u·i ·s ao serviço do Registro 
serão fornecidos pelo Ministorio respectivo. 

Art. 4. 0 Todos os funccionaeios, qua.esquer 
que sejam as snas categorias e denomina
ções no Estado, encarregados de tomar notas : 
de nascimentos, casamentos ou obitos, de
verão communicar mensalmente, com os 
conhecimentos pessoaes de cada caso, esses 
factos em ordem chronologica ao otllcial do 
Registt•o. · 

§ 1. o O offlcial do Registro lançará nos 
seus livros as communicaçõo ; que lhe forem 
prestadas : requisitando-as do governo do 
Estado quando se acharem em falta os 
funcciona.r i os rospecti vos. 

§ 2. ° Constando ao ofH.cial do Registro 
que em alguma localidade do Estado ha , 
duvida sobre a competencia do . funcciona.rio; 
para tomar notas de nascimentos, casamen-
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[tõs ou obi tos, lançará nos livros . as communi
\Cações que lhe to rem prestadas ou p01• si re· 
~quisitadas, mas annotando-as nesse sentido. 
· § 3. 0 Verificando o official do Registro 
que em algum lagar do Estado lla dualidade 
lde funcc~onai•ios que se arroguem a tomar 
!notas de nascimentos, casamentos ou obitos, 

1 

fn.rá os lançamentos nos seus livros na fórma 
;do pa.ragrapho precedente sem se manifestar 
1sobre a validade de umas ou outras notas. 
' Art. 5-. o Não só as communicações rece· 
:bidas ou requsitadas devem ser lançadas 
:pelo offici:1l nos livros do registro, como 
,tambem as ce1•tidões relativas a nascimen
~ tos, casamentos c obitos que lhe forem pre
: sentes pelos indivíduos interessados em dar 
~ cunho federal a esses factos em ordem de 
1d.ireito civil, as quae.s ficarão no cartulario. 
. Paragr.apho unico. Pelo trabalho de tran· 
· screver nos seus livros as communicações que 
1 receber ou requisitar, assim como as cer
. tidões a respeito que lhe forem apresentadas 
~pelos interessados, o o.fficia.l do registro não 
, co.brarâ. emolumentos : mas sim pelas pu
; bhcas . fórmas dos documentos ragistrados, 
! como lhe forem pedidos. 

Art. 6. 0 E' o Poder Executivo autorizado 
'para, no acto de regulamentat• a presente lei, 
lnomear a seu criterio os funccionat•ios do 
~Registro nas capitaes dos Estados,e a abril• o 
credito nec~ssario ás despczas com o ser
viço. 

l Art. 7.° Ficam revogadas as disposições 
,legislativas em contrario. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904. 
-Erico Coel!Lo.-Pa.ra'i!hos lt!onteneqro.-Es-
tne1·aldir.o Bandeira. . • 

O Sr. Presidente-Não lla. mais 
' oradores inscriptos. Si nenhum Sr. Depu
' tado quel' usar da palavra, passarei á ordem 
uo dia . (Pausa. ) 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente- Não havendo 
· numero para se procedet• ás votações das ma
terias encerradas, passa-se á materia em 
· discussão • 

E' aununciada a discussão ::mica da emenda 
do Senado ao projecto n. 182 B, deste anno, 
que autoriza o Presidente. da Republica a 
conceder ao Dr. Felippe Rodrigues d"e · Aze
vedo, juiz substituto · federal na secção do 
Maranhão, oito mezes de licença, com m•de
na.do, para tratar de 1u:1. saude, onde lhe 
convier. . 

Ninguem pedindo a palavra,~ em~errada a 
discussão· ·e adiada a votação. 
: E' &DI1UD ciada. a discu:,são unica. do pro• 
JOOto n. 283, de 1904, autoriz~ndo o Poder 

Executivo a conceder ao bacharel João d(} 
Siqueira Cavalcanti, major honorario do 
exercito e juiz do comarca do territorio do 
Acre, ·licença por um anno, com o repectivo 
o1•denado, para tratar de sua saude, onde lhe 
convier. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada o posta coo.
junctamento em discussão, a seguinte 

E!IIENDA 

Ao pi·ojecto n. 283, de .1904 

Substitua-se o artigo unico pelo seguinte-: 
Fica concedida a" bacharel João de SI.

queira Cavalcanti, juiz de comarca do terri
torio do Acre, uma licença de tres mezes, 
com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saudo onde lhe c.onvier, revogadas :1s · 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 30 de novemhro de 1904 . 
-Paula Ramos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerradJ. 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica das emen
das do Senado constantes do impresso n. 284, 
de 1904, e otferecida ao projecto n. 348 A, 
de 1903, tornando extensivo· aos professores 
repetidorei do Instituto Benjamin Constant 
o accrescimo de vencimentos que tiveram os 
lentes do Gymnasio Nacional por decretos d-e · 
1890 a 1892. 

Niguem pedindo a palaVl'a, é encerràda a. 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do parfi-
cer n. 43, de 1904, ja1ga.ndo que · deve ser 
adaptada a indicação do Sr. Heredia da Sá ~ 
outros, para que sejam equiparados os ven· 
cimentos dos continuas e correios da Camara 
dos Deputados aos dos empregados da. mesma 
categoria do Senado, com emenda da Com
missão de Policia c parecer da de Orcamento. 

Vem a Mesa, ê lida, apoiada e posta con
juntamente em discussão .a seguinte 

EMENDA 

Ao pa?·ecer n. 43, de 1904 

Os funccionarios da. Secretaria. .da Camara. 
dos Deputados que contarem mais de. 10· 
e mais de 15 annos de serviço publico, quor 
na. mesma secretaria, quer em outra repar· 
tição federal. terão a gratificação addiciona.~ 
em seus vencimentos: os primeiros de 15 °/o, 
os segundos de 20 °/0 .-Essa gra.tiftcacão -aó 
será abonada ao funccional'io emquanto es
tiver em exercicio eft'ectivo 'do seu cargo, 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904. 
~He?·edia de ·Sd. 
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Ninguen pedindo 1t palavra, é encerrada. a 
discussão e adiada a votação, até que a 
Commisião de Orçamento dê parecer sobre a. 
emenda otferecida. 

E' annuncLtda a. 2• discussão do projec~o 
n. 158 A, de 1004, do Senado, dispondo sobre 
as despoza.s que deverão ser feitas na con· 
strucçãode obras preventivas dos elfeitos das 
seceas, que periodicamente assolam alguns 
Estados do Norte, com pareceres das Com
missões de Obras Publicas e Colonisação e de 
Orçamento. 

Entra em discussão o a1•t. 1 o. 

o Sr. Thomaz Oa'"aleanti 
diz quo o projecto em discussU:o pretende 
resolver uma magna. que.3tão com relação 
aos Estad-.~s que são assolados periodicamente 
pela secca ; mas, longe de dar uma solução, 
pensa o orador que cllc vem emb:traçar a 
marcha que teem tido outras medidas e inu· 
tilizar os esforços empregados pela Cama.ra 
e pelo Senado para esse fim. 

Observa que no Orçamento da Viação ex· 
iate uma. verba supcriox· a 2.000:000$, des
tinada a obras de irrigação, a. estudos o pro· 
seguimento das construcções de açu,les, po· 
ços e outras obras contra os atreitos da secca, 
verba essa. que a União distribue pelos diver· 
sos Est.'\dos ; no emtanto, o projccto, que 
pretende resolver esta quest:'io, segundo diz o 
p::trecor da Commissão de Obras Publicas, es
tabelece como condição de continuação dcss:.1s 
obras e melhoramentos c1ue aquelles infelizes 
Estados, cuj'ls receitas mal chegam para co· 
brir suas despezas, entrem com 5 •!. de suas 
respectivas receitas. 

Acha jnconcebivcl que a Uniiio exija de 
Est:l.dos, que vivem om situação c;·itica para 
manter sua subsistencia, 5 °/o de suas res· 
pectiva.~ receitas, sem o quo elle nega-lhes 
todo o auxilio. 

O orador lê á. Cama.ra os arts. 4° e 6" do 
projecto p:tra á. saciedade provar que elle 
estabelece como condição indispensa vel de 
auxilio por parte da União que os E~tados 
po1• sua vez. contribuam com metade da 
quota, sob pena de lhes ser retirado o auxilio. 

apenas uma fórma. delicada de, peremptoria
mente, lhes negar o que elles, attentas as 
suas condições especiaes, precisam e soli
citam. 

O projec\o, longe de organizar alguma 
cousa, de at.tenuar as calamidades clima
tericas do norte, vae ao ponto de recusar o 
quo j<t é consignado no Orçamento. 

A opinião que tem firmada. sobt•e elle 
deriva-se, aliás, do modo por que o digno 
relator do Orçamento se pronunciou no 
parecer, reconhecendo que elle não corre
sponde ás necessidades publicas. Pot• isso o 
orador formulou emendas que, lhe parece, 
corrospondorão á.s patrioticas aspirações da 
S. Ex. 

As suas emendas, com franqueza o declara, 
não teom a pretenção de resoh·er o caso, 
mas, tanto quanto possivol, attenunm a si
tuação dos Estados, collocando·os em eondi
çõe:; de continuarem os esforços até hoje em
prehond idos. 

O orador lê o resumo da receita e despeza 
dos diversos Estados, sujeitos ao flagello da 
!!lecca e, porta.nto, em coadiçõos de nocessita
rcmdo auxilio, tal como consigna o projecto. 

Vê-se, pois, desses dados estatísticos que 
nenhum dolles, do Maranhão ao da ParaflJ·bn, 
estaria em situação que llle permitisse entrar 
com a quantia exigida pela União. Nem 
mesmo o do Ceará, que não tem dh•i.Ja o 
cuja receita cobre a despeza. 

Critica ainda o ~rojecto pelo lado do su:t 
execuçã.o,salientancfo os seus inconvcn:ontos, 
e recorda que o anno passado apresentou 
uma idéa de uma medida geral, sem pre· 
occupação de Estado. 

O Ceara. já era. aquinhoado no Orçamento 
com a verba necessaria. para as suas obras, 
mas, som emb:~,rgo disto, a emenda do orador 
consignava mais 1.000:000$ para serem dis
tribuidos com os outros Estados. 

Não se preoccupa, pois, com este ou 
aquelle Estado, · concepção estreita quo o 
orador não appla.ude. 

E 'concluindo, o orador accentua. julgar ter 
dito o suftlciente para justificar sua impu
gnação ao projecto c o seu apoio á emenda 
substitutiva quo manda á Mesa. (Muito bem; 
muito bem.) Cba.ma. a attenção dos nobres Deputados 

flue o distinguem com seus aparte!~ para o 
l'elatorio do Ministro da Fazenda: nelle se 
veritlca., em uma. estatística das receitas e 
despezas dos Estados da União que um dos 
Estados do norto, flagellados pela secca, 
teve apenas do saldo um conto de réis ! 

Vem á. Mesa, é lida, Y~oia.da e posta con
junctamente em discussa.o a seguinte 

'. -----

Ainda m!lis: osse saldo vem consignado 
em · lei orçamentaria que, é sabido, nunca. 
representa. o quantum preciso, exacto, do 
que se ha. de gastar! Portanto, fazer de
pender de Estados, como esse a que alludiu, 
auxílios para os seus melhoramentos, é 

EllEND.~ 

Ao projecto n. 158 A, de 1904 

(Do Senado) 

Substitua-se o art. 1° pelo seguinte : 
Além da. construcção de obras preventivas, 

feitas por conta da. União, contra os effeitos 
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das seccas que assolam certos Estados, po
derão ser executadas outras com o mesmo 
fim, por conta destes e daqnella, conjuncta
mente. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904. 
-Thomaz Cavalcanti. 

Comparecem mais os Sr.,; . Sá Peixoto, 
Hosannah de Oliveira, Carlos de Novaes, 
Christino Cruz,Anizio de Abreu, João Gayoso. 
Bezerril Fontenelle, Francisco Sá., Alberto 
Maranhão, Paula o Silva, Abdon Milanoz, 
Affonso Costa, Medeiros e Albuc1uorque, Pc· 
reira de Lyra, João Vieira, Esmeraldino Ban· 
deira, Est:lcio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
Rodrigues Daria, Oliveira Valladão, Do
mingos Guimarães, Tosta, Bulcão Vianna, 
Prisco Paraizo, Felix Gaspar, Eugenio Tou
l·inho, Satyro Dias, Rodrigues Saldanha, 
Augusto de Freitas, Bernardo Horta, Mo
reira Gomes, José Monjardim, Galdino Lo
reto, Bulhões Marcial, O.scar Oodoy, Augusto 
de Vasconcellos, Galvão Baptista, Laurindo 
Pita, Carlos Teixeira Brandão, Francisco 
Veiga, Viriato Mascarenhas, José Bonifacio, 
Ribeiro Junqueira, Leonel Filho, Adalberto 
Ferraz, La.mouníer Godofredo, Caloget•as, 
Carvalho Britto, Rodolpho Paixão, Ca.millo 
Pratos, Ferreira Braga, · Josó Lobo, Joaquim 
Teixeira Brandão, Costa Netto, Benedicto do 
Souza, Lindolpho Serra, Augelo Pinlwiro, 
Victorino Monteiro e Vespa.siano de Albu
querque. 

Deixam de comparecer com causa partici· 
pada os Srs. Julio de Mello, Wanderley de 
Mendonça, Anthero Botelho, Enéas Martins, 
Raymundo Nery, Passos Miranda, Artllur 
Lemos, Rogerio de :Miranda, Indio do Brazil, 
Antonio Bastos, Guedelha. Mourão, Frederico 
Borgos, Pereira Reis, Walfredo Leal, José 
Marcellino, Moreira. Alves, Arthm• Orlando, 
Euzebio de Andr•ade,Felisbello Freire, Neiva, 
Leovigilrlo Filgueiras, Castro Rebello, Vergne 
de Abreu, Pmto Dantas, Tolentino dos 
Santos, Eduardo Ramos, Marcolino Moura, 
Irineu Machado,Fidelis Alves, João Baptista, 
Belisario de Souza, Silva Castro, Bezama.t, 
Julio Santos, Henrique Bo1•gee, Cruvello 
Cavalcanti, Gastão da Cunha, Penido Filho, 
David Campista, Francisco Bernardino, João 
Luiz Alves, Henrique Sa.lles, Manoel Ful
gencio, Nogueira, Lindolpho Caetano, Ole
t;"'l,fiq, M..aniel, Padua Rezende, Jesuíno Car-

- ·-doso, Moreira da Silva, Va.lois de Castro, 
Arnolpho Azevedo, Eloy Chaves, Leite de 
Souza, Alvaro de Carvalho, Azevedo Mar
ques, Rodolpho Miranda, Bernardo ~ntonio, 
Aquino Ribeiro, Abion Baptista, Lmz Gual
berto, Ma.rça.l Escobar, Rivada.via COl'rêa e 
Campos Cartíor. 

E sem causa os Srs. Jos6 Euzc-bio, Dias 
:Vieira, Virgilío Brigído, João Lopes, Sergio 

Saboya, Teixeira de Sá, Arroxellas Galvão, 
Sá Freire, Americo de Albuquerque, Pau. 
líno de Souza, Astolpho Dutra, Bernardo~ 
de Faria. Camillo Soares Filho, Sabino Bar
roso, Rebouças de Carvalho, Costa Junior, 
Amaral Cesat•, Soares dos Santos, Barbosa 
Lima, Germano Hasslocher, Domingos Mas
carenlw.s, Alfredo Varola e Homem de r.ar
valho. 

O Sr. Presidente - Continúa a 
discussão do art. 1" do projecto n. 158 A, de 
1904, do Senado, dispondo sobre as despezas 
que deverão ser feitas na construcção de 
o bras preventivas dos cffeitos das seccas que 
periodicamente as.;olam alguns Estados do 
norLe, com pareceres das Commissõed de 
Obras Publicas e Colonização e de Orçamento. 

O Sr. Paula e Silvn .. -Pcço a pa
lavra. 

o Sr. Presidente- Tem a pa
lavra o no~rc Deputado. 

o Sr. Pn.u.la. e SilYa (•)-Sr.Pre· 
sidente, o illustre Deputado pelo Ceará 
começott affirmando ser o projecto inconsti
tucional. 

0 S&.TIIOMAZ CAVALCANTI-Estou caipora! 
Vou mandar vir M notas tachygraphicas 
para mostra.r que V. Ex. está engarado. 
Não comecei afflrmando isto. 

O SR. PAULA E SILVA- Si V. Ex. não 
começou aíilrmando isto, como a materia 
constitucional deve set• discutida em pri
meiro logar, começarei tratando da parte 
em que V. Ex. procurou demonstrar que o 
projecto ora. inconstitucional. 

Para que uma lei seja considerada incon
stitucional é preciso que e lia fira de fre~te a 
Constituiçã1J, em qualquer de seus artigos. 
(Apartes. Soam os tympanos.) 

O nobre Deputado pelo Cear~ de modo 
al O'Um demonstrou que o projecto fosse de 
encontro a nenhum do.s artigos da Consti-
tuição . · 
• Pelo contrario, verifica-se que elle está 
perfritamente de acco1•do com a nossa. Con-
stituição. · 

Assim é que ella, esta~elecendo que ~s 
Estados são obriD'ados a cmdar da sua adml· 
nistração, ostab~leceu que, quando em cir
cumstancias especiaes não o pudessem fazer, 
a União fosse em seu soccorro. 

E o que é que estabelece o projecto '? 
Estabelece que os Estados, dentro dos seus 

recursos, entrem com uma pequena parte 

(•) Esto discurso 1:no foi revisto I>elo orador, 
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-delles, com 5°/o apenas, para, por um de
terminado prazo, debellar um mal que os 
fiagella., e que a União concorra para isso 
com uma certa e determinada quantia, isto é, 
com 150:000$, podendo fazel -o com muito 
maior quantia, conforme as necessidades de 
occasião. 

A emenda que o nobre Deputado apresen
tou está perfeitt~..mente contida no art. 1°. 
O que estabelece o :.~r t. 1 o ~ Estabelece que 
cada um dos Estados, de accordo com o art. 5° 
da. Constituição, deve concorrer para que 
sejam minorados os rigo1•es da secca de que 
continuam a ser assolados; estabelecendo 
-concomitantemente que a União entrará 
com o auxilio necessario. 

Para os e.ffeitos preventivos da -secca. bem 
se vê que a estrada de fer:o não póJc estar 
inciuida no art. 1°, porque é apenas indire
·Ctamente que ella concorre para o fim de 
minorar os seus e:ffeitos. 

Além disto, não póde estal'incluida neste 
artigo, po1•que não se lhe poderia dar uma 
interpretação razoavel e não se poderia, por
tanto, evitar o absurdo. 

Si a estrada de ferro fosse feita com os 
recursos da União e do Estado, ainda que 
fosse minima a parte deste, ficar-se-hia 
em condições excepciona.es, nã.o sabendo a 
quem deveria ella pertencer, nem a quem 
caberia a renda que della proviesse. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- E' O que sue
cede com as demais obr•as. 

0 . SR. PAULA E SILVA-Perdão ; as demais 
ob1•as não são para pr-oduzir rendas especiaes, 
são para produzir o1feitas locaes, dos quaes 
os unicos banetlciados são as populações do 
logar. 

0 SR., THOMAZ CAVALCANTI- E as il•riga• 
ções, pur oxomplo ~ Os açudes ? 

0 Sn. PAULA E SILVA- As rendas produ
zidas neste caso, como V. Ex . . ·sabe, são ab
sorvidas pat•a conservação dessas proprios 
açudes. . 

0 SR. THOMAZ C A. VALCANTI- V. Ex. veja 
neste particular o Egypto, o no1•te da Italia 
e outros paizes. 

0 SR. PAULA E SILVA- Sr. Presidente, é 
um máo veso n9sso comparar os factos re
lativos ao Brazil com os factos relativos a 
outros paizes. -

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Então com 
que vamos comparar ~ Si aqui não ha irri
gações, só devemos procurar o exemplo ou a. 

co mparaçã.o nos paizes onde existem. 
0 SR. PAULA e SILVÀ..-Peço a V. Ex:. que 

·não me interrompa. a cada instant<'; preci~o 
proseguir. 

Volo VII 

0 SR. BRICIO FILHO-V. Ex. está vendo 
que não estoudando um só aparte. (Riso:) · 

0 SR. PAULA E SILVA-DiZ V. Ex. que na 
ltalia, no Egypto e out:·os patzes, a irrigação 
tem produzido renda. Entre nós, porém, não 
se póde dar a. mesma cousa. 

Para que a irrigação Pl'6duza renda., 
torna-se necessa.rio que os productosadvindos 
da agricultura encontrem facil mercado, 
tal como succede na Italia, no Egypto, 
porque felizmente para esses paizes achain
S() os seus territorios cortados por estradas 
de ferro. 

A renda ha, de consistir por força nisso. I 
Quando, porém, como se dá no Cea,rá, a irrí- 1 

gação é paga a um tanto por hora... · 

0 SR . TI!O:IIA?: CAVALCANTI-Portanto, é 
paga1 

0 SR. PAULA E SILVA- E' O que estou 
afirmando. 

0 SR.. THOMAZ CAVALCANTI-E é por isso 
que eu pergunto quem recebe esse paga
tnento: é a União ou o Estado? 

0 SR. PAULA E SILVA-V. Ex. espere: O 
resultado dessa paga desapparece . .. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTJ-Desapparece? 
0 SR. PAULA E SILVA- ... St~ndo empre• 

gado nos melhoramentos necessarios. 
Sabe V. Ex. que não é simplesmente fazer 

açudes; nos nossos sertões os açudes facil
mente se detm•ioram depois das chuvas, de 
modo (1 ue é necessaria .•. 

O SR. MALA.Q"CIAS GoNc;ALVEs-Uma obra 
de cons :~rvação. 

O SR.. PAüLA'E SILVA- .•• a conservação. 
V. Ex. deve saber qne essa conservação con· 
somo qu~ntias extraordinarias. 

Nessas condições, t1·atando-se de uma renda 
de.;tinada a despeza certa, é neceasaria uma 
fiscalização e Oi3Sa fiscalização só poderá. ser 
feita úo um modo proveitoso por aquelles que 
tenham nclla certo in terosse, sendo adaptadas 
certas medidas. 

Sr. Presidente, a razão por que nós, os 
filhos da Pat·a.hyba. defendemos esse projecto 
é devida ao facco do nosso Estado infeliz
mente ter sido muito pouco favorecido pelo 
Govel'no úa União. Isto se deu por certas eir· 
cumst:Lncias, as quaes demonstrarei á Casa.. 

A Parahyba. divide-se em t1•es zonas mui
to distinctas : a. zona mat•itima, os Cahyu -
r·ys e o Alto Sertão. O Alto Sertão não tem 
em tempo de secca meios de commm:íic~.ções 
para as suas relações commercíaes com a 
capital da. Parahyba ; as suas relações são 
com os Estados de Pernambuco e ·cea.rtt. De 
modo que toda. a vez que a secca assola 

7G 
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aqu~llas regiões, os retirantes procuram esses UM SR.. DEPuTADO - Si é interycnção, 6 
Estados. intervenção benefica.. 

Sr. Presidente, o nosso Estado é, como 
affi.rmou o nobre Deputado pelo Ceará, um 
dos Estados pobres de renda, mas, mesmo 
assim, elle faz os maiores sacrfficios para 
vencer esse terri vel fla.gello. 

O SR.. BEZERRlL FoNTENELLE - O melhor 
seria cada Estado fazer esses beneficios com 
1>eeorsos proprios, ficando o. obra lhe perten
cendo exclusivamente. 

O Sn. PAULA. E SILYA.-0 argumento do 
nobre Deputado prova de mais, porque, si é 
verdade que podemos fazer um esforço, é 
ta.m bom verdade que não o podemos fazer na. 
altura. das necessidades. 

Porque é que S. Ex. quor para. o Ceará 
auxilias, pede·nos isto constantemente e 
quer quo nós, com os pcqnenos recursos que 
temos, façamos tudo por nós mesmos ? ! 

Sr. Presidente, o art. 6° da Constituição 
diz que a. União não pódc intervir na. vida 
interna dos Estados sinão em condições cxce· 
pcionaes. Ora, que q.uerem SS. EEx. ? 
Querem que a União mterven;ha na vida 
particular dos Esta•.ios, sem que este3 do 
alguma. sorte .•• 

O SR. BEzERRIL Fo:STENELLE - Ao con·· 
t1•ario : o projActo é que crêa essa obrigato
riedade para os Estados ; o meu voto seria. 
até no sentido de derrubar o projecto todo, 
porque entendo que não serve. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI - Tenha o 
orador a. bondade de dizet• qual o Deputado 
pelo Ceará que sustentou oste absurdo :
que queria que a União intel'Viesse nos 
Estados 1 

0 SR. PAULA E SILYA-V. Ex. que~ que a. 
União, por si, faça. os melhoramentos. 

O SR. Trro!I!Az CAVALCANTI - E' inter
venção~ E o art. 35 .da Constituição~ 

O SR. PAULA E SILYA.-Scnhorcs, si estou 
em erro, estou em erro com o Dr. João Bar
balho, que diz que, para quo a União possa 
inturvir nos Estados nessas condições, é neces· 
. ~ario que dê apenas auxilio e que os serviços 

. .. _sejam .Jeitos _cl.e accordo com os poderes dos 
· Estados, e nao como o nobre Deputado quer, 

que a União vá intervir nos Estados, fazer 
serviços •.. 

UM SR. DEPuTADo-Fazer açudes não ê 
intervir: é auxiliar, é proteger. 

0 SR. PAULA E SILVA - Não é intervir 
fazer a União os serviçoS, sem que os poderes 
estaduaes tenham ingerencia. nisso ~ 
· Si não é, então, ta.mbem fazer estradas ••• 

O SR., PAuDA E SILYA-Jã alcancei alguma 
cousa. : o nobre Deputado pelo Ceará acM 
que é intervenção, embora bonefica. 

O SR. EDuARDO STUDART- Creio que a. 
questãoestá mal collocada. V. Ex., em pri
meiro loga.r, deve procurar demonstrar oro. 
que a emenda do Sr. Deputado Thomaz Ca.
valca.nti prejudica. o projecto. Estou conven
cido do que não prejudica em cousa. alguma ... 

0 SR. IZIDRO LEITE-Não prejudica, não, 
apenas prot.1la. 

0 SR. EDUARDO STUDART-.,. C que, :..o 
contrario, melhora. as condições do mesmo 
pro.jecto. 

0 SR. THO~L\Z CAVALCANTI-Peço licença 
para. chamar a a.ttonção do orador afim df' 
que leia. o art. 35 da Constituição, de modo 
que não diga que a intervenção da União no 
sentido de favorecer o progresso das industriM 
dos Estados é a intervenção de que falia o 
art. 6°. Peço a S. Ex. que leia esse artigo dn. 
Constituição. (OffeJ·ece ao orador um exeml)la!
da Constituição,) 

0 SR. PAULA E SILVA- Peço ao nobre 
Deputado que repita o seu argumento. 

0 SR. T!IO~IAZ CAVALCANTI-O art. ;15 da 
Constituição autoriza a União a beneficiar :u: 
scicncias, as industrias ..• 

UM SR. DEPUTADo - Comulativamento 
com os Estados. 

O Sit. PAULA E SILVA- Senhores, cumu:
la.tivamcnte ·com os Estados ..• 

0 SR. THOMAZ CA YALCANTI - , , . as artes, 
a agricultura, etc.; a promover o progresso, 
em fim; e só póde ser o pro~resso dos Estad.~s, 
não póde ser o della propr1a, porque a Uma.o 
ê uma concepção abstracta. 

0 SR. PAULA. E SILvA-V. Ex. terminou?' 
(Riso.) 

Sr. Presidente, preciso agora. responder, 
primeiro ao illustre Deputado pelo Ceará, 
que me perguntou em que offendia a emend;l. 
ao projecto • 

A emenda estabelece inteiramente ·o con· 
tra.rio do que quer o projecto.(Ndo apoiado$,) 

O projecto quer que, e~!rand!> os ~sta.dos 
com certa quantia, a Umao seJa obr1ga.d~ a 
ontrat• com uma outra, podendo fazer multo 
mais, isto ê, não marca quantia certa com 
que a União deva. entrar. 

Ella reconhecendo as necessidades dos Es
tados, 'reconbecendo as necessidades de mo
mento, é que estabelece o quantum que devtt 
entrar para essas obras~ · 
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O SR. EDl."ARDO STUDART - Salvando as 
obras já começadas. 

0 SR. PAULA E SILVA -0 que quer a 
emenda~ Justamente o contrario do que se 
dá, com o projecto. Quem deve determinar 
estes melhoramentos~ 

0 SR. THOMAZ CAVALCAXTI-V. Ex. leia a 
emenda e o prQjecto que ha de tirar uma 
uma Cflnc1usão contraria. 

O Sa.. P.At"LA E SILVA-Diz f. Ex. em sua 
emenda. que a Uniã.o é obrigda a pagar to· 
dos os serviços preventivos. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Não ba lá 
semelhante cousa., e acho melhor que V .Ex. 
leia a emenda para. resolver esta questão. 

O SR. PAULA. E SILVA- Sr. Presidente, 
peço a V. Ex. que me faça chegar âs mãos a. 
emenda. (Pausa. E' attendido.) 

Sr. Presidente, o art. 1• do projecto esta
belece claramente a. obrigatoriedade da 
União auxiliar os E~tados nas obras preven
tivas contra a secca. 

0 SR. THo~tAZ CAVALCANTI - Do accordo 
com o plano. 

0 SR. PAUL.'\. E SILVA- Perfoitamente, 
Ora, Sr. Presidente, desde que o Estado re .. 
conheça que realmente é assolado,tfe tempos 
em tempos, por estas calamidades, desde que 
se torna necessario sor feito o serviço pre
ventivo contra estas seccas, com o maior 
esforço e com maior economia. procurará 
encetar, de aecordo com as suas forças, estes 
serviços. · 

Nestas condições, compete á União vil• em 
seu soccorro e auxiliai-o para que estas obras 
sejam feitas. 

Pela emenda do nobre Deputado, a União 
ê que fica obrigada a fazer essas obras pre
ventivas. 

Portanto, aqui não se obriga. nem aos Es~ 
ta.dos, nem á União a fazerem determina ti
vamente essas obras. 

0 SR. TllOMAZ CAVALCANTI-E o projecto 
obriga. 

O Sn. PAULA E SILVA-Eu pediria ao no
bl'e Deputado que não me interrompesse 
tantas vezes. 

Como ia. dizendo, Sr. Pl'esidente, não ad· 
mira que o nobre Deputado não tenha neces
sidade de, em defeza dos direitos do seu Es· 
tado, acceitar absolutamente o projecto, por
que o seu Estada tem sempre sido favorecido 
pela União nestas obras, não me admira 
mesmo que o Rio Grande do Norte, onde se 
começa agora. a. fazer essas obras,pudessedis· 
pensai-as; mas a. Parabyba,onde não foi feita 
obra nenhuma e que vê cada anno torna-

rem-se peiores as suas condições, não póde 
deixar de fazer todos os sacrifi.cios, de querer 
que estas obras sejam feitas. 

Observando·se o que disse a este respeito 
o illustre Senador Pompeu, verificaremos 
que quanto mais demoradas forem as obras 
preventivas, peiores serão as consequencias 
para. o Estado o para a União, que terão de· 
fazer, em todas as occasiões, despezas ex
traordinarias o improductivas. 

Em 18.25, houve uma. grande secca. no 
norte. Os sertanejos convenceram-se então 
da. necessidade urgente de se fazerem açudes 
e notou-se que, nos sertões da Parabyba do 
Norte, assim como no Estado do Ceará foram 
feitos á custa dos particulares. Mais uma vez 
veiu ficar demonstrado que açudagem, influ· 
indo nas condições climatericas IocaeR setor
nava por isso mesmo fa.Yorn;ve1 ao desappa.
recimonto das seccas. E isto se observa, 
confrontando a estatística da. secca dos annos 
de 1700 e as de 1800, visto como htt inteiro. 
coincidencia entre um e outro seculo, no 
apparccimento periodico das sccc:~s. Assim é 
que os de 1725, 1737 e 1745 foram de Eecca e 
no emtanto só tlVemos em 1845, tendo sido 
assim eliminada devido á.quelles etfeitos be· 
neficos. 

O mesmo se observa em relação ao pe·· 
riodo de li 45 a 1777, que teve tambem a. 
grande secca de 1772, secca esta que pelo. 
me3mo motivo não se reproduziu em 1872. 
(Ha diversos apa,·tes,) 

O que se observa. é que quasi sempre, an
tes das grandes seccas, veem grandes inver
nos. E' isto o que se observa da estatisticl\ 
de 1872 a 1876; tivemos grandes invernca 
com enchentes e:x:taordinarias, pelo menos 
no meu Estado. 

Não conheço os sertões do Estado de V. Ex;, 
mas posso asseverar qae os açudes, não sendo 
conservados, como costumam ser sempre, 
o resultado foi que se inutilizar•am abso1u .. 
tamente. 

Nós vimos, Sr. Presidente, que, depois das 
seccas de 1877, 1878 e quasi 1879, os pobres 
sertanejos quando voltaram a seus lares, não 
puderam mais concertar os seus açudes, 
dando em resultado a que dessa. época para 
cá se reproduzis~em de um modo extraordi· 
nario, principalmente I!.OS sertões da Pa.ra· 
hyba.; porque é preciso notar-se que não é 
é todo o sertão do Ceará que é assolado pela. 
secca.; não, na parte que se chama CarirY', 
que é regado por nascentes, ahi ha sempre 
chuvas. Os sertanejos da Parahyba empobre· 
cem, emquanto que os sertanejos de Cariry 
enriquecem. Porque? Porque nós estamos 
sujeitos, a. cada. momento, ás seccas, e obri• 
gados a ir buscar em Cariry os· recursos de 
que necessitamos, enriquecendo, portanto, 
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aquclla. zona, ao passo que nós cmpobl'e
cemos. 

Eis porque, Sr. Presidente, nós não re
cuamos deanLe da sacrificio nenhum pn.ra 
beneficiar aquelles pobres patrícios quo se 
veem cada vez mais assolados por esta cala
midade. 

Eu não faço questão, Sr. Presidente, de que 
outros Estados tenham melhoramentos, so
bretudo estes que são assolados pelas seccas; 
antes de tudo sou brazileh·o. Mas faço 
questão de que o meu Estado não seja, como 
até aqui, completamente desprezado ; faço 
questão de, pela lei, favorecer de alguma 
sorte aquelles infelize.> patrícios. 

Admira-me que o nobre Deputado, tão pa
triota, recue deante de considerações de eco
nomia, aliás pequena, deixe de ir em soe
corro dos pobres que estendem a mão pe
dindo um auxilio. 

Sr. Peesidente, o Estado da Parahyba é 
pobre, mas antes de tudo os seus gover
nantes estimam muito mais áquelles quo 
soffrem esta grande calamidade do que o 
'bem estar dos que o administram, não re· 
cua.ndo deante de nenhum sacrificio. (Muito 
bem; muito bem. O orado1· é rnutto felicitado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão do art. I o. 

São successivamente sem debate encerra
dos os arts. 2° e 3•, 

Entra. em discussão o a ~t. 4°. 

O Sr. 'I'homaz Cavalcanti
Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Thomaz Cavalca,nti
Sr. Presidente, a Camara já viu que pro
curei com a minha emenda torm1r o art. 1° 
em condições de não evitar que a União 
:pudesse, quando bem entendesse, fazer obt•as 
preventivas contra as secca:1, independente 
do concurso dos Estados, comquanto na se-

. gunda parte da emenda désse essa faculdade 
á União e aos Esta,dos para fazer-lhes os me
lhorª'mentos conjunctamente. 
·. Ma~. como me parece insignificante a 
quantia de 150:000$ marcada no projecto 
:para as obras preventivas da secca., porque 
estabelec.endo o minimo, a tendencil!. do Go· 
verno é dar esse mínimo, mando 'á Mesa 
uma emenda augmentando a quantia de 
150:000$ para 200:000$ e suppr imindo o prazo 
:marcado pelo projecto. 

O artigo, como está redigido, limita a in
tervenção da União nos melhoramentos dos 

.Estados, no seu desenvolvimento material, 

industrial o a.::rricola, em contrario ao que 
prescreve o art. 85 d&. Constituição. 

Não faço muita questão que o projecto 
passe e, a meu ver, elle devia morrer aqui 
para não dar marg;)m a interpretações peri
gosas de futuro. Mas, desde quo a bancada 
da Para.hyba fl1z questão de vida e morte 
pelo projecto, eu concorro com a emenda 
para que elle fique melhorado, afim de poder 
corresponder ás aspieações da mesma ban
ca,da. 

E' o que tinha a dizer. 
Vem á Mesa, é lida, apoit~da e posta con

junctamente em discuss[o a seguintJ 

EMENDA 

Ao ptojecto n. 158 A, de 1904 

(Do Senado) 

Substituft-se o art. 4° pelo seguinte: 
A União concorrerá com sou rt.uxiliar, 

distribuindo annualmente a cada um dos 
mesmos Estados, no minimo, a quantia de 
200:000$000. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904. 
-Thoma:: Cavalcanti. 

Ninguem mais pedindo a pah vra, é encet'
rada a discussão do art. 4°. 

São successivamente sem debate encerra
dos em 2"' discussão os arts. 5'', 60,7° e 8• do 
projecto n. 158 A, de Hl04, do Senado, dispon
do sobre as Llespeza.s que deverão ser feitas 
naconstrucção de obras preventivas dos effei
tos da~ secc<ts, que periodicamente assolam 
alguns Estados do Norte, cJm pareceres das 
Commissões de Obras Publicas e Colonização 
e de Orçamento, ftcando adiada a votação até 
que a respectiva Commissão dê pa.recer sobre 
as emendas offerecidas. 

E' anounciada, a discussão unica do parecer 
dtt Commissão de Orça.men to, sob n. 20 A, 
do 1904, sobre emendas offerecidas na 2a dis· 
cussão do pt'Qjecto n. 20, desto anno, que es· 
tabelecB medidas tendentes a attenuar os 
c!feitos. das :;ecca.s nos Estados do Norte da 
Republica • 

Ninguem pedindo a palavra, é encel'l'adn, a 
discussão e adiada. a votação. 

E' annunciada a la discussão do projecto 
n. 241 A, de 1904, 'l'econhecendo como de ca
ra.cter official, em todo o territorio da União, 
para todos os effeitos legaes, os diplomas 
conferidos pela Escola de Pharmacia de São 
Paulo, sendo validos, nos estabelecimentos 
federaes de ensino superior, os exames nella 
prestados. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação. 



E' annunciada a discussão unica do parecer 
n.. 131 B, da' 1904,_ sobre a emenda o:fl'erecida 
na 2a. discussão do projecto n. 131, deste 
anuo, que concede a pensão mensal de . 500$ 
á viuva do ex-Senador elo Imperio Dr. Gaspar 
da Silveira Martins,. com parecer e emenda 
da Commissão de Pensões e Contas. 

Ninguem pedindo a palavra, ê encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3A. discussão do projecto 
n. 210 B, de 1904, redacção para 3a. discussão 
do substitutivo offerecido ao projecto n. 21'0, 
deste anuo, creando no Districto Federal 
mais dous officios de tabelliães de notas, com 
as denominaçães de 9° e 10°. 

Vem á.. Mesa, é lida, ap(liaqa e posta con
juntamente em discussão a seguinte 

EMENDA. 

Ao p'l"ojecto n. 210 B, de 1Y04 

Ao art. 1. 0 Accrescente-se: Pai•agra
pho unico. As escripturas serão distribuídas, 
com perfeita igualdade, entre todos os ta
belliães, sendo effectuados os con tractos de 
formação e dissolução de sociedade, e em 
geral, quaesquer outros de compra e venda 
de bens, moveis ou immoveis e as pl'o
curações in rem p1·opriam. de::;de que excede
rem de 1:000$ por escripturas publicas, sob 
pena de nullidade ; será creado mais um 
logar de distribuido1• geral. 

Sala das sessões; 30 de novembro de 1904. 
-Amerwo de AZbuquerqt~e. 

O Sr. President,e- Está em dis" 
cussão o p.ro,leoto. 

Si nenhum Sr. Deputado quer usar da pa
lavra, vou declarar encerrada a discussão. 
(Pausa.) 

605 

Ol)t),'j? 
·:-':{' 

··j. 

senvolvimento da capital da Uniãotem sido,: 
immenso,. como facilmente se verifica do;j 
progre5so material, commercial e indus-.j · 
trial, as tt>a.nsacções dos cartorios de notasi 
subiJ•am tambem espantos1.mente. E' na.- f 
tural, pois, que o mesmo numero de ta-' 
belliães existentes em 187 4, proporcional ás;\ 
necessidades daquella quadra., não corres- • -.-
ponda ás exigencias de hoje. ! 

O orador não está de act!ordo com a con-\ 
sequencia tirada pela Commissão de suas: 
proprias palavras. Si isso fosse declarado,J 
ha dous annos, no periodo .da bolsa, na éra~i 
dos arrojos, durante a febre do jogo e no
correr da agitação que reinou no ensilha··· 
mento, nada. teria a oppôr. Por essa occasião,_ 
porém, ninguem se lembrou de propor seme-·· 
lhani;e augmento! E' agora, quando as trans
acções estão paralysadas, vasios os carto·· 
rios, reduzido a metade, terça ou quarta. 
parte o tru.balho nos officios e notas, é agora. 
que se pretende augmentaz.• a lista dos escri
ptorios de tabelliães. Podem fazel-o, mas · 
com os protestos do orador. 

Foi mesmo o interesse publico que levou 
a, Camar<\ a votar em 2a discussão este pro
jecto ou se pretendi) proparar novos carta
rios, para, bons afilhados, bem protegidos e 
bem amparados e com solidos elementos de 
r·esistencin. ~ A segunda hypothese parece 
extraordinaria e inadmissível. Entretanto, 
factos occorri.los faliam pela sua immi
nencia. 

Da analyse a que vae procedet• e da funda-
mentação de emendas quG pretendoofferecor, 
facil é tirar conclusões que muito podem 
orientar o espírito da CamM'a. 

Os Srs. Henrique Borges e Mello Mattos 
apresentaram o projecto assim redigido: 

«0 Congresso Nacional decreta : 
Art. I. o São creados no Dis tl•icto Fodot•al 

mttis dous offlcios do tu.bulliãos do nocas. 
O Sr. D~·icio Filho -Peço a pa- Art. 2.o Rovogam-.-;o as disposições. em con-

lavra. .· trarto. 
O Sr. Presidente- Tom a apala· Sala das sessões, 30 de setembro de 1904.» 

vm 0 Sr. Bricio Filho. Entendeu a Commissão que approva.r o 
projecto tal qual ostava podia não parecer 

O ~!h•. Bricio Filho vem fazer bem e então olfereceu um substitutivo, o 
breves considerações sobre o projecto, já que sempre é de bom effeito. 
:porque o assumpto não comporta Jiscurso Qual foi o substitutivo vae ver a Camara 
alongado, já porque é pouco o tempo que pela leltura a_ que procede : . . 
lho resta parao debate. . «~rt. 1. 0 Sa~ areados no.p1str10to Federal 

A prímeira causa quo resu.Ita a quem ma1s dou~ offl~ws de tabel11aes_de notas, com. 
quer entrar na discussão é o parecer da u.s denommaçoes de nono e dec~mo •. _ 
Commissão de Constituição, Legislação e 

1 

Art. ~.o Revogam-se as disposiçoes em 
J'ustiça, achando que o projecto deve ser ap- contrarw. 
provauo, porque o ultimo cartorio de notas Sala da::~ Commissõcs, 5 de outubro de 1904. 
ou tabellionato, craado nesr.a capital, data -Paranhos Montenegro, presidente.- Ger· 
de l8i4, decorrendo, pois, 30 anno.:1 sem que mano HassZocher, rela.tor.-Bernardo de Cam-· 
fosse u.ugmenta.do o seu numero. ÜI'a, !liz pos.-Eslevam Lobo.-Teixeira de Sá.-Ar .. -
a Commissão, si dessa época pa1•a cá o de-" thu'r Len~os.-MeUo Mattos.-. 
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Confrontando os dous projectos observa-se 
que são rigorosamente iguaes, excepção feita 
da phrase : c com as denominações de 9° 
o 10°•· 

Era. necessaria ~ Duvidará que haja quem 
o amrme. Sendo oito os cartorios e chamado 
o ultimo oitavo, dos novos creados um se1·á 
forçosamente o nono e o outro o decimo. 

Com cortez:t a Commissão teve o intuito 
ue mostrar que não acceit:.t.va o projecto 
primitivo ta.l como se acba.va elaborado.Hão 
de convlr, por6m, que o modo por que o fez 
foi infelicíssimo. 

A mesma infelicidade acompanhou a Com 
mi~são, quando ha dias formulou o parecer 
sobre um outro projecto tambem de tabel· 
Uães. 

A proposição primitiva chamava esses 
i'unccionarios de «notarias• e a (!ommissão 
achou que era tambem conveniente diYe1•gir 
do apresentante e propoz um substitutivo 
a.penas com esta dift"erença.: cem vez de no
tarias chamem-se ta.belliães.» 

Cnmo se vê, anda complicada esta historia 
de officios e offl.ciaes. (Riso.) 

Passará a.~ora a. occupar-se de outro ponto. 
O Sr • . Amer1co de Albuquerque apresentou 
'ama emenda, exigindo que os contractos, 
escripturas e mais operações fossem igual
mente distribuídos pelos diversos cartorios. 
S. Ex., porém, não fez sentir em que casos, 
em que condições. Sempre 1 Em todas as 
hypotheses 1 E' o que se deprehende do con
texto da. emenda. Mas isso não é permittido. 
0 Congresso só poderia intervir, quanto ao 
modo da distribuicão, nos casos de operações 
ordenadas por juizes ou com intervenção do 
Governo. Nos outt·os, absolutamente nã.o. O 
particular tem o direito de procurar o car
torio que mais confiança lhe merecer. Entre
tanto, como a emenda termina propondo a 
nomeação de mais um distribuidor, o orador 
é de opinião que, C:\SO seja. approva.tl.a a. 
eme~da., se accrescente que elle perceberá. os 
vencimentos de 200$000 mensaes, pa.gos pela 
União. 

Reserva-se pa.ra mais tal'de, em virtude 
de disposicão do Regimento, auduzir outras 
considerações que o assumpto exige. 

Por ultimo tratará da. sua emenda propon-
. -·dO que as !lOmeações sejam feitas mediante 

concurso e estabelecendo que tenham prefe
rencia pa.ra as nomeaÇoes aqnelles que tive
rem serviços no exercito e na armada, em 
tempo de guerra. Esta ultima parte é a re
producção da emenda o.lferecida em 2a dis

- c~ssão pelo nobre Deputado, o Sr. Hosanna.h 
de Oliveira, então rejeitada e provavelmen
te agora não reprodtiZida por S. Ex., em vis
ta de ausencia forçada. 

A approvação da.s duas partes da emenda 
se impõe, para que se não diga que foi a 

necessidade de proteger bons recommenda
dos que levou o Congresso Nacional a sutrra
gar a medida. A la é uma providencia salu
tar, sempre observada em occasiões de pre
enchimento de vagas, medida que exige ao 
menos um certo estudo do lado dos preten
dentes, evitando ás mais das vezes a victoria 
do tl.lhotismo. Quanto á. segunda, é tão obvia, 
tão notoria, tão sympathica, que não pode 
ser refugada sem que levante clam01'es. 

Pois então já está esquecido o sacrificio 
dos nossos irmãos que na guerl'a do Para
guay verteram o seu sangue em benetlcio da 
Pa.tria.? O Imperador sempre levava om 
conta essa attitude abnegada. E agora. mes
mo, o Governo acaba de pedir ao Congresso a 
approvação de um projecto estabelecendo a 
pensão de 500$ mensaes á familia do tc
nente·coronel Fabricio de Mattos, por ter 
cumprido o seu dever no Estado da Bahia. 

O orador chama a a.ttenção da Camara 
pam as considera\:ões expendidas sobre o as
sumpto, antes que sobre o mesmo se pronun
cie em ultimo turno. (Muito bem. Jittito bem. 
O orador é comp1·iment"'do.) 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão, as Steguintes 

E:.\IENDAS 

Ao projecto n. 210 B, ele 1904 

A' ultima parte da emenda. do Sr. Americo 
de Albuqnerque, acc1-escente-se: 

Com os vencimentos de 2:400$ annuaes 
pagos pela União. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904.
Byicio Filho. 

Accrescente-se: 
§. Terão preferencia no provimento dos 

logares de tabellião de notas os que apresen
ta.rem serviços no exercito e na armada em 
tempo de guerra. Para o preenchimento dos 
referído3logares serão observadas o.s disposi
ções das leis vigen~es,dispondo sobre concurso. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1904. 
-Bricio Filho. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada. a discussão e adiada. a. votação, até que 
as respectivas Commi8sões de em parecer 
sobre as emendas offerecidas. 

E' a.nnunciada a. 3"' discussão do projecto 
n. 236, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a. abrir ao Ministerio da. Justiça e 
Negocios Interiores o credito especial de 
500: 000$ para occorrer ás despezas com a 
realização do Congresso Scientifico Latino 
Americano, em 6 de agosto de 1905, concede 
porte gratuito pa1•a a. correspondencia. postal 



Câmara dos Deputados - Im presso em 25/05/2015 1510 - Página 26 de 28 

-~-:- -- ---. -·_------.-~-~ --~~~~.:"· -~-.:--~. :._._ 

SESSÃO E~I 30 _DE NO:V"#MBRO DE 190'k 
; ' - ~--- ··.:-:: 

. 607 ){ 

e telegra.phica . do mesmo Congresso e dando 
outras providencias. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a vota~~ã.o. 

E' annuncia.da a la disr.ussão do p1•ojecto 
n. 57 A, de 1904, instituindo o subsidio de 
l 0:000$, por uma só vez, a cada. uma das 
socied.:l.des que pertencerem á Confetleraçã.o 
do Th•o Brazileiro, com pareceres das Com
missões de Marinha e Guerra e de Orça
mento. 

Ninguem pedindo a palavra, é cncerr'lda a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pare
cer n. 188 C, de 1904, sobre a emenda offe
-recida na sa discussão do projecio n. 188, 
deste anno, que releva ao ex-Deputado An
tonio de Amorim Garcia a prescripção para 
recebimento dos subsídios correspondentes 
ao tempo decorrido de 18 de dezembro de 
1891 a 22 de janeiro de 1802, aos quaes tem 
direito como membro do Congresso Nacional 
naquella época, abrindo para esse fim o 
et•edito especial de 2:700$000. 

O S~. Bt•icio Filho-Peço a pa-
lavra, · 

O Sr. Presidente-Fica a discus
são adiada, pela. hora. 

O Sr. Presidente-Estando aílea.n
tada a hora, designo para amanhã a seguinte 
o1•dem do dia: 

Continuação da votação do projecto n. 281, 
de 1904, autorizando o Podet• Executivo (~ 
a.b1•ir ao Ministerio da Fa.zenda o credito de 
10:000$, supplementar á V(_)l'ba. n. ~2 do 
art. n. 25 da lei n. 1.145, do 3 dozombl'O de 
1903 (211. discussão) ; 

Votação da omenda do Sonado :LO projocto 
n. 151 A, deste anno, que autoriza o PreiJi· 
dente da Republica a conceder ao inspecto1• 
sa.nitario da Direc·toria Geral de Saude Pu
blica, Dr. Arthur Miranda Pacheco, um anno 
de licença com todos os vencimentos, para 
tratar de sua saud.e, onde lhe convier (dis
cussão unica.) ; 

Votação do projecto n. 264, deste anno, 
que fixa o numero, classe e vencimentos 
do pessoal do Laboratol'io Nacional de Ana
lyses da Alfa.adega do Rio de Janeiro (2n. dis
cussão); 

7 .< Votação do projecto n. 174 B, de 1904, rc· 
-<Ia.cção para. 31

l discussão do substitutivo oft'e
l'ecido na. 211 discussão do pl'ojecto n. 174, 
deste anno. fixando as idades limites para a 
1•eforma. cumpulsoria dos otllciaes do co1•po 

de saúde do exercito ou da armada, attendi• 
das:·· as designações cspcciaes inherentes a 
cada. posto e a. cada classe~mcdicos e phar
maceuticos (3a discu'lsão); 

Votação do :projecto n. 80 A. de 1904, de· 
cla.ra.ndo instituição de utilidade publica. a 
Academla de Commorcio do Rio de Janeiro, 
I'econllecendo os diploma.<:; por ella conferi· 
dos corno de caracte1• oflicial, e dando outras 
providencias. com pa.recer e emendas da 
Commissão ele InstruC~;ã.o o Saúde Publicá. 
(2• diSC!USSiio); . ~ 

Vota.çri: tlo projccto u. 77 C, de 1904, per
mittind·o a faculdade de concluir o curso in
iciado pelo- systema de exames parcelladoS', 
a.os estudantes quo já. tiverem obtido, pelo 
menos, uma approvação. em qualquer dos 
preparatorira exigidos para a matricula. nos 
cursos supe:·io1•es da Republica e dando ou
tras p:.·ov j doncias (:3a discussão); 

Vot..1çü:o !lo :..·cquerimento do Sr. Candido 
Rodrigues, pa.l'<1 q uc o projecto n. 277, · de 
1904, tl:<audo o numero, classe e vencimentos 
dos empregatlos ua Secretaria das Relações 
Exteriores, c dando outras providencias, vft 
á Commicslio de Orçamento, para. interpor 
parecer. 

Vot2.Ç~io tlo 'Pl'ojecto n. 280, de 1904, auto
t•iza.ndo o Poder Exocuti vo a abrir á.o Mi· 
nisterio da Fazenda o c.Iedi to es:traordina
rio de 3: 930$94, para pagamento de porcen
tagens a.o fiscal do . imposto de transporte, 
duran~e o corrente · cxercicio (Sa discussão) ; 

Vota.c;:ü.o do :p1•ojecto n. 272 A (do Senado), 
de 1004, a.utoriza.ndo o Presidente da Repu
bUea a. coqcccler ao tenente do 2° batalhãe 
de infi.l.nta;ria da brigada policial, João Alves 
Rodrigues c\e Moura, um anno de licença, 
com soldo o etapa., para tratar do sua sa.nde 
(discm:efio unicu.) ; 

Votação tlo projecto n. 279, de lOO.J, a.u
tol'iz~ndo o Poder Executivo a concede!' ao 
D1•. Cal' los Dom i cio do Assis Toledo, juiz de 
distL•icto do Departamento do Acre, licença 
por um anno, com o1•denado, pa1•a tra.ta1• 
de sua. :mude, onde lhe convier (discussão 
~mica); 

Votação da emenda do Senado ao pro.jecto 
n. 182 B, deste anno, que autoriza o Presi
dente d:1 Rcpublica. a conceder ao Dr. Fe
UppP Rorlriguos de _·\zevedo, juiz substit~to 
fede:.·al na ~ec~~ão d0 Ma1•anhão, oito me
zes de licenç.'1, com ordenado, para tra.târ 
de sua s:tud~, onde lhe convie1• (discussão 
unica.); 

Votação do p1•ojecto n. 283, de 190;i, auto· 
1•izando o Podei· Ex<'C·ltivo a. conceder ao 
bl.cha.l•cl .Jvno de Siq,t ,)JJ.'a, Cava.lcaatt, m:.~or 
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[b.onorario d.o - exerci 1-,; (;l juiz de comarca do 
:territorio do Acre, lir- , ·-:a por um anno,. 
com ri respectivo orde;..a.cio, para tratar de 
sua saude, onde lhe convier (discussão unica); 

I . 
Votação das emendas do Senado constan

~ tes.do impresso n. 284, {le 1904, e offere
cidas-ao projecto n •. 348 A, de 1903, tornando 
extensivo aos professores repetidores do In
stituto "Benjamin Constant o accrescimo de 
vencimentos que tiveram os lentl'S do Gym
nasio Nacional por decretos de 1890 a 1892 
(discussão unica); 

Vot:1.Ção do projecto n. 20, deste anuo, que 
estabelece medidas tendentes a attenuar os 
effeitos das seccas nos Estados do norte da 
Repo blica (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 241 A, de 1904, re· 
conhecendo como de ca1•acter oftlcial, em 
todo o territorio da União, para todo~ os 
e:ffeitos legaes, os diplomas conforidos pela 
Escola de Pharmacia de S. Paulo, sendo 
va.Iídos1 nos estabelecimentos federaes de 
en~ino superior, os exames nella prestados 
(la discussão) j 

Votação do project() n. 131, deste anno, 
que concede a pensão mensal de 500$ á viu
va do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da 
Silveira Mat•tins, com parecer e emenda da 

1 Com missão de Pensão o Contas (2e. discussão); 
, Votação do pl'ojecto n. 236. de 1904, auto
' l'iza.ndo o Poder Eecutivo a abrir ao Minis-

terio da. Justiça e Negocios Interiores o cre
dito especial de 500: 000$ para occo1•rer ás 
despezas com 11 realização do Congresso Sei-

. entilico Latino Americano, em 6 de agosto 
de 1903, concede porte gratuito .para a. cor
respondencio. postal e telegraphíca. do mes
mo Cungresso e dando ouLras providencias 
(3• ·. discus:::;ão) ; 

Votação do projecto n. 57.A, de 1904, in
stituindo o subsidio de 10:000$. por uma só 
vez, a cada uma das · sociedades que perten
cerem á Confederação do Tiro Brazileiro, 
com pareceres das Cemmis::;ões de Mar·inha e 
·Guurra e de Orçamento (la discussão); 

Discussão unica do parecer n. 245 E, de 
1904 sobre as emendas otrerecidas na 3a clis
cussão do · projecto n. 245, deste anno, que 
:fixa a despeza do MinisLerio da Marinha 
para o_ exercício de 1905 ; 

Discussão unica do parece1• n. 188 c, de 
1904. sobre a emenda o1furocid · ~ em 3a dia· 
cussã.o do projecto n. 188, deste anno, que 
releva ao ex-Deputado . Antonio de . Amor 1m 
Gd.rcia a prescripção para t•ecebimento dos 
subsidias ·correspondentes ao tempo decor
rido· de 18· de dezembro d~ 1891 a 22 de 
janeiro de 1892, aos quaes ~em c!ireito como 

membro do CQngresso Nacional, naquella 
época, abrindo pa.ra e:;se fim o credito espe-· 
cial de 2:700$000 ; 

Discussão unica . do projecto n. 278, de· 
1904, autorizando o Podm• Executivo a con
ceder a Francisco Barbosa . dos Santos, .. fiel 
do thesoureiro da Caixa de Amortiza.ção, um 
anno de licença., com o respectivo or,Len<tdo, 
em prorogação áquella em cujo goso se acha,. 
p~ra tratamento de sua saijde onde lhe con
vier; 

1n. discussão do projecto n . 270 A, de 1904,. 
dispensando o resto do tempo que falta ao 
Ext"'ma.to Aquino, para completa.1· os dous 
annos de ô.scalis~ção prévia exigida pelo
art. 366, do Codigo de Ensino ; 

2a discussão do projecto n. 259, de 1904, 
dando ao Ministerio da Marinha. a. incumben· 
cia de fiscalizar e policiar a pesca nas aguas
territoriaes da Republica e dando provi
dencms; 

2a. discussão do p1•ojecto n. 287·, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordina
rio de 16:419$750, para. occorrer ao paga
mento devülo a Robert Blosset & H':"rmanos
de fornecimentos feitos em 1896 á Colonia 
Militar junto á foz do Iguasstí; 

2• discussão do projecto n. 288, de 1904, 
autorizandn o P0der Executivo 3. abril• ao 
Ministerio das Relações Exteriores os creditos
supplementares de 30:000$, pl.\pel, e 45:000$, 
ouro, sendo o primeiro á verba la e o se
gundo á 7a do art. 5° da lei n. 1.145, de 31 
de dezembro de 1903; 

2a discussão do projecto n. 297, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a ab t·ir ao 
Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas o credito especial de 60:826$955, 
para pagamento ao engenheiro Alfredo No vis 
~e uma indemnização pela reducção de 25 °/0 

nos fretes da Estrada. de Ferro de Ba.turité, 
de ·accôedo com o docreto n. 3.684, de 19 de 
junho de 1900, no periodo de 19 de junho de 
1900 a 29 de abril de 1901 ; 

28 discussão do projecto n. 286, de I 904, re
leTande a. prescripção em que incorreram as. 
congruas do bispo de Goyaz D. Eduardo 
Duarte Silva como conego da ex-Capella Im
perial, com pareceres das Commissões de 
Constituição, Legislação e .Justiça e de Orça
mento; 

3& ·discussão do projecto n. 2 B, de 1 904,. 
reàacçã.o para 3a. discussão das gmeuda.s ao· 
projecto n. 2 deste anno, do Senado, auto~~ 
za.ndo o Governo a. promover a construcc;ao· 
de uma estrada de ferro entre as cidaues de· 
Caxias e S. Luiz, · no Estado do Maranhão, nas 
condições que estabelece; 
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3a. discussãe do projecto n. 79 B, de 1904, 
redacção para 3• discussão do projecto n. 79, 
deste anno, que autoriza. · o Governo a ad
quirir, pa.ra a galeria da Escola Nacional de 
Bellas Artes, os quad1•os do fallccido pintor 
Victor Meirelles de Lima, dApendendo até a 
quantia de 50:000$000 ; 

1 a discussão do projec to n . 13:3 A, ·de 1904, 
declarando da competencia do chefe do po
licia e dos delegad!es do Districto Federal 
processarem _ ex-offlcio os delictos definidos 
~os arts. 277 o 278 do Codigo Peitai, e dá 

outras previdencias; com parecer e emenda 
da. maioria da Commissão de Constituição, 
Legislação c Justiça. o voto em separado do 
Sr. Estevam Lobo ; 

2a discussão-do projecto n. 146 A, de 1904, 
deterlllina.ndo que as cadeiras_ de clinicas 
medica (la e 2") das Faculdades de Medicina 
do Rio de Janeiro o da Bahia terão dous as
sistentes e tres internos cada uma. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas c lO minutos 
da tarde. · 

P'I!I DO SETIMO VOLUME 

7347 - Rio de Janeiro-. Imprensa Nacional- 1905 
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